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Brak kierowców
zagrożeniem dla programu

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

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

Starosta kępiński Robert Kieruzal zainteresowany jest odtworzeniem połączeń w ramach
programu rządowego. - Zleciłem już naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu
skonsultowanie możliwych do realizacji rozwiązań z przedstawicielami poszczególnych
gmin wchodzących w skład powiatu kępińskiego - mówi starosta.
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„Pewne stwierdzenia są bardzo
Szkoła
w Nowej Wsi krzywdzące, nieprawdziwe
str. 2
i wręcz kłamliwe”
Książęcej
z certyfikatem
XXIII Targi Edukacyjne
oraz wręczenie
certyfikatów uczestnictwa
w projekcie
„Cyfrowa Szkoła
Wielkopolska@2020”
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Co tydzień
w „TK”

raport

„Jesteśmy pełni obaw
o losy naszego szpitala” Święto kobiet gospodarnych
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„Włoski wieczór”
w Perzowie
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Fot. OSP Trzcinica

SMOG-owy!

i wyjątkowych
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Miał 3 promile.
Wjechał w słup i płot
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Informacje

aktualności

„Pewne stwierdzenia są bardzo krzywdzące,
nieprawdziwe i wręcz kłamliwe”
- Powodem tego spotkania jest a przede wszystkim również troszwczorajsza konferencja prasowa czymy się o pracowników, którzy
pani poseł Bożeny Henczycy, zwią- pracują w tym szpitalu, o bezpiezana z sytuacją szpitala, opisem tej czeństwo tego personelu, bo to jest
sytuacji, z którym nie zgadzam się najważniejsze – kontynuował, przyw żadnym jego punkcie – tłumaczył pominając, iż kępiński SPZOZ jest
starosta Robert Kieruzal, który jednym z większych zakładów pracy,
wraz z członkami Zarządu Powiatu zatrudniającym znaczną liczbę prazaprosił lokalne media do kępińskie- cowników. - Więc każde takie bardzo
go starostwa w piątek, 8 marca br. - A dziwne stwierdzenia, nieprzemyślaco szczególnie mnie przeraziło, mnie ne, powodują pewien chaos, pewne
dotknęło, nie tylko mnie, ale mówię zaniepokojenie, które nam naprawteraz też w imieniu Zarządu, to fakt, dę jest na ten moment niepotrzebne
że pewne stwierdzenia są bardzo (…). Ale rozumiem, kampania wre,
krzywdzące, nieprawdziwe i
wręcz kłamliwe.
Na początku starosta odniósł się do stwierdzenia dotyczącego zadłużenia SPZOZ w
Kępnie, które według poseł Bożeny Henczycy wynosi 5 mln
zł, a na koniec roku osiągnie
pułap 12 mln zł. - Chcę powiedzieć, że to jest strata. Zadłużenie jest cokolwiek inne (…).
Szczerze mówiąc nie wiem,
skąd te dane i gdybym wiedział, że pani poseł tak dobrze
zna się na analizach finanso- - Wszystko, co dzieje się ze szpitalem jest jawne i każdy
wych, nie zatrudnialibyśmy ma do tego dostęp – przekonywał starosta R. Kieruzal
firmy specjalistycznej, która
przeprowadza w tym monecie audyt, trzeba w taki czy inny sposób zabłybo zaoszczędziłoby nam to sporo cza- snąć, niekoniecznie z korzyścią dla
su i pieniędzy. (…) Audyt trwa, audyt szpitala.
Postanowił też ustosunkować
zbiera dane, a przypomnę, że audyt
jest po to, aby stworzyć program na- się do zarzutu ukrywania sytuacji
szpitala przed opinią publiczną. Jak
prawczy dla tego szpitala.
Przywołując słowa posłanki B. poinformował R. Kieruzal: - Już 28
Henczycy o zaniepokojeniu sytu- grudnia ubiegłego roku w protokole
acją kępińskiej placówki, włodarz Zarządu jest informacja o audycie,
powiatu stwierdził: - Zapewniam, o możliwościach przeprowadzenia
że Zarząd Powiatu, jak i ja, rów- audytu w celu poprawy sytuacji
nież podzielamy to zaniepokojenie tego szpitala. Ta sytuacja była na
i troszczymy się przede wszystkim debacie, na sesji, na Komisji Zdroo bezpieczeństwo mieszkańców, o wia omawiana, więc nie mam tutaj
bezpieczeństwo naszych pacjentów, żadnych intencji ukrywać czegokol-

wiek. Wszystko to, co dzieje się ze
szpitalem jest jawne i każdy ma do
tego dostęp – przekonywał.
Zaś w odpowiedzi na stwierdzenie, że nie rozmawia z dyrektorem
szpitala i nie informuje go o podejmowanych działaniach, starosta stwierdził: - Tyle spotkań, ile było z panem
dyrektorem, z personelem medycznym i niemedycznym tego szpitala,
to chyba nie było przez ostatnią kadencję.
Dementował też informację o
pozbawieniu dyrektora decyzyjności, cytując fragment pisma
wystosowanego do Jakuba Krawczyka po złożeniu
przez niego wypowiedzenia:
„Zwracam się do pana dyrektora z uprzejmą prośbą o niepodejmowanie w czasie wypowiedzenia kontraktu, żadnych
decyzji powodujących jakiekolwiek zobowiązania finansowe poza niezbędnymi dla
prawidłowego funkcjonowania placówki oraz wynikającymi z przepisów prawa.”
Starosta podkreślał zawartą w
nim formę uprzejmej prośby. Jeżeli to jest ograniczenie decyzyjności pana dyrektora, to pytam
się, co musiałbym napisać? (…) To
jest tylko prośba do pana dyrektora
skierowana o brak jakichkolwiek
nadmiernych decyzji związanych z
funkcjonowaniem szpitala – mówił.
- Ale, oczywiście, można to przedstawić w różny sposób i można to interpretować tak, jak to się chce, a może
i nawet na cele kampanii – dodał.
Starosta zaprzeczał, jakoby publicznie krytykował dyrektora i
przedstawiał argumenty, mające
zadać kłam stwierdzeniu, iż dyrektor dowiedział się o audycie w jego

placówce przypadkowo. - Nie mam
nic do ukrycia – zakomunikował.
- Natomiast te wszystkie informacje, które padały wczoraj są bardzo
dziwne, powodujące, że Zarząd, ja
jestem postrzegany, nie wiem..., jak
tyran. Nie, proszę państwa, wszystko zgodnie z prawem, na wszystko są
dokumenty.
Podczas piątkowej konferencji
starosta Kieruzal odniósł się też do
słów posłanki, dotyczących pisma
skierowanego przez niego do premiera Mateusza Morawieckiego.
- Zacytuję tutaj cały akapit, ja
się go nie wstydzę, ja się pod tym pismem podpisuję: „W imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego zwracam
się do Szanownego Pana Premiera z
uprzejmą prośbą o rozważenie odstąpienia od finansowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w ramach sieci szpitali i
ryczałtowych płatności na kontrakty
i przywrócenie poprzedniego systemu finansowania placówki” - odczytał fragment podpisanego przez siebie
pisma z 28 stycznia 2019 r. - W tym
momencie pani poseł zakończyła
mój cytat, ale ważne jest jeszcze, żeby
doczytać do końca – przekonywał
starosta, cytując dalszą część akapitu „oraz wydzielenie dodatkowych
środków z rezerwy budżetu państwa,
Ministerstwa Zdrowia lub Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie straty bilansowej SPZOZ w Kęp-

nie i działalności bieżącej”. Po czym
jeszcze raz zakomunikował - Nie zapomniałem, co napisałem w liście. Z
pełną świadomością podpisałem ten
list. Czytam pisma, które wychodzą
z tego urzędu. Pomimo, że przygotowują je pracownicy merytoryczni.
R. Kieruzal zapewnił, że Zarząd
Powiatu Kępińskiego posiada koncepcję ratowania szpitala. - Wiem,
że obecnie trwa kampania parlamentarna i wszystkie działania będą
skierowane właśnie na pewne osoby,
które będą chciały zapewne zaistnieć
w tych wyborach. A to mieszkańcy
decydują, czy damy im kredyt zaufania czy nie.
Pytany, czy rzeczywiście sytuacja finansowa szpitala jest tak zła,
że grozi utratą płynności finansowej,
poinformował: - Płynność finansowa już jest zagrożona i dlatego po
ostatnim Zarządzie stwierdziliśmy,
że musimy udzielić szpitalowi pożyczki w kwocie miliona złotych na
ten okres, kiedy będziemy już dysponować programem naprawczym, z
którego będzie wynikało jasno i wyraźnie, jaką wysokość kredytu musi
wziąć SPZOZ.(…) Także wygląda to
naprawę źle, ale to nie jest sytuacja,
która jest nie do wyjścia z niej. Jesteśmy naprawdę zdeterminowani, aby
pomagać i doprowadzić do takiego
stanu, aby można było normalnie
funkcjonować – powiedział starosta.
bem

Zdarzenie drogowe w Trzcinicy

Fot. OSP Trzcinica

Starosta kępiński Robert Kieruzal postanowił ustosunkować się do opinii i zarzutów posłanki Bożeny Henczycy dotyczących kępińskiej służby zdrowia, zwołując konferencję
prasową dzień po jej spotkaniu z dziennikarzami

Miał 3 promile.
Wjechał w słup i płot
1 marca br., około godziny 16.15,
w Trzcinicy miało miejsce zdarzenie drogowe. Policjanci, którzy udali
się na miejsce, ustalili, że kierujący
samochodem marki Opel, 24-letni
mieszkaniec gminy Trzcinica, stracił
panowanie nad pojazdem i uderzył
w słup energetyczny, a następnie w
opłotowanie posesji.
Na miejsce zdarzenia zadysponowano też zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Trzcinica. - Pojazdem podróżował
jedynie kierowca i opuścił go o własnych siłach przed przybyciem służb
ratunkowych. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowa-

nej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz odłączeniu zasilania w
uszkodzonym pojeździe. Po przybyciu na miejsce Zespołu Ratownictwa
Medycznego podjęto decyzję o przewiezieniu osoby poszkodowanej do
szpitala – relacjonuje mł. kpt. Paweł
Michalski z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Okazało się, że sprawca zdarzenia był nietrzeźwy. - Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile
alkoholu w organizmie. Kierowca
usłyszał zarzut kierowania w stanie
nietrzeźwości – informuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie sierż. Justyna Niczke. KR
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Jako dramatyczną określiła sytuację SPZOZ w Kępnie poseł Bożena Henczyca podczas
zwołanej przez siebie konferencji prasowej

„Jesteśmy pełni obaw o losy naszego szpitala”
W konferencji, która odbyła się w
biurze poselskim w czwartek, 7 marca
2019 r., uczestniczyli wraz z posłanką
przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej: radny Rady Powiatu Michał
Solecki oraz radny Rady Miejskiej
w Kępnie Mirosław Różewski.
- Konferencję zwołaliśmy w sprawie sytuacji kępińskiego szpitala,
dramatycznej sytuacji - mówiła poseł
Bożena Henczyca. - Kępiński szpital
boryka się z olbrzymimi problema-

to do niedawana szpital, który wiódł
prym w regionie. Zazdrościli nam
go mieszkańcy okolicznych miejscowości: Ostrzeszowa, Wieruszowa
i Sycowa, śmiało też w niektórych
dziedzinach mógł ten szpital konkurować z ostrowskim szpitalem. Tymczasem w ciągu czterech lat kępiński
szpital dorobił się ogromnego długu.
Mało tego, brakuje specjalistów i
lekarzy do obsadzenia chociażby dyżurów na SOR-ze czy na tzw. wieczo-

- Mam wręcz wrażenie, iż decyzje i działania starosty są
szkodliwe dla kępińskiego szpitala – mówiła poseł B. Henczyca

mi, o których nie sposób już dziś nie
mówić. Zadłużenie szpitala wynosi 5
mln zł, a prognozuje się, że na koniec
roku będzie to zadłużenie wynosiło
12 mln zł. (...) Jeszcze po roku 2014
wynik finansowy był dodatni, ale
ostatnia kadencja powiatu spowodowała zapaść finansową w kępińskim
szpitalu. Warto przypomnieć, że był

rynce. Istnieje obawa o dalsze losy
porodówki, bo w tej chwili liczba porodów spadła i nie gwarantuje rentowności – powiedziała, informując
też o skierowaniu przez siebie do Ministra Zdrowia interpelacji z apelem
o podjęcie natychmiastowych działań
zmierzających do zwiększenia nakładów finansowych na służbę zdrowia

oraz do systemowego rozwiązania jej
problemów.
- My, jako Koalicja Obywatelska jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, co dzieje się obecnie w kępińskiej służbie zdrowia. Jesteśmy
pełni obaw o losy naszego szpitala,
a przede wszystkim o zdrowie mieszkańców powiatu kępińskiego i ich
bezpieczeństwo zdrowotne – mówiła
B. Henczyca. - W kępińskim szpitalu, oprócz galopującego zadłużenia
mamy także do czynienia z szeregiem
kuriozalnych sytuacji. Oto bowiem z
niezrozumiałych przyczyn obecny
Zarząd Powiatu Kępińskiego, będący kontynuacją poprzedniej koalicji,
a odpowiedzialny za funkcjonowanie szpitala, ukrywa całą tę sytuację
przed opinią publiczną.
Wskazywała, iż zamiast próbować rozwiązać problemy szpitala
Zarząd Powiatu debatuje nad anonimami, których miejsce tak naprawdę powinno znaleźć się w koszu na
śmieci. - Doszło do sytuacji, gdzie
rolę nieudolnego menadżera szpitala przejął obecny starosta, który w
zasadzie nie rozmawia z dyrektorem
szpitala, nie informuje go o niczym.
Starosta pozbawił decyzyjności dyrektora szpitala. Mało tego, w karygodny sposób pozwala sobie na
publiczną krytykę i lekceważenie
dyrektora szpitala – kontynuowała.
- Starosta zlecił audyt w kępińskim
szpitalu za blisko 64 tys. zł, który

owiany jest tajemnicą, do tego stopnia, że nie wiadomo, jaki zakres
obejmuje, a dyrektor szpitala dowiedział się o nim przez przypadek.
Pytam zatem starostę: czego dotyczy
audyt i jakie firmy złożyły oferty?
Posłanka podkreślała, iż w obecnej sytuacji są potrzebne natychmiastowe decyzje. - Z informacji, które
do nas docierają, a dotyczą zadłużenia wynika, iż szpital już w tej chwili
ma zaległości już nawet w ZUS-ie
i za chwilę straci płynność finansową.
Jako przykład chaosu i braku
pomysłu na rozwiązanie problemu
B. Henczyca podawała próbę wyprowadzenia przez starostę kępińskiego
szpitala z sieci szpitali. - Starosta zaprzecza, iż prosił premiera o wyprowadzenie kępińskiego szpitala z sieci
szpitali. (…) Tymczasem dotarłam
do pisma, datowanego na 28 stycznia
2019 roku, skierowanego do premiera, które podpisał starosta kępiński.
W pierwszym akapicie starosta napisał: „W imieniu Zarządu Powiatu
Kępińskiego zwracam się do Szanownego Pana Premiera z uprzejmą
prośbą o rozważenie odstąpienia

od finansowania Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach sieci szpitali i ryczałtowych płatności na kontrakty i
przywrócenie poprzedniego systemu
finansowania placówki” - odczytała
fragment pisma. - (…) Więc pytam,
czy starosta zapomniał, co napisał
w liście do premiera? Czy może nie
czyta pism, które podpisuje, bo to do
premiera pismo przygotowała pani
sekretarz? Czy wreszcie, może starosta nie zna się kompletnie na
służbie zdrowia i nieudolne działania próbuje przykryć kłamstwem?
Mam wręcz wrażenie, iż decyzje i
działania starosty są szkodliwe dla
kępińskiego szpitala.
Posłanka stwierdziła, że Koalicja
Obywatelska domaga się jawności i
twardych danych, zadając przy tym
pytania o, między innymi, koncepcję Zarządu Powiatu dotyczącą ratowania placówki, plany personalne
dotyczące osoby, która pełnić będzie
obowiązki dyrektora placówki oraz
o gotowość do pokrycia zadłużenia
szpitala.
bem

19 marca br. (wtorek) o godz. 18.30
w kępińskim kościele parafialnym
pw. świętego Marcina

w ŚWIĘTO PATRONA STOLARZY,

PRODUCENTÓW MEBLI
I RZEMIEŚLNIKÓW ŚW. JÓZEFA

odprawiona zostanie uroczysta msza święta,
na którą zapraszamy wszystkich związanych

z „Kępińskim Zagłębiem Meblowym”.
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Kilka tygodni termu prezes Jarosław Kaczyński na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział pakiet wsparcia dla rodzin i emerytów,
a mianowicie: 500+ od pierwszego dziecka, „trzynastka” w wysokości 1100 zł dla każdego emeryta, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia,
obniżenie kosztów pracy, jak również przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych - i tej zapowiedzi przyglądamy się, w jaki sposób będzie
wprowadzana w naszym powiecie

Brak kierowców zagrożeniem dla programu

Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński prócz rozszerzonego pakietu socjalnego zadeklarował też przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, aby
podwoić liczbę przejechanych kilometrów do jednego miliarda z pół
miliarda obecnie. - W Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat połączenia autobusowe, głównie PKS,
zostały zredukowane o połowę (...).
Przywrócimy to, przywrócimy ten
miliard, przywrócimy połączenia
– zapowiedział prezes. - Te połączenia, o których mówiłem, połączenia autobusowe, dotyczą oczywiście
wszystkich, całej Polski, także wielkich miast, ale przede wszystkim
mniejszych miast i wsi – dodawał na
konwencji J. Kaczyński.
Dofinansowanie do kilometra
Więcej na temat zapowiadanych
reorganizacji komunikacyjnych mówiła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, że nie będzie odtwarzania
państwowego PKS-u. W zamian za
to gminy i powiaty mają organizować przetargi, w których będzie mógł
startować każdy przewoźnik. Rzeczniczka stwierdziła, że państwowe
wsparcie dostaną te samorządy, które
zapewnią, że co najmniej 70 procent
kursów na ich terenie będzie miało
charakter użyteczności. - Dopłacając
60-80 groszy do kilometra, sprawimy, że zrekompensujemy gminom
stratę z tytułu organizowania przewozu na nierentownych liniach i w
tzw. nierentownych godzinach, a
przez to połączymy Polskę i zapewnimy tym mieszkańcom, którzy dziś
mają kłopoty z dojazdem, z dojechaniem do pracy, do domu, do najbliższych, bezpieczne podróżowanie zapowiadała J. Kopcińska.
Według danych PAN, w Polsce
20 procent sołectw jest niemal odciętych od komunikacji zbiorowej, a
w pozostałych gminach i mniejszych
miastach są to 1-2 autobusy dziennie.
Mieszkańcy małych miejscowości
mają utrudniony dostęp do pracy,
służby zdrowia czy edukacji, co w
konsekwencji przekłada się na obniżenie jakości życia. Czasami słyszymy, że dziś autobusy są niepotrzebne,
bo dużo osób ma samochód, nie jest
to jednak argument przekonujący,
gdyż nadal wiele osób nie ma samochodu lub nie każdy może z niego
korzystać. Myślę tu o emerytach czy
dzieciach. W konsekwencji dobrze
się stało, że o publicznym transporcie
powinny decydować powiaty, by ułatwić koordynację komunikacji między gminami. Jak podkreślają rządzący, najpilniejsze połączenia mają
być przywracane już od kwietnia.
Projekt ma kosztować 800 milionów
złotych rocznie.
Wojewoda za programem
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się już z
przedstawicielami PKS Poznań S.A.
i czeka na szczegóły programu przywracającego możliwości sfinansowania nowych kursów autobusowych
– Na przełomie kwietnia i maja po-
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znamy projekt ustawy, przywracający lokalne połączenia autobusowe.
W mojej ocenie należy poczekać na
przyjęte rozwiązania w tym zakresie,
co być może pozwoli na uratowanie
połączeń do miejsc, które są pozbawione innych środków komunikacji

gminy, tak w kierunku Kępna, jak
i na bazie określonych porozumień
z powiatami ościennymi, mam na
myśli Wieruszów, Kluczbork i Wieluń. Oczywiście, istotą wdrożenia
powyższego projektu będzie wkład
i poziom współfinansowania przez

Rządowy program jest szansą na uruchomienie
zawieszonych lokalnych połączeń autobusowych

publicznej, takiej jak np. kolej –
stwierdza wojewoda.
Które połączenia
do reaktywizacji w powiecie?
Starosta kępiński Robert Kieruzal zainteresowany jest odtworzeniem połączeń w ramach programu
rządowego. - Zleciłem już naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu skonsultowanie możliwych do
realizacji rozwiązań z przedstawicielami poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu kępińskiego.
Więcej będziemy mogli powiedzieć
po tych rozmowach i określeniu oraz
sprecyzowaniu potrzeb w tym zakresie. Jeśli tylko będzie to możliwe, dołożymy wszelkich starań, by ułatwić
korzystanie z komunikacji mieszkańcom naszego powiatu – planuje
starosta.
Wójt Trzcinicy Grzegorz Hadzik widzi potrzebę reaktywowania
połączeń autobusowych w swojej
gminie. - Jest taka potrzeba w szczególności na trasach z mniejszych
do większych miejscowości. Taka
potrzeba występuje także na trasach dojazdu uczniów do szkół zlokalizowanych w Kępnie - wylicza G.
Hadzik. Na pewno na zwiększenie
częstotliwości kursów czekają mieszkańcy: Wodzicznej, Piotrówki, trzech
Aniołek i dalej przez Buczek Wielki,
Szarlotę do Buczku Małego.
Z kolei Urząd Gminy Łęka Opatowska, na podstawie umowy z PKS
Kluczbork, aktualnie posiada częściowy transport publiczny połączony z dowozem dzieci do szkół w obrębie administracyjnym gminy oraz
w jednym połączeniu umożliwiony
jest dojazd i powrót mieszkańców
z i do Kępna. W pozostałych sytuacjach transportowych mieszkańcy
i uczniowie korzystają z prywatnego transportu w dojeździe do szkół
i pracy, w różnych kierunkach. - Jak
najbardziej jesteśmy zainteresowani
zwiększeniem połączeń w ramach
projektu dla mieszkańców naszej

samorząd gminny. Na tę chwilę jesteśmy jedną z nielicznych gmin
w Wielkopolsce, posiadających
możliwość chociaż częściowej realizacji transportu publicznego
- wyjaśnia Adam Kopis wójt gminy
Łęka Opatowska.
Brak kierowców
W powiecie kępińskim już do zamierzchłej historii przeszły rozkłady
jazdy, gdzie tutejsza placówka PKS
wykonywała kilkadziesiąt lokalnych
kursów dziennie. - Wspomnę tylko,
że ostatnie połączenia wykonywaliśmy po godzinie 22:00, dziś już po
18:00 – wspomina Remigiusz Mielczarek, kierownik Placówki Terenowej w Sycowie z biurem w Kępnie.
Jednocześnie zaznacza, że to dobra
propozycja rządowa, pomagająca
przywrócić zlikwidowane lokalne
połączenia, jednak zaraz dodaje, że
problemem do realizacji tego projektu naszym regionie będzie brak
kierowców. - Na dziś na 16 zadań
kursowych mam tylko 16 kierowców.
W chwili, gdy ktoś zachoruje, musimy dzielić kursy na innych szoferów,
nie mam zastępstwa – żali się kierownik dworca PKS w Kępnie. Już
od kilku lat, aby zapewnić płynność
kadrową, zatrudniani są emeryci,
którzy mają stosowne uprawnienia
do prowadzenia autobusów. Tutejszy
Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować organizację kursu prawajazdy
kategorii D (koszt ponad 5000 zł) z
uprawnieniami do prowadzenia autobusów, jednak zainteresowanie jest
znikome. - Dzieje się tak, gdyż musi
zmienić się wynagrodzenie w PKS-ie. Przyjdą nowi kierowcy, gdy będą
zarabiali 5-6 tys zł - mówi R. Mielczarek. - A od 1 października odchodzi kolejny kierowca na emeryturę i
już dziś wiem, że będzie problem ze
znalezieniem następcy – zaznacza
kierownik PKS. W chwili potencjalnego uruchomienia nowych połączeń
autobusowych kępiński PKS będzie
miał problemy kadrowe, mimo iż po-
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siada odpowiedni tabor autobusowy,
który mógłby pracować na kolejnych
połączeniach.
W tej chwili agenda rządowa
refunduje PKS-owi tylko przejazdy
ulgowe, czyli szkolne, dla niepełnosprawnych i emerytów, gdy ruszy
nowy program, istnieje taka szansa,
że przywrócenie niektórych zawieszonych kursów może stać się opłacalne. - Już teraz wójt Bralina interweniuje, aby przywrócić połączenie
Bralin - Tabor Mały - Czermin. Nie
dojeżdżamy teraz do Zbyczyny i
można pomyśleć o wznowieniu tam
kursu – wylicza M. Mielczarek. Jego
zdaniem obecnie połączenia są wystarczające, wliczając m.in. kursy
do Perzowa, Rychtala, Grębanina,
Mikorzyna czy Ignacówek. Nie wyklucza jednak, że przywrócenie kur-

sów w soboty dawałoby szansę na ich
opłacalność.
Zamieszanie
z przystankami
Zwraca natomiast uwagę na zamieszanie związane z działającym
przystankiem przy byłym Dworcu
Zachodnim. - Nagminne mamy przypadki, kiedy pasażerowie nie wiedzą,
skąd odchodzi ich autobus i czekają
na naszym dworcu na przyjazd prywatnego przewoźnika. My mamy
pełną obsługę pasażerską i władze
miasta powinny pomyśleć, aby znów
przywrócić na dworzec PKS pozostałe prywatne przewozy pasażerskie.
Ułatwi to podroż nie tylko mieszkańcom Kępna, ale w szczególności tym
przyjezdnym, którzy czują się zagubieni w istniejącej sytuacji – stwierdza R. Mielczarek.		
m

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Młodzi adepci pożarnictwa
wykazali się wiedzą
7 marca br. w kępińskim ratuszu odbyły się eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju udział wzięło 26
uczestników, którzy rywalizowali w
dwóch grupach wiekowych: szkoły
podstawowe i ponadgimnazjalne.
Pytania dotyczyły historii straży
pożarnej, zasad zapobiegania poża-

rom, znajomości sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych oraz zasad
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jury, pod przewodnictwem zastępcy komendanta powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Jarosława Kucharzaka, wyłoniło zwycięzców, którzy wykazali
się największą wiedzą.
Oprac. KR

K. Szalek, T. Wójcik i M. Włodarczyk to zwycięzcy
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
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informacje

Dzień Kobiet w sołectwie Osiny

Święto kobiet gospodarnych i wyjątkowych
8 marca br. w sołectwie Osiny pełniała się tak szybko, że trzeba było
rozpoczęły się obchody Dnia Kobiet. dostawiać dodatkowy stół i nakrycia.
W tym dniu „młode” Koło Gospodyń Panie z KGW Zosin nie spodziewały
Wiejskich w Zosinie zorganizowało się przybycia tak licznego grona koleswoją pierwszą oficjalną i samodziel- żanek i były niezmiernie szczęśliwe,
ną imprezę.
a rozmowom z gośćmi nie było końca.
Panie z KGW Zosin działają na
Panie z KGW Zosin dziękowały
rzecz całego sołectwa Osiny, w skład oficjalnie sołtysowi i Radzie Sołecktórego wchodzą cztery miejscowo- kiej za udostępnienie sali ludowej w
ści: Osiny, Zosin, Dziekania i Biały Osinach, a koleżankom z KGW Osiny
Młyn. Choć to KGW działa dopiero – za wypożyczenie naczyń, ponieważ
od końca ubiegłego roku i na
razie liczy zaledwie 36 osób,
jest to już druga impreza z
ich udziałem. Pierwszą była
zorganizowana przez KGW
Zosin, sołtysa i Radę Sołecką Osin impreza na rzecz
poszkodowanego w wypadku samochodowym i ciężko
chorego sąsiada, mieszkańca
Osin, Łukasza Namysła, dla
którego członkinie KGW, jako
Komitet Sąsiedzki, zarejestrowały już w styczniu, kilka
dni po wypadku, zbiórkę w
Ministerstwie Finansów. Zorganizowały też zbiórkę wśród
Nie mogło zabraknąć pamiątkowej
mieszkańców sołectwa, by
fotografii uczesników imprezy
pomóc rodzinie Łukasza w
pokryciu choć części kosztów
KGW Zosin, jako nowo powołane,
rehabilitacji.
W piątkowej imprezie z okazji takowych nie posiada, a cały swój
Dnia Kobiet wzięło udział łącznie dotychczasowy budżet poświęciło na
około 100 pań, dziewcząt i dziew- rzecz lokalnego społeczeństwa.
czynek. Bawiły się tam nawet trzy
Wszystkie potrawy, których podpokolenia – babcia z córką i wnuczką. czas imprezy mogli zakosztować
Frekwencja była znakomita – sala za- mieszkańcy, były dziełem gospodyń.

Salę i stoły pięknie udekorowała własnoręcznie stworzonymi kompozycjami Ewa Piotrowska, a przecudny
tort, przedstawiający kobietę gospodarną i wyjątkową, czyli gospodynię
XXI wieku, własnoręcznie przygotowała Katarzyna Kędzia-Płócienniczak. Panie zdobyły nawet profesjonalną ściankę do zdjęć, a fotografem z
zamiłowania od zawsze jest członkini
KGW Dagmara Miś. Niestety, panie

z KGW nie mają jeszcze strojów ludowych, ale łączyło je własne logo,
zaprojektowane, wraz z identyfikatorami imiennymi, przez Mirosławę Pecynę-Bielak. W uroczystości
udział wzięły również dwie wyjątkowe kobiety: poseł Bożena Henczyca

oraz wicestarosta Alicja Śniegocka,
które z radością rozmawiały z gospodyniami na wiele tematów.
Zaproszony przez KGW Zosin
sołtys Andrzej Gabryś, a wraz z nim
wszyscy panowie z Rady Sołeckiej,
zaskoczyli panie pięknymi kwiatami. Główną atrakcją wieczoru stał się
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, który był niespodzianką dla
gości. Członkowie Rady Sołeckiej
Edward Zawadzki oraz Krzysztof
Fiołka odegrali zaplanowaną utratę
przytomności – i zagrali jak prawdziwi aktorzy. Na ratunek do inscenizowanego wydarzenia ochoczo przybyli czterej młodzi, uśmiechnięci i
przystojni strażacy z zaprzyjaźnionej
gminy Rychtal. Wraz ze strażakami
OSP Rychtal na pokaz przybył ich
prezes Lucjan Bielak, który wręczył na ręce przewodniczącej KGW
Zosin Andżeliki Hadryś piękny
bukiet kwiatów wraz z życzeniami
dla wszystkich zgromadzonych pań.
Panowie z OSP zrobili z wszystkimi członkiniami KGW pamiątkowe
zdjęcie, a panie podziękowały własnoręcznie zaprojektowanym dyplomem. Po małej dawce adrenaliny
goście pożegnali strażaków gromkimi brawami i bawili się dalej. Na
wydarzenie przybyła też Dominika
Pawlaczyk, laureatka wielu nagród
w kategorii rękodzieła w województwie opolskim. Przyjechała ponad 60
km, by pokazać gospodyniom owoce
swojego szydełkowania. Można było
zobaczyć m.in. koszyczki ze sznurka
oraz maskotki i postaci z bajek, jak
Bolek i Lolek czy Strażak Sam. Na
przybyłych gości czekała również
niespodzianka w postaci loterii, w

której nagrodami był – m.in. bon na
stylizację włosów czy paznokci oraz
makijaż, wykonane na miejscu przez
panie z dwóch okolicznych salonów
urody i kosmetyki. Na tym nie koniec
niespodzianek – kępiński Klub Sportowy „Niedźwiedź”, prowadzony
przez trenera Andrzeja Zmyślonego,
ufundował dla gospodyń szkolenie z
samoobrony.
Panie z KGW Zosin na organizację Dnia Kobiet nie wykorzystały
pieniędzy z dotacji, jaką otrzymały
na rozwój działalności nowego KGW,
bowiem cała impreza była zorganizowana z własnych środków oraz
wspólnymi siłami przy uprzejmości
i pomocy koleżanek z sołectwa. Dla
każdej przybyłej mieszkanki gospodynie przygotowały upominek w
postaci ekologicznej torby na zakupy
z logo KGW Zosin.
Dzięki nowej ustawie pilotowanej przez wiceminister Andżelikę
Możdżanowską istnieje możliwość
rejestracji nowych KGW, natomiast te
istniejące, dzięki dotacjom, również
nabierają wiatru w żagle i pozyskują
młodych członków. Dzięki temu w
małym sołectwie Osiny 8 marca był
początkiem intensywnych działań na
rzecz lokalnej społeczności, a przede
wszystkim kobiet, ponieważ już w
niedzielę, 10 marca br., odbyła się
kolejna impreza – spotkanie integracyjne zorganizowane przez istniejące
do tej pory przy Kółku Rolniczym,
a zarejestrowane dzięki ustawie w
grudniu 2018 r., KGW Osiny. Jak zapewniają członkinie, społeczeństwo
nie będzie narzekać na nudę!
Mirosława Pecyna-Bielak
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Wiadomości

informacje
Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Myjomicach-Ostrówcu

Wywalczyli siatkarskie Strażacy podsumowywali i planowali
tytuły mistrzowskie
O tytuł mistrzowski walczyły trzy reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych
w kategorii dziewcząt i dwie - w kategorii chłopców

20 i 21 lutego 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce
Dziewcząt i Chłopców, zorganizowane w ramach XX Licealiady
2018/2019.
Do turnieju przystąpiły trzy reprezentacje szkół w kategorii dziewcząt i dwie reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców.
Tytuł mistrza powiatu w siatkówce dziewcząt na rok szkolny
2018/2019 zdobyła reprezentacja ZSP
nr 1 w Kępnie. W kategorii chłopców

zwycięstwo przypadło reprezentacji
LO nr I w Kępnie.
Najlepszą zawodniczką została
Agnieszka Wodnik z ZSP nr 1 w
Kępnie, a najlepszym zawodnikiem
turnieju - Mikołaj Macioszczyk z
LO nr I w Kępnie.
Pamiątkowe puchary, dyplomy
oraz piłki do siatkówki dla każdej z
drużyn uczestniczących w zawodach
wręczyła w imieniu starosty kępińskiego dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Bogumiła Drobina.
Oprac. bem

Wyniki rozgrywek

Dziewczęta:
ZSP nr 2 - ZSP nr 1 21:25; 18:25 (0:2)
LO nr I - ZSP nr 1 17:25; 19:25 (0:2)
ZSP nr 2 - LO nr I 25:21; 25:18 (2:0)
Chłopcy:
; 23:25; 25:23; 25:17 (3:1)
25:17
1
nr
ZSP
LO nr I -

Kultura spod pióra
kawie, Piszę co czuję. Jej pierwsze
wiersze, ukazały się w antologii kępińskich poetów „Wiersze z Poczekalni” oraz w antologii wierszy patriotycznych „Melodią swoich liści
nuci pieśń o Niepodległości” - 2018
r. Laureatka konkursu poetyckiego
„Niepodległa wczoraj i dziś” zorganizowanego z okazji 100-lecia niepodległości Polski - wyróżnienie. Jurorka
w konkursie powiatowym dla dzieci
i młodzieży „Niepodległa” w 2018 r.
Planuje wydać własny tomik poezji.

Ewa Maciejewska, kępnianka.
Nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka
DSWE we Wrocławiu oraz studiów
podyplomowych w Gnieźnieńskiej
Szkole Wyższej Humanistyczno-Menedżerskiej MILENIUM. Obecnie na
emeryturze. Pisze z potrzeby serca
dla wszystkich kochających poezję,
także dla dzieci. Od 2017 roku jest
członkiem Kępińskiego Koła Literatów w Kępnie. Swoje wiersze publikuje na internetowych stronach
literackich takich jak: Klub poetów
niepokornych, Słowa zamknięte w
wersach, Kształty słów, Poezja przy
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Pustynia nieba
(strofa saficka mniejsza)
Iskrą srebrzystą oceanu
nieba latarnik gwiazdy zapala westchnieniem.
Ciało nasyci choćby kromka chleba,
dusza - marzeniem.
W miliardach srebrzeń świeci B. 12,
symbol kreuje wiary rzeczywistość.
Dopóty jestem, dopóki nie zgaśnie
jawy (nie) senność.
Pragnienia marzeń nigdy nie zawiodą,
kiedy ty zwątpisz, one wierzą w ciebie.
Podsycaj serce oazy nadzieją
w pustynnym niebie.

W Ochotniczej Straży Pożarnej
w Myjomicach-Ostrówcu odbyło się
walne zebranie sprawozdawcze, podsumowujące działalność jednostki w
2018 r. Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć druhów,
którzy odeszli na wieczną służbę,
po czym prezes dh Stanisław Stempin powitał zaproszonych gości.
Wśród nich byli: wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Kępnie
dh Marek Fras, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Ostrzeszowie mł. bryg.
Piotr Mazurkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie
Sylwester Lewek, prezes OSP Baranów – Osiedle Murator dh Robert
Seiffert, komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łęce
Opatowskiej dh Paweł Taras, prezes
OSP Świba dh Marek Peliński, radna powiatowa Krystyna Możdżanowska, sołtys wsi Ostrówiec Ewa

Podczas zebrania druhom wręczono
nagrody i podziękowania

Wrzyszcz oraz sołtys wsi Myjomice
Krzysztof Kocera.
Następnie wybrano przewodniczącego zebrania, którym został dh
Roman Dębski. Po przedstawieniu
regulaminu oraz porządku zebrania
prezes dh S. Stempin przystąpił do
przedstawienia szczegółowego sprawozdania z działalności OSP Myjomice-Ostrówiec w 2018 r. Następnie

W spotkaniu uczestniczyli strażacy,
członkowie MDP i goście

naczelnik dh Roman Klein oraz
skarbnik dh Paweł Wojciechowski
zaprezentowali sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz
podsumowanie dochodów i wydatków jednostki. Po przedstawieniu
sprawozdań, jednogłośnie udzielono
absolutorium dla Zarządu OSP. Kolejnym punktem było przyjęcie planu działalności i finansowego na rok
bieżący.
Zebranie było doskonałą okazją
do wręczenia nagrody „Strażak Roku
2018 OSP Myjomice-Ostrówiec”,
którą otrzymał dh Szymon Wrzosek,
jak również wręczenia podziękowań
za poczucie zaangażowania w pełnieniu strażackiej służby dla dha Piotra
Kopeć, dha Adriana Stempień oraz
dha Tomasza Klein. Wręczono również legitymacje nowym członkom,
którzy wstąpili w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej tamtejszej
jednostki.		
Oprac. KR

Sukces Floriana Tarasa z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana
podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowego w Kielcach

Florian na akordeonowym podium

Od 1 do 2 marca 2019 r. odbywał
się II Ogólnopolski Festiwal Akordeonowy im. prof. Mirosława Niziurskiego Szkół Muzycznych I i II stopnia w Kielcach. To wielkie muzyczne
święto cieszące się dużym powodzeniem wśród młodych adeptów sztuki
gry na akordeonie.
W tym roku z tej okazji do Kielc
zjechało się aż ponad 160 najzdolniejszych akordeonistów z całej Polski.
Młodzi instrumentaliści reprezentowali szkoły muzyczne w Kozienicach, Brzezinach, Myślenicach, Warszawie, Sanoku, Poznaniu, Nowym
Dworze Mazowieckim, Świnoujściu,
Kielcach, Oławie, Radomiu, Siennie,
Krakowie, Stalowej Woli, Częstochowie, Jeżowem, Gąbinie, Radzyniu Podlaskim, Łomży, Wrocławiu,
Opolu, Warszawie Rembertowie,
Dynowie, Mławie, Dydni, Jarocinie,
Płocku, Nowym Targu, Bielsku-Białej, Katowicach, Rzeszowie, Żyrardowie, Jaśle, Czasławiu, Kolbuszowej, Bochni, Tarnobrzegu, Białej
Podlaskiej, Kraśniku, Gorlicach,
Gostyninie, Bełchatowie, Tarnowie,
Zduńskiej Woli, Zgierzu, Skarżysku-Kamiennej i, oczywiście, Kępnie.
Kępińską Szkołę Muzyczną I st. im.
Aleksandra Tansmana reprezentowało troje uczniów klasy akordeonu
Sławomira Mocha: Florian Taras
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z klasy III cyklu 6-letniego, Mikołaj
Michalczyk z klasy IV i Patrycja
Rabiega z klasy V.
Przesłuchania festiwalowe zostały podzielone na 9 kategorii wiekowych. Uczniowie z Kępna zaprezentowali się w trzech różnych grupach
wiekowych. W każdej z nich była
duża konkurencja.

Kępnie oceniało jury w składzie:
prof. zw. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak, prof. oświaty Andrzej
Smolik i dr Wojciech Golec.
Do ścisłego grona laureatów zakwalifikował się Florian Taras, zajmując wysokie III miejsce, natomiast
Mikołaj Michalczyk i Patrycja Rabiega zdobyli wyróżnienia.

Florian Taras zakwalifikował się do ścisłego
grona laureatów, zajmując wysokie III miejsce

Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom gry.
Do oceny akordeonistów powołane
zostały dwie komisje festiwalowe.
Uczniów ze Szkoły Muzycznej w

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju
muzycznego oraz powodzenia w kolejnych zmaganiach konkursowych.
Oprac. bem

Informacje

aktualności

2 marca 2019 roku w Liceum nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie zorganizowano
Drzwi Otwarte. Z propozycji skorzystało wielu uczniów, którzy mieli okazję poznać ofertę
edukacyjną szkoły

W czasie otwartych drzwi do LO
przybyło wielu gimnazjalistów

„Srebrna szkoła” serdecznie zaprasza

W sobotę, 2 marca 2019 roku,
LO nr I gościło tegorocznych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. To wyjątkowy rok, bowiem o
miejsca w klasach pierwszych szkół
średnich ubiegać się będą 15- i 16-latkowie. Dyrektor LO nr I, Danuta

Sobotnia impreza rozpoczęła
się od spotkania w auli. Goście poznali zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, które przedstawiła
wicedyrektor Karina Zalesińska.
Profesor Lidia Krzymińska zaprezentowała specyfikę kierunków

Licealiści zaprezentowali możliwości
edukacyjne „starego” LO

Stefańska, już na wstępie zapewniła,
że przygotowane będą 4 klasy czteroletniego liceum i 4 trzyletniego, co
oznacza, że dla wszystkich zdolnych,
ambitnych i pracowitych uczniów
miejsc wystarczy. Tym bardziej, że
szkoła nie wyznacza progu przyjęć.
Podczas Drzwi Otwartych, które
prowadziły uczennice klasy I A Martyna Jerczyńska i Laura Forysiak,
goście poznali wszystkie atuty „starego” LO.
A największy to 100% zdawalność matury oraz tytuł „Srebrnej
Szkoły”. Kolejny raz bowiem, znaleźliśmy się w gronie najlepszych liceów w Rankingu Perspektywy 2019.
Zajmujemy w kraju 276. pozycję, w
Wielkopolsce 21., a w byłym województwie kaliskim 3.

proponowanych przez szkołę. Przyszli licealiści mogli się dzięki temu
dowiedzieć, jakie drzwi wyższych
uczelni otwierają konkretne profile.
Dalsza część prezentacji należała już do młodzieży. Prowadzące
spotkanie zaznaczyły, że nasi absolwenci z powodzeniem dostają
się na wyższe uczelnie. Biorą też z
sukcesami udział w wielu konkursach i olimpiadach. Finalistkami VI
Regionalnej Olimpiady Medycznej
w roku szkolnym 2017/2018 były:
Weronika Kostusiak, która zajęła I
miejsce oraz Jagoda Tuz, zajmując
miejsce III. W XVI Regionalnych
Zawodach Chemicznych Jagoda Tuz
zajęła IV miejsce. Jakub Hadryś
z powodzeniem przeszedł przez etap
pisemny Olimpiady Języka Angiel-

skiego w Poznaniu. Konrad Szolc
i Maksymilian Udała, w konkursie
na projekt multimedialny dotyczący
powstania wielkopolskiego, zajęli
I miejsce w Wielkopolsce. 22 stycznia tego roku gościli w Oddziale
Regionalnym Telewizji Poznań w
programie „Wielkopolska warta Poznania”, gdzie mówili o pracy nad
tym projektem. Uczniowie naszej
szkoły bardzo licznie biorą udział w
konkursach matematycznych, takich
jak: Alfik Matematyczny, Kangur
Matematyczny, Olimpiada Wiedzy
Archimedes Plus czy łącząca treści z
biologii, chemii i matematyki Olimpiada Medyczna. W konkursie Alfik
Matematyczny Paweł Pyta z klasy
III A zajął I miejsce w województwie,
a Bartłomiej Wrzalski - uczeń tej
samej klasy, zajął w tym konkursie
miejsce III.
Prowadzące spotkanie nawiązały
również do Powiatowego Festiwalu
Teatralnego, którego gospodarzami
jesteśmy już od 20 lat. W tym roku
wystawialiśmy fragmenty „Wesela”
Stanisława Wyspiańskiego. I miejsce
i Złotą Maskę zdobyła grupa z klasy
III C. Ta aktorska ekipa triumfowała
już po raz trzeci. Ma na swoim koncie
trzy złote maski.
Dawid Domagała i Jakub Kempa mówili o wymianie z Gimnazjum
Ulricianum w Aurich, która rozpoczęła się w 1994 roku. Doczekaliśmy
więc jubileuszu. Mija właśnie 25
lat od pierwszego wyjazdu naszych
uczniów do Niemiec. Europejski Projekt Edukacyjny Erasmus + przedstawiły Aleksandra Oreś i Zuzanna
Słomiana. Przybliżyły, na czym polega praca w tym projekcie, jakie za-

Gmina Kępno ogłosiła drugi konkurs na stanowisko dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury

dania do wykonania mają uczestnicy
konferencji, która w tym roku odbywa się we Włoszech.
Sporą część prezentacji zajął
sport, bowiem nasza placówka, mimo
że jesteśmy jedyną szkołą średnią w
powiecie, która nie ma hali sportowej,
plasuje się na wysokich miejscach
w wielu dyscyplinach. Te sukcesy
przedstawili Martyna Rybczyńska
i Bruno Nowak. Działalność grupy
„Sprawni jak żołnierze” zaprezentował Karol Przewdzięk, a o grupie
pierwszej pomocy mówiła Ewelina
Dąbrowska. Podkreśliła wielki sukces młodych medycznych ratowniczek - wicemistrzostwo kraju w roku
szkolnym 2017/2018.
O samorządności w szkole mówiły: Julia Winiecka i Michalina
Jeziorna. RSU jest potwierdzeniem,
że młodzi ludzie świetnie sprawdzają
się, jeżeli pozwala się im na samodzielność i kreatywność. Dziewczęta
przybliżyły tylko niektóre przed-

sięwzięcia, takie jak: „otrzęsiny”,
mikołajki, „Omnibus”, walentynki,
Dzień Wiosny. Prezentację uświetnił
występ Sary Kasprzak, która zajęła
I miejsce w Powiatowym Konkursie
Piosenki Obcojęzycznej oraz grupy tanecznej z solistami: Karoliną
Krzywiecką i Bartkiem Wąsikiem.
Na koniec goście zaproszeni zostali do zapoznania się z bazą szkoły.
Specjalnie dla nich młodzi chemicy
przygotowali ciekawe doświadczenia,
konstruktorzy - zapaleńcy prezentowali swoje prace w sali fizycznej,
a grupa medyczna uczyła udzielania
pierwszej pomocy. Patrząc na ogromne zainteresowanie ze strony młodych ludzi, jesteśmy przekonani, że
nasza oferta edukacyjna spełni ich
oczekiwania. Wszystkie informacje
dotyczące rekrutacji można znaleźć
na stronie internetowej szkoły: www.
lokepno.com.pl.
Beata Kaźmierczak

Drzwi otwarte w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Kępnie

Otworzyli drzwi dla
przyszłych pierwszoklasistów

Dyrektor wciąż poszukiwany

18 lutego br. zakończył się konkurs na stanowisko dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury. Nie został
on jednak rozstrzygnięty. Zapytaliśmy burmistrza Piotra Psikusa, jakie
są przyczyny tego nierozstrzygnięcia.
- Na ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Kępińskiego Ośrodka
Kultury na czas określony (3 lata)
odpowiedziała tylko jedna osoba,
której aplikacja złożona w konkursie
nie spełniła wymogów formalnych
– wyjaśnia. - To pierwszy taki przypadek, aby konkurs na stanowisko
dyrektora instytucji kultury cieszył
się tak nikłym zainteresowaniem.
Uważam, że wpływ na brak zainteresowania konkursem wynika z rynku
pracy na ziemi kępińskiej. Pewnie
jeżeli 10 lat temu ogłosilibyśmy taki

konkurs, to oferta byłaby bardzo
atrakcyjna. Widzę to po zgłoszeniach do pracy w urzędzie, będących
odpowiedzią na ogłaszane przez nas
konkursy na różne stanowiska pracy. 10 lat temu mieliśmy sporo osób
chętnych do pracy, a w tej chwili nie
ma nikogo. Przemysł, który u nas
jest, zdominował także rynek pracy
– stwierdza.
Gmina Kępno ogłosiła drugi konkurs na stanowisko dyrektora. Wniosek oraz wymagane dokumenty można składać do 25 marca br., do godziny
10.00, w sekretariacie Urzędu Miasta i
Gminy w Kępnie. A co w przypadku,
kiedy drugi konkurs również nie zostanie rozstrzygnięty? - Mam nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała
miejsca – wyznaje burmistrz.

Do czasu rozstrzygnięcia pełniącą obowiązki jest Anna Niesobska.
Jej trzyletnia umowa skończyła się 30
maja 2018 r. Nie ogłoszono wówczas
konkursu na stanowisko dyrektora,
a powierzono pełnienie obowiązków
dotychczasowej dyrektor. - 1 czerwca 2018 r. zaproponowałem pani
Niesobskiej pełnienie tej funkcji do
czasu wyłonienia dyrektora w drodze
konkursu, jednak nie dłużej niż na
rok, co spotkało się z jej akceptacją
– podkreślił P. Psikus. - Skorzystano
z możliwości, jakie daje ustawa o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora
wyznaczonej osobie na okres maksymalnie jednego roku – dodał.
KR

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18%
NIE WIEM - 1%
TAK - 81%
( Wyniki na dzień 13.03.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

Prezentacja szkoły wzbudziła duże
zainteresowanie rodziców i dzieci

7 marca br. Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie gościła w swoich
murach przyszłych uczniów klas
pierwszych wraz z rodzicami.
Spotkanie otworzył dyrektor
placówki Maciej Adamek, witając
wszystkich przybyłych. Następnie
nauczyciele zaprezentowali szkołę.
Mówiono o warunkach lokalowych
szkoły, wyposażeniu, metodach nauczania oraz ofercie w ramach rozwoju indywidualnego dziecka.
Kolejnym punktem spotkania
było ogłoszenie wyników konkursu
plastycznego pt. „Moja wymarzona

szkoła”, przeprowadzonego wcześniej wśród dzieci przedszkolnych
z terenu gminy Kępno. Radość i
duma dzieci były nagrodą dla organizatorów.
Rodzice wraz z pociechami mogli zwiedzić szkołę, zobaczyć klasy
lekcyjne, porozmawiać z nauczycielami. Szkoła oceniona została bardzo
wysoko. Dostrzeżono i doceniono
bogatą ofertę edukacyjną, jej kameralny charakter oraz życzliwą atmosferę. Pierwsze spotkanie przyszłych
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
w Kępnie podsumowano słowami
„Chcemy tu zostać…”. Oprac. KR
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Straż pożarna

policja
Kolizja na drodze krajowej nr 11 w Baranowie

Narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie w 2018 roku

Zderzyły się trzy samochody 859 zdarzeń w powiecie kępińskim

Citroen najechał na tył renault, a ten z kolei
uderzył w toyotę. Fot. KP PSP Kępno

W piątek, 1 marca, około godziny
14.20, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony o kolizji z udziałem trzech
pojazdów. Zdarzenie miało miejsce
na drodze krajowej nr 11 w Baranowie. - Policjanci, którzy udali się na
miejsce, ustalili, że 47-letni mieszkaniec Kępna, jadąc citroenem, nie
zachował bezpiecznej odległości od
poprzedzającego go pojazdu i najechał na tył renault, którym kierował
24-letni mieszkaniec gminy Pępowo.
Ten z kolei uderzył w tył toyoty, którą kierował 46-letni kępnianin – relacjonuje oficer prasowa KPP Kępno
sierż. Justyna Niczke.
Na miejsce zadysponowano też
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Baranów. - Po przybyciu na miejsce

pierwszych zastępów stwierdzono, że
w wyniku zdarzenia poszkodowana
została jedna osoba. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych samochodach oraz udrożnieniu ruchu po
zakończeniu czynności prowadzonych przez policję. Pomocy medycznej osobie poszkodowanej udzielił
Zespół Ratownictwa Medycznego,
który jako pierwszy przybył na miejsce zdarzenia – mówi mł. kpt. Paweł
Michalski z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Na szczęście poszkodowany nie
wymagał hospitalizacji.
Sprawca kolizji został ukarany
mandatem karnym.
KR

Kolejne obywatelskie zatrzymanie w Kępnie

Z 3,8 promila alkoholu w organizmie
kierował samochodem
W niedzielę, 3 marca br., około
godziny 18.15, na ul. Wrocławskiej
w Kępnie doszło do obywatelskiego
zatrzymania nietrzeźwego kierującego. - 22-letni mieszkaniec Bralina,
kierujący renault megane, zauważył
jadący przed sobą samochód marki
Volvo, którego styl poruszania się
od krawędzi do krawędzi jezdni sugerował, że kierowca może być nie-

trzeźwy. Bralinianin zajechał kierującemu drogę i zawiadomił policję,
po czym wspólnie z mieszkańcem
Kępna pomogli wyjść pijanemu kierowcy z auta – poinformowała oficer
prasowa Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie sierż. Justyna Niczke. Policjanci, którzy udali się na miejsce,
sprawdzili trzeźwość kierującego.
37-letni obywatel Ukrainy w organizmie miał 3,8 promila alkoholu.
Mężczyzna został zatrzymany w
policyjnym areszcie, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości.
Oprac. KR

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

6.03
7.02
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03

54 (217%)
25 (99%)
12 (49%)
21 (82%)
52 (208%)
49 (195%)
34 (138%)

76 (153%)
36 (73%)
17 (35%)
30 (61%)
71 (142%)
69 (137%)
52 (104%)

Bywało lepiej
Dobra
Wspaniała
Dobra
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Bywało lepiej

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

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

4 marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie odbyła się narada podsumowująca działalność jednostki w 2018 roku.
W wydarzeniu uczestniczyli: naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg.
Robert Klonowski, posłowie na Sejm
RP Piotr Kaleta i Tomasz Ławniczak,
starosta kępiński Robert Kieruzal i
wicestarosta Alicja Śniegocka, przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka, włodarze gmin
powiatu kępińskiego, zastępca komendanta powiatowego PSP w Ostrzeszowie mł. bryg. Piotr Mazurkiewicz,

2018 r. 10 strażaków awansowało na
wyższe stanowiska służbowe.
W minionym roku w powiecie kępińskim strażacy odnotowali 859 zdarzeń, w tym 267 pożarów, 538 miejscowych zagrożeń i 54 alarmy fałszywe.
- W ubiegłym roku odnotowano najwięcej pożarów od 15 lat – podkreślił
komendant. Największa ilość zdarzeń
– aż 426 – miała miejsce w największej
gminie powiatu – Kępnie. 116 zdarzeń
odnotowano w gminie Baranów, a 103 –
w Bralinie. Najmniej – w gminie Rychtal – zaledwie 34 zdarzenia. Komendant
przypomniał największe akcje ratowniczo-gaśnicze w 2018 r., do których byli
dysponowani kępińscy strażacy, a także
W naradzie rocznej wzięło udział
wielu zaproszonych gości

prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kępnie dh Michał Błażejewski, powiatowy
kapelan strażaków ks. Józef Wachowiak, komendant powiatowy Policji
w Kępnie mł. insp. Robert Ciesielski,
przedstawiciele okolicznych instytucji
oraz kadra kierownicza i funkcjonariusze KP PSP Kępno.
Uroczysta narada roczna rozpoczęła się od przedstawienia przez komendanta powiatowego PSP w Kępnie bryg.
Wojciecha Grabarka sprawozdania z
działalności poszczególnych komórek
organizacyjnych komendy. 31 grudnia 2018 r. stan zatrudnienia jednostki
wynosił 47 etatów funkcjonariuszy i 2
etaty w Korpusie Służby Cywilnej. W

przeprowadzone w ubiegłym roku ćwiczenia i szkolenia dla strażaków oraz
akcje prewencyjne.
Komendant bryg. W. Grabarek
podsumował także działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z powiatu kępińskiego, włączonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Spośród nich do największej
ilości akcji w ubiegłym roku wyjeżdżały OSP Bralin – 77 razy i OSP Kępno
– 73 razy. Poruszył również kwestie finansowe KP PSP Kępno oraz przedstawił plany i kierunki działania jednostki
na rok bieżący.
Komenda wojewódzka w 2018 r. w
całej Wielkopolsce odnotowała 43.000
zdarzeń. - Coraz ważniejszą rolę w życiu społeczeństwa pełni straż pożarna.

Zarówno państwowa straż, jak i ochotnicza – bo to dwa płuca tego samego
systemu ratowniczego, bez których ten
organizm nie byłby w stanie funkcjonować. Niezależnie, czy przyjeżdżają
strażacy w czerwonych czy białych
hełmach, ta pomoc jest udzielana
równie skutecznie – przyznał bryg.
R. Klonowski z KW PSP Poznań. Jak
zauważył, większa ilość miejscowych
zagrożeń niż pożarów powoduje, że
straż staje się „pożarną” tylko z nazwy.
- My, jako straż pożarna, tą pożarną
jesteśmy już głównie z nazwy, a tak
naprawdę idziemy w kierunku uniwersalnej służby ratowniczej. Za tym idzie
przede wszystkim zmiana myślenia o
ratownictwie, wyszkoleniu strażaka i
konieczności ciągłego doskonalenia
i rozwijania się w coraz to nowych
obszarach ratownictwa. Za tym idzie
też konieczność nabywania nowego
sprzętu przeznaczonego nie tylko do
gaszenia pożarów, ale też do likwidacji
wszelkiego rodzaju zagrożeń – podsumował bryg. R. Klonowski podczas
omawiania działalności straży pożarnej
na terenie województwa wielkopolskiego.
Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu od kilku lat prowadzi ranking,
mający na celu wyrównywanie poziomu komend miejskich i powiatowych
PSP z terenu województwa. Ranking
obejmuje 31 jednostek, a KP PSP Kępno znalazła się w tym roku na 18. miejscu. - To bardzo dobre miejsce, różnica
punktowa między pierwszym a ostatnim miejscem w tym rankingu z roku
na rok maleje. A to, co wyróżnia strażaków z Kępna, to innowacyjne myślenie, innowacyjne podejście do zagadnień ratowniczych – zaznaczył bryg. R.
Klonowski.
Głos zabrał też starosta kępiński R.
Kieruzal, który podsumował współpracę oraz wyraził chęć dalszego dążenia
do poprawy bezpieczeństwa na terenie
powiatu kępińskiego.
Narada podsumowująca działalność komendy była doskonałą okazją
do uroczystego wprowadzenia do podziału bojowego drabiny mechanicznej
SD31 na podwoziu IVECO wraz z wyposażeniem.
KR

Zdarzenie drogowe na drodze ekspresowej S8 w kierunku Wrocławia

Dachowanie po zderzeniu z auto-lawetą

We wtorek, 5 marca br., około godziny 15.30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał
informację o zdarzeniu drogowym na
drodze ekspresowej S8 w kierunku
Wrocławia, na 103 kilometrze trasy.
- Policjanci, którzy udali się na miejsce, ustalili, że kierujący pojazdem
marki Suzuki, 58-letni mieszkaniec
powiatu kłodzkiego, w momencie
podjęcia manewru wyprzedzania
auto-lawety, został zepchnięty z toru
jazdy przez silny wiatr, w wyniku
czego stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w tył lawety, a następnie dachował – poinformowała oficer
prasowa KPP Kępno sierż. Justyna
Niczke.
Do zdarzenia zadysponowano
też dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Pojazdami poruszali się jedynie kierowcy,
opuścili oni samochody o własnych
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siłach przed przybyciem służb ratunkowych. W pierwszej fazie, na potrzeby działań, zablokowano jeden
pas ruchu w kierunku Wrocławia.
Działania strażaków polegały na

nieniu ruchu po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję
– mówił mł. kpt. Paweł Michalski z
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie.

Kierowca suzuki został przewieziony
do kępińskiego szpitala. Fot. KP PSP Kępno

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym,
neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz pomocy w udroż-

Kierowca suzuki, z obrażeniami
ciała, został przewieziony do szpitala w Kępnie. Kierującemu lawetą
28-latkowi nic się nie stało.
KR

Ogłoszenie

reklama

Już 267 tys. osób odbudowało swoje stawy i pozbyło się bólu w zaledwie 36 dni

Prof. James D. Reinolds
z Uniwersytetu w Chicago

Odkryto bezoperacyjny
sposób na odbudowę
zniszczonych stawów!

Przełomowe odkrycie naukowców
z Chicago College of Rheumatology:
osoby cierpiące na zwyrodnienia
stawów oraz uciążliwy, rwący ból mogą
wreszcie powrócić do normalnego życia.

D

zięki nowo odkr ytej metodzie każdy ma szansę
pokonać dokuczliwe bóle
stawów i odzyskać dawną sprawność fizyczną. „ Koniec z ciągłym bólem i niemożnością
poruszania się” – mówi prof.
James D. Reinolds z Uniwersytetu w Chicago. „Nieważne, czy
bolą kolana, biodra, nadgarstki
czy kręgosłup. Nieważne, czy
schorzenie ma podłoże genetyczne, jest wynikiem przeciążenia stawów czy otyłości.
Ból i zwyrodnienie można
zwalczyć! Dlatego zawsze byłem przeciwny przepisywaniu
pacjentom aż tylu środków
przeciwbólowych, bo każdą
dolegliwość można zniszczyć
u źródła” – dodaje profesor entuzjastycznie.
„Znaleźliśmy sposób, któr y
usuwa stany zapalne, odżywiając
jednocześnie komórki chrzęstne
i regenerując maź stawową. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia tomograficzne stawu
wykonane
przed
kuracją i po niej”

„Wstąpiło we
mnie nowe
życie!”
„Ciężko żyć z tym bólem. Ktokolwiek ma

artretyzm, wie, co to za męka.
Nie można rano wstać, chodzić, każdy
ruch sprawia ból. Żeby w ogóle jakoś
funkcjonować, brałam końskie dawki
kortyzonu. Ale puchłam po tych lekach
okropnie, dodatkowo lekarz mówił, że
one uzależniają. Jak brałam mniej, ból był
nie do zniesienia, i tak w kółko.
Ale moja wnuczka, która mieszka
w Stanach, przysłała mi ten preparat.
Już po tygodniu obrzęk mi zszedł, bóle
minęły. Mogę znów chodzić, ruszać się.
Wstąpiło we mnie nowe życie!”
Bożena (lat 65) z Tarnowa

[patrz
wyżej]

PRZED kuracją:

PO kuracji:

fotografia

„Kręgosłup
znowu działa
jak należy”
„Bóle kręgosłupa po prostu nie
dawały mi normalnie żyć. Przez wiele
lat pracowałem fizycznie, no i się
doigrałem. Musiałem przejść na rentę, bo
problemem było dla mnie nawet zwykłe
schylenie się czy wstanie z łóżka, a co
tu mówić o ciężkiej pracy. Chodziłem od
lekarza do lekarza, ale nikt nie potrafił
mi pomóc. Uratowała mnie siostrzenica
Marta, która mieszka w Chicago od 13
lat. Przysłała mi ten preparat Reinoldsa
i… 36 dni i jestem jak nowo narodzony.
Nic nie boli, nic nie strzyka. Jestem
sprawny tak, jak było to w młodości,
kiedy przenosiłem raz po raz worki
z cementem. Nigdy nie zapomnę tego
Martusi!”
Krzysztof (lat 59) z Mielca

Ortopedzi byli w szoku

„Gdy pokazaliśmy reumatologom
i ortopedom zdjęcia z efektami kuracji, byli w szoku. Nie mogli uwierzyć, że zmiany zwyrodnieniowe
w obrębie stawów mogą się ot tak po
prostu cofnąć. Starta tkanka chrzęstna się odbudowała, a płyn maziowy
odzyskał swoją dawną poślizgowość. U wszystkich osób, które brały
udział w testach, bóle stawów minęły, a stan zapalny ustąpił. Natura
chce, żeby Twoje ciało funkcjonowało perfekcyjnie, a organizm dążył do
samonaprawy. Wystarczy, że podamy mu substancję o odpowiednich
właściwościach bioinformacyjnych,
a wszystko zacznie wracać do normy. To nie żadna magia – to czysta
biologia. Doskonałym przykładem
tego jest penicylina powstała ze
zwykłego grzyba (znanej wszystkim
pleśni), która zmniejszyła umieralność z powodu zakażeń bakteryj-

Na zdjęciu po lewej widać puste przestrzenie w obrębie torebki
stawowej powstałe na skutek zbytniego uwodnienia tkanki. Po
kuracji struktura mazi stawowej się odbudowała (zdjęcie po prawej),
odzyskała lepko-sprężystą konsystencję i właściwości poślizgowe.
Kości są odpowiednio „naoliwione”, dzięki czemu nie trą o siebie,
ponieważ funkcje amortyzujące stawu zostały przywrócone.
nych o przeszło 90%! Podobnie jest
ze zwyrodnieniem stawów: człowiek
nie wymyśli sposobu na artrozę, ale
może go poszukać w naturze. I tym
tropem poszedł mój zespół.
Po miesiącach testów odkryliśmy formułę, która przestawia
organizm w tryb walki ze zwyrodnieniem stawów. Nie tylko usuwa
przyczyny stanu zapalnego, lecz
także odżywia chondrocyty i inicjuje proces samoregeneracji chrząstki stawowej. Dzięki temu niszczy
artrozę tak samo skutecznie, jak
penicylina bakterie! Teraz wiem, że
to najpotężniejsza broń przeciw bólom stawów, jaką wymyśliła matka
natura.

Ból mija bezpowrotnie

Aby zlikwidować ból, wystarczy
przyjmować 2 kapsułki dziennie.
Już na drugi dzień kuracji można
oczekiwać, że ból zacznie słabnąć.

Po kilku dniach zniknie bolesność,
obrzęk i drętwienie, które nie daje
w nocy spać. Ale to nie koniec! Po
skończonej kuracji Twoje życie będzie wyglądało dokładnie tak, jak
przed pierwszym atakiem artrozy.
Uwolnisz się od bólu i odzyskasz
pełną sprawność ruchową.”
Preparat prof. Reinoldsa regenerujący stawy jest popularny nie tylko w USA. Stosują go także osoby
walczące z bólem stawów w Europie. W tym roku udało się wprowadzić produkt również do Polski. W
naszym kraju kuracja jest dostępna
za udział w Klubie Seniora! Promocja dotyczy wyłącznie pierwszych 150 osób, które złożą zamówienie do 21 marca 2019 roku.
Ilość zestawów promocyjnych ograniczona – decyduje kolejność
zgłoszeń!
Z ATR
ZY

AJ
1 0 P LMN

72% DOFINANSOWANIE
!
DLA PIERWSZYCH 150 OScaÓB
2019 r.,

w k i e s ze n i

21 mar
Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do
sz wówczas preparat
przysługuje 72% dofinansowanie. Dostanie
prof. Reinoldsa za udział w Klubie Seniora
TIS!)
zamiast za 317 tylko za 87 zł (przesyłka GRA

Zadzwoń:

81 300 31 24

łe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00 (Zwyk
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GONIEC PERZOWSKI
marzec 2019, nr 11 (864)
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zespole Szkół w Perzowie

Uroczysta lekcja historii

1 marca 2019 r. uroczystości
związane z obchodami Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

śni patriotyczne, które towarzyszyły
żołnierzom i partyzantom podczas
obrony naszego kraju. Następnie

W perzowskich obchodach
wzięła udział wójt D. Froń

zorganizowano w perzowskim Zespole Szkół po raz czwarty.
Z tej okazji nauczycielka historii
Jolanta Walery wraz z uczennicami
klasy VII przybliżyła uczniom klas
IV-VIII historię bohaterów zbrojnego podziemia niepodległościowego
walczącego z reżimem komunistycznym o powojenny kształt ojczyzny.
- Uroczysty apel z tej okazji rozpoczął komunikat o wybuchu II wojny światowej. Dowiedzieliśmy się,
jakie były przyczyny oraz sposoby
walki z wrogiem. Podczas spotkania usłyszeliśmy także utwory i pie-

poznaliśmy historię żołnierzy organizacji „Wolność i Niepodległość”,
którzy po skończonej wojnie nie złożyli broni, uznając, że walka o niepodległość jeszcze się nie skończyła
– relacjonują uczestnicy obchodów w
Perzowie.
Uchwalenie Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest
formą uczczenia walki i ofiary, ale
także bólu i cierpienia, którego doznali „żołnierze wyklęci”. Jak podsumowała dyrektor szkoły Barbara
Maras: - Od chwili ustanowienia
w 2011 roku 1 marca Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
wiedza o tragicznym losie „niezłomnych” zobowiązuje do czci i pamięci.
W uroczystej i niecodziennej lekcji historii wzięła udział wójt gminy
Perzów Danuta Froń. Oprac. bem

Dla uczniów przygotowana została
uroczysta i niecodzienna lekcja historii

10 marca br. w perzowskim Gminnym Ośrodku Kultury
odbył się „Włoski wieczór”, podczas którego świętowano
Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn i Dzień Sołtysa

„Włoski wieczór”
w Perzowie
Mieszkańcy gminy i zaproszeni goście licznie zebrali się
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie

Tego dnia mieszkańcy gminy
Perzów licznie zebrali się w sali widowiskowej GOK w Perzowie, żeby
świętować Dzień Kobiet połączony z
Dniem Mężczyzn oraz Dniem Sołtysa.
Na uroczystość zaprosili: wójt gminy Perzów Danuta Froń oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Perzowie z dyrektor
Moniką Domagałą na czele.
Swoją
obecnością
spotkanie
uświetnili m.in. sekretarz stanu w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Andżelika Możdżanowska, senator

Za trud i zaangażowanie w budowaniu polskiej wsi sołtysi zostali specjalnie uhonorowani przez wiceminister A. Możdżanowską, a wójt gminy
Perzów wręczyła im pamiątkowe kalendarze. - Doceniam waszą pracę i zaangażowanie. Wszystkim sołtysom życzę
zdrowia, pogody ducha, pomyślności w
życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej funkcji. Dziękuję za zaangażowanie i aktywną postawę w pracy
na rzecz waszych sołectw, a jednocześnie całej gminy – mówiła D. Froń.
Sołtysi uhonorowani zostali specjalnymi
życzeniami oraz prezentami

5 marca 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Perzowie zorganizowało spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa

Integracja z muzyką i humorem

Wszystkich gości przybyłych
tego wieczora do Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie przywitała
zastępca przewodniczącej KGW
w Perzowie Dominika Drapiewska. Na perzowskiej scenie aktorzy

Artyści z Krakowa zaprezentowali program
satyryczno-muzyczny pt. „Kobietki”

z Agencji Artystycznej GALANA
z Krakowa zaprezentowali program
satyryczno-muzyczny pt. „Kobietki”.
Spektakl opowiadał o artystce
o imieniu Róża i o nazwisku bardzo trudnym do wymówienia, która
przyjeżdża do publiczności ze swoim technicznym, który ma na imię
Aleksander. Aktorka przygotowała
wesoły, ale też wzruszający spektakl
w związku z Dniem Kobiet. Pokazała
charaktery różnych kobiet, począwszy od tych najmłodszych, skończywszy na dostojnych seniorkach. Nie

10

oszczędziła nawet Baby Jagi.
Przy wykorzystaniu wierszy znanych poetów, ale też twórczości własnej wciągnęła widzów do wspólnej
zabawy na scenie. Aleksander miał
tylko zainstalować nagłośnienie i
przygotować scenografię, ale jako
początkujący techniczny nie radził
sobie z pewnymi
sprawami co sprawiło, że dochodziło
między nimi do komicznych sytuacji.
Spektakl oprawiony był dużą
ilością muzyki in-

strumentalnej i piosenkami, które
były widzom znane i zostały chętnie
zaśpiewane z panią Różą.
Po występie aktorzy otrzymali
gromkie brawa od uczestników imprezy oraz zaproszenie na kolejne
występy.
Mieszkańcy po tak mile rozpoczętym wieczorze wspólnie biesiadowali przy kawie, herbacie i poczęstunku. Przewodnicząca KGW
w Perzowie Longina Biały na zakończenie spotkania zapewniła, że
organizowane będą podobne przedsięwzięcia, mające na celu jeszcze
większą integrację mieszkańców sołectwa Perzów.
Dominika Drapiewska

Do udziału w imprezie perzowian zaprosiły
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
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RP Łukasz Mikołajczyk, starosta kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta
Alicja Śniegocka, radni Rady Gminy
Perzów oraz sołtysi poszczególnych sołectw gminy.
Po powitaniu zebranych przez wójt
D. Froń serdeczne życzenia wszystkim
kobietom oraz sołtysom w dniu ich
święta złożyli zaproszeni goście.
Po części oficjalnej na scenie pojawiły się dziewczęta z sekcji wokalnej GOK w Perzowie: Aleksandra
Niedźwiecka, Anna Morańska oraz
Aleksandra Capenko. Salwy śmiechu
i burzę oklasków zebrała męska część
zespołu „Perzowianie”, która wykonała piosenkę dla kobiet oraz specjalnie
przygotowany na ten wieczór utwór dla
sołtysów z terenu gminy Perzów.

Podczas imprezy wręczono również nagrody laureatom konkursu poetyckiego ,,Miłość niejedno ma imię”.
Gwiazdą wieczoru był Marco
Bocchino. Włoski wokalista, obecnie
mieszkający w Polsce, znanymi przebojami wprowadził publiczność w znakomity nastrój.
Dalsza część wieczoru przebiegała
w wesołej, rozśpiewanej atmosferze,
którą podgrzewał skutecznie Marco, zapraszając do wspólnego śpiewu
wszystkich zebranych.
- Ten wieczór na długo pozostanie
w pamięci mieszkańców gminy, a włoskie hity będzie nucić niejeden z nich
– komentują organizatorzy imprezy.
Oprac. bem

Podczas imprezy wręczono nagrody laureatom
konkursu poetyckiego ,,Miłość niejedno ma imię”

Region
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Dzień otwarty w oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Drożkach

echo rychtala
marzec 2019, nr 10 (877)
Powiatowy maraton koszykarsko-siatkarski w hali sportowej w Rychtalu

Gospodarze dali popis umiejętności

Rodzice i dzieci
poznawali przedszkole

Dzieci mogły zapoznać się
z wyposażeniem sal

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, w rychtalskiej
hali sportowej na przełomie lutego i
marca odbył się szereg imprez sportowych w ramach XX Igrzysk Dzieci
i Młodzieży Szkolnej powiatu kępińskiego - trzy tygodnie zmagań sportowych, osiem imprez skupiających
najlepsze zespoły koszykarskie i siatkarskie z naszego regionu.
- Po zakończeniu rywalizacji
sportowych, w których uczestniczyło łącznie przeszło 400 młodych
ludzi z różnych zakątków powiatu
kępińskiego, można stwierdzić, że
organizacyjnie było to bardzo udane przedsięwzięcie – podsumowuje
gminny koordynator sportu Piotr
Nasiadek. Oczywiście, wymagało to
sporej pracy nie tylko ze strony arbitrów: Mirosława Tyry, Dominika
Makowskiego (również współorganizatora) i P. Nasiadka, ale również

dyrekcji Szkoły Podstawowej w
Rychtalu i wójta Adama Staszczyka, który z wielkim zaangażowaniem wspiera wszelkie inicjatywy
sportowe lokalnego środowiska.
- Podziękowania należą się również miejscowej młodzieży, zarówno tej uczestniczącej w rywalizacji,
jak i grupie pełniącej rolę sędziów.
Łącznie przeszkolonych zostało
25 młodych ludzi zajmujących się
obsługą zawodów sportowych. Daliśmy radę, zarówno organizacyjnie,
jak i w bezpośredniej rywalizacji,
zajmując miejsca od pierwszego do
czwartego – podkreśla P. Nasiadek.
Najwyżej w grupie SP Rychtal uplasował się młodzieżowy zespół chłopców, zajmując pierwsze miejsce w
powiatowych, międzyszkolnych rozgrywkach siatkarskich. Ta sama grupa
zawodników zajęła także trzecie miejsce w rozgrywkach koszykarskich.

Od 1 marca br. na obiektach
sportowych w Rychtalu działają animatorzy sportu: D. Makowski i Wiesława Zimoch-Stępień. - Serdecznie
zapraszamy do udziału w indywidualnym usprawnianiu fizycznym
oraz w zorganizowanych formach,
przeznaczonych dla różnych grup
wiekowych. Od 14 marca br., od
godz. 18.30, w hali sportowej ruszamy także z projektem pn. „Aktywni
ruchowo 50+”. Zajęcia są nieodpłatne dla mieszkańców gminy Rychtal
– zachęca P. Nasiadek. - Jeśli macie
ciekawe pomysły na dalszy rozwój
obiektów, prosimy o kontakt. Każdą
inicjatywę weźmiemy pod uwagę i
zorganizujemy. Jednak pamiętajcie
– proponując dane przedsięwzięcie,
zapewniacie, że sami weźmiecie w
niej udział – zwraca się do mieszkańców gminny koordynator sportu.
Oprac. KR

III Koncert Walentynkowy w Szkole Podstawowej w Drożkach

miłości. Utwory o tej tematyce
są bardzo popularne. Miłość to w
końcu piękne uczucie. Może dawać
radość i szczęście, ale czasem przynosi także rozczarowania. Właśnie
dlatego, niezaprzeczalnie, jest niewyczerpanym źródłem inspiracji artystycznych i powstaje o niej tak wiele
piosenek. Uczniowie zaprezentowali
największe przeboje z dawnych lat
oraz najnowsze hity. Wśród piosenek, które znalazły się w repertuarze,
Uczniowie byli głównymi wykonawcami
podczas walentynkowego koncertu

które odbyły się na „Magicznym dywanie”.
Dzień ten dostarczył dzieciom
mnóstwo radości i pokazał, że oddział
przedszkolny w Drożkach jest bardzo
dobrze wyposażony w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, nowe
meble i zabawki. Jest to miejsce, gdzie
można wspaniale spędzić czas, bawić
się, uczyć i rozwijać.
Oprac. KR

Zabawa na „Magicznym dywanie”
przyniosła mnóstwo radości

Projekt pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darnowcu”
uzyskał dofinansowanie w kwocie 41.514 zł

Śpiewali o miłości
27 lutego br. w Szkole Podstawowej w Drożkach odbył się III Koncert
Walentynkowy. Wzięli w nim udział
uczniowie – jako główni wykonawcy, dyrektor placówki, nauczyciele
i goście, wśród których pojawili się
rodzice. Zanim jednak wszystko się
zaczęło, uczniowie zabawili się w dekoratorów – zaaranżowali salę i przystroili stoliki.
W czasie koncertu młodzi artyści zaprezentowali piosenki o

1 marca br. odbył się dzień otwarty w oddziale przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej w Drożkach.
Podczas tego dnia dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola,
w towarzystwie rodziców mogły zapoznać się z pracującymi paniami,
wyposażeniem sal i placu zabaw.
Magdalena Stencel zaprosiła dzieci
do ciekawych zabaw integracyjnych,

Wójt podpisał umowę
z wicemarszałkiem

Młodzi artyści dali pokaz
talentów wokalnych

były utwory, takie jak: „Tyle słońca
w całym mieście”, „Tamta dziewczyna”, „Czas nie będzie czekał”,
a nawet „Dumka na dwa serca”. W
trakcie spotkania goście mogli napić
się kawy i poczęstować ciastkami.
Wszystko to w nastrojowej atmosferze, przy blasku świec i miłych dla
ucha dźwiękach.
Po występach uczniowskich
przyszła pora na karaoke. Wszyscy
wspólnie zaśpiewali znane i lubiane
przeboje.
Organizacją tegorocznego Koncertu Walentynkowego zajęła się
Aleksandra Cegła.
Oprac. KR

Wójt A. Staszczyk podczas podpisywania umowy
z wicemarszałkiem K. Grabowskim

Gmina Rychtal jest beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, który 6
marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisał umowę o
dofinansowanie zadania ze środków
europejskich. Projekt pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dar-

nowcu” uzyskał dofinansowanie w
kwocie 41.514 zł. Umowę w tej sprawie z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem
Grabowskim podpisał wójt gminy
Rychtal Adam Staszczyk i skarbnik
Krystyna Skiba-Liebner.
Oprac. KR
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Gmina Baranów do projektu zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 18. rok życia i
chcą sprawnie poruszać się w Internecie

„e-Mocni” seniorzy ruszyli z mocą
W lutym w Klubie Seniora w
Mroczeniu rozpoczęły się szkolenia dla seniorów w ramach projektu
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, realizowanego przez

Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Wśród
100 gmin zaproszonych przez te organizacje do współpracy jest również
Baranów.

Mieszkańcy mają okazję, aby nauczyć się
sprawnego poruszania się w Internecie

partnerstwo w składzie: Fundacja
Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych

Celem zajęć jest zwiększenie cyfrowych umiejętności i korzystania
z Internetu osób, które nie poznały
dotychczas możliwości, jakie daje

komputer z dostępem do sieci.
Uczestnicy Klubu Seniora w
Mroczeniu poznają interesujący ich
materiał i mają możliwość indywidualnie przećwiczyć swoje możliwości
w obszarach dotyczących m.in. obsługi komputera, wyszukiwania informacji w sieci, zakładania skrzynki e-mailowej czy poruszania się po
portalach społecznościowych. Zajęcia prowadzi trenerka lokalna Katarzyna Wieczorek.
W gminie Baranów planuje się
przeszkolić 60 osób. Moduły tematyczne to: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi,
zdrowie, odpoczynek i hobby oraz
zaangażowanie obywatelskie.
Gmina Baranów do projektu zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 18. rok życia. Ankiety zgłoszeniowe
można pobierać na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baranowie,
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Na
podstawie wypełnionych ankiet tworzone są grupy szkoleniowe. Udział w
szkoleniach jest bezpłatny. Projekt realizuje Gminne Partnerstwo na rzecz
Edukacji Cyfrowej Osób Dorosłych.
UG Baranów

Młodzi sportowcy z Mroczenia

znowu na podium

Sukces uczniów z Mroczenia w Finale Powiatu
Kępińskiego w Siatkówce i Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej
Chłopców

Zawodnicy z Mroczenia odnotowali
na swoim koncie kolejny sukces

Szkoła w Mroczeniu bardzo udanie
zaprezentowała się w turnieju

12

8 marca br. w rychtalskiej
hali sportowej rozegrano Finał
Powiatu Kępińskiego w Siatkówce. Reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Mroczeniu (klasy gimnazjalne) wywalczyła w
tych zawodach trzecie miejsce.
Skład drużyny stanowili: Tobiasz Rabiega, Filip Klepin,
Mateusz Gogół, Krzysztof Rabiega, Mikołaj Gruszka, Michał Maksim, Bartek Wierzchołek i Maciej Kordek.
Następnego dnia, 9 marca br., rozegrano natomiast
Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Ręcznej Chłopców. Szkoła w
Mroczeniu bardzo udanie zaprezentowała się w tym turnieju, zajmując drugie miejsce, co
oznacza tytuł wicemistrzów
powiatu. Chłopcy wystąpili w
składzie: T. Rabiega, M. Gogół, F. Klepin, Jakub Świtoń,
Dawid Gruszka, M. Maksim,
Kacper Kwaśniewski, Krystian Tyra, Maksymilian Musiała i Miłosz Rzepka. Ich trenerem jest Jerzy Moś.
UG Baranów

Tygodnik Kępiński 14 marca 2019

5 i 6 marca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej rozegrano Półfinały Powiatu Kępińskiego w Minisiatkówce Dziewcząt i Chłopców. Dwie
najlepsze ekipy z każdej kategorii wywalczyły awans do
finałów, które odbyły się w Rychtalu. Tam gminę Baranów
reprezentowali siatkarze z Łęki Mroczeńskiej oraz siatkarki
z Donaborowa. Miłą niespodziankę sprawiły dzielne donaborowianki, które w tych zawodach zdobyły brązowy medal

Szalone donaborowianki
W rozgrywkach półfinałowych
w Łęce Mroczeńskiej rywalizowały
cztery teamy: dziewczęta – Szkoła
Podstawowa nr 3 w Kępnie, Szkoła Podstawowa w Bralinie, Szkoła
Podstawowa w Donaborowie i Szkoła Podstawowa w Baranowie oraz
chłopcy – Szkoła Podstawowa nr 3 w
Kępnie, Szkoła Podstawowa w Trzcinicy, Szkoła Podstawowa w Bralinie
i Szkoła Podstawowa w Łęce Mroczeńskiej.
W turnieju siatkarzy odnotowano niecodzienną sytuację. Otóż po
rundzie zasadniczej trzy ekipy miały
identyczny bilans punktowy. Trzeba
było sięgnąć po regulamin. Zawo-

dy wygrał zespół z Trzcinicy, który
pokonał Szkołę Podstawową nr 3 w
Kępnie o …1,09216 punktu. Zadecydował mały stosunek punktów. ems
klasyfikacja półfinału

Dziewczęta:
1. SP Bralin
2. SP Donaborów
3. SP 3 Kępno
4. SP Baranów
Chłopcy:
1. SP Trzcinica
2. SP 3 Kępno
3. SP Bralin
4. SP Łęka Mroczeńska

Sportsmenki z Donaborowa
wywalczyły brązowy medal

Donaborowianki nie kryły
radości z sukcesu drużyny
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Podsumowanie Szkolnego Tygodnia Profilaktyki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2019, nr 11 (1187)
XXIII Targi Edukacyjne oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa
Szkoła Wielkopolska@2020”

Szkoła w Nowej Wsi Książęcej z certyfikatem

1 marca br. w Poznaniu odbyła się
inauguracja XXIII Targów Edukacyjnych oraz wręczenie certyfikatów
uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa
Szkoła Wielkopolska@2020”. Zespół
Szkół im. Ks. Michała Przywary i
Rodziny Salomonów w Nowej Wsi
Książęcej reprezentowała dyrektor

11.000 uczniów oraz 5.000 nauczycieli z 600 szkół z całej Wielkopolski.
Głównym celem projektu jest rozwój
kompetencji cyfrowych wielkopolskich nauczycieli i uczniów. To innowacyjne przedsięwzięcie zmierzające do rozwoju systemu kształcenia
przez dostarczenie szkołom nowo-

Dyrektor szkoły E. Kuropka odebrała
certyfikat uczestnictwa w projekcie

Elżbieta Kuropka, która odebrała
certyfikat z rąk członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej.
Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” skierowany jest do

czesnych narzędzi oraz wdrożenie
nowatorskich metod dydaktycznych,
wykraczających ponad ogólnopolskie
standardy kształcenia. Szkoła przystępując do projektu zyska: budowę
sieci Wi-Fi oraz utrzymanie tej sieci

przez cały okres realizacji projektu,
wyposażenie pracowni w laptopy i tablety, dostęp do aplikacji umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych w szkole po zakończeniu projektu, umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla uczniów i nauczycieli,
umożliwienie korzystania z portalu
do umieszczania treści edukacyjnych z możliwością ich publikowania
przez poszczególne szkoły, a także
interaktywne włączenie w regionalną
infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych,
dla których organem założycielskim
jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez
nauczycieli zasobów edukacyjnych,
realizację telekonferencji i wykładów
interaktywnych.
Dzięki realizacji podprojektu
edukacyjnego „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne” uczniowie w
Nowej Wsi Książęcej będą mogli brać
udział w zajęciach pozalekcyjnych z
wykorzystaniem aktywnych form
pracy z zastosowaniem komputera i
Internetu.
M. Gudra

Żyj aktywnie! Żyj zdrowo!
Od 25 lutego do 1 marca br. w
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie odbywała
się trzecia edycja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem „Żyj
aktywnie! Żyj zdrowo!”. Działania
profilaktyczne organizowane były we
współpracy szkoły z Komendą Powiatową Policji w Kępnie, dzielnicowymi Posterunku Policji w Bralinie:
sierż. sztab. Michałem Jurowiczem
i st. asp. Bogdanem Garczarkiem,
Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bralinie oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kępnie. Patronat
nad Szkolnym Tygodniem Profilaktyki sprawowali wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś oraz komendant powiatowy Policji w Kępnie mł. insp. Robert Ciesielski.

W ramach programu odbyły się
też liczne konkursy i quizy, sprawdzające wiedzę uczniów, m.in. w zakresie bezpieczeństwa w Internecie,
zdrowia oraz uzależnień. Szkolne
Koło PCK wraz z opiekunami Dorotą Maciejewską i Mirosławą Zauchą zadbało o większą dostępność
zdrowej żywności w szkole.
W przerwach między warsztatami i spotkaniami młodzież miała
możliwość uczestniczyć w zajęciach
zumby oraz ćwiczeniach odbywających się na sali gimnastycznej, a
zwieńczeniem Szkolnego Tygodnia
Profilaktyki był pokaz sztuk walki.
Na zaproszenie dyrektor szkoły Beaty Czaczkowskiej zawodnicy „Pitbull’s Fight Club” ze Zdzieszowic
zaprezentowali wszystkim obecnym
w sali gimnastycznej krótki pokaz

W Nowej Wsi Książęcej omawiano strategie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauczyciele szkolą się dla dobra uczniów
W Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej odbyło się
szkolenie w ramach realizacji projektu POWER SE pt. „Pomóż mi wyrazić siebie, bo razem możemy więcej,
czyli jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Po
specjalistycznym kursie w Oxford
International Study Center w Oxfordzie nauczyciele podzielili się zdobytą
wiedzą, umiejętnościami oraz przywiezionymi materiałami. Spotkanie
rozpoczęła dyrektor Elżbieta Kuropka, która powitała wójta gminy Bralin
Piotra Hołosia, kierownika Referatu
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy Bralin Sławomira Bąka,
pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie oraz nauczycieli przybyłych na szkolenie.
Szkolenie prowadziły nauczycielki
Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej
Justyna Rybczyńska i Anita Lema-

nik. Prowadzące omówiły strategie
wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwzględniając
uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania, z wadą słuchu lub wzroku,
o słabej zdolności koncentracji, z trudnościami organizacyjnymi, uczniami
potrzebującymi uwagi – i przekazały

wskazówki do pracy z każdym z nich.
Przedstawiono strukturę szkolnictwa i
funkcjonowanie ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w Wielkiej
Brytanii oraz warunki i organizację
pracy nauczycieli. Udostępniono i
omówiono narzędzia służące do nauki
i modelowania właściwych zachowań

Uczestniczki kursu w Oxfordzie
podzielili się nabytą wiedzą

Nauczyciele przybyli na szkolenie
nabyli nowe umiejętności

uczniów oraz zapoznano z programem „Moja skrzynka z narzędziami”
i możliwościami wykorzystania go
w szkole. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali broszurę zawierająca
strategie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz materiały pomocne do wdrożenia
programów modelujących właściwe
zachowania. Przekazano również informacje ogólne o szkoleniu i pobycie
w Oxfordzie. Szkolenie przebiegało w
miłej i przyjaznej atmosferze.
Anita Lemanik

Podczas prelekcji uczniowie uczyli się
jak bezpiecznie spędzać czas wolny

Miniony tydzień obfitował w wiele spotkań, warsztatów i prelekcji, mających na celu uświadomić uczniom
szkoły w Bralinie, jak spędzać bezpiecznie i aktywnie czas wolny, rozwijając swoje zainteresowania i pasje.
W programie wydarzenia znalazł się
spektakl profilaktyczny pn. „Bajka”
w wykonaniu uczniów klasy VIa pod
kierunkiem Elżbiety Leśniarek. W
trakcie Szkolnego Tygodnia Profilaktyki młodzież miała możliwość
zapoznania się z zasadami udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,
które zaprezentował ratownik medyczny Miron Leśniarek. Odbyły
się również wykłady dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich, prowadzone przez funkcjonariuszy KPP
Kępno: sierż. Justynę Niczke i st.
sierż. Filipa Ślęka. Prelekcje pod hasłem „Cyberprzemoc” przedstawili
pracownicy Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Kępnie i pedagog
Aleksandra Jóźwik-Gruszka oraz
psycholog Lucyna Trojak-Kempa,
„Znam i nazywam własne uczucia”
– psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie Małgorzata Bera oraz „Baw się mądrze
– bezpieczeństwo w Twoich rękach”
– psycholog Paulina Majchrzak z
Pracowni Profilaktyki „Empatia”.

swoich umiejętności. Trenerzy podczas prelekcji zwrócili uwagę, jak
ważny jest zdrowy i aktywny tryb
życia. Sport, a w szczególności sztuki
walki, kształtuje charakter, a wraz z
nim samodyscyplinę i poczucie własnej wartości. Sportowcy podkreślili,
jak ważne jest bezpieczeństwo w sporcie oraz zasady fair play. Na koniec
spotkania chętni uczniowie mieli
możliwość wejścia na matę, by odbyć
wspólny trening z zawodnikami.
Warto podkreślić, że Gmina
Bralin otrzyma środki finansowe na
bezpłatne zajęcia karate w ramach
programu „Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka”. Projekt „Zawalcz o swoje bezpieczeństwo – zajęcia sportowe karate” rusza w szkole
we wrześniu br.
Oprac. KR

WYNIKI

„Piramida zdrowia”:
1. Miko łaj Klaczyński
2. Kacper Misiak
3. Julia Albert
„Quiz profliaktyczy”:
1. Anastazja Kozic a
2. Jakub Szczepański
3. Zofia Bryłka
„Stop uzależnieniom”
1. Joanna Siemańska
2.Natalia Wardęga
3. Maksymilian Michalski
Najlepszy plakat pt. „Uzależni
enia
XXI” wykonała klasa 5 c

Tygodnik Kępiński 14 marca 2019

13

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
marzec 2019, nr 11 (1077)
Walne zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej odbyło się w Urzędzie Gminy w Trzcinicy

2 marca 2019 r. uroczystości z okazji Dnia Kobiet zorganizowane zostały w Kuźnicy Trzcińskiej i Pomianach

Panie świętowały

Imprezy z okazji Dnia Kobiet
odbyły się w domach ludowych

Absolutorium dla Zarządu Spółki
Lutowe zebranie zwołane zostało przez przewodniczącego Zarządu
Spółki Eugeniusza Jakubczaka. W
obradach uczestniczyli: wójt gminy
Grzegorz Hadzik, członkowie Zarządu: Grzegorz Idzikowski, Eugeniusz Sawicki, Andrzej Warzecha i
Eugeniusz Jakubczak, a także kierownik Referatu Komunalnego Andrzej Stryjakiewicz.

W zgromadzeniu wziął również
udział Stanisław Parzonka, były
przewodniczący Zarządu Związku
Spółek Wodnych w Kępnie. W trakcie zebrania wójt G. Hadzik podziękował mu za wieloletnią i wykonywaną z dużym zaangażowaniem pracę
na rzecz Spółek Wodnych. Życzył pomyślności oraz zdrowia. Do życzeń i
podziękowań dołączyli się wszyscy

Wójt G. Hadzik podziękował S. Parzonce za wieloletnią i wykonywaną
z dużym zaangażowaniem pracę na rzecz Spółek Wodnych

obecni. Warto podkreślić, że pan Stanisław działał zawodowo przez 50 lat.
Podczas zebrania przewodniczący E. Jakubczak omówił działania
podejmowane w ubiegłym roku. Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zgromadzenie jednogłośnie
udzieliło absolutorium Zarządowi za
2018 r.
W kolejnym punkcie przedstawiony został plan potrzeb konserwacyjnych na 2019 r. Są to między innymi: konserwacja rowów w Kuźnicy
Trzcińskiej na tzw. „łąkach teklinowskich”, a także konserwacja rowów w
Pomianach, Trzcinicy i Smardzach.
W planach jest również oczyszczenie
studzienek. Ustalono także, iż przy
realizacji prac odmularką rolnicy
powinni dokonać przed ich wykonaniem wycięcia drzew i krzewów ze
skarp planowanych do odbudowy rowów. Natomiast niesprawne przepusty mają zostać usunięte i ponownie
założone.
Wolne głosy zdominowała dyskusja dotycząca szkód wyrządzanych
przez bobry.
Oprac. bem

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet w Domu Ludowym w Kuźnicy
Trzcińskiej zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich. Obecnych powitała przewodnicząca Zofia Makiola.
Najserdeczniejsze życzenia z okazji
ich święta kobietom złożył wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Uczestników uroczystości odbywającej w Domu Ludowym w Pomianach powitała przewodnicząca

organizującego imprezę Koła Gospodyń Wiejskich - Aldona Kałus. Nie
zabrakło życzeń od zaproszonych
gości. Miłą niespodziankę sprawili
tego dnia panowie, którzy zajęli się
obsługą uroczystości. Sporo radości
sprawił występ kabaretu „Sąsiadki”
oraz Pawła Maryniaka.
Oba spotkania przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze. Wszyscy
świetnie się bawili.
Oprac. bem

Spotkania zorganizowane zostały
przez Koła Gospodyń Wiejskich

Gmina Trzcinica przystąpiła do programu „Polska Bezgotówkowa”

Płatności bezgotówkowe
Odznaki „Strażak Wzorowy” wręczone
w urzędzie gminy

Odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzicznej

W trakcie zebrania przedstawiono podejmowane w 2018 roku działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkoleń, a także udziału
w zabezpieczaniu uroczystości i
wydarzeń na terenie gminy Trzcinica. Omówiono plany finansowe oraz
zakupy sprzętu i wyposażenia. Ustalono zamierzenia na bieżący rok.
W trakcie zebrania druhowie Rafał Jeziorny, Krzysztof Gattner i

W trakcie zebrania sprawozdawczego trzech druhów
wyróżnionych zostało odznaką „Strażak Wzorowy”
Druhowie podsumowali ubiegły
rok i omówili swoje plany

14

Dominik Zimoch zostali wyróżnieni
odznaką „Strażak Wzorowy”, którą
wręczył wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP druh Grzegorz Hadzik.
Tego dnia uzupełniony został
także skład Komisji Rewizyjnej,
której członkiem został druh Jakub
Czekała.
Obecni w trakcie zebrania złożyli
gratulacje i podziękowania za kolejny rok działalności na rzecz poprawy
bezpieczeństwa społeczności lokalnej.
Oprac. bem

Tygodnik Kępiński 14 marca 2019

„Polska Bezgotówkowa” to program, który powstał z inicjatywy
wielu uczestników rynku usług płatniczych – zarówno wydawców kart,
jak i agentów rozliczeniowych oraz
organizacji Visa i Mastercard. Swój
udział w jego powołaniu miały również: Związek Banków Polskich oraz
Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii. Program jest skierowany do małych i średnich firm oraz
instytucji, które dotychczas nie posiadały instrumentów pozwalających
na akceptowanie płatności także w
formie elektronicznej.
„Polska Bezgotówkowa” ma ułatwić tym przedsiębiorstwom wdrożenie pierwszych terminali płatniczych
oraz zdecydowanie zmniejszyć koszty związane ze stosowaniem tych
urządzeń.
W Urzędzie Gminy w Trzcinicy będzie można korzystać z dwóch

urządzeń. Będzie to terminal stacjonarny w Referacie Finansowym oraz
mobilny terminal płatniczy u inkasenta, umożliwiający płatności bezgotówkowe za naliczone opłaty.
Oprac. bem

Dzięki programowi „Polska Bezgotówkowa”
w instytucjach i przedsiębiorstwach
wdrażane są terminale płatnicze

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 15

Region

gmina
Umowa na budowę elementów street workout w Trzcinicy
podpisana

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14

Powstanie street
Rusza drugi etap inwestycji workout park

22 lutego br. zawarto umowę na „Budowę kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci
ogólnospołecznej oraz budowę systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg
w miejscowości Trzcinica – etap II”

Inwestycja obejmuje ulice Jana
Pawła II, Kluczborską i Boczną w
Trzcinicy. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm: lider konsorcjum – „HYDROHAND” Andrzej
Guździoł-Czekanów, partner kon-

sorcjum – Ślusarstwo, Mechanika
Maszyn, Roboty Budowlano-Instalacyjne Maciej Juskowiak-Rozdrażew.
Inwestycja zrealizowana będzie za
kwotę 4.329.723,58 zł.
Wykonawca został wyłoniony w

Drugi etap inwestycji obejmuje ulice Jana Pawła II,
Kluczborską i Boczną w Trzcinicy

wyniku przetargu, w którym wzięły
udział 4 firmy, a wartość ofertowa
wahała się pomiędzy 4.329.723,58
zł a 8.120.978,96 zł, przy wartości
kosztorysowej 5.039.809,35 zł.
Gmina Trzcinica na to zadanie
otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.844.019,02 zł w ramach Osi
Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka
wodno-ściekowa” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Stanowi ono kontynuację ubiegłorocznego etapu, który objął ulice:
część Jana Pawła II, Młyńską, Zamkową, Ks. Białka, Kościelną i część
Pocztowej. Łączna wartość inwestycji wyniosła 5.245.094,35 zł, z czego
2.771.270,93 zł Gmina pozyskała w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014–2020.
Oprac. bem

wieści znad pomianki
marzec 2019, nr 11 (913)
4 marca br. w Łęce Opatowskiej odbyło się podpisanie umów na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Rozdzielono dotacje dla organizacji

Podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
które złożyły oferty na realizację
zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert, odbyło się w sali
widowiskowej Urzędu Gminy w Łęce
Opatowskiej.
W tym roku dofinansowania
otrzymało 8 organizacji na łączną
kwotę 93.000,00 zł.
Na zadania z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dotacje otrzymały następujące organizacje: Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia
na zadanie pn. „Pokaz tradycyjnego
wyrobu masła na Dożynkach Gminnych” - 2.200,00 zł; Ochotnicza Straż
Pożarna w Opatowie na zadanie pn.
„Florianki” - 5.140,00 zł; Towarzystwo Krańców Ziemi Ojczystej Genius Loci na zadanie pn. „Ponieśli
swój krzyż”. Upamiętnienie wybuchu
I i II wojny światowej w 105. i 80.

rocznicę – 1.860,00 zł; Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce
Opatowskiej na zadanie pn. „Koncert

we w Opatowie na zadanie pn. „Wyśpiewać miłość. Festiwal piosenki II
Rzeczypospolitej” - 4.400,00 zł.

W tym roku dofinansowanie
przyznano ośmiu organizacjom

słowno-muzyczny z okazji Dnia Seniora” - 4.400,00 zł oraz Opatowskie
Stowarzyszenie Kulturalno-Sporto-

Podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych
miało miejsce w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej

Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa strefy
aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica”

18 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie
wójta gminy Trzcinica Grzegorza
Hadzika z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, podczas którego
podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na budowę elementów
street workout w Trzcinicy.
Projekt pn. „Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica” został pozytywnie
oceniony i otrzyma dofinansowanie
w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Wartość całego zadania to
90.012,20 zł przy dofinansowaniu w
wysokości 57.274,00 zł.
Zadanie uwzględnia przygotowanie terenu i montaż 5 urządzeń
(drążków, drabinek itp.) do ćwiczeń

polegających na wykorzystaniu wyłącznie własnej masy ciała, czyli
aktywności fizycznej w formie kalisteniki. Ponadto, powstaną nowe elementy małej architektury w formie
ławek, oświetlenia i punktu do selektywnej zbiórki odpadów. Planowane
jest również ustawienie stołów do gry
w szachy oraz do gier planszowych.
Całość terenu zostanie ogrodzona.
Realizacja zadania przewidziana jest
w drugiej połowie tego roku.
- Nie są to jedyne zadania planowane w bieżącym roku w zakresie sportu i rekreacji. W ramach
konkursu „Pięknieje Wielkopolska
Wieś” złożono wniosek obejmujący remont i doposażenie siłowni w
Pomianach, a w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego zamontowana zostanie antyurazowa
nawierzchnia w siłowni w Laskach
- informują pracownicy Urzędu Gminy w Trzcinicy.
Oprac. bem

19 lutego 2019 r. w Wodzicznej wybrano nowego sołtysa
i członków Rady Sołeckiej

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dofinansowanie
otrzymały: Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Opatów na zadanie
pn. „Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłce
nożnej dla mieszkańców gminy Łęka
Opatowska”- 25.000,00 zł; Ludowy
Klub Sportowy „WIELKOPOLANIN” Siemianice na zadanie pn.
„Szkolenie w zakresie piłki nożnej
oraz organizacja zawodów sportowych” - 25.000,00 zł, a także Ludowy
Klub Sportowy „ZAWISZA” Łęka
Opatowska na zadanie pn. „Szkolenie
w zakresie piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek oraz turniejów piłkarskich” - 25.000,00 zł.
Oprac. bem

Zebranie sołeckie w Wodzicznej
Podczas zebrania, w którym
uczestniczył wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, sprawozdanie z
działań i inwestycji zrealizowanych
w latach 2014-2018 w sołectwie Wodziczna przedstawił sołtys Tadeusz
Tomalik. Wymienił między innymi
budowę drogi gminnej Wodziczna
kierunek Kuźnica Trzcińska, modernizację drogi w miejscowości
Teklin, modernizację drogi powiatowej Wodziczna kierunek Ignacówka
Trzecia, modernizację i doposażenie
placu zabaw, zamontowanie siłowni
zewnętrznej, budowę oświetlenia na
odcinku Wodziczna-Dzierżążnik i
w miejscowości Kwasielina, a także
modernizację oświetlenia w kolej-

nych miejscowościach. Wśród wykonanych zadań wskazał modernizację
i doposażenie domu ludowego, w
tym wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, jak również wykonanie wiaty i doposażenie placu zabaw
w Teklinie.
W wyniku przeprowadzonych
wyborów sołtysem sołectwa Wodziczna został Sławomir Nawrocki,
a członkami Rady Sołeckiej: Jacek
Musiała, Zbigniew Nolbert, Roman
Lenart, Andrzej Durka, Dawid
Grześniak, Andrzej Maryniak,
Bożena Henczyca, Grzegorz Hojka, Krystyna Biegańska i Regina
Stężała.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Sprzedam duży dom w atrakcyjnej lokalizacji - Kępno, Os. Przemysława.
Tel. 609 136 343.
(TK 74/03/19)

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

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

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

Sprzedam działkę 10-20 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 68/03/19)

Sprzedam grunt inwestycyjny 3,6 ha - Baranów. Tel. 660 168 343.
(TK 65/03/18)

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

Sprzedam działki budowlane Bralin
ul. Wiśniowa w okolicy Pólka.
Tel. 539 623 820 lub 600 721 743.
(TK 66/03/19)

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

Do wynajęcia mieszkanie - Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 57/02/19)

NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

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 70 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 31/01/19)

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 WYNAJMÊ
Wynajmę pawilon handlowy o pow. 115 m2
w Wieluniu na ul. Stanki, blisko targowiska
i centrum miasta. Kontakt: 603 100 536.
(TK 76/03/19)

Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)

Do wynajęcia mieszkanie 65 m2 - Os. Kopa,
cena 1400 zł + opłaty. Tel. 695 588 557.
(TK 73/03/19)

Kupię mieszkanie o pow. min. 65 m 2
w Rychtalu. Proszę o kontakt po godz.
16:00. Tel. 663 590 947. (TK 66/03/19)

Do wynajęcia lokal 38 m2 na handel lub
usługi - Os. Kopa. Tel. 510 285 430.
(TK 49/02/19)

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Naprawa i sprzedaż komputerów i laptopów
w niskich cenach, strony i sklepy internetowe.
Tel. 889 786 700.
(TK 64/02/19)

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

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)
praca
Zatrudnię kierowcę kat. B do pracy w pizzerii - Kępno. Praca na stałe, lub dorywczo.
Tel. 501 318 336.
(TK 77/03/19)

rolnicze
Sprzedam siewnik nawozowy 2-talerzowy,
Amazone - cena 1000 zł. Tel. 606 854 921.
(TK 69/03/19)
Sprzedam jęczmień jary - 850 zł/tona. Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932.
(TK 44/02/19)
Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 40/02/19)
Sprzedam: TUR C-330, rozrzutnik obornika
„Tandem” oraz mieszalnik pasz + śrutownik.
Tel. 604 964 368.
(TK 18/01/19)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)

Telefon: 514 288 733

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

Firma Latmax zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz - spawacz lub osobę do przyuczenia. Bardzo dobre warunki płacy. Więcej
informacji pod numerem telefonu 793 308
355.
(TK 75/03/19)

Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizzerii Kępno. Praca tylko w weekend.
Tel. 501 319 336.
(TK 78/03/19)

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.
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.
sprzedam
Garaże blaszane, bramy garażowe.
Tel. 608 467 942.
(TK 72/03/19)
różne

Zatrudnię murarzy oraz malarzy.
Tel. 608 857 030.
(TK 62/02/19)
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)
Kupię gitarę klasyczną! Tel.: 731 410 200.
(TK 67/03/19)

PRACA: opieka w Niemczech, WYSOKIE
zarobki – do 1650€. Tel. 61 666 2993.
(TK 58/02/19)
Zakład tapicerski zatrudni stolarzy, szwaczki
i tapicerów. Tel. 602 337 423.
(TK 56/02/19)

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

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

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

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.
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Usługi Murarskie i Budowlane, budowy
domów, fundamenty, ściany, stropy, wience
oraz inne. Kontakt REMA MUR Kepno Zbigniew Opalka. Tel. 665 184 411.
(TK 71/03/19)
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 603 504 919.
(TK 52/02/19)
Tynki gipsowe, cementowo-wapienne.
Tel. 792 770 054.
(TK 35/02/19)
Murowanie budynków, remonty, tynkowanie
maszynowe i tradycyjne, elewacje budynków,
wykańczanie wnętrz. Tel. 608 187 829.
(TK 28/01/19)

WGKNOŚiPP.6840. 1 2019/4

Kępno, dnia 11 marca 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o podaniu do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność komunalną Gminy
Kępno, położoną w miejscowości Myjomice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Ostrówiec-Myjomice, jako działka ewidencyjna nr 395/12 o powierzchni 0,0205 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00059984/1.
Nieruchomości stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1 i ul. Kościuszki
9 w Kępnie, w okresie od 14 marca 2019 roku do 5 kwietnia 2019 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie oraz strona internetowa Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9
(tel. 62 78 25 823) – adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
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Ogłoszenia

reklamy

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

- OGŁOSZENIE O KONKURSIE -

(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
sprzedam

lokale
mieszkalne

w Bralinie
przy ulicy Nowej.
Telefon: 518 973 923.

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
lek. med. Ma³gorzata
Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie

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

Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się, gdzie zatrzymać i tam je wspominać.
Terry Pratchett (z książki Blask fantastyczny)

Szanowni Absolwenci i Sympatycy!
W 2020 r. mija sto lat od powstania szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Do snucia wspomnień – jak twierdzi Terry Pratchett
– potrzebne jest jednak miejsce, dlatego też na obchody tego pierwszego
stulecia proponujemy Państwu naszą szkołę. Już w tym roku podjęliśmy
przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu, ponieważ chcemy
znacząco zaakcentować tę ważną dla społeczności lokalnej rocznicę. Zamierzamy wydać publikację, będącą uzupełnieniem i dopełnieniem monografii z 2010 r. zatytułowanej „Wspomnienie z tamtego wczoraj”, zorganizować konferencję naukową oraz inne ciekawe przedsięwzięcia.
Pragnęlibyśmy, aby ta znacząca rocznica wyeksponowała przede
wszystkim zmiany, jakie zaszły w stuletnim funkcjonowaniu szkół, przygotowujących do pracy w administracji, przemyśle, handlu, rzemiośle, służbie
zdrowia i rolnictwie. Realizacja tych zadań wymaga znacznych nakładów
finansowych, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na
konto Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

Rejestracje telefoniczne:

693 112 263.

ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem,
63-648 Słupia pod Kępnem, ul. Katowicka 8.
Ze szczegółowymi informacjami na temat wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba kandydująca
na stanowisko dyrektora, wymaganych dokumentach,
jakie powinna zawierać oferta oraz sposobu i terminu
jej składania, można zapoznać się na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Kępnie: www.powiatkepno.pl.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

GS „SCh” w Bralinie

lokal handlowo-usługowy

sprzeda samochód marki

FORD
TRANSIT,

o powierzchni 21 m2

Tel. 604 824 980.

kontakt: 600 959 111.

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

rok produkcji 2012.

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

Korepetycje

z języka polskiego.
Tel. 606 365 377

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

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Sarah A. Denzil - „Morderczyni”

TAPICERÓW

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

tel.:

Siedem lat temu sześcioletnia Maisie zostaje zamordowana. Odpowiedzialność za jej śmierć
spada na czternastoletnią Isabel. Dziewczynka nic nie pamięta, ale na ubraniu i dłoniach ma krew
Maisie. Sąd skazuje ją za morderstwo. Leah zaczyna pracę w szpitalu psychiatrycznym dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. Poznaje Isabel i spędza z nią dużo czasu. Wkrótce zaczyna podejrzewać, że ktoś inny jest winien śmierci dziewczynki sprzed siedmiu lat. Jeśli tak, to kto to zrobił?
I czy da się zwrócić młodej dziewczynie skradzione dzieciństwo i zdjąć z niej piętno morderczyni?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Maggie O’Farrell - „To tutaj”
Olśniewająca powieść bestsellerowej pisarki Maggie O’Farrell, zdobywczyni Costa Book Award
– wciągająca historia miłosna, która przemierzając kontynenty i przekraczając strefy czasowe, z
kpiarskim humorem i głęboką wrażliwością pokazuje dzieje niezwykłego małżeństwa i niezapomnianej rodziny. Poznajcie Daniela Sullviana, człowieka o poplątanym życiorysie. Ten żyjący w
irlandzkiej głuszy nowojorczyk ma w Kalifornii dzieci, których nigdy nie widuje, a także żonę-samotniczkę, byłą gwiazdę filmową, gotową mierzyć z broni do każdego, kto pojawi się przed jej domem. Claudette, niegdyś najefektowniejsza i najbardziej osławiona kobieta kina, upozorowała swoje
zaginięcie i odnalazła błogie odosobnienie na irlandzkiej farmie. Jednak życie, które
tak starannie wykuli sobie Daniel i Claudette, zostaje zakłócone, gdy do Daniela nieoczekiwanie docierają wieści o pewnej kobiecie, z którą stracił kontakt dwadzieścia lat
wcześniej. To odkrycie sprowadzi go na manowce, z dala od żony, dzieci i domu. Czy
miłość do Claudette wystarczy, by udało się go ściągnąć z powrotem?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Edward Dolnick - „Nowe życie, czyli jak największe umysły
wszechczasów odkryły, skąd się biorą dzieci”
Nie każdy człowiek zastanawia się nad tym, czy Ziemia jest okrągła lub jak powstają gwiazdy.
Ale wszyscy chcą wiedzieć, skąd się biorą dzieci. Przez tysiące lat na to pytanie nikt nie umiał odpowiedzieć. Przez długi czas ludzie wiedzieli tylko jedno – ciąża ma jakiś związek z seksem. Ale
co dalej? Dlaczego kobieta nie zachodzi w ciążę po każdym stosunku? Co takiego dzieje się we
wnętrzu jej ciała? Długo wierzono, że „gotowy” mały człowiek czeka w mężczyźnie lub w kobiecie
na sygnał, by zacząć rosnąć. Przez dekady spierano się, czy to mężczyzna, czy kobieta noszą w sobie
życiodajne nasienie. W wielu krajach panował pogląd, że organizm kobiety w ogóle nie współtworzy
dziecka, a jest jedynie swego rodzaju inkubatorem dla potomka mężczyzny. Z kolei geniusze tacy
jak Newton twierdzili, że sperma to pasożyty niemające nic wspólnego z początkiem życia. Edward
Dolnick przedstawia fascynującą historię poszukiwania odpowiedzi na pytanie, które jako dziecko
zadaje każdy z nas. Ukazuje naukowców jako detektywów na tropie największej biologicznej zagadki. W porywający sposób przedstawia ich szaleńcze teorie, nowatorskie metody badań i obrazoburcze
wnioski. Pokazuje tę niepohamowaną ciekawość, która kazała im odkryć, jak i
gdzie bierzemy swój początek.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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

Krzy¿ówka nr 11
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 20 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. Sarah A. Denzil - „Morderczyni”,
2. Maggie O’Farrell - „To tutaj”,
3.	Edward Dolnick - „Nowe życie, czyli
jak największe umysły wszechczasów
odkryły, skąd się biorą dzieci”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 10 nagrody otrzymuj¹:

Cecylia Płaza (Kępno),
Adam Rybczyński (Domanin).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu powinieneś być bardzo ostrożny.
Pilnuj swoich spraw, chowaj ważne dokumenty i
pieniądze, bo możesz coś stracić lub zgubić. Zagrożą ci zakulisowe działania pewnej nieżyczliwej
osoby.

Byk 21 IV – 21 V
W szkole lub na studiach otrzymasz zadanie, z którego będziesz się musiał wywiązać. Okaże się, że
masz zdolności lub wiedzę, jakich brakuje innym
osobom w twoim otoczeniu. Okoliczności ci sprzyjają, nie zwlekaj.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W okolicznościach, które wydadzą ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Pod Kasztanami” - 14.03.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 15.03.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 16.03.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 17.03.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 18.03.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 19.03.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 20.03.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

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.

Rak 23 VI – 22 VII
Czeka cię zwycięstwo w sporze lub korzystne rozstrzygnięcie trudnej sprawy. Twoja cierpliwość i wiara zostaną wynagrodzone. Poczujesz, że warto się
było starać i zbierzesz efekty swojej pracy.

Lew 23 VII – 22 VIII
Zaryzykuj i zacznij realizować swoje marzenia. Nie
czekaj do następnego tygodnia, taka szansa może
się już nie powtórzyć! Bliscy na pewno ci pomogą,
tylko odważ się na ten pierwszy krok!

Panna 23 VIII – 22 IX
Pojawi się okazja zdobycia dodatkowych pieniędzy
albo zdobędziesz cenną dla ciebie nagrodę. Karta
sprzyja tym osobom, które ubiegają się o kredyt lub
pożyczkę. Wyjaśnisz różne sprawy finansowe.

Waga 23 IX – 23 X
Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek i
towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.
Wtedy wróci optymizm i siła.

potrzebujesz

ubezpieczenia?
Serdecznie zapraszamy:

PARTNER CUK UBEZPIECZENIA

Skorpion 24 X – 21 XI

63-600 Kępno, ul. Warszawska 32

Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz to,
co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać więcej dystansu od zawodowych obowiązków i niekończącego się wyścigu z konkurencją.

Godziny otwarcia: pon.-pt. 8:00-16:00.
Skontaktuj sie z nami telefonicznie 607 635 871
lub przez e-mail:
yj
natalia.cierniak@partner.cuk.pl
zajr z

Twoje życzenia zostaną wysłuchane. Wyswobodzisz się z niewygodnej dla ciebie sytuacji. Los ześle ci szansę, dzięki której będziesz mógł zacząć
wszystko od nowa. Czeka cię duchowa podróż lub
niezwykły sen, który wskaże ci właściwą drogę.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Zadbaj o swoje zdrowie i nie próbuj w tym tygodniu
na siłę przeprowadzać swoich zamiarów. Jeśli nie
będziesz się przepracowywać, wtedy 10 Mieczy da
ci szansę na odpoczynek i ponowne przemyślenie
swoich planów.

Wodnik 20 I – 18 II
Dzięki znajomości prawa i przepisów uda ci się
wyjść obronną ręką z największych tarapatów. Spotkaj się z prawnikiem, skonsultuj, jakie masz prawa,
a jakie obowiązki. Przyznaj się do błędów, a sprawę
uda się załagodzić.

Ryby 19 II – 20 III
Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie.
Skorzystaj z szansy! Możesz poznać nowych ludzi i
odkryć ciekawe zainteresowania. Karta wróży udany początek: interesu, miłości lub przyjaźni. Sam
wybierz, która dziedzina pociąga cię najbardziej.

Znajdziesz nas również na facebooku:

AgencjaUbezpieczeniowaNC

do niedawna
placówka Ergo-Hestia

ł
ud zia
i weź nkur sie!
w ko

W GOD

(62) 78 2
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

Nie czekaj, przyjdź już teraz do punktu
partnerskiego Cuk Ubezpieczenia,
a my zaoferujemy Ci najlepszą ofertę.

Tygodnik Kępiński 14 marca 2019

19

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
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NR 11/2019 (800)

Pingpongiści znów przy stołach
Wtórek gościł uczestników XXXVIII Ogólnopolskiego Memoriału Bożeny Kurek w Tenisie Stołowym. W tak renomowanym turnieju nie mogło oczywiście zabraknąć tenisistów stołowych z naszego regionu. W kategorii open mężczyzn
wystąpili Damian Szymoszczyk z Olszowy oraz reprezentant UKS Prosna Grabów Dariusz Grabowski z Kępna, a w
kategorii weteranów Jan Kasendra z Kępna. Najlepiej spisał się ten ostatni, który w silnej konkurencji zawodników
zrzeszonych posiadających aktualną licencję PZTS zajął drugie miejsce.
Sukcesy sekcji piłki ręcznej Polonii Kępno to nie tylko to, co dzieje się w klubie obecnie. Sukcesy KKS Polonii to także
dokonania wychowanek kępińskiego klubu

25. kolejka | wiosna 2019
Arka Gdynia – Legia Warszawa ...............– 1:2
Cracovia – Zagłębie Sosnowiec .................– 2:1
Korona Kielce – Wisła Kraków .................– 2:6
Górnik Zabrze – Piast Gliwice ..................– 0:2
Miedź Legnica – Lech Poznań ..................– 3:2
Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin .............– 0:3
Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok ......– 2:0
Lechia Gdańsk – Wisła Płock ....................– 1:1
1. KS Lechia Gdańsk
25 50 39:21
2. KP Legia Warszawa
25 48 39:25
3. GKS Piast Gliwice
25 43 38:26
4. Jagiellonia Białystok
25 40 40:34
5. KKS Lech Poznań
25 39 38:32
6. MKS Cracovia SSA
25 39 29:26
7. MKS Pogoń Szczecin
25 38 36:33
8. KGHM Zagłębie Lubin
25 36 41:36
9. MKS Korona Kielce
25 36 31:35
10. Wisła Kraków SA
25 35 42:37
11. WKS Śląsk Wrocław
25 27 33:33
12. MKS Miedź Legnica
25 27 26:46
13. MZKS Arka Gdynia
25 25 35:38
14. KS Górnik Zabrze
25 24 30:45
15. Wisła Płock SA
25 24 35:44
16. Zagłębie Sosnowiec SA
25 18 33:54

NASI

w LIGACH
Rafał Kurzawa
(FC Midtjylland)
Superligaen

25. kolejka | wiosna 2019
Hobro IK – FC Midtjylland – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

25. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin – 0:3 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

25. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin – 0:3 (0:1)
NA BOISKU: 1-83 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 0:3 w 69. minucie
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

25. kolejka | wiosna 2019
Miedź Legnica – Lech Poznań – 3:2 (2:0)
NA BOISKU: 87-90 minuta
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna I Liga

Byłe zawodniczki Polonii świętują mistrzostwo Polski
Paulina Kucharska i Andżelika Zimoch, wychowanki Polonii Kępno a obecnie szczypiornistki MTS Kwidzyn zostały
Mistrzyniami Polski w kategorii juniorek. Brązowe medale krajowego czempionatu, których finały rozgrywano w Kielcach, wywalczyły szczypiornistki SPR-u Gdynia, w którego barwach z kolei występuje Maja Nowakowska, również była
zawodniczka kępińskiej Polonii. Wszystkie trzy zawodniczki to byłe zawodniczki trenera Grzegorza Markiewicza, pod
którego skrzydłami przed kilkoma laty zdobywały już mistrzostwo Polski wśród młodziczek (rocznik 2000).

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Remis z imienniczką z Leszna.
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23. kolejka | wiosna 2019
Odra Opole – Chojniczanka – 3:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna I Liga

23. kolejka | wiosna 2019
Garbarnia Kraków – GKS Tychy – 1:3 (0:1)
NA BOISKU: 84-90 minuta
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

18. kolejka | wiosna 2019
KKS Kalisz – Mieszko Gniezno – 4:0 (1:0)
2019NA BOISKU: 70-90 minuta 21

Sport

piłka nożna

Fortuna I Liga
23. kolejka | wiosna 2019
Stal Mielec – ŁKS Łódź .............................– 0:1
GKS Katowice – Raków Częstochowa ........– 0:3
Warta Poznań – Podbeskidzie .................– 4:3
Stomil Olsztyn – Sandecja Nowy Sącz .......– 0:0
Odra Opole – Chojniczanka .....................– 3:0
Termalica Nieciecza – Wigry Suwałki .......– 1:0
Garbarnia Kraków – GKS Tychy ...............– 1:3
Bytovia Bytów – Puszcza Niepołomice ......– 0:0
Chrobry Głogów – GKS 1962 Jastrzębie ...– 1:0
1. RKS Raków Częstochowa
23 54 40:10
2. ŁKS Łódź
23 43 36:18
3. MKS Sandecja Nowy Sącz 23 40 23:12
4. FKS Stal Mielec
23 40 32:15
5. GKS 1962 Jastrzębie
23 32 27:29
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała 23 32 33:28
7. Chojniczanka 1930 Chojnice 23 32 31:30
8. MKS Puszcza Niepołomice 23 31 24:29
9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 23 31 33:34
10. GKS Tychy
23 29 31:29
11. OKS Odra Opole
23 29 35:38
12. MKS Bytovia Bytów
23 28 33:28
13. KS Warta Poznań
23 27 23:30
14. MZKS Chrobry Głogów
23 26 15:22
15. SKS Wigry Suwałki
23 25 26:37
16. OKS Stomil Olsztyn
23 23 22:29
17. GKS Katowice
23 18 16:33
18. RKS Garbarnia Kraków
23 16 17:46
II Liga
23. kolejka | wiosna 2019
Widzew Łódź – ROW 1964 Rybnik ...........– 1:1
GKS Bełchatów – Górnik Łęczna ...............– 2:0
Radomiak Radom – Rozwój Katowice .......– 2:0
Skra Częstochowa – Olimpia Elbląg ..........– 2:1
Błękitni Stargard – Gryf Wejherowo .........– 4:1
Elana Toruń – Resovia Rzeszów ...............– 0:1
Pogoń Siedlce – Stal Stalowa Wola ...........– 5:1
Ruch Chorzów – Olimpia Grudziądz .........– 1:2
Siarka Tarnobrzeg – Znicz Pruszków ........– 2:2
1. RKS Radomiak 1910 Radom 23 44 51:17
2. RTS Widzew Łódź
22 43 37:18
3. GKS Bełchatów
23 40 27:13
4. TKP Elana Toruń
23 39 33:20
5. GKS Olimpia Grudziądz
23 37 45:34
6. GKS Górnik Łęczna
23 37 37:35
7. ZKS Stal Stalowa Wola
23 34 36:33
8. CWKS Resovia Rzeszów
22 32 29:31
9. KS Skra Częstochowa
23 31 18:30
10. MKP Pogoń Siedlce
23 29 35:32
11. MKS Znicz Pruszków
23 28 32:41
12. KP Błękitni Stargard
23 27 29:41
13. WKS Gryf Wejherowo
23 26 31:41
14. KS Ruch Chorzów
23 25 28:30
15. KS Rozwój Katowice
23 24 28:37
16. KS Siarka Tarnobrzeg
22 22 19:38
17. ZKS Olimpia Elbląg
21 20 17:30
18. KS ROW 1964 Rybnik
22 19 18:29
III Liga
Grupa 2
18. kolejka | wiosna 2019
KKS Kalisz – Mieszko Gniezno .................– 4:0
Pogoń II Szczecin – Kotwica Kołobrzeg .....– 0:4
Jarota Jarocin – Wierzyca Pelplin ............– 3:1
Lech II Poznań – Bałtyk Koszalin .............– 4:0
Polonia Środa – Bałtyk Gdynia ................– 5:0
Gwardia Koszalin – Radunia Stężyca ........– 1:2
Sokół Kleczew – KP Starogard Gdański ....– 1:0
Górnik Konin – Świt Skolwin ....................– 2:1
Chemik Bydgoszcz – Wda Świecie –. 3:0 walkower
1. KKS Lech II Poznań
18 42 46:14
2. KKS Kalisz
18 41 40:14
3. MKS Mieszko Gniezno
18 39 46:26
4. KS Radunia Stężyca
18 39 35:20
5. KS Sokół Kleczew
18 35 28:22
6. MKP Kotwica Kołobrzeg
18 32 31:25
7. KP Starogard Gdański
18 31 31:14
8. SKS Bałtyk Gdynia
18 29 27:23
9. KS Polonia Środa Wlkp.
18 28 29:25
10. KS Górnik Konin
18 26 25:24
11. KS Świt Skolwin
18 24 17:21
12. KS Gwardia Koszalin
18 18 21:32
13. JKS Jarota Jarocin
18 16 17:28
14. MKS Pogoń II Szczecin
18 16 22:35
15. KKPN Bałtyk Koszalin
18 15 23:47
16. BKS Chemik Bydgoszcz
18 13 21:39
17. KS Wierzyca Pelplin
18 8 20:45
18. KS Wda Świecie
18 8 20:45

22
II

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Kilku sekund zabrakło piłkarzom kępińskiej Polonii
do odniesienia drugiego wiosennego zwycięstwa z rzędu. Mimo prowadzenia 2:1 ekipa
Bogdana Kowalczyka zremisowała ostatecznie ze swoją imienniczką z Leszna
FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i tabele

Wyniki 21. kolejki
KKS Polonia Kępno
KS Polonia 1912 Leszno

2 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Łukasz Glapiak - 18’, 1:1
Łukasz Walczak - 50’, 2:1 Jakub Górecki - 74’ (z karnego), 2:2 Karol Smoła
- 90+5’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Witold Kamoś, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Bernard Ndukong, Wojciech
Drygas (Adrian Holak - 75’), Borys Wawrzyniak (Piotr Cierlak - 65’), Łukasz Walczak,
Karol Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Olimpia Koło
1 (1)
MKS Lubuszanin Trzcianka 1 (1)

Zwycięstwo uciekło w końcówce

Zwycięstwo uciekło
w końcówce

Polonia Kępno miała zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, ale tylko zremisowała ze swoją imienniczką z Leszna 2:2 (0:1) w pierwszym wiosennym występie przed własną publicznością. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego stracili zwycięstwo po akcji z piątej
minuty doliczonego czasu gry. Mimo potknięcia podopieczni Bogdana Kowalczyka utrzymali czwarte miejsce w tabeli. Druga
wiosenna kolejka przyniosła kilka niespodzianek. Największą z nich była wpadka Lubuszanina Trzcianka, który sensacyjnie
zgubił punkty na boisku outsidera z Koła. Między innymi ten rezultat sprawił, że po dwudziestu jeden kolejkach zespoły Nielby
Wągrowiec i Lubuszanina Trzcianka dzielą w tabeli już tylko trzy punkty. Walczące o awans do trzeciej ligi ekipy zmierzą się ze
sobą już za tydzień w Trzciance.
Niespodziewane potknięcie na
boisku ostatniej w tabeli Olimpii
Koło zanotował Lubuszanin Trzcianka. Lider już od drugiej minuty
musiał gonić wynik i choć zdołał
wyrównać jeszcze przed końcem
pierwszej połowy, to w drugiej części nie potrafił znaleźć własnego
rytmu i przechylić szali zwycięstwa
na własną stronę. Sporo pretensji zawodnicy z Trzcianki mieli do arbitra
spotkania. W doliczonym czasie gry
zdobyli drugą bramkę, ale sędzia jej
nie uznał odgwizdując pozycję spaloną. Potknięcie lidera wykorzystała
Nielba Wągrowiec. Wicelider podejmował w meczu na szczycie Pogoń
Nowe Skalmierzyce i przez długi
czas nic nie wskazywało na wygraną
którejś z drużyn. Nie bez przyczyny jednak gospodarze sięgnęli zimą
po Tomasza Bzdęgę, który kolejny
raz odegrał kluczową rolę. To właśnie doświadczony napastnik otworzył wynik spotkania w 79. minucie.
Sześćdziesiąt sekund później Nielba
prowadziła już 2:0, po tym jak drogę
do bramki znalazł Jakub Kubiński.
Sto dwadzieścia sekund dekoncentracji kosztowało drużynę z Nowych
Skalmierzyc utratę szansy na doskoczenie do ligowej czołówki. Przewaga Lubuszanina nad Nielbą stopniała
do trzech punktów. W najbliższą sobotę w Trzciance dojdzie do bezpośredniego starcia dwóch faworytów
w wyścigu o trzecią ligę. Przed meczem wszystko przemawia za drużyną z Trzcianki, między innymi bilans
własnego boiska 10:0:0 oraz jesienne
zwycięstwo w Wągrowcu (3:0). Z
walki o najwyższe laury nie zamierza
rezygnować Unia Swarzędz, która
ograła na własnym terenie LKS Gołuchów 4:2. Mecz długo nie układał
się po myśli gospodarzy. Choć bardzo
szybko wyszli na prowadzenie, potem stracili dwa gole i od 26. minuty

musieli gonić wynik. Udało się dopiero w końcówce pojedynku. Swoją
cegiełkę dołożyli dwaj pozyskani
zimą juniorzy z Białorusi, Artsiom
Mirayeuski i Krasimir Kapau.
Radość w szeregach swarzędzan została jednak zmącona przez poważną
kontuzję Krystiana Antczaka. Przy
stanie 2:2 napastnik został sfaulowany przez bramkarza rywali tak niefortunnie, że doznał złamania nogi
i nie ma praktycznie jakichkolwiek
szans, by jeszcze w tym sezonie pojawić się na boisku. Strata jest tym
bardziej bolesna, że Krystian Antczak z jedenastoma trafieniami był
jak dotąd najlepszym strzelcem Unii
i ósmym snajperem całej czwartej
ligi. Cztery z dziesięciu meczów minionej kolejki kończyły się remisami.
Punktami podzieliły się między innymi w Kępnie dwie Polonie. Bliżej
wygranej byli gospodarze, ale goście
z Leszna wydarli im punkt w piątej
minucie doliczonego czasu gry. Co
ciekawe, był to pierwszy wyjazdowy
remis leszczynian i pierwszy domowy remis Polonii Kępno. Faworytem
spotkania byli gospodarze, którzy do
tej pory zgromadzili siedem punktów
więcej w rozgrywkach ligowych. Na
boisko nie wybiegli jednak najlepsi
strzelcy obu drużyn, Filip Latusek
i Artur Krawczyk. Mecz imienniczek nie stał na wysokim poziomie.
Pewnym usprawiedliwieniem dla takiego stanu rzeczy mógł być bardzo
silny wiatr, który utrudniał grę. Nie
brakowało za to emocji. Wynik meczu otworzył w 18. minucie Łukasz
Glapiak, który przy pasywnej postawie obrony wykończył drużynową
akcję przyjezdnych. Stracona bramka nie podłamała kępnian, którzy
ruszyli od odrabiania strat. Najbliżej
wyrównania była para stoperów Witold Kamoś i Kacper Skupień, lecz
ich strzały głową po rzutach rożnych
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nie znalazły drogi do siatki. Ostatni
kwadrans pierwszej połowy to była
już dominacja miejscowych. Polonia
Leszno miała w tym czasie problem
z opuszczenie własnej połowy. Nie
przełożyło się to jednak na zmianę
rezultatu, choć w końcówce znakomitą okazję zmarnował Borys Wawrzyniak. Drugą połowę kępnianie
zagrali z wiatrem. Już pięć minut po
wznowieniu Łukasz Walczak skierował piłkę głową do siatki. Ten sam
zawodnik odegrał kluczową rolę jeszcze w 74. minucie, kiedy to był faulowany w polu karnym, a jedenastkę
na bramkę zamienił pewnym strzałem Jakub Górecki. W międzyczasie dwóch bardzo dobrych sytuacji
nie wykorzystał, wprowadzony po
przerwie Piotr Cierlak. Kępnianie
dobrze bronili dostępu do własnej
bramki i czekali na swoje okazje.
Znakomitej okazji do podwyższenia
prowadzenia nie wykorzystał też Łukasz Walczak, który znalazł się sam
na sam z bramkarzem. Od 80. minuty
biało-niebiescy musieli radzić sobie
bez Kacpra Skupienia, który obejrzał
dwie żółte kartki. Kiedy wydawało
się, że punkty zostaną w Kępnie, Karol Smoła zdobył bramkę po dośrodkowaniu z lewej strony boiska. Była
to 95. minuta spotkania i jak się okazało - ostatnia akcja tego meczu. – Na
pewno możemy mówić o rozczarowaniu, bowiem przegrywamy praktycznie wygrany mecz. Zagraliśmy dobre
zawody, ale nie wykorzystaliśmy dogodnych sytuacji. Może gdybyśmy
zagrali nieco skuteczniej to wówczas
wynik w końcówce byłby pewniejszy
i spokojnie dowieźlibyśmy zwycięstwo do końca – powiedział Bogdan
Kowalczyk, trener kępińskiej Polonii. W innym ciekawym pojedynku
okręgów leszczyńskiego i kaliskiego
górą była Centra Ostrów Wielkopolski. Niedawny trzecioligowiec wy-

Bramki: 1:0 Bartosz Kowalski - 2’ (z karnego), 1:1 Paweł Iwanicki - 44’.

MKS Nielba Wągrowiec
2 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 (0)

Bramki: 1:0 Tomasz Bzdęga - 79’, 2:0
Jakub Kubiński - 80’.

KS Sokół Pniewy
MLKP Warta Międzychód

2 (1)
2 (1)

Bramki: 1:0 Marcin Chorzępa - 33’, 1:1
Bartosz Nowak - 39’ (z karnego), 2:1
Maksymilian Boczek - 59’, 2:2 Łukasz
Wesołowski - 70’.

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)
MKS Victoria Września
2 (0)

Bramki: 0:1 Jacek Kopaniarz - 54’, 0:2
Mikołaj Jankowski - 82’.

LZS Krobianka Krobia
0 (0)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (0)

Bramki: 0:1 Tomasz Adamczyk - 67’,
0:2 Tomasz Adamczyk - 81’, 0:3 Jakub
Michalski - 90+3’ (z karnego).

SKS Unia Swarzędz
LKS Gołuchów

4 (1)
2 (2)

Bramki: 1:0 Krystian Antczak - 3’ (z
karnego), 1:1 Szymon Gałczyński - 18’,
1:2 Krystian Benuszak - 26’, 2:2 Artsiom
Mirayeuski - 70’, 3:2 Tomasz Neumann 86’ (z karnego), 4:2 Krasimir Kapau - 90’.

LZS Orkan Śmiłowo
1 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (1)

Bramki: 0:1 Mateusz Sobczak - 3’, 1:1 Adrian Mikołajczak - 10’, 1:2 Damian Błaszczyk - 78’, 1:3 Tomasz Kempiński - 87’.

KSS Kotwica Kórnik
KP Obra 1912 Kościan

5 (3)
1 (0)

Bramki: 1:0 Dawid Urbanek - 5’, 2:0 Patryk Bordych - 36’, 3:0 Adam Śniegowski
- 41’, 4:0 Filip Brzostowski - 53’, 5:0 Filip
Brzostowski - 62’, 5:1 Tomasz Marcinkowski - 80’.

KS Opatówek
0
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0

Najskuteczniejsi strzelcy
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Krystian Antczak (Unia Swarzędz)
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
Program 22. kolejki
Sobota, 16 marca 2019 roku
13:00
Centra Ostrów – Victoria Września
13:00
Polonia Leszno – Krobianka Krobia
14:00
Ostrovia Ostrów – Polonia Kępno
14:00
Warta Międzychód – Unia Swarzędz
14:00
Olimpia Koło – LKS Gołuchów
14:00
Lubuszanin – Nielba Wągrowiec
14:00
Kotwica Kórnik – Pogoń Nowe S.
15:00 Sokół Pniewy – Zjednoczeni Trzemeszno
15:00
Tarnovia Tarnowo – Orkan Śmiłowo
15:00
Obra Kościan – KS Opatówek
17
16
15
15
13
13
12
12

grał trzema bramkami w Krobi. Gospodarze bronili się skutecznie przez
ponad godzinę, jednak potem sposób
na ich pokonanie znaleźli Tomasz
Adamczyk i Jakub Michalski. Ten
drugi wpisał się na listę strzelców
już po raz szesnasty w tym sezonie,
dzięki czemu zrównał się z Dawidem
Kuczyńskim z Pogoni Nowe Skalmierzyce.			
BAS

Sport

rozmaitości

Kaliska Klasa Okręgowa >>> W najbliższą niedzielę nastąpi inauguracja piłkarskiej
wiosny na boiskach Kaliskiej Klasy Okręgowej. Wszystkie zespoły łączy jedno - przeświadczenie o bardzo dobrym przepracowaniu zimowych przygotowań

Piłka nożna >>> Już po raz dwunasty odbywać się będą ogólnopolskie
rozgrywki Deichmann Minimistrzostwa dziewczynek i chłopców w wieku
7-13 lat. Po raz piąty w historii turniej zostanie rozegrany w Kępnie, gdzie
na uczestników czeka kompleks boisk przy ulicy Nowowiejskiego

Po ponad stu dniach przerwy piłkarze klubów Kaliskiej Klasy Okręgowej wracają na ligowe boiska. Runda wiosenna
wyjaśni ostatecznie, kto w kolejnym sezonie będzie grał na zapleczu czwartej ligi i kto zostanie zdegradowany do
klasy A. Finansowo-organizacyjne zawirowania towarzyszące zimowym przerwom ominęły tym razem rozgrywki
Kaliskiej Klasy Okręgowej, która rozpocznie rundę wiosenną w komplecie.

na Minimistrzostwa

Okręgówka budzi się z zimowego snu Ostatnie dni zapisów
niczyć z cudem. Trenerzy i piłkarze
dość zgodnym chórem twierdzą, że
zbliżająca się wiosna powinna być
niezwykle emocjonująca i z pewnością nie raz i nie dwa będziemy mogli
przecierać oczy ze zdumienia śledząc
przebieg rozgrywek w klasie okręgowej. Nie pozostaje nam nic innego jak
przyłączyć się do tych głosów i liczyć
na to, że do ostatniej kolejki będzie
nam dane oglądać rywalizację na
przyzwoitym poziomie.
BAS

To będzie bardzo interesująca
wiosna w Kaliskiej Klasie Okręgowej. Niezwykle wyrównana stawka
ekip walczących o awans, ale zwłaszcza o utrzymanie zagwarantuje kibicom ogrom emocji. Tak przynajmniej
sądzą trenerzy oraz większość kibiców. Po jesiennych grach na czele
tabeli plasuje się Zefka Kobyla Góra,
ale liderowi po piętach depczą ekipy z
Rychtala i Witaszyc. Lider z Kobylej
Program 16. kolejki
Niedziela, 17 marca 2019 roku
Korona-Pogoń – GKS Żerków
11:00
CKS Zbiersk – Victoria Skarszew
14:00
LZS Doruchów – Zefka Kobyla Góra
14:00
LKS Czarnylas – GKS Grębanin
14:00
LZS Cielcza – Barycz Janków P.
15:00
WKS Witaszyce – Olimpia Brzeziny
15:00
GKS Rychtal – Pogoń Trębaczów
16:00
Victoria Laski – Prosna Kalisz
16:00

Góry ma obecnie niezbyt bezpieczną przewagę dwóch punktów nad
wiceliderem z Rychtala i cztery nad
trzecim w stawce WKS-em Witaszyce. Awans do Ligi Międzyokręgowej
Kalisz-Konin uzyska tylko mistrz
rozgrywek. Największe apetyty mają
piłkarze z Kobylej Góry i Rychtala,
którzy z pewnością są zdecydowanymi faworytami tegorocznych rozgrywek. Szyki faworytowi będzie chciała pokrzyżować grupa pościgowa,
ale zadanie wcale nie będzie łatwe.
Świadkami nie mniej zażartej walki
będziemy także na dnie ligowej stawki. Na chwilę obecną tabelę zamykają
piłkarze Victorii Laski, którzy już
praktycznie pogrzebali swoje szanse
na utrzymanie. Piłkarze z Lasek mają
co prawda jeszcze matematyczne
szanse, ale utrzymanie będzie gra-

Tabela Kaliskiej Klasy Okręgowej
po rundzie jesiennej
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
15 35 45:12
2. GKS Rychtal
15 33 34:19
3. WKS Witaszyce
15 31 36:21
4. GKS Grębanin
15 28 38:16
5. LKS Czarnylas
15 26 37:24
6. LZS Pogoń Trębaczów
15 24 19:26
7. LZS Doruchów
15 23 21:30
8. LZS Cielcza
15 22 30:25
9. Barycz Janków Przygodzki 15 23 28:24
10. KS Victoria Skarszew
15 22 32:31
11. KS Prosna Kalisz
15 20 32:36
12. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 15 18 24:24
13. LKS Olimpia Brzeziny
15 15 23:34
14. GKS Żerków
15 14 16:29
15. CKS Zbiersk
15 11 17:33
16. LZS Victoria Laski
15 0 8:56
Najskuteczniejsi strzelcy
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Miłosz Kowalski (WKS Witaszyce)
17
Damian Kaczmarek (GKS Grębanin)
17
Michał Fernezy (LKS Czarnylas)
14
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
11
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
11
Jan Zając (Prosna Kalisz)
10
Grzegorz Gryl (GKS Rychtal)
10
Piotr Nasiadek (Zefka Kobyla Góra)

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

Sparingowe ostatki

Piłkarska wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy weekend rusza runda rewanżowa w Kaliskiej Klasie
Okręgowej, a na dwóch boiskach regionu zostaną rozegrane też pierwsze mecze Ligi Międzyokręgowej 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
Grębaninie. Tamtejszy GKS pokonał
w nim LKS Jankowy 6:2. Spotkanie
było rozgrywane w trudnych warunkach atmosferycznych, przy silnym

wietrze oraz intensywnych opadach
deszczu. Dwie bramki dla GKS zdobył Damian Kaczmarek, a po jednej
dołożyli Damian Kurzawa i Paweł
Barczak. Dla LKS-u punktowali z
kolei Oskar Malcher i Mateusz Sopart. Jeszcze jeden mecz kontrolny
mają przed sobą piłkarze Orła Mro-

czeń. Drużyna Marka Wojtasiaka
zmierzyła się w jednym z ostatnich
sparingów z juniorami Marcinków
Kępno. Spotkanie zakończyło się
iście hokejowym wynikiem 7:5 na
korzyść mroczenian. W innych ciekawych meczach z udziałem drużyn
naszego okręgu Stal Pleszew pokonała Olimpię Brzeziny 4:2, a Astra Krotoszyn zremisowała z Phytopharmem
Klęka.			
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów

Orzeł Mroczeń – Marcinki Kępno (JS)
...... – 7:5
Phytopharm Klęka – Astra Krotoszy
n .......– 4:4
Piast Błaszki – LZS Godziesze .......
...........– 6:0
GKS Grębanin – LKS Jankowy ........
..........– 4:2
Olimpia Brzeziny – Stal Pleszew .......
.......– 2:4
Biały Orzeł – GKS Żerków ............
...........– 2:0
Odolanovia – Ogniwo Łąkociny ........
........– 6:0
Czarni Dobrzyca – Żaki Taczanów
............– 3:3
GKS Żerków – Orla Huta Łukomsk
a .........– 0:4
Prosna Chocz – Las Kuczków ............
.......– 4:3
KKS Kalisz (JS) – LKS II Gołuchów
............– 2:6

Nieco ponad tydzień pozostał do zakończenia zapisów do dwunastej edycji Deichmann Minimistrzostw 2019. Tegoroczne rozgrywki odbędą się w czterech kategoriach wiekowych: U-13 (2006 i młodsi), U-11 (2008 i młodsi), U-9 (2010 i młodsi)
oraz U-7 (2012 i młodsi). W tym roku po raz piąty w historii gospodarzem Eliminacji
Krajowych będzie Kępno.
Rozgrywki dwunastej edycji odbędą się w czterech kategoriach: U-13
(2006 i młodsi), U-11 (2008 i młodsi),
U-9 (2010 i młodsi) oraz U-7 (2012 i
młodsi). Przez pierwsze kilka weekendów rozgrywane będą spotkania
ligowe. Powstała tabela tradycyjnie
zadecyduje o rozstawieniu zespołów
podczas fazy pucharowej. Finały
Miejskie odbędą się jak zwykle w
drugiej połowie czerwca. W dalszej
kolejności najlepsze zespoły zakwalifikują się do Ogólnopolskiego Finału
Finałów. Eliminacje Kępińskie tradycyjnie będą odbywały się we wszystkie soboty i niedziele od kwietnia
do czerwca na Kompleksie Boisk
Orlik przy ulicy Nowowiejskiego w
Kępnie. Dodajmy, że dwunasta edycja turnieju zostanie rozegrana w
trzydziestu sześciu miastach Polski.
Po raz piąty w historii gospodarzem
będzie Kępno, ale po raz pierwszy
zwycięzca eliminacji w Kępnie wywalczy awans do finału krajowego.
Będzie to największa impreza pił-

karska dla najmłodszych z Kępna i
okolic. Zapisy do tegorocznej edycji
turnieju Deichmann Minimistrzostwa 2019 trwają, ale pozostały już
ostatnie miejsca. Zespoły mogą się
zgłaszać do 22 marca. Organizatorzy
zachęcają i zapraszają kluby, szkółki
piłkarskie i reprezentacje szkół lub
„dzikie drużyny” z regionu i okolic
do uczestnictwa i wspólnej zabawy.
Koszt udziału zawodnika w Deichmann Minimistrzostwach 2019 wynosi 150 złotych. Jest to opłata jednorazowa pokrywająca koszt stroju
nawiązującego do barw narodowych
reprezentowanego kraju, jaki każdy
zawodnik otrzyma na własność. W
ramach jednorazowego wpisowego
każdy uczestnik zostanie również
ubezpieczony od NNW oraz otrzyma
pamiątkowy medal i dyplom. Szczegółowe informacje można uzyskać na
stronie www.kochamsport.pl oraz u
koordynatora rozgrywek kępińskich,
Ireneusza Mullera tel. 604-434-913.
BAS

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przyjmuje
aplikacje na bezpłatne wejściówki na marcowy mecz młodzieżówki z reprezentacją Serbii. Będzie to pierwszy etap przygotowań do czerwcowych Mistrzostw Europy

WZPN zaprasza na mecz
Już 26 marca odbędzie się kolejny mecz reprezentacji Polski w Wielkopolsce. Tym
razem kibice będą mogli oglądać w akcji przygotowującą się do udziału w Mistrzostwach Europy reprezentację U-21, która w Grodzisku Wielkopolskim zmierzy się z
Serbią. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zaprasza kluby do składania zamówień na
bezpłatne bilety na to spotkanie.
Młodzieżówka w listopadzie pokonała w dwumeczu barażowym Portugalię i w znakomitym stylu awansowała do turnieju finałowego Mistrzostw
Europy, który w czerwcu zostanie
rozegrany we Włoszech. Podopieczni
Czesława Michniewicza zmierzą się
wówczas w ramach rozgrywek grupy
A z gospodarzami, Hiszpanią oraz Belgią. Marcowe mecze kontrolne będą
pierwszym etapem bezpośrednich
przygotowań do mistrzostw Starego
Kontynentu. Najpierw 21 marca Polacy zmierzą się na wyjeździe z Anglią,
z kolei 26 marca podejmą w Grodzisku
Wielkopolskim Serbię. Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej dysponuje pulą
bezpłatnych biletów dla klubów na to
spotkanie. Zainteresowani proszeni są
o przesłanie zgłoszenia mailowego ze
skrzynki klubowej w domenie @wielkopolskizpn.pl. Wiadomość należy wysłać na adres bilety@wielkopolskizpn.
pl podając obok nazwę klubu dane
osoby odpowiedzialnej za dystrybucję
po stronie klubu i zamawianą liczbę
wejściówek (nie więcej jednak niż 30
sztuk). Liczba biletów jest ograniczona,
a o ich przyznaniu decyduje kolejność
zgłoszeń. Aplikować o bezpłatne wejściówki można do końca lutego. BAS

IV Liga Grupa Wielkopolska
21. kolejka | wiosna 2019
Polonia Kępno – Polonia Leszno ..............– 2:2
Sokół Pniewy – Warta Międzychód ..........– 2:2
Kotwica Kórnik – Obra Kościan ................– 5:1
Olimpia Koło – Lubuszanin ......................– 1:1
Nielba Wągrowiec – Pogoń Nowe S. .........– 2:0
Unia Swarzędz – LKS Gołuchów ...............– 4:2
Orkan Śmiłowo – Ostrovia Ostrów ............– 1:3
Zjednoczeni – Victoria Września ...............– 0:2
Krobianka Krobia – Centra Ostrów ...........– 0:3
KS Opatówek – Tarnovia Tarnowo ............– 0:0
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 21 48 49:19
2. MKS Nielba Wągrowiec
21 45 38:23
3. SKS Unia Swarzędz
21 39 44:31
4. KKS Polonia Kępno
21 38 42:32
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 21 38 49:35
6. LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 21 38 42:31
7. KP Obra 1912 Kościan
21 34 31:27
8. MKS Victoria Września
21 32 36:26
9. KS Polonia 1912 Leszno
21 31 30:21
10. LKS Gołuchów
21 30 34:31
11. LZS Orkan Śmiłowo
21 29 30:32
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.21 28 33:27
13. KS Sokół Pniewy
21 26 27:44
14. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 21 26 31:37
15. MLKP Warta Międzychód 21 25 35:36
16. KS Opatówek
21 22 21:31
17. KSS Kotwica Kórnik
21 21 38:48
18. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 21 19 31:45
19. LZS Krobianka Krobia
21 18 20:51
20. MKS Olimpia Koło
21 6 22:56
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piłka nożna

Sport

KALISKA KLASA A GRUPA 2
SEZON 2018/2019
RUNDA WIOSENNA 2019
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