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Producenci z powiatu kępińskiego
na targach „Meble Polska 2019”

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

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

Targi Poznańskie „Meble Polska” to największe międzynarodowe przedsięwzięcie
biznesowe branży meblarskiej w Europie Środkowej, a jednocześnie marketingowa
promocja eksportu polskiej produkcji meblowej. Hurtowi dystrybutorzy mebli z ponad 60 krajów przyjeżdżają do Poznania, by promować swoje produkty. Od wielu lat
wśród nich znajdują się producenci mebli z powiatu kępińskiego
str. 6-7

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

- eWydanie naszej gazety.
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Historia pałacu „Piątka” PiS coraz bliżej realizacji
Misja handlowa
w Skoroszowie
w firmie „Idźczak Meble”
Obok wartości
zabytkowych pałac jest
świadectwem historii
polskiego więziennictwa
z okresu międzywojnia,
a także miejscem kaźni
okresu II wojny
światowej oraz ofiar
Urzędu Bezpieczeństwa.
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Wojna karnawału z postem,

Co tydzień
w „TK”

czyli mroczeński festiwal „Kolory smaku”

raport

SMOG-owy!

str. 2

Nowa drabina mechaniczna
uroczyście przekazana
str. 2
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Informacje

aktualności
Kpt. Jarosław Kucharzak został powołany na stanowisko
zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie

Jarosław Kucharzak
zastępcą komendanta

Kpt. Jarosław Kucharzak, jak
niemal każdy zawodowy strażak,
pierwsze kroki stawiał w ochotniczej
straży pożarnej. Pochodzi z Mikorzyna, a więc to w tamtejszej jednostce

stawiał pierwsze kroki w pożarnictwie i działał jako strażak-ochotnik.
Dalsza edukacja skierowana była
już w kierunku pożarniczym, a dokładniej – inżynierii bezpieczeństwa
pożarowego. Kpt. J. Kucharzak po
zakończeniu studiów I stopnia kontynuował naukę na niestacjonarnych
studiach II stopnia. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z
zakresu Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy. Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych pn. „Zapobieganie pożarom i awariom”.
Kpt. J. Kucharzak ukończył
Szkołę Główną Służby Pożarniczej
w Warszawie, czyli jedyną w kraju

szkołę oficerską Państwowej Straży Pożarnej. Po zakończeniu nauki,
w lipcu 2012 r., rozpoczął służbę w
Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie. Przez
pierwsze trzy lata służby brał udział
w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
często będąc dowódcą. W 2015 r. został przeniesiony do służby w sekcji
kontrolno-rozpoznawczej, gdzie zajmował się głównie odbiorami technicznymi obiektów powstających na
terenie powiatu oraz kontrolowaniem
już istniejących w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Obejmował także nieetatową funkcję oficera prasowego KP
PSP Kępno.
Z końcem września ubiegłego
roku wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu powierzył
kpt. J. Kucharzakowi obowiązki
zastępcy komendanta powiatowego
PSP w Kępnie, co miało związek z
odejściem na zaopatrzenie emerytalne zastępcy komendanta powiatowego PSP w Ostrzeszowie, na którego
stanowisko został skierowany mł.
bryg. Piotr Mazurkiewicz – dotychczasowy zastępca komendanta powiatowego PSP w Kępnie.
Z końcem stycznia br. kpt. J. Kucharzak został powołany na zastępcę komendanta powiatowego PSP w
Kępnie.			
KR

Kochany tatusiu,
dziadku i pradziadku!
Z okazji 93-cich urodzin i imienin przyjmij
z głębi serca płynące życzenia samych
pogodnych, szczęśliwych dni, pełnych ciepła,
radości i spełnionych marzeń...

Nowa drabina mechaniczna uroczyście przekazana
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie
uroczyście wprowadziła
do podziału bojowego
nowy pojazd.
Narada, podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
w 2018 roku, która odbyła się 4 marca br. była doskonałą okazją do uroczystego wprowadzenia do podziału
bojowego drabiny mechanicznej SD31 na podwoziu IVECO Magirus. Pojazd został wyposażony w sprzęt do
działań ratowniczo-gaśniczych, m.in.
aparaty ochrony dróg oddechowych,
sprzęt ratownictwa wysokościowego,
asekuracyjny i ewakuacyjny, dwie
radiostacje cyfrowe oraz torbę PSP
R1. Samochód jest także wyposażony w działko wodno-pianowe, które
może być obsługiwane zdalnie przez
operatora. Strażacy z nowej drabiny
mechanicznej korzystają już od końca
listopada, jednak dopiero teraz kluczyki do pojazdu zostały oficjalnie i
uroczyście przekazane.
Zakup pojazdu możliwy był dzięki funduszom europejskim (projekt:
Infrastruktura i Środowisko – zwiększenie skuteczności prowadzenia
długotrwałych akcji ratowniczych)
i zakładał zakup przez Komendę
Główną Państwowej Straży Pożarnej 16 samochodów tego typu dla
komend miejskich i powiatowych na
terenie całego kraju.
Samochód został wyprodukowany w 2018 r., napędza go silnik diesla o mocy 320 KM. Maksymalny
zasięg drabiny w poziomie to 21 m,
natomiast w pionie – aż 32 metry.
Całkowity koszt w pełni wyposażonego samochodu to 2.439.090 zł. W
jednostce nadal będzie funkcjonował
podnośnik, który służy strażakom z
Kępna od 2001 r.
KR

Klucze do nowej drabiny mechanicznej przekazał bryg. Robert Klonowski
z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Maksymalny zasięg drabiny w poziomie to
21 m, natomiast w pionie – aż 32 metry

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

13.03
14.02
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03

21 (82%)
24 (97%)
21 (82%)
46 (185%)
57 (228%)
32 (128%)
35 (103%)

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

PYŁ PM 10 (µg/m3)	JAKOŚĆ
– % NORMY
POWIETRZA
31 (63%)
34 (69%)
30 (62%)
65 (129%)
83 (165%)
47 (94%)
35 (142%)
Dobra

Bywało lepiej

Dobra
Dobra
Dobra
Bywało lepiej
Zła
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Zła

Bardzo zła

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

Dużo zdrowia i miłości,
w życiu samych
przyjemności.
Niech Cię kocha
cały świat.
Żyj nam 200 lat!
Życzą:
dzieci, 9-cioro wnucząt
i 16-cioro prawnucząt.
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informacje

W sołectwie Domanin świętowano Dzień Kobiet oraz Dzień Mężczyzn

Wspaniała zabawa w gronie sąsiadów

2 marca br. w sali Domu Strażaka
w Domaninie zorganizowano wyjątkowe obchody Dnia Kobiet i Mężczyzn. To już kolejna impreza w tym
sołectwie zorganizowana przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich,
mająca na celu integrację mieszkańców, uczczenie ważnych świąt oraz
świetną zabawę. Choć KGW w obecnym, rozszerzonym składzie istnieje
od niedawna, działa niezwykle prężnie i aktywnie, organizując wspaniałe wydarzenia, które przyciągają tłumy mieszkańców.
Sobotnia impreza zgromadziła
ponad 50 osób, które spotkały się
przy stole suto zastawionym rozmaitymi smakołykami, wykonanymi przez gospodynie. Ogromnym
zainteresowaniem cieszył się specjalnie przygotowany stół, który po
brzegi wypełniony został domowymi

wypiekami, wędlinami, przetworami, smalcem, ogórkami kiszonymi
oraz swojskimi nalewkami i winami. Dzięki temu każdy miał okazję
pochwalić się swoimi kulinarnymi
umiejętnościami oraz zakosztować

Grajkowie z gminy Doruchów bawili uczestników
wydarzenia ludowymi przyśpiewkami

niezwykłych wyrobów, wykonanych
przez sąsiadów.
Atrakcją tego wieczoru były odwiedziny dwójki artystów z gminy
Doruchów, którzy raczyli uczestników wydarzenia wesołymi utwora-

Mieszkańcy Domanina zgromadzili się przy stole, by wspólnie
ucztować oraz świętować Dzień Kobiet i Mężczyzn

mi, ludowymi przyśpiewkami oraz
dowcipami i zabawnymi opowieściami. Niektórzy bawili się tak znakomicie, że odważyli się nawet ruszyć na
parkiet.
Ten niezwykły Dzień Kobiet
i Mężczyzn z pewnością na długo
pozostanie w pamięci mieszkańców
Domanina, którzy skorzystali z zaproszenia i spędzili czas w przyjaznym gronie i rodzinnej atmosferze,
wśród wesołych rozmów, dźwięków
muzyki, salw śmiechu i zapachów
domowych potraw.
KR

Konferencja prasowa zorganizowana przez posła na Sejm RP
Jana Mosińskiego

„Piątka” PiS coraz bliżej realizacji
8 marca br. w kępińskim biurze
Prawa i Sprawiedliwości odbyła się
konferencja prasowa zorganizowana
przez posła na Sejm RP Jana Mosińskiego, podczas której podsumował
program tzw. „piątki” PiS. Przypomnijmy, dotyczy ona: „trzynastki” dla
emerytów i rencistów, rozszerzenia
programu „500+”, braku podatku PIT
dla osób pracujących do 26. roku życia i
obniżenia podatku PIT, obniżenia kosztów pracy oraz przywrócenia zredukowanych połączeń autobusowych.
Polityk przy okazji odniósł się do
konferencji prasowej poseł na Sejm RP
Bożeny Henczycy w kontekście służby
zdrowia w skali ogólnopolskiej. - Program ten oparty jest na trzech filarach: rodzina, rozwój i wiarygodność.
W tym wszystkim istotna jest bardzo ta
wiarygodność, bo nie ma nic gorszego
niż polityk niewiarygodny, czego po
części dowiodła na swojej konferencji pani poseł Henczyca. Nie chcę się
do tego odnosić, ale jest to po prostu
efekt braku wiarygodności. Zawarte
było tam wiele półprawd – stwierdził
J. Mosiński.
Poseł omówił szczegóły poszczególnych programów „piątki” PiS. - Projekt „Emerytura+” zostanie ogłoszony
pod koniec marca, na początku kwietnia ma być on przekazany do prac parlamentarnych, aby 1 maja br. ustawa
mogła wejść w życie. W południowej
Wielkopolsce z tego świadczenia skorzysta 209 tysięcy emerytów i rencistów – poinformował. Program „500+”
zostanie poszerzony i będzie obejmował świadczenie także na pierwsze
dziecko. Uchwała w tej sprawie ma

wejść w życie 1 lipca br. Z kolei 1 października br. ma wejść w życie projekt
dotyczący ustawy o podatku od osób
fizycznych zakładającej wprowadzenie
zerowego podatku PIT dla osób aktywnych zawodowo do 26. roku życia, a
także projekt obniżający podatek PIT
do 17%. Kolejnym punktem „piątki”
PiS jest obniżenie kosztów pracy przez
dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu. Ostatni punkt to
przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych. Stosowna ustawa
ma wejść w życie w maju br. - Dzisiaj
ponad 13 milionów Polaków nie ma
płynnego połączenia swojego miejsca zamieszkania z innymi miejscami
w kraju. To dla nas wyzwanie. Okres
między rozpoczęciem prac nad projektem ustawy i pracami w Sejmie chcemy
poświęcić na rozmowy z władzami samorządowymi – podkreślił.
J. Mosiński nawiązał też do słów
posłów opozycji, którzy stwierdzili, że
Prawo i Sprawiedliwość poprzez „piątkę” PiS dokonuje korupcji politycznej i
kupuje wyborców. - My po prostu realizujemy swój program wyborczy polityki prospołecznej i państwa solidarnego, mieliśmy to wpisane w programie
wyborczym. Obywatele nam zaufali, a
my zawarliśmy kontrakt z wyborcami.
Jesteśmy po prostu wiarygodni, czego
nie można powiedzieć o politykach
Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej, czy też ewentualnie o politykach
PSL – podsumował polityk.
Cały cykl programów, które PiS będzie wdrażać, kosztował będzie budżet
państwa od 37 do 42 miliardów złotych.
KR
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Informacje

aktualności
VI sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Radni rozmawiali o życiu gminy

14 marca br. odbyła się VI sesja
Rady Miejskiej w Kępnie. Radni
przyjęli wszystkie przygotowane pod
głosowanie projekty uchwał. Omawiali również tematy, które w ostatnim czasie dominują w przestrzeni
publicznej gminy Kępno.
Większością głosów przekazano
Spółce „Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Kępno” kapitał w postaci niezabudowanej nieruchomości

nej w Kępnie będzie prawdopodobnie
jeden budynek 5-piętrowy, w którym
powstanie 28 lokali mieszkalnych.
Po przygotowaniu dokumentacji
projektowej i technicznej oraz znalezieniu źródeł finansowania, inwestycja może być zrealizowana w latach
2020-2021. Prezes Spółki „TBS Kępno” Radosław Pieles poinformował
również, że w istniejących już dwóch
blokach przy ul. Przemysłowej w

Radni głosowali nad projektami uchwał
oraz omawiali bieżące sprawy w gminie Kępno

gruntowej w miejscowości Osiny
(wartość 166.000 zł), a także prawa
własności do działki na ul. Granicznej w Kępnie (wartość 150.000 zł).
W miejscowości Osiny planowane
jest wybudowanie 4 budynków, w
których znajdzie się łącznie 20 lokali
mieszkalnych. Z kolei na ul. Granicz-

Kępnie 4 mieszkania – 2 jednopokojowe i 2 trzypokojowe – nie mają
jeszcze swoich nabywców. - Pojawiają się w tej chwili osoby, które
są zainteresowane wynajęciem tych
mieszkań, bez chęci wykupu. Z jednym klientem taką umowę przygotowujemy. Myślę, że w najbliższym

czasie pozostałe mieszkania zostaną
także wynajęte – mówił prezes.
Podczas sesji powrócił także
temat pensji prezesów spółek gminnych. Radny Eugeniusz Przybył
pytał o ich wysokość w związku z
interpelacjami składanymi na poprzednich sesjach. Burmistrz Piotr
Psikus nie był obecny na sesji, dlatego
radny odpowiedź uzyska pisemnie,
podobnie jak radni Maciej Baciński i Marcin Tyc, którzy próbowali
dowiedzieć się, dlaczego Gmina i
Spółka „Projekt Kępno” zrezygnowały z organizacji Biegu Ulicznego,
który od lat odbywał się w Kępnie 1
maja. - To była największa impreza
masowa, propagująca wśród mieszkańców naszej gminy zdrowy tryb życia. Skupiała na starcie kilkuset zawodników. Ta impreza na stałe była
wpisana w kalendarz największych
imprez biegowych w Polsce. Jako
jeden ze współtwórców tej imprezy
żałuję, że z niej zrezygnowano. Była
ona organizowana przy bardzo niskich nakładach finansowych, a jednocześnie bardzo promowała naszą
gminę – podkreślił M. Baciński. Głos
w tej sprawie zabrała prezes Spółki
„Projekt Kępno” Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska. - Nie jest powiedziane, że zawsze, każdego roku,

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie wyjechali do hiszpańskiego Toledo w ramach międzynarodowego projektu „We all live in a digital world”

muszą odbywać się dwa biegi. (…)
Mamy porównanie organizacji imprez biegowych w maju i listopadzie
i będziemy mogli to sparametryzować w zakresie kwot, oglądalności i
udziału osób. Nie demonizowałabym
porównania tego z imprezą listopadową. Właściciel ma prawo wybrać,
ile tych imprez będzie w roku i kiedy
będą się odbywały. Impreza biegowa
będzie się odbywała 11 listopada –
odparła.
Z kolei radny Tomasz Solecki
pytał o kępiński basen, który funkcjonuje już od prawie 3 miesięcy.
Prezes K. Pilarczyk-Dworaczyńska
poinformowała, że przygotowywany
jest raport, który będzie dostępny już
wkrótce. - Przygotujemy pełną in-

formację o tym, jak funkcjonujemy
po kwartale. Okres trzech miesięcy
trudno będzie nazwać referencyjnym, żeby już zdiagnozować, z jakimi problemami się spotykamy i jak
wygląda frekwencja. W tej chwili
jesteśmy na fali entuzjazmu, który
zwykle dotyka takie obiekty. To trwa
około pół roku. Wszyscy nas chętnie
odwiedzają. Czasami są to jednostkowe wizyty, a czasami osoby wiążą
się z nami na dłużej. Bardzo dobrze
wyglądała frekwencja, jeżeli chodzi
o ferie, obserwowaliśmy tendencję
zwyżkową. Od marca dodaliśmy moduły kolejnych zajęć. Są to zajęcia
w-f, nauki pływania – oznajmiła.
Oprac. KR

7 marca br. odbyło się ostatnie w kadencji 2015-2019
posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Obradowali po raz ostatni

Otwarcia posiedzenia dokonał
przewodniczący Powiatowej Rady
Rynku Pracy Wiktor Gruszka.
Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.
Marek Wróbel, przewodniczący
Komisji Kwalifikacyjnej przedstawił
sprawozdanie z jej prac w 2018 r.
Następnie Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
finansowe z wykonania planu Funduszu Pracy oraz EFS w ubiegłym roku.
Podczas obrad dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Iwona
Rataj podsumowała pracę Rady i
podziękowała jej członkom za zaangażowanie w kształtowanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy
i przeciwdziałanie bezrobociu. Omówiła również podjęte przez starostę
kępińskiego działania, dotyczące
powołania nowej Powiatowej Rady
Rynku Pracy na lata 2019-2023.
Członkowie powołanej zarządzeniem starosty Powiatowej Rada Ryn-

rach Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Kępnie w latach 2015-2019 była
niełatwym zadaniem, wymagającym
dużej odpowiedzialności i wrażliwości w obszarze promocji zatrudnienia oraz rozwiązywania problemów
kępińskiego rynku pracy - stwierdził.
Starosta, gratulując owocnej
współpracy, złożył na ręce przewodniczącego i członków Rady podziękowania oraz dyplomy uznania.
Dyrektor I. Rataj, szczególnie
podkreśliła wartość konstruktywnej
współpracy, życzliwości, wyrozumiałości i elastyczności członków
Rady w mijającej kadencji. Zaznaczyła, iż ich działania przyczyniły się
nie tylko do spadku bezrobocia w powiecie kępińskim, ale przede wszystkim wpłynęły na skuteczną aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
W ostatnich 4 latach Powiatowy
Urząd Pracy w Kępnie był wielokrotnie nagradzany oraz został uhono-

Pierwsze spotkanie w ramach projektu
Od 16 do 23 lutego br. grupa 11
uczniów wraz z opiekunami: Ewą
Kowalczyk-Mikołowską,
Martą
Chrząstowską i Grzegorzem Mikołowskim wzięła udział w pierwszej
projektowej mobilności w ramach
partnerskiego projektu programu
Erasmus+ Akcja 2 pn. „We all live in
a digital world”. Jest to projekt trójstronny, w którym uczestniczą trzy
państwa: Polska (jako główny koordynator) oraz Włochy i Hiszpania.
Pierwsze spotkanie młodzieży odbyło się w Toledo w Hiszpanii w szkole IES EL Greco. Udział w nim wzięła
również grupa młodzieży z Włoch.
Celem wizyty było przedstawienie zrealizowanych dotychczas zadań
oraz praca w grupach międzynarodowych podczas warsztatów dotyczących tematyki projektu. Uczniowie
pracowali w 4 grupach podczas zajęć
dotyczących różnych środków masowego przekazu - prasy, telewizji,
radia i internetu. Uczestnicy przeprowadzali również wywiady z mieszkańcami Toledo na temat przynależności do Unii Europejskiej.
- Rozpoczęliśmy naszą wizytę od
spotkania z dyrektorem szkoły oraz
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nauczycielami zaangażowanymi w
realizację projektu. Juan Antonio
bardzo serdecznie nas przywitał i
opowiedział o szkole. Po spotkaniu
uczniowie przedstawili prezentacje,
nad którymi pracowali przed przyjazdem do Toledo. Dotyczyły one
analizy środków masowego przekazu - opowiada koordynator projektu
E. Kowalczyk-Mikołowska.
We wtorek i środę odbyły się
warsztaty, podczas których uczniowie w grupach międzynarodowych
pracowali aktywnie i kreatywnie
nad zaplanowanymi zadaniami. W
czwartek pojechali na całodniową
wycieczkę do Madrytu, gdzie zobaczyli Pałac Królewski, Plaza Mayor,
Puerta del Sol Targ San Miguel, fontannę Neptuna, a na koniec zwiedzili
Muzeum Prado. Głównym punktem
pobytu w Madrycie była wizyta w
największym wydawnictwie hiszpańskim ABC, w którym młodzież
mogła zobaczyć pracę dziennikarzy.
W piątek uczniowie zaprezentowali wypracowane podczas warsztatów wnioski z warsztatów, po czym
nastąpiło podsumowanie całego
tygodnia i spotkanie z dyrektorem.

Wyraził on swoje zadowolenie z zaangażowania młodzieży w pracę nad
projektem i życzył dalszej owocnej
współpracy.
Po południu realizowano program kulturalny, mający na celu zapoznanie się z głównymi atrakcjami
miasta. Uczestnicy projektu zwiedzili Ratusz Miejski, Stare Miasto, Katedrę Najświętszej Marii Panny, Synagogę Santa Maria la Blanco, Muzeum
del Greco i Puerta de Bisagra. Ważnym punktem pobytu w Toledo były
wizyty w lokalnym radio i telewizji,
w których można było podejrzeć pracę redaktorów i być świadkami nagrania audycji na żywo.
W piątek wieczorem uczniowie
spotkali się na wspólnej kolacji, podczas której kosztowali typowej kuchni hiszpańskiej, a w sobotę z lotniska
w Madrycie wylecieli do Polski.
- Tydzień spędzony w Toledo był
niesamowitą okazją dla uczniów do
sprawdzenia swoich umiejętności
językowych, a także do nawiązania
nowych kontaktów, które przerodziły się w przyjaźnie - podsumowuje E.
Kowalczyk-Mikołowska.
Oprac. bem
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Starosta przekazał na ręce przewodniczącego i członków
Rady podziękowania oraz dyplomy uznania

ku Pracy w kadencji 2015-2019 odbyli 15 posiedzeń i podjęli 25 uchwał,
w tym m.in w zakresie sprawozdań z
działalności Urzędu Pracy, podziału
środków Funduszu Pracy na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu,
kierunków szkoleń zawodowych itp.
W trakcie kadencji zaktywizowano
2.081 osób za kwotę blisko 20 mln zł.
W dalszej części obrad głos zabrał starosta Robert Kieruzal, który
w imieniu własnym oraz poprzedniego starosty Witolda Jankowskiego
podziękował Radzie za 4–letnią dobrą współpracę, otwartość na podejmowane inicjatywy, zrozumienie dla
złożonej problematyki rynku pracy
oraz działania opiniodawczo-doradczych w sprawach polityki rynku
pracy. - Społeczna praca w struktu-

rowany wyróżnieniami ministra ds.
pracy oraz marszałka województwa
wielkopolskiego za efektywne działania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji zawodowej. W ten
sposób doceniono aktywne wdrożenie nowelizacji ustawy, najlepsze
wyniki i szczególne zaangażowanie
przy wprowadzaniu nowych rozwiązań oraz podejmowanie skutecznych
działań aktywizacyjnych wobec osób
bezrobotnych. Wyróżniono też efektywne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego na
aktywizację, które zapewniło kępińskiemu PUP czołowe miejsca w rankingach krajowych i wojewódzkich.
Oprac. bem
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Uczestnicy, skupiającej się na branży meblarskiej międzynarodowej misji handlowej, odwiedzili firmę „Idźczak Meble” w Łęce Opatowskiej

Misja handlowa w firmie „Idźczak Meble”

W środę, 13 marca 2019 r., producentowi mebli twardych i tapicerowanych w Łęce Opatowskiej wizytę
złożyli uczestnicy misji handlowej
reprezentujący Chiny, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Turcję, Rosję, Kazachstan oraz Indie. Towarzyszyli im przedstawiciele
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,

- Jako gospodarz gminy Łęka
Opatowska serdecznie witam tak
znaczących gości na naszym terenie.
To zasługa jednej z największych
firm naszej gminy - „Idźczak Meble”
- mówił A. Kopis. - Warty podkreślenia jest fakt, że to firma rodzinna,
która już 30 lat jest na rynku nie tylko
polskim, ale też światowym. Mogę się

Zagranicznym gościom towarzyszyli przedstawiciele Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu, a także Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

a także Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz kilku tłumaczy. Goście przyjechali z Poznania,
gdzie wzięli udział w tegorocznych
targach meblowych.
Powitali ich syn założyciela i
właściciela firmy Romana Idźczaka,
dyrektor do spraw eksportu - Marcin
Idźczak oraz wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis.

tylko i wyłącznie cieszyć, że funkcjonuje tu ten zakład pracy, dając miejsca pracy i zatrudniając mieszkańców
naszej gminy oraz gmin ościennych
– powiedział wójt. - Wypada mi tylko
życzyć samych pozytywnych wrażeń,
które przełożą się w przyszłości na
współpracę handlową.
M. Idźczak zaprezentował firmę, opowiadając o jej początkach,

teraźniejszości oraz planach rozwoju. Historia firmy rozpoczęła się w
1989 r. od kilkuosobowego zakładu
zlokalizowanego na powierzchni nieprzekraczającej 50 m2. Na początku
problemem było zdobycie surowców
potrzebnych do produkcji mebli. Dzięki determinacji mojego taty,
który dążył do celu – ciągłego rozwoju tej firmy, dzisiaj po 30 latach
jesteśmy w miejscu, w którym możemy pochwalić się powierzchnią firmy
wynoszącą 50 tysięcy m2. Zatrudniamy ponad 250 osób – zaznaczył. Miesięcznie produkty firmy trafiają do 6
tysięcy klientów.
Po prezentacji goście zwiedzali
zakład, zapoznając się z parkiem maszynowym i nowymi inwestycjami.
- Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że zbiegło się
to z 30-leciem działalności naszej
firmy, które w tym roku obchodzimy – przyznał M. Idźczak. - Cieszymy się, bo ta delegacja przyjechała do nas i do jeszcze jednej firmy
z regionu, więc na dobrą sprawę
cała ta misja handlowa odwiedza
tylko dwa zakłady w Polsce, a my
jesteśmy jednym z nich – podkreślił dyrektor ds. eksportu, wskazując, iż zakład cały czas się rozwija.
- W tym roku oddajemy do użytku
magazyn wysokiego składowania
o powierzchni przekraczającej 17
tysięcy m2 . Oddajemy także nową
halę produkcyjną z powierzchnią

Marcin Idźczak opowiedział o rozwoju
firmy, która powstała 30 lata temu

przekraczającą 4.500 m2 . Na tym
się nie zatrzymujemy, ponieważ już
od czerwca zaczynają do nas przyjeżdżać nowe maszyny z automatycznymi załadunkami i rozładun-

kami, co sprawi, że w ciągu dwóch
lat jesteśmy w stanie powiększyć
nasze moce produkcyjne praktycznie dwukrotnie.
bem

Uczestnicy międzynarodowej misji handlowej
zapoznali się z linią produkcyjną mebli
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Targi Poznańskie „Meble Polska” to największe międzynarodowe przedsięwzięcie biznesowe branży meblarskiej w Europie Środkowej, a jednocześnie marketingowa promocja
eksportu polskiej produkcji meblowej. Hurtowi dystrybutorzy mebli z ponad 60 krajów
przyjeżdżają do Poznania, by promować swoje produkty. Od wielu lat wśród nich znajdują
się producenci mebli z powiatu kępińskiego

Producenci z powiatu kępińskiego
na targach „Meble Polska 2019”

Dyrektorzy: Fabryki „Meble – Laski” – Łukasz Niechciał, Grupy Meblowej „HK” – Sebastian
Kaczorowski i Mebli „Piaski” – Marcin Jendryca są zadowoleni z tegorocznych targów meblowych

Targi „Meble Polska 2019” odbywały się od 12 do 15 marca br. w
pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Te najważniejsze

dlowców meblowych, jak i kupców.
Cztery dni intensywnych rozmów i
negocjacji biznesowych na stoiskach
wystawców przyciągnęły prawie

Na stoisku wystawowym firmy „Pionier – Meble
Łubnice” panowała przyjazna i radosna atmosfera

kontraktacje meblowe w Europie
Środkowej przyciągają tłumy handlowców z całego świata i stanowią
obecnie największą prezentację oferty drugiego najpotężniejszego producenta mebli w Europie, jakim jest
Polska. Od 9 lat targi odbywają się
w nowej, ściśle biznesowej formule.
Znajdują się w czołówce najważniejszych spotkań branży meblowej w
Europie i stanowią jedno z najskuteczniejszych narzędzi promocji polskiego eksportu mebli. Łącznie targowa
ekspozycja zajmowała 11 pawilonów
o powierzchni około 62.000 m2.
Wielu zwiedzających
zza granicy
W naszej części Europy nie ma
drugiego takiego wydarzenia, które
gromadziłoby tak liczną grupę han-

Do odwiedzenia stoiska firmy „Dig-net Lenart”
zachęcały profesjonalne modelki
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25.000 osób. Wśród kupców byli
przedstawiciele wszystkich najważniejszych grup zakupowych i sieci

salonów meblowych z Europy oraz
wielu hurtowych dystrybutorów mebli w sumie z ponad 60 krajów.
Największa prezentacja
polskich mebli na świecie
„Meble Polska” to największa
na świecie i najbardziej kompleksowa prezentacja oferty polskich
producentów mebli. Wśród wystawców są wszyscy najważniejsi polscy
producenci mebli mieszkaniowych,
zainteresowani eksportem swoich
produktów. Interesującą ofertę znajdą tam zarówno kupcy poszukujący
korzystnych cenowo mebli z płyty
meblowej, jak i ci, którzy handlują
meblami z litego drewna i innymi
meblami klasy premium. Ekspozycję
uzupełnia bogata oferta mebli tapicerowanych i materacy, w których
produkcji Polska jest światowym liderem. Zainteresowanie udziałem w
tym wydarzeniu wyrazili wszyscy
najważniejsi producenci poszukujący

Podczas tegorocznych targów firma „Wersal”
otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia

nowych kontraktów eksportowych.
Choć najliczniejsza była reprezentacja firm polskich, na ekspozycji można było też zobaczyć produkty firm
z: Austrii, Belgii, Białorusi, Chin,
Chorwacji, Czech, Danii, Estonii,
Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy,
Niemiec, Portugalii, Rosji, Słowacji,
Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii
czy Włoch.
Tradycyjnie targom „Meble Polska” towarzyszą też Targi Wnętrz
„Home Decor”, na których zapoznać
się można z aktualnymi trendami
wnętrzarskimi. Wisienką na torcie
było cenione wśród architektów i
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projektantów wydarzenie „Arena
Design”. Ekspozycji towarzyszył też
bogaty program prelekcji, szkoleń i
warsztatów, skierowany do zwiedzających i wystawców.
Kępińscy producenci
na targach
Powiat kępiński słynie z dużej
liczby producentów mebli, którzy
stanowią uznane marki, liczące się
w dystrybucji mebli wśród przedstawicieli różnorodnych sieci salonów
meblowych z Polski i zza granicy.
Podczas targów „Meble Polska”,
wśród licznej reprezentacji producentów mebli z naszego regionu znaleźli

Duże zainteresowanie
meblami z powiatu
kępińskiego
Kępińscy producenci mebli są
bardzo zadowoleni z tegorocznych
targów meblowych. Zauważyli oni
wzrost liczby zwiedzających i kontrahentów. - Tegoroczne targi meblowe
różnią się nieco od tych ubiegłorocznych, jest duże zainteresowanie
naszymi produktami. Podpisaliśmy
wiele umów na sprzedaż naszych
mebli, jednak duże kontrakty wymagają dalszych negocjacji, które, jak
myślę, niebawem zakończą się sukcesem. Pozyskaliśmy nowych klien-

Sukces podczas targów odnotowała także firma „Idźczak-Meble”,
która w tym roku świętuje 30-lecie istnienia

się: „Grupa Meblowa HK” z Piasek,
„Benix” Kaczorowscy z Mroczenia,
„Wersal” z Jankowych, „Gabi” z
Piasek, „Dig-Net Lenart” z Mroczenia, „Meble Marzenie” z Opatowa”,
„Idźczak-Meble” z Łęki Opatowskiej, „Calitan Furniture Factory” z
Łęki Opatowskiej, „Drewmix” z Łęki
Mroczeńskiej, „Dolmar” z Donaborowa, „Jurek” z Baranowa, „Linneo”
z Perzowa, „Stolarz - Lempert”z
Mroczenia, „Meble Skąpski” z Donaborowa.
Pierwszego dnia targów członkowie Sądu Konkursowego Medalu
Międzynarodowych Targów Poznańskich ogłosili laureatów konkursu.
Wśród nagrodzonych znalazły się firmy z powiatu kępińskiego.

tów naszych mebli w Katarze – mówi
Sebastian Kaczorowski, dyrektor
Grupy Meblowej „HK”z Piasek, w
skład której wchodzą: Fabryka Mebli
„Piaski”, „Meble – Laski” oraz „Pionier - Meble Łubnice”. Każdy z wystawców prezentuje podczas targów
najnowsze wzory i modele produkowanych mebli. - Największym zainteresowaniem handlowców cieszył
się narożnik Aspen i system meblowy
w połysku Arco, produkowane przez
„Meble – Laski”, natomiast z Fabryki Mebli „Piaski” spore zainteresowanie wzbudzały szafy przesuwne i
uchylne oraz system meblowy na nóżkach Basic. Targi uważam za udane,
mamy pełen portfel zamówień, a i
ceny naszych produktów odpowiada-

Wygodne meble, produkowane przez firmę „Benix”,
zachęcały do wypróbowania ich funkcjonalności
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ją zapotrzebowaniu na rynku meblowym – podsumowuje S. Kaczorowski.
Entuzjazmu nie kryje również Piotr
Albert, członek Zarządu i dyrektor
do spraw produkcji w firmie „Pionier - Meble Łubnice”. - W tym roku
podpisaliśmy znacznie więcej umów
z handlowcami, niż miało to miejsce
w ubiegłym roku. Wynika to z tego,
że o 20% więcej kontrahentów i zwiedzających odwiedziło nasze stoisko
targowe. W czasie targów udało nam
się podpisać nowe umowy na dostawy mebli do Estonii, Niemiec i Martyniki. Dużym zainteresowaniem
kontrahentów cieszył się zaprojektowany przez Emila Czumałowskiego
narożnik Fabio i to był nasz wiodący

Profesjonalnie przygotowane boksy wystawiennicze
i wyróżniające się ekspozycje przyciągały uwagę kontrahentów

Stoisko firmy „Meble Marzenie” cieszyło się
dużym zainteresowaniem odwiedzających

produkt na tegorocznych targach poznańskich – stwierdza.
Targi „Meble Polska” okazały się
udane również dla firmy „Wersal”. Tegoroczne targi są bardzo udane,
dużo ludzi odwiedza stoisko, a nasze
meble cieszą się sporym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy wyróżnienie
w kategorii premiery, dwa nasze modele – sofa Sweet i narożnik Denvo
– otrzymały nagrody. Dostaliśmy też
nagrodę za stoisko – przyznaje Monika Kaczorowska, specjalista ds.
marketingu. W tym roky firma „Wersal” zaprezentowała podczas targów
poszerzony asortyment na stoisku o
powierzchni 1000 m2, które zostało
Szeroki asortyment mebli drewnianych – stołów
i krzeseł – zaprezentowała firma „Drewmix”

wyróżnione nagrodą Acanthus Auveus. - Mamy wiele nowości w tym
roku, wszystkie one budzą duże zainteresowanie. W tym roku na targach
mamy premierę nowych marek, są
też materace i meble industrialne –
dodaje M. Kaczorowska.
Sukces odnotowała też firma „Idźczak-Meble”, która w tym roku świętuje 30-lecie istnienia. - Nasze produkty
zostały nagrodzone prestiżową nagrodą Diament Meblarstwa oraz Złotym Medalem MTP. Również nasze
stoisko zostało docenione przez jury
i otrzymało nagrodę Acanthus Aureus – mówi Marcin Idźczak, dyrek-

tor do spraw eksportu. - Największym
zainteresowaniem cieszą się mebel
wielofunkcyjny Smart, który został
nagrodzony, oraz sypialnie. Nasza
firma szczyci się tym, że produkty są
wysokiej jakości – dodaje. - Widzimy
zmieniające się trendy targów, przyjeżdża coraz więcej klientów zza granicy. W tym roku nasila się napływ
rynków adriatyckich, wschodnich
oraz afrykańskich. Z roku na rok targi stają się silniejsze, jest coraz więcej
wystawców i odwiedzających, więc,
jak widać, branża meblowa rośnie w
siłę – podsumowuje M. Idźczak.
Targi meblowe bardzo udane
Podsumowując tegoroczne targi
„Meble Polska” w Poznaniu, można

Podczas targów meblowych przez
progi Grupy Meblowej „HK”
przeszły tłumy odwiedzających

Wielu klientów i kontrahentów gościło
na stoisku firmy „Stolarz-Lempert”

Firma „Dolmar” i „Lenart” prezentowała
różnorodne kolekcje produkowanych mebli

Właściciel firmy „Linneo” Dawid Linka i przedstawiciel handlowy Łukasz
Mikołajski z dumą prezentują najnowsze modele i wzory swoich mebli

stwierdzić, że jest to przedsięwzięcie
handlowe na najwyższym poziomie,
porównywalne do targów w Mediolanie, Kolonii czy Bombaju. Zarówno
uczestnicząca w nich rzesza kupców,
jak i liczba producentów mebli, prezentujących się podczas tego wydarzenia, z roku na rok wzrasta, co czyni
targi liczącym się graczem wystawowym w światowej branży meblarskiej.
Coroczny sukces targów sprawia, że
do udziału zgłasza się wiele nowych
firm, a sporo dotychczasowych wystawców decyduje się zaprezentować
podczas targów jeszcze szerszy asortyment mebli, zwiększając w tym celu
powierzchnię stoisk, co dobrze wróży
tej inicjatywie na kolejne lata.
KR

LAUREACI KONKURSU O ZŁOTY MEDAL NA
TARGACH

Na stoisku firmy Meble „Jurek”
można było poczuć się jak w domu

Fabryka Mebli „Piaski” może poszczycić się meblami wysokiej jakości,
o czym mogli przekonać się odwiedzający stoisko tej firmy

„MEBLE POLSKA 2019” Z POWIATU KĘP
IŃSKIEGO:
Kategoria: meble tapicerowane – premiery
:

– Narożnik Denvo – Fabryka Mebli „WERSAL”
Kaczorowscy Sp. J., Baranów
– Narożnik Roys – PPHU „DOL MAR” Sp. z o.o.,
Kępno
– Sofa Sweet – Fabryka Mebli „WERSAL” Kacz
orowscy Sp. J., Baranów

Kategoria: meble skrzyniowe – premiery
:

– Bed Concept Premiera – „DIG-NET” Lenart Sp.
J., Mroczeń
– Smart – „IDŹCZAK-MEBLE” Firma Produkcyjno-H
andlowo-Usługowa
Roman Idźczak, Łęka Opatowska
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Policja / Straż pożarna

wiadomości
Młodzi tancerze z Klubu Tańca „MADAR” wzięli udział w
Ogólnopolskim Turnieju Tańca „Wieluński Dance 2019”

Na drogach powiatu kępińskiego policjanci zatrzymali 27-latka i 29-latka z Ukrainy, którzy
kierowali samochodami, będąc pod wpływem alkoholu

Pierwszy start Zatrzymano dwóch pijanych Ukraińców
i szereg sukcesów
9 marca, około godziny 18.10,
na ul. Polnej w Kępnie policjanci
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

zatrzymali do kontroli pojazd maki
Volkswagen Polo, którym kierował
27-letni obywatel Ukrainy, mieszkający na terenie powiatu kępińskiego.

Reprezentanci naszego regionu w wielkim
stylu prezentowali swoje talenty taneczne

Klub Tańca „MADAR” wraz
z Wieruszowskim Domem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Sportu i Turystyki w Sokolnikach,
Szkołą Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie i Szkołą
Podstawową nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie w tym roku po
raz pierwszy brał udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca „Wieluński
Dance 2019”. Dzieci, pod czujnym
okiem trenerki Marzeny Rogalińskiej, zaprezentowały się cudowne i
dały z siebie wszystko, dzięki czemu

ten jeden start wystarczył, aby odnotować kilka wspaniałych sukcesów:
w kategorii solo – przedszkole Judyta Matuszak zajęła drugie miejsce,
a Monika Szup – trzecie miejsce,
w kategorii solo – 7-9 lat Aleksandra Rumińska wytańczyła trzecie
miejsce, a w kategorii formacja klub
„MADAR” zdobył drugie miejsce i
wyróżnienie. Rywalizacja była zacięta, a konkurencja z całej Polski
walczyła wytrwale. Zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe,
dyplomy oraz statuetki.
KR

Jeden start wystarczył, aby odnotować
kilka wspaniałych sukcesów

Kultura spod pióra
Andrzej Jakub Mularczyk –
urodził się w Lubinie 1953 r. Tam
ukończył Technikum Górnictwa
Rud, potem Wydział Górniczy na
Politechnice Wrocławskiej. Pracował w kopalniach w Turku i
w Lubinie. Obecnie mieszka w
Ostrzeszowie. Jest laureatem wielu
konkursów poetyckich i prozatorskich.
Publikacje: Arkusz poetycki
– Drzazga - Lubin 1989 r. Tomiki:
Krzywa zwierciadła spojrzeń – Integracje – 1993 r., Liczenie mrówek.
– Śródmiejski Ośrodek Kultury w
Krakowie – 2007 r. (nagroda głów-

na w konkursie „Dać świadectwo”),
Ody – Miniatura – 2015 r., Twarda
okładka – Miniatura 2018 r., Powieść:
Ścieżka – 2015 r. – LSW.
słonie
Jest dobrze, poeci jeszcze wierzą w to,
że potrafią ocalać przed zapomnieniem.
To w nich budzą się wschody słońca.
Przychodzą kopytne, żeby paść się na łąkach pana.
A ptaki jak zaczynają, tak kończą dzień.
Miłość jest wszędzie.
Wystarczy tylko kiwnąć na nią,
a wychodzi z każdej szpary w podłodze,
kuka zza pieca.
Jeżeli Panie chcesz być po naszej stronie,
powinieneś mieć coś z poety?
Dlatego zapisuję wszystko co pomyśli głowa.
A potem retusz, żeby ciebie zadowolić.
Nie spieram się, raczej zapraszam na spacer.
Tam świeci Twoja i nasza gwiazda. Gra muzyka
Umierasz i rodzisz się, Jesteśmy
jak jedno ciało. Piszemy, odchodzimy, wracamy.
Nie ma nas, jesteśmy. Zwyczajnie jak mrówki
w wielkim kopcu sosnowych igieł. Nasze wiersze
są wszędzie. Nie można ich wszystkich ogarnąć,
ale to one są tymi słoniami,
na których wspiera się nasz dobry świat.
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Mieszkaniec powiatu wieruszowskiego nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze i wjechał do rowu. Fot. OSP Opatów

Mężczyzna był pod wpływem alkoholu – poddany badaniu na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu
wydmuchał 1.17mg/l, co daje blisko
2,5 promila.
Kolejnego dnia, w niedzielę, zatrzymano kolejnego nietrzeźwego
obywatela Ukrainy. 29-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego,
kierujący mercedesem, w miejscowości Siemianice nie dostosował prędkości do warunków panujących na
drodze, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Kierowca w
wydychanym powietrzu miał ponad
3 promile. Obaj mężczyźni zostali
zatrzymani w policyjnym areszcie,
gdzie po wytrzeźwieniu usłyszeli
zarzut kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości.
Oprac. KR

Kolizja na drodze ekspresowej S8

Nie dostosował prędkości do warunków

7 marca br., kilka minut po godzinie 22.00, na drodze ekspresowej S8
doszło do zderzenia dwóch pojazdów
marki Renault. 25-latek, w wyniku
niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, uderzył w tył pojazdu, którym kierował
35-letni mieszkaniec Wieruszowa.
Do zdarzenia zadysponowano
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz zastępy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Sycowie, JRG Kępno i OSP Perzów.
- Po przybyciu na miejsce pierwszych
zastępów straży pożarnej stwierdzono, że w zdarzeniu uczestniczyły samochód osobowy i bus. Pojazdami
podróżowali jedynie kierowcy, byli
już pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego, który jako pierwszy przybył na miejsce – relacjonuje
mł. kpt. Paweł Michalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie. Na szczęście nikt

nie odniósł poważnych obrażeń ciała.
Na potrzeby akcji zablokowano jeden
pas ruchu. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odłączeniu zasilania w
uszkodzonych pojazdach oraz po-

mocy w udrożnieniu ruchu po zakończeniu czynności prowadzonych
przez policję – wyjaśnia. Sprawca
zdarzenia został ukarany mandatem
karnym.
Oprac. KR

Kierowca renault uderzył w tył poprzedzającego go
pojazdu – również renault. Fot. KP PSP Kępno

Kolejne zdarzenie na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) na wysokości restauracji McDonald’s w Kępnie

Zderzyły się dwa samochody

18 marca br., o godzinie 7.44, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęła informacja o zdarzeniu z udziałem dwóch samochodów osobowych w Kępnie na
drodze wojewódzkiej nr 482 („stara
ósemka”), na wysokości restauracji
McDonald’s.
Na miejsce zadysponowano dwa
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Kiedy strażacy
dotarli na miejsce, zastali uszkodzone pojazdy – infiniti i volkswagen –
blokujące drogę w obu kierunkach.
Poszkodowane osoby znajdowały się
pod opieką Zespołu Ratownictwa
Medycznego, który przybył na miejsce przed strażakami. Do szpitala
przewiezione zostały trzy osoby – w
tym dziecko podróżujące infiniti.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu terenu działań oraz
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uszkodzonych samochodów. W trakcie prowadzenia działań kierująca
drugim pojazdem zgłosiła strażakom złe samopoczucie i ból głowy – udzielono jej kwalifikowanej
pierwszej pomocy oraz zadysponowali na miejsce drugi ZRM, który po
przybyciu zabrał poszkodowaną do

szpitala – relacjonuje oficer prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Jarosław Kucharzak.
Na szczęście żadna z osób, biorących udział w zdarzeniu, nie odniosła
poważnych obrażeń, wymagających
hospitalizacji.
Oprac. KR

Na szczęście żadna z osób biorących udział w zdarzeniu
nie odniosła poważnych obrażeń. Fot. KP PSP Kępno

Informacje

wiadomości

Od wielu lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie zaprasza absolwentów gimnazjów na targi edukacyjne, które są swoistą promocją szkoły.
W tym roku tzw. Otwarte Drzwi Szkoły zorganizowano 8 marca (od 13.30 do 17.00) oraz 9 marca (od 9.00 do 12.00). Wzięła w nich udział młodzież z ostatnich klas gimnazjalnych oraz - po raz pierwszy w tym roku - ósmej klasy szkoły podstawowej

Otwarte Drzwi Szkoły przy Sienkiewicza
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie dysponuje szeroką ofertą edukacyjną, którą w tym
roku – ze względu na dwa roczniki
uczniów, gimnazja i klasy ósme –
prezentował 8 i 9 marca. Zarówno absolwentom szkół podstawowych, jak
i dotychczasowych gimnazjów proponujemy naukę w dwóch oddziałach liceum ogólnokształcącego i w
ośmiu zawodach technikum, z tym
że w przypadku technikum, będzie
to pięć oddziałów dla absolwentów
szkół podstawowych i pięć dla absolwentów gimnazjów. Jesteśmy więc
przygotowani na przyjęcie uczniów
w czternastu oddziałach - mówiła
podczas spotkań z młodzieżą dyrektor Bogumiła Drobina. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
przygotował więc ofertę zarówno dla

absolwentów gimnazjów, jak i szkół
podstawowych, jest to dokładnie taka
sama oferta. W sumie w szkole planuje się otwarcie czterech oddziałów
LO i dziesięciu oddziałów technikum. Absolwenci będą mieli do wy-

boru: technikum ekonomiczne, handlowe, informatyczne, mechaniczne,
architektury krajobrazu, technikum
reklamy, ochrony środowiska oraz
żywienia i usług gastronomicznych.
W klasach liceum ogólnokształcąceUczniowie przed zwiedzeniem szkoły
uczestniczyli w spotkaniu z dyrekcją szkoły

go oferta będzie niemniej atrakcyjna.
Tegoroczne – już XV– Targi Edukacyjne służyły właśnie propagowaniu warunków i sposobów nauki w
placówce przy Sienkiewicza. Przybyli do szkoły uczniowie najpierw
uczestniczyli w spotkaniu z dyrekcją, potem w grupach - oprowadzeni
przez uczniów działających w Samorządzie Uczniowskim - zwiedzali budynek. A tam czekało na nich sporo
atrakcji: między innymi oryginalnie
przygotowane klasy architektury
krajobrazu i reklamy, ciekawie zaprezentowane oddziały informatyczne i ekonomiczne. Uczniowie z klas
gastronomicznych częstowali swoimi
wypiekami, sala gimnastyczna witała
nieszablonowymi figurami tanecznymi. Swoje drzwi otworzyła też biblioteka, prezentując kroniki szkolne,
w których można było odszukać zdjęcie swoich bliskich. Podczas targów
rozstrzygnięto też II Powiatowy Kon-

w zespole wokalnym zaprezentować swoje zdolności muzyczne, w
Samorządzie Szkolnym predyspozycje organizacyjne, na zajęciach
MUKS „Czarni” (Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego)
talenty sportowe, na wycieczkach i
praktykach zagranicznych szkolić
operowanie językami obcymi. Młodzież ma też okazję uczestniczyć w
pokazach kulinarnych. Ciekawą ofertą integrującą młodzież, rodziców i
nauczycieli jest bieg integracyjny pn.
„Chwytaj marzenia”. Wiele radości
całej społeczności szkolnej dostarcza
organizacja tradycyjnej już wigilii dla
osób starszych i samotnych. Jeśli uczeń
chce zostać honorowym krwiodawcą,
może działać w klubie „Podaj kroplę
krwi”.
Uczniowie technikum mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas zajęć laboratoryjnych
i staży u pracodawców w ramach

8 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie – podczas XV Targów
Edukacyjnych – rozstrzygnięto II Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki pn. „Wolna i Niepodległa”. Fundatorem ciekawych nagród dla młodzieży było Starostwo Powiatowe w Kępnie

Historia widziana z perspektywy XXI wieku

Konkurs „Wolna i Niepodległa”
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie zorganizowano
już po drugi. Inspiracją do rozpoczęcia tej plastycznej rywalizacji stała
się między innymi setna rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Adresatami inicjatywy natomiast uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych z powiatu kępińskiego. Konkurs spotkał się z żywą reakcją uczniów i ich opiekunów. Stąd

ósmych szkół podstawowych i ostatniego rocznika klasy gimnazjum.
Cele przedsięwzięcia są różne.
Priorytetem jest propagowanie znaczących rocznic związanych z kulturą bądź historią Polski, stąd nazwa
„Wolna i Niepodległa”. Niemniej
jednak ważnym zadaniem dla organizatorów stała się promocja Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, stąd
z kolei adresaci konkursu – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjal-

Uczestniczki konkursu
wraz z nauczycielami i organizatorami

też inicjatorki i organizatorki przedsięwzięcia: Grażyna Gatner i Beata
Wylęga-Grygierzec – postanowiły
kontynuować projekt.
W roku szkolnym 2018/2019
ogłoszono jego drugą edycję, tym razem pod hasłem: „II wojna światowa
widziana z perspektywy młodzieży
XXI wieku”. W ten sposób postanowiono uczcić osiemdziesiątą rocznicę
wybuchu wojny, która przypada we
wrześniu 2019 r. Tym razem konkurs zaadresowano do uczniów klas

nych (potencjalni uczniowie szkoły).
Organizatorki zwróciły się z prośbą
do Zarządu Powiatu Kępińskiego Powiat jest organem prowadzącym
placówkę - o sfinansowanie nagród
dla laureatów konkursu. Spotkały się
z życzliwym odzewem, dzięki czemu fundatorami nagród tegorocznej
edycji zostało Starostwo Powiatowe
w Kępnie.
Do konkursu zgłosiły się szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Mroczeniu, Szkoła Podstawowa

im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w
Krążkowach, Szkoła Podstawowa nr
3 im. Przemysła II w Kępnie oraz
Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej. Organizatorki serdecznie dziękują nauczycielom tych placówek za
zmobilizowanie swoich uczniów do
przygotowania prac plastycznych.
Laureatami tegorocznej edycji „Wolnej i Niepodległej” zostali: I miejsce
– Emilia Labryszewska (SP w Krążkowach) – opiekun Lidia Wielgoś,
II miejsce - Aleksandra Sztucka (SP
w Łęce Opatowskiej) – opiekun Renata Klepacz, III miejsce – Agnieszka Banaś i Martyna Kalinowska
(SP nr 3 w Kępnie) – opiekun Lidia
Surdyk. W tej plastycznej rywalizacji wyróżnieni zostali: Lidia Lubojańska (SP w Łęce Opatowskiej),
Julia Stasiowska oraz Wiktoria
Skrobańska ( SP w Mroczeniu) –
opiekun Agnieszka Sitek. Opiekę
nad uczniami podczas ogłaszania wyników konkursu pełniły: Agnieszka
Sitek, Grażyna Kluczyńska, Lidia
Surdyk, Agata Rusak.
Uroczystość rozdania nagród
rozpoczęła dyrektor Zespołu – Bogumiła Drobina, dziękując młodzieży
za udział w konkursie i zachęcając
do kontynuowania nauki w murach
szkoły, w której się wszyscy znajdowali.
Tego dnia przy kawce i ciasteczkach można było wyrazić swoją opinię na temat przebiegu konkursu.
Organizatorki skorzystają z wszystkich uwag i już dzisiaj zapraszają do
udziału w III edycji konkursu.
Grażyna Gatner

Szkoła dysponuje też
nowoczesnymi klasami

kurs Plastyczno-Literacki pn. „Wolna
i Niepodległa”. Fundatorem ciekawych nagród dla młodzieży było w
tym roku Starostwo Powiatowe w
Kępnie. II edycja konkursu odbywała
się pod hasłem: „II wojna światowa
widziana z perspektywy młodzieży
XXI wieku”. W ten sposób postanowiono w szkole uczcić osiemdziesiątą
rocznicę wybuchu wojny, która przypada we wrześniu 2019 r.
W szkole nie tylko się uczy, można tu również rozwijać swoje zainteresowania. W miniprzedsiębiorstwie
potencjalni uczniowie mogą: udoskonalić umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej w praktyce,
w Kole Wolontariatu pomóc innym,

Programu Czas Zawodowców BIS.
Ponadto szkoła realizuje od kilku lat
ciekawą inicjatywę, zwaną Miesiącem Zawodowców (wcześniej były
to Piątki Zawodowców), podczas
wdrażania tej inicjatywy w intrygujący sposób promuje się poszczególne
profesje, w tym roku odbyły się np.
miesiące informatyków, ekonomistów i handlowców. Podejmuje się też
interesujące działania realizowane w
ramach dwóch programów unijnych.
Jak się więc okazuje, ucząc się w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie, realizujesz pasje, rozwijasz talenty i spełniasz marzenia.
Zapraszamy.
Grażyna Gatner

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18%
NIE WIEM - 1%
TAK - 81%
( Wyniki na dzień 20.03.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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Region

gmina
kurier baranowa
marzec 2019, nr 12 (1107)
V Festiwal Smaku miał miejsce w sobotę, 16 marca br. Uczestnicy tej niezwykłej imprezy, przygotowanej przez Szkołę Podstawową w Mroczeniu, miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich oraz Urząd Gminy w Baranowie, musieli stoczyć pełną wyrzeczeń wojnę z
własnym sumieniem i… podniebieniem, bo przecież mamy sam środek Wielkiego Postu.
Pozostaje wierzyć, że na te kilka godzin organizatorzy festiwalu wyprosili u księdza proboszcza specjalną dyspensę, gdyż tego popołudnia chyba nikt nie umiał powstrzymać
się przed grzechem

Wojna karnawału z postem,

czyli mroczeński festiwal „Kolory smaku”

ży 5 lat temu. Impreza powstaje we
współpracy szkoły, Koła Gospodyń
Wiejskich oraz przy wsparciu władz
samorządowych – tłumaczy dyrektor
A. Tyra. - Zespołowa praca w kuchni może też być niecodzienną formą
radzenia sobie ze stresem szkolnym,
to również wspaniała okazja do zdobycia nowych umiejętności i przyjaźni – mówi koordynatorka projektu
Agnieszka Sitek. - W tegorocznym
festiwalu wystartowało dziewięć
grup uczniów. Każda z nich wspólnie
z kulinarną opiekunką przygotowała
menu odpowiadające tegorocznemu
hasłu: „Kolory Smaku” – wyjaśnia
przewodnicząca KGW w Mroczeniu
Barbara Lipińska. Każda grupa już
od godzin rannych przygotowywała
swoje potrawy.
Twardy orzech
do zgryzienia
Jury stanęło przed niezwykle
trudnym zadaniem. Grand Prix trafiło do grupy brązowej. - Mieliśmy
twardy orzech do zgryzienia, bo

przecież brąz słabo kojarzy się z apetytem. Postawiliśmy na zupę grzybową; roladę z szarymi kluskami
tartymi, kalafior; pączki oraz kompot z suszem – cieszy się opiekunka
mistrzowskiego zespołu Ewa Maksim. - Dania przygotowane przez
wszystkie grupy były rewelacyjne i
starannie dopracowane. Młodzież
włożyła ogrom pracy w ich wykonanie – komentował gość specjalny festiwalu J. Kuroń. - Mam nadzieję, że
młodzi kucharze pokochają gotowanie – ocenia przewodniczący jury P.
Powroźnik. Nagrody dla najlepszych
drużyn ufundowali sponsorzy.
V Festiwal Smaku uatrakcyjnił
koncert szkolnego zespołu muzycznego „Wężyk Band”. Finałem zaś festiwalu było wspólne biesiadowanie
zwane – dla niepoznaki – degustacją.
Cóż, wybaczmy tym, którzy degustację rozpoczęli... jeszcze przed oficjalnym otwarciem festiwalu. Panie i
Panowie, smacznego!
ems

W Urzędzie Gminy w Baranowie została podpisana umowa na
przebudowę ul. Kościelnej w Baranowie. Wykonawcą robót jest
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

Kościelna

będzie przebudowana
Czy usprawiedliwieniem może
być iście szatańska oferta kulinarna,
bo jak tu nie sięgnąć po darmowy
smakołyk kuszący i barwą, i zapachem, i estetyką? A ofertę główną,
wynikającą z regulaminu festiwalu,
wzbogaciły stoiska gości (Restau-

racja „P jak Pysznie” i Technikum
Gastronomiczne w Kępnie), wśród
których był również Jan Kuroń. W
jego sprytnej kuchni serwowanej
„na żywo” uwijali się jak w ukropie i wójt, i przewodniczący Rady
Gminy Baranów, i dyrektor szkoły.

Jury, wybierając zwycięzców tegorocznego festiwalu,
stanęło przed bardzo trudnym zadaniem

WYNIKI V FESTIWALU SMAKU
Grand Prix:
sza liczba punktów;
Grupa VI (kolor brązow y) – nagroda główna za całokształt, najwyż
Julia Michalska,
ka,
Michals
Maja
ska,
Stasiow
Julia
a:
drużyn
;
opiekunka: Ewa Maksim
i kluskami tartymi,
szarym
z
Zuzanna Leśniarek; proponowane potraw y: zupa grzybowa, rolada
suszem
z
t
kompo
kalafior, pączki oraz
Wyróżnienie za pierwsze danie:
; opiekunka: Alicja Nawrot;
Grupa IX (kolor biały) – zupa-krem klasyczny z białych warzyw
proponowane potraw y:
Netter;
Hubert
Albert,
Kamil
drużyna: Patrycja Szarowska, Julita Kalis,
„Rafaello”
krem z białych warzyw, ryż z sosem z pieczarek i kurczaka, ciasto
Wyróżnienie za drugie danie:
nka: Irena Parzonka;
Grupa VIII (kolor żółty) – taco – danie meksykańskie; opieku
Parzonka, Michał Mądry;
drużyna: Jan Oszenda, Marcel Maliszewski, Krystian Kalis, Filip
meksykańskie,
danie
–
taco
dzy,
proponowane potraw y: zupa-krem z kukury
ynowy
wo-cytr
-wanilio
ńczowo
pomara
„Flan” – deser
Wyróżnienie za deser:
ym; opiekunka: Teresa Kania,
Grupa IV (kolor czerwony) – deser panna cotta z sosem owocow
Karolina Hucz; proponowane
a,
Trzęsick
Marta
ała,
Domag
Justyna
drużyna: Dagmara Zając,
cotta z sosem owocow ym
potraw y: zupa-krem pomidorowa, faszerowane papryki, panna
nka: Karolina Dyla;
opieku
,
czarny)
Wyróżnienie za wystrój stoiska: Grupa I (kolor
owane potraw y: zupa
propon
ła;
Napiera
a
Karolin
Chwał,
drużyna: Kamila Kryściak, Filip
brulee
z czarnej fasoli, czarne pierogi z serem i łososiem, „Oreo” z kremem
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Po niemal godzinie kuchennych rewolucji Bogumiła Lewandowska-Siwek, Marian Kremer, Andrzej
Tyra i J. Kuroń dołączyli do reszty
jury (Paweł Powroźnik – przewodniczący, Róża Gattner, Anna Brzykowska), by ogłosić wyniki rywalizacji dziewięciu grup kucharskich.
Uwertura
do wielkanocnej feerii potraw
Mroczeński Festiwal Smaku to
uwertura do wielkanocnej feerii potraw. Tegoroczną edycję festiwalu
„sponsorowały” zaś kolory. Okazuje
się, że barwa jedzenia ma duże znaczenie. Na nasz nastój wpływa kolor,
od niego zależy, czy dana potrawa
wyda nam się apetyczna i kusząca,
czy też nie. Dania barwne cieszą nasze oko i są chętniej zjadane. Każdy
kolor ma przypisane sobie właściwe
cechy. Są jednak i takie kolory, które
w kuchni pojawiają się bardzo rzadko i często u konsumenta budzą…
mieszane uczucia. Spójrzcie – czarny
to elegancja i przepych kawioru, to
atrament z kałamarnic, ale kolor ten
kojarzy się raczej z żalem, że jednak
nie zjedliśmy czegoś, co mogło fantastycznie smakować. A w takim np.
niebieskim składniki pokarmowe
nie występują w naturze. Brązowy
to, owszem, szlachetny kolor kakao
i czekolady, ale w kuchni barwa ta
działa raczej odpychająco.
No i fioletowy, który kojarzy się
z czymś chłodnym i niezbyt apetycznym. Potraficie wyobrazić sobie skalę
problemu, z którym musiały radzić
sobie grupy po wylosowaniu tych
właśnie kolorów? Poradziły sobie
wspaniale! Wygrała grupa brązowa,
a nagrodę za estetykę zdobyła grupa
czarna.
Kuchnia lekiem na stres
- W naszej szkole mamy teatr,
zespół muzyczny, drużyny sportowe,
a Festiwal Smaku to oferta stworzona dla naszej wspaniałej młodzie-
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Podczas podpisania umowy
z wykonawcą inwestycji

We wtorek, 12 marca br., w baranowskim Urzędzie Gminy została
podpisana umowa na przebudowę
ul. Kościelnej w Baranowie.
Prace obejmują roboty rozbiórkowe istniejącej jezdni i chodników
wraz z odzyskiem kamienia polnego
do ponownego wbudowania, budowę odcinka kanalizacji deszczowej
o długości 113,5 m z budową studni
rewizyjnych i studzienek ściekowych
wraz z przykanalikami. Sama droga
zmieni powierzchnię na asfaltową

ze ściekiem z kamienia polnego pośrodku jezdni. Zamontowane będą
również nowe płyty chodnikowe oraz
zmodernizowane wejście do budynku
poczty. Wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Wartość całego zamówienia to
561.632,65 zł.
Ciekawostką jest, że prace prowadzone są na terenie historycznego
układu urbanistycznego Baranowa.
Ich koniec wyznaczono do 31 lipca br.
UG Baranów

Koniec prac remontowych
wyznaczono do 31 lipca br.

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

Region

gmina
wieści znad pomianki
marzec 2019, nr 12 (914)

1 marca br. w Trzebieniu odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W Trzebieniu rywalizowało 42 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum
oraz szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w gminie Łęka Opatowska

Młodzież z wiedzą pożarniczą
Wyniki Gminnych Eliminacji
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce
zjalnych nr 1 w Kępnie, zam. w Łęce Opatowskiej
gimna
Ponad
Szkół
Zespół
–
owska
Baran
– Ewa
nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie,
cące
kształ
– Martyna Jerczyńska – Liceum Ogólno
zam. w Trzebieniu
III miejsce
gimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego
Ponad
Szkół
Zespół
– Krzysztof Bryja –
w Przygodzicach, zam. w Biadaszkach
Szkoły gimnazjalne i podstawowe kl. VII-VIII
I miejsce
Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, zam. w Łęce Opat.
Kard.
im.
– Emilia Kucharska – Gimnazjum
II miejsce
ńskiego w Opatowie, zam. w Opatowie
– Bartosz Smogur – Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszy
III miejsce
wie, zam. w Opatowie
– Stanisław Napierała – Szkoła Podstawowa w Opato
Grupa szkół podstawowych kl. I-VI
I miejsce
w Łęce Opatowskiej zam. w Łęce Opatowskiej
wowa
Podsta
Szkoła
– Zuzanna Jerczyńska –
II miejsce
wskiej, zam. w Łęce Opatowskiej
– Hubert Stryczek – Szkoła Podstawowa w Łęce Opato
III miejsce
wskiej zam. w Piaskach
– Barbara Skórecka – Szkoła Podstawowa w Łęce Opato

Uroczystego otwarcia eliminacji
dokonał prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP Jerzy Flaczyk.
Wzięło w nich udział 42 uczniów
szkół podstawowych, gimnazjum
oraz szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w gminie Łęka Opatowska. Poziom wiedzy uczestników był
bardzo wysoki i wyrównany.
Głównym celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, a także praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym i
techniką pożarniczą. Jego uczestnicy
zapoznają się też z tradycją, historią
i organizacją ochrony przeciwpożarowej.
Zmagania uczestników, biorących
udział w eliminacjach, oceniało jury
w składzie: Piotr Zimoch – przewod-

niczący, Renata Woźnica – sekretarz
oraz Tomasz Gąszczak, Mieczysław
Brzeziński i Paweł Taras.
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze
i drugie miejsca w swoich grupach
zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych. Wyróżnieni uczestnicy turniejowych zmagań otrzymali
dyplomy oraz nagrody ufundowane
przez wójta gminy Łęka Opatowska
Adama Kopisa.
Dodatkową nagrodę, jako najmłodszy uczestnik, otrzymał Maciej

Zimoch z Trzebienia.
Władze gminy dziękują osobom
zaangażowanym w organizację eliminacji gminnych turnieju za wkład
włożony w przygotowanie i przeprowadzenie turnieju, opiekunom
Dominikowi Osadzie, Szymonowi
Wabnicowi, Tomaszowi Gąszczkowi oraz Katarzynie Ignasiak za
przygotowanie i pracę z uczniami,
a uczestnikom za ich wysiłek oraz
wykazanie się wysokim poziomem
wiedzy.		
Oprac. bem

Dzięki współdziałaniu Rady Sołeckiej i męskiej części Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego panie z Opatowa
mogły w niecodzienny sposób przeżyć swoje święto

Dzień Kobiet w Opatowie
Tego dnia panowie nie skąpili
miłych słów i życzeń

W Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach
tegorocznych obchodów Dnia Sołtysa

Gminne święto sołtysów

Na zaproszenie wójta A. Kopisa sołtysi
spotkali się z okazji swojego święta

Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Są
najbliżej mieszkańców i codziennie
starają się rozwiązywać ich problemy. Funkcja sołtysa, bo o niej mowa,
ma wielowiekową tradycję i związa-

ne z nią coroczne święto, które obchodzone jest 11 marca.
Z tej okazji wójt Adam Kopis
zaprosił sołtysów z terenu gminy
na spotkanie, które rozpoczęło się
od słów podziękowań za trudy pra-

cy włodarzy sołectw oraz życzeń. Składam serdeczne podziękowania
i słowa uznania za ciężką pracę i
zaangażowanie w realizację określonych celów oraz działalność na rzecz
rozwoju i poprawy jakości życia całej społeczności gminy Łęka Opatowska – mówił A. Kopis. - Życzymy
wszystkim sołtysom pomyślności,
wytrwałości w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz
samych radosnych dni i powodzenia
w życiu osobistym.
Następnie do rąk sołtysów powędrowały okolicznościowe dyplomy i
upominki.
Uczestnicy Dnia Sołtysa przy kawie i słodkościach rozmawiali o sprawach istotnych dla życia mieszkańców wsi. Dyskutowano o bieżących
problemach, planach inwestycyjnych
gminy oraz o blaskach i cieniach pracy społecznej.
Oprac. bem

Był uroczysty toast i odśpiewane
100 lat, przepyszny tort, a także występ męskiego zespołu z piosenkami,
w których śpiew włączyła się cała
sala. Pełen humoru spektakl kabaretu „No rusz się” i rockowy występ
gitarowy Kacpra Żłobińskiego stanowiły kolejne atrakcje opatowskiego
święta kobiet.
Życzenia wszystkim paniom złożyli: wójt gminy Adam Kopis, który

symboliczną wiązankę wręczył pani
Steni Jeziornej, sołtys Grzegorz
Adamski oraz prezes Opatowskiego
Stowarzyszenia Marek Kowalski.
Panie zrewanżowały się życzeniami z okazji Dnia Mężczyzny, wygłoszonymi przez panią Katarzyne
Szczepańską. W tym dniu pamiętano również o życzeniach dla sołtysa z
okazji jego święta.
Oprac. bem

Opatowski Dzień Kobiet obfitował w liczne
występy dedykowane wszystkim paniom

Tygodnik Kępiński 21 marca 2019
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gmina
G£OS TRZCINICY
marzec 2019, nr 12 (1078)
Gmina Trzcinica otrzymała promesę w kwocie 602.000,00 zł na dofinansowanie „Rozbudowy przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”

Inwestycje dla najmłodszych

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik odebrał promesę na dofinansowanie budowy oddziału żłobkowego w Trzcinicy
6 marca 2019 r. w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
odbyła się uroczystość przekazania
promes w ramach zadań realizowanych z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.
Gmina Trzcinica otrzymała promesę w kwocie 602.000,00 zł na
dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o
oddział żłobkowy”. W ubiegłym roku
opracowana została odpowiednia
dokumentacja projektowa i złożony
wniosek do Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu.
W związku z otrzymaniem dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg w celu wyłonienia wykonawcy.
Zadanie polegające na rozbudowie
przedszkola w Trzcinicy o oddział

Wójt Gminy Trzcinica informuje,
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Miejsce wywieszenia:
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
– tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy,
– strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 / 78 15 010.
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Świętowano Dzień Kobiet
Do pań skierowane zostały
serdeczne życzenia

9 marca 2019 r. w Domu Ludowym w Wodzicznej odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich w ramach
obchodów święta kobiet. Obecnych
powitała przewodnicząca koła Teresa
Kuboszek, a goście złożyli paniom
najserdeczniejsze życzenia. Uroczystość upłynęła w miłej atmosferze.

Dzień później w Domu Ludowym w Smardzach Koło Gospodyń
Wiejskich na czele z przewodniczącą
Marią Olejniczak zorganizowało
podobne spotkanie.
Również tu nie zabrakło życzeń
oraz okolicznościowych podziękowań, a uczestnicy imprezy bawili się
świetnie.
Oprac. bem

Uroczyste spotkania upłynęły
w miłej atmosferze

W ramach programu „MALUCH +” 2019 inwestycja
zostanie dofinansowana kwotą 602.000,00 zł

Kontynuowane są prace wykończeniowe w ramach realizacji zadania
„Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”

Komunikat

W gminie Trzcinica odbyły się kolejne uroczystości zorganizowane z okazji Dnia Kobiet

żłobkowy ma być zrealizowane do
grudnia 2019 r. Jego całkowita wartość to 1.122.310,00 zł.
Równolegle kontynuowane są
prace wykończeniowe w ramach
realizacji zadania „Przebudowa z
rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”. Zainstalowane zostały
instalacje wewnętrzne, trwa montaż wentylacji z odzyskiem ciepła i
wykonywane są tynki wewnętrzne.
Gmina Trzcinica pozyskała na ten
cel w ramach Osi Priorytetowej 9
„Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3. „Inwestowanie w
rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1.
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999.957,19 zł
(maksymalnie można było wnioskować o 1.000.000,00 zł).
Ponadto Gmina pozyskała środki na projekt „Akademia wesołego
przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”,
którego wartość całkowita wynosi
157.987,50 zł, a dofinansowanie 134.289,37 zł.
Zabezpieczone zostały także
fundusze w kwocie 378.000,00 zł na
zakup wyposażenia kuchni wraz z
zapleczem, pomieszczeń dydaktycznych i placu zabaw w nowym przedszkolu w Laskach.
Oprac. bem
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Zebrania strażackie odbyły się w Piotrówce i Kuźnicy
Trzcińskiej

Druhowie obradowali

Członkowie kolejnych jednostek OSP gminy Trzcinica
podsumowywali i planowali swoje działania

16 lutego 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrówce, natomiast
23 lutego - w Kuźnicy Trzcińskiej.
W trakcie strażackich obrad
przedstawione zostały ubiegłoroczne
działania podejmowane w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, szkoleń oraz udziału w zabezpieczaniu

uroczystości i wydarzeń na terenie
gminy Trzcinica. Przedyskutowano
i zatwierdzono plany na 2019 rok, w
tym plany finansowe oraz dotyczące
zakupów sprzętu i wyposażenia.
Uczestniczący w zebraniach goście przekazali podziękowania i życzyli pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń.
Oprac. bem

Historia

gmina
echo rychtala
marzec 2019, nr 11 (878)

Pałac w Skoroszowie w 2019 r. (Fot. Kamil Kula)

Obok wartości zabytkowych pałac jest świadectwem historii polskiego więziennictwa
z okresu międzywojennego, a także miejscem kaźni okresu II wojny światowej oraz ofiar
Urzędu Bezpieczeństwa

Historia pałacu w Skoroszowie
Pałac w Skoroszowie kryje w swoim wnętrzu kilkusetletnie przebudowy, poczynając od renesansowego dworu rycerskiego. Miejscowość przez wieki była własnością biskupów wrocławskich i stała się ośrodkiem dóbr
biskupich. W XIV wieku źródła podają informację o istnieniu fortalicium z ogrodem, dwoma stawami i młynem.
Skoroszów pozostaje własnością biskupią w latach 1249-1527 oraz w latach 1662-1810. W latach 1527-1662
należał do rodu Prittwitzów. Przed 1700 rokiem nadano pałacowi formę barokową. W XIX w. dokonano przebudowy obiektu, powiększając go o dwie osie od wschodu. Obok wartości zabytkowych pałac jest świadectwem
historii polskiego więziennictwa z okresu międzywojnia, a także miejscem kaźni okresu II wojny światowej
oraz ofiar Urzędu Bezpieczeństwa. - Do więzienia w Ostrowie przydzieliło Ministerstwo Sprawiedliwości Majątek Skoroszów, gdzie przebywa 60-70 więźniów. Po przełamaniu pierwszych trudności zagospodarowania się,
przystąpiono i tutaj do zorganizowania pracy pozaszkolnej, oświatowej, przy pomocy nauczycieli z Rychtalu
(pisownia oryginalna) – czytamy w miesięczniku Przegląd Więziennictwa Polskiego z lutego 1936 r.

„Zapomniane więzienie w Skoroszowie” – Krystian Bedyński, Forum
Służby Więziennej (lipiec 2018, nr 242,
rok XXI)
Przywięzienne
gospodarstwo rolne
W połowie lat 30. XX w. w reformującym się polskim systemie penitencjarnym wydzielono więzienia
specjalne, a wśród nich penitencjarne
kolonie rolnicze. (…) W 1934 r. więzienie w Ostrowie Wielkopolskim
przejęło poparcelacyjny majątek
ziemski w Skoroszowie w powiecie
kępińskim. Gospodarstwo dysponowało 100 ha ziemi ornej, 11 ha łąk,
ogrodem, parkiem i dwoma małymi
stawami, a także budynkiem pałacowym i obiektami gospodarczymi.
W kierunku wioski prowadziła droga obsadzona drzewami morwowymi. Początkowo naczelnik podkom.
Marcin Pankowiak skierował tam
25 więźniów. W 1935 r. pojemność
gospodarstwa określono na 100 osób,
chociaż w żniwa czy wykopki pracowało tam 128, a nawet 140 osadzonych. Początkowo nadzorowało ich
dwóch strażników. W pałacu uruchomiono świetlicę z przeznaczeniem
na wspólne czytanie gazet i książek.
Nauczyciel ze szkoły powszechnej
w pobliskim Rychtalu wygłaszał tam
prelekcje i organizował akademie.
Opiekę duszpasterską sprawował
proboszcz parafii w Krzyżownikach
ks. Paweł Polednia. W niedziele i
święta do kościoła doprowadzano
20-osobową grupę więźniów. Dwa
razy w tygodniu z Ostrowa Wielkopolskiego przyjeżdżał dr Kazimierz
Michalski, który w 1935 r. udzielił
w więziennym gospodarstwie 1430
porad. W nagłych przypadkach zastępował go dr Jasiński mieszkający
w pobliskim Rychtalu, a kiedy wyjechał, pierwszej pomocy społecznie

udzielała żona jednego ze strażników,
z zawodu pielęgniarka.
Więzienna kolonia rolnicza
(…) Gospodarstwo w Skoroszowie status więziennej kolonii rolniczej uzyskało w 1936 r. Przy pojemności określanej na 120 osadzonych
średni stan zatrudnienia wynosił 110
osób, a w czasie żniw osiągał nawet
256. Dlatego rozpoczęto budowę nowego obiektu więziennego dla 124
osób, tym bardziej, że rozszerzono
gospodarkę hodowlaną. Poza trzema
strażnikami zatrudniono w systemie

przeprowadzał kompleksową kontrolę. Staraniem naczelnika oraz ks.
Pawła Poledni w 1936 r. w budynku
pałacowym zorganizowano kaplicę,
którą erygował arcybiskup metropolita poznański ks. kardynał August
Hlond. Do więźniów wyznania protestanckiego dwa razy w roku przyjeżdżał superintendent (odpowiednik
biskupa – red.). Sprawozdanie prokuratora ze stycznia 1936 r. zawiera
pozytywną informację o obiekcie,
wskazując np. na porządek w zakładzie, brak skarg więźniów, dobry stan

Zdjęcie pałacu w Skoroszowie pochodzące z pocztówki z początku XX w.

kontraktowym kilka osób z pobliskich wiosek do nadzoru instruktażowego nad więźniami pracującymi
w oborze, chlewni, stajni i królikarni.
Kierownikiem kolonii został asp. Józef Szal. Nadzór służbowy sprawował naczelnik więzienia w Ostrowie
Wielkopolskim, który był w jednostce 2-3 razy w tygodniu, a nadzór
penitencjarny pełnił prokurator Sądu
Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim, który przynajmniej raz w roku

odzieży, sprawne urządzenia sanitarne oraz dezynfekator. Minusem było
okresowe przeludnienie i związane z
tym braki odzieży.
Więzienie specjalne
W październiku 1938 r. więzienną kolonię rolniczą w Skoroszowie
przekształcono w więzienie specjalne z przeznaczeniem dla mężczyzn
pierwszy raz skazanych na karę do
trzech lat pozbawienia wolności, mających od 21 do 30 lat, pochodzących

ze środowiska wiejskiego. Pojemność
określano na 200 osób, przy średnim
zaludnieniu – 179 więźniów. Naczelnikiem został podkom. Alfons
Kulis, dotychczasowy zastępca naczelnika więzienia w Ostrowie Wielkopolskim, inżynier rolnictwa. Służbę pełniło sześciu funkcjonariuszy,
w tym czterech w stopniu starszego
strażnika. Poza pracą na roli, łące, w
ogrodzie i parku zatrudnieni byli w
oborze (23 sztuk bydła), w chlewni
(104 sztuki trzody), stajni, królikarni
(95 sztuk rasy angora), w piekarni,
przy hodowli jedwabników oraz w
nowym obiekcie, w którym produkowano krochmal. We współpracy
z kierownikiem szkoły powszechnej
w Rychtalu zorganizowano wieczorowe zajęcia dla więźniów analfabetów i półanalfabetów. Zatrudniono czterech nauczycieli. W 1938 r.
zorganizowano kurs rolniczy, który
ukończyło 48 więźniów. Poza świetlicą i salą lekcyjną funkcjonowała
biblioteka z 448 woluminami. W
więzieniu obowiązywał półotwarty, a
w zasadzie wolnościowy system dozoru. Bezpośredni nadzór stosowany był tylko wobec większych grup
więźniów zatrudnionych do prac
rolnych (żniwa, sianokosy, wykopki).
Z takim systemem korespondował
skromny stan personelu oraz symboliczny stan uzbrojenia. W 1937 r.
dysponowano dwoma karabinkami
i pięcioma rewolwerami. W porze
nocnej wystawiano uzbrojony posterunek obchodzący, nadzorujący cały
teren więzienia. Odnotowano ucieczki: w 1936 r. dwa przypadki, a w 1938
r. – sześć. Tylko 500 metrów dzieliło
więzienie od przejścia granicznego z Niemcami. W gminie Rychtal
pod koniec lat 30. XX w. mieszkała najliczniejsza w całym powiecie
grupa Niemców. Pod koniec okresu
międzywojennego ujawniły się nastroje antypolskie, głównie skierowane przeciwko funkcjonariuszom
państwowym, także więziennym.
Atmosfera polityczna i zagrożenie
wojenne ze strony Niemiec wpływały
na stopniowe wycofywanie więźniów
ze stref przygranicznych. W kwietniu
1939 r. w więzieniu w Skoroszowie
osadzonych było 112 osób i stan ten
stopniowo się zmniejszał. W maju
1939 r. personel więzień w Ostrowie
i Skoroszowie wpłacił kwotę 186 zł
na Fundusz Obrony Narodowej. W
sierpniu część funkcjonariuszy zmobilizowano do armii. W dniu wybuchu wojny więzienie w zasadzie było
puste, a inwentarzem żywym zajmowali się cywile.
Okres okupacyjny
3 września 1939 r. niemiecki
mieszkaniec Krzyżownik zadenuncjował ks. Pawła Polednię za jego
antyniemiecką postawę. Kapłan trafił
do więzienia we Wrocławiu, gdzie
80-letniego starca poddano torturom
i odesłano do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Tam 7 listopada
1939 r. zmarł. Były powstaniec wielkopolski dr Kazimierz Michalski,
ścigany przez gestapo, ukrywał się
na terenach Generalnego Gubernatorstwa. W listopadzie 1939 r. w więzieniu w Pińsku NKWD zamordowało
podkom. Czesława Przedpełskiego,
naczelnika więzienia w Ostrowie
Wielkopolskim, w latach 1938-1939
sprawującego nadzór służbowy nad

więzieniem-kolonią rolniczą w Skoroszowie. Brak jest informacji o byłym
obiekcie więziennym od września
1939 r. do jesieni 1943 r., kiedy to,
po wycofaniu się Włoch z koalicji z
Niemcami, w Skoroszowie osadzono
internowanych żołnierzy włoskich.
Zatrudniono ich m.in. przy kopaniu
rowów melioracyjnych w okolicy.
Okres pookupacyjny
W lutym 1945 r. obiekt w Skoroszowie przejęty został przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Kępnie
i jako tzw. „dziki obóz” przeznaczony
do pozaprawnego osadzania osób z
list VD (całych rodzin). Wykorzystywano ich jako darmową siłę roboczą
w majątku. Stan zaludnienia zmieniał
się. W marcu 1945 r. było to 200 osób
(wśród nich 47 dzieci), w lipcu 1945 r.
–161 osób (26 dzieci ), sierpniu 1945 r.
– 180 osób (32 dzieci), wrześniu 1945
r. – 60 osób, a w październiku 1945
r. – 47 osób. Od lata 1945 r. poza Polakami z list VD osadzono tu również
Niemców, którzy całymi rodzinami
wracali do swych gospodarstw po
ewakuacji ze stycznia 1945 r. Głównym obiektem kwaterunkowym był
piętrowy, zimny budynek, w którym
przed wojną mieścił się magazyn
krochmalu. Wyposażony był w piętrowe drewniane łoża, stare koce i poduszki wypełnione słomą. W okresie
przeludnienia część kobiet umieszczano w celach na I piętrze budynku
pałacowego. Mycie i pranie bielizny
(najczęściej bez mydła) odbywało się
w przepływającej obok gospodarstwa
rzece Studnica, zimą w przeręblach.
Osadzonych przymusowo kierowano
do prac polowych, gospodarczych
i produkcyjnych. Wyżywienie było
podłe, a, jak wspomina jedna z osadzonych, z pola zbierano, a nawet
kradziono wszystko, co nadawało
się do spożycia. Były ucieczki z prac
polowych. Sporadycznie udzielała im
pomocy miejscowa ludność. „Często
wypatrywałyśmy na polach gospodyń z pobliskich zabudowań wiejskich, które podchodziły do miejsc,
gdzie pracowałyśmy i dyskretnie
wskazywały miejsce ukrycia chleba
swojego wypieku, nieraz jeszcze ciepłego” – wspominała jedna z kobiet.
W ekstremalnych warunkach wielu
zachorowało na krwawą biegunkę i
na inne schorzenia, a że nie było lekarza, dochodziło do zgonów. Dopiero,
gdy na skutek chorób zabrakło siły
roboczej, UB z Kępna kierował co
pewien czas do Skoroszowa lekarza.
Obóz chroniony był przez kilku funkcjonariuszy UB oraz „tajnego agenta”. Komendantem był sierż. Paweł
Wiecha. Oddział antykomunistycznego podziemia Franciszka Olszówki
„Otto” dwukrotnie opanował obiekt
w Skoroszowie. 23 września 1945
r. zarekwirował żywność i rozbroił
strażników. Tajniak zdołał się ukryć,
uprowadzono jednak komendanta
oraz funkcjonariusza obozu, których
po torturach w lesie pod Rychtalem
zastrzelono. W nocy z 30 na 31 października oddział przez kilka godzin
przebywał w obozie, rozbroił strażników, zabrał broń i umundurowanie
oraz duże zapasy żywności. W obu
przypadkach osadzeni nie zostali
uwolnieni. Likwidacja tzw. „dzikich
obozów” nastąpiła pod koniec 1945 r.
Krystian Bedyński

Wykorzystano: AP w Poznaniu, Internet, Jerzy Bednarek, Joanna Żelazko: „Kępno
i Ziemia Kępińska w latach 1945 – 1956”, IPN Łódź, 2007.
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Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie wzięli
udział w szkoleniu z pierwszej pomocy

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2019, nr 12 (1188)
IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bralin

Mieszkańcy rywalizowali

W sali Domu Ludowego w Mnichowicach odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Bralin. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali wójt Piotr Hołoś oraz
sołtys sołectwa Mnichowice Małgorzata Klofta, życząc wszystkim
zawodnikom wspaniałej sportowej
rywalizacji i powodzenia w rozgrywkach turniejowych. Do rywalizacji
przystąpiło 28 uczestników, a zawody zostały podzielone na 4 kategorie.
Fundatorem pucharów i dyplomów była Gmina Bralin, a świetna
organizacja zawodów to zasługa sołtys M. Klofty, prezesa Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mnichowicach
Karola Mąki oraz mieszkańców so-

łectwa. Na wszystkich zawodników
biorących udział w zawodach czekał ciepły napój i posiłek oraz ciasto
przygotowane przez organizatorów,

a dodatkowo najmłodsi uczestnicy sportowej rywalizacji otrzymali
drobny słodki upominek.
M. Gudra

W YNIKI TURNIEJU
Młodzież:
1. Tomasz Wodziak
2. Mateusz Gąszczak
3. Kacper Gąszczak
Kobiety:
1. Aleksandra Gogół
2. Patrycja Młot
3. Iwona Iwan

17- 35 lat:
1. Karol Młot
2. Łukasz Ławniczek
3. Karol Mąka

Pow yżej 35 lat:
1. Andrzej Gogol
2. Jarosław Młot
3. Jer zy Liebner
4. Wojciech Rusajczyk

Mieszkanki sołectw: Tabor Wielki, Chojęcin oraz Mnichowice świętowały Dzień Kobiet

Uczyli się, jak ratować
ludzkie życie

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły uczyli się,
co robić w przypadku zatrzymania akcji serca

Okazuje się, że w przypadku zatrzymania akcji serca w Polsce jedynie około 4% osób wraca w pełni do
zdrowia. To ludzie, którym przypadkowi świadkowie udzielili pierwszej
pomocy. W krajach zachodnioeuropejskich ten odsetek sięga nawet
40%, dlatego tak ważna jest potrzeba
posiadania wiedzy i umiejętności,
które staną się nieodzowne w sytuacji
zagrożenia czyjegoś życia. Właśnie
tę wiedzę i umiejętności utrwalali
nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie,
którzy wzięli udział w szkoleniu z
udzielania pierwszej pomocy. Zorganizowano je 11 marca br. w budynku
dawnego gimnazjum. Szczególnie
cenne okazały się ćwiczenia praktyczne na fantomach oraz z użyciem
urządzenia AED.

Zajęcia pod kierunkiem instruktorów z Akademii Pierwszej
Pomocy we Wrocławiu trwały blisko 8 godzin. Na zakończenie każdy
uczestnik otrzymał nie tylko certyfikat ukończenia szkolenia, ale coś
ważniejszego: niewielki podręczny
zestaw służący do udzielenia osobie
poszkodowanej pierwszej pomocy
oraz osobistą kartę bezpieczeństwa
ICE, na której należy zapisać informacje, takie jak grupa krwi, choroby
przewlekłe, kontakt do najbliższych.
W razie nieszczęścia zapewnią one
szybszą reakcję służb ratunkowych
lub osób udzielających nam pomocy.
Pierwsza pomoc to proste czynności, które w sytuacji zagrożenia
czyjegoś życia mogą okazać się bezcenne. Pamiętajmy o tym!
Jacek Kuropka

Pierwsze dyplomy w akcji Mała Książka – Wielki Człowiek
zostały przyznane w Bibliotece Publicznej w Bralinie

Święto kobiet w gminie Bralin
Obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet był świetną okazją do wspólnej zabawy dla
wszystkich pań z terenu gminy Bralin. W tym roku mieszkanki sołectw:
Tabor Wielki, Chojęcin oraz Mnichowice postanowiły w szczególny sposób obchodzić to wyjątkowe
święto. W spotkaniach ze świętującymi paniami udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych
gminy: wójt Piotr Hołoś, sekretarz
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Ewelina Pieles oraz kierownik Referatu Oświaty Sławomir Bąk. Na
spotkaniach panowała wyjątkowa
atmosfera, wszystkim paniom dopisywał humor, a wieczór upłynął
pod znakiem wspólnej zabawy, wypełnionej śmiechem i śpiewem. O to,
by w trakcie biesiady przy wspólnym
stole niczego nie zabrakło, zadbali
panowie z ochotniczej straży pożarnej. Kwiatom, drobnym upominkom
oraz życzeniom nie było końca, a

zabawa trwała do późnych godzin
nocnych. Ogromne wrażenie robiły
przygotowane z wielką starannością
dekoracje sal Domów Ludowych,
własnoręcznie wykonane torty oraz
ilość i różnorodność podawanych
dań. Cieszy fakt, że mieszkanki
gminy Bralin tak chętnie integrują
się oraz wspierają w celu realizacji
wspólnych pomysłów.
Oprac. KR
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Mali czytelnicy nagrodzeni
W Bibliotece Publicznej w Bralinie Antonina Słowińska i Tymon
Grossek otrzymali dyplomy Małego
Czytelnika wraz z drobnymi upominkami. Laureaci wytrwale przychodzili do biblioteki, wypożyczali
książki i jako pierwsi zebrali komplet
naklejek na swojej Karcie Małego
Czytelnika.
W bralińskiej bibliotece nadal
trwa akcja „Mała Książka – Wielki
Człowiek”. Każde dziecko urodzone
w 2016 r. dostaje wyprawkę czytelniczą w prezencie, a w niej książkę
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę

Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie
startowym znajduje się też broszura
„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” dla rodziców.
Podczas wizyty w bibliotece, zakończonej wypożyczeniem przynajmniej
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzymuje
naklejkę do bibliotecznej karty, a po
uzyskaniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
M. Gudra
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43.200,00 zł dla Żłobka Gminnego w Perzowie w ramach
programu „MALUCH+” 2019

GONIEC PERZOWSKI
marzec 2019, nr 12 (865)
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zaprosiło dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I-IV
szkół podstawowych działających na terenie gminy Perzów na spektakle edukacyjne

Teatralna edukacja i zabawa

Zorganizowane przez TRGP
spotkanie z aktorami z Agencji Artystycznej „Galana” z Krakowa odbyło się 6 marca 2019 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Perzowie.
Uczniów przybyłych w godzinach porannych do sali widowiskowej w GOK przywitała wiceprezes

gotowano spektakl edukacyjny pt.
„Eco-ciocia”, który został oparty na
piosenkach i krótkich scenkach przybliżających dzieciom tematy związane z ekologią. Rodzaje i segregacja odpadów, recykling, opieka nad
zwierzętami, obowiązki właścicieli
zwierząt - to podstawowe sprawy, o
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów
zaprosiło dzieci na spotkanie z teatrem

towarzystwa Dominika Drapiewska. Przedstawiła występujących
tego dnia aktorów, życząc jednocześnie mile spędzonych chwil i wielu
wrażeń podczas występów.
Na perzowskiej scenie aktorzy
zaprezentowali dwa spektakle. Dla
uczniów szkół podstawowych przy-

których śpiewała i opowiadała Ciotka
Petronelka oraz jej przyjaciel Hipolit.
Widzowie uczestniczyli aktywnie w
działaniach bohaterów spektaklu, segregując odpady i wykazując się wiedzą na temat ekologii. W przedstawieniu pojawił się też Śmieciotwór,
którego dzieci zwalczały.

Przedstawienie dla najmłodszych,
czyli dzieci uczęszczających do przedszkoli, nosiło tytuł „Legendy Tatr”.
Był to spektakl o codziennym życiu
górali, w które zostały wplecione legendy z Podhala i Tatr. Widzowie dowiedzieli się, skąd wziął się Giewont i
jakie skarby są w nim ukryte. Główni
bohaterowie, Jędrek i Maryna, zabrali
dzieci w przeszłość, w czasy gdy powstawało Podhale i Zakopane. Dzieci
usłyszały gwarę góralską i poznały
zwyczaje z tamtych stron. Aktorzy
przekazali wiele ciekawostek na temat
życia ludzi gór, a dzieci razem z nimi
tworzyły przedstawienie. Zaproszone
na scenę poznały historię podhalańskiego stroju góralskiego i zatańczyły
razem z Maryną i Jędrkiem przebrane
w elementy kostiumów góralskich.
Opowieść była przeplatana dowcipami, przyśpiewkami, piosenkami
góralskimi, które aktorzy zaśpiewali wraz z publicznością. Po każdym
występie aktorzy otrzymali gromkie
brawa od małych widzów.
- Towarzystwo Rozwoju Gminy
Perzów dziękuje wójt Danucie Froń
za zorganizowanie przywozu i odwozu dzieci na spektakle, a dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury za użyczenie sali widowiskowej – podkreśla
wiceprezes TRGP.
Dominika Drapiewska

Pieniądze

dla perzowskiego żłobka

Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie 24 miejsc żłobkowych utworzonych
w Perzowie w ramach wcześniejszej edycji programu „MALUCH+”

27 lutego 2019 r. rozstrzygnięto
konkurs ofert w ramach resortowego
programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.
Minister rodziny, pracy i polityki
społecznej przyznał dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania
miejsc opieki nad dziećmi w wysokości 43.200,00 zł dla Żłobka Gminnego w Perzowie.
W najbliższym czasie zostanie
podpisane stosowne porozumienie
na przekazanie środków finansowych. Dofinansowanie, podobnie jak
w roku ubiegłym, obejmie dzieci do
3. roku życia, korzystające z opieki

perzowskiego żłobka. Dotacja dotyczy funkcjonowania placówki w
okresie 12 miesięcy z przeznaczeniem na 24 miejsc żłobkowych utworzonych z udziałem środków finansowych w ramach wcześniejszej edycji
programu „MALUCH+”.
Do ministerstwa wpłynęły oferty
z 362 gmin. Kwota dofinansowania,
zgodnie z zasadami programu, miała
być znana na etapie rozstrzygnięcia
konkursu. Ostatecznie miesięczna
wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 150 zł.
Łącznie minister rodziny, pracy
i polityki społecznej przeznaczył na
ten cel 36.722.650,00 zł. Oprac. bem

Sołtysi z gminy Perzów wzięli udział III Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Trwają bezpłatne szkolenia informatyczne

Sołtysi pielgrzymowali
do św. Józefa

W gminie Perzów odbywają się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu
„Ja w internecie”.
Ze szkoleń mogą skorzystać osoby powyżej 25. roku
życia z terenu województwa wielkopolskiego. Tematyka
szkoleń (Rodzic w internecie, Rolnik w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Tworzę własną stronę internetową,
Kultura w sieci, Działam w sieciach społecznościowych,
Mój biznes w sieci) zapewnia uczestnikom szkoleń zdobycie umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w

coraz bardziej złożonej cyfrowej rzeczywistości: zakładać i prowadzić własna stronę internetową, korzystać z
portali społecznościowych, załatwiać sprawy finansowe i
urzędowe za pośrednictwem internetu, składać deklaracje
podatkowe, bezpiecznie szukać filmów, muzyki, gier.
Organizatorzy zapraszają na szkolenia rodziców, którzy chcą chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami czyhającymi w sieci, rolników planujących, chcących
wypełniać przez internet wnioski o dotację, a także osoby
prowadzące własną działalność gospodarczą, nauczycieli
i seniorów.
Szkolenia odbywają się w Zespole Szkół w Perzowie. Zapisy na szkolenia przyjmowane są pod nr tel.
663 485 195 lub osobiście w sekretariacie Urzędu
Gminy w Perzowie.
Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”. Projekt grantowy pn.: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

Reprezentanci gminy Perzów uczestniczyli w tegorocznej
pielgrzymce sołtysów połączonej z obchodami Dnia Sołtysa

III Pielgrzymka Sołtysów do
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
odbyła się 9 marca 2019 r. Gminę
Perzów reprezentowali: Anna Jagiełło, sołtys Domasłowa, Małgorzata
Menzel, sołtys Słupi pod Bralinem
oraz sołtys wsi Koza Wielka Przemysław Łytka.
Uroczystą mszę świętą w intencji
sołtysów z całej Wielkopolski odprawił ks. biskup Edward Janiak.
Po nabożeństwie poczty i delegacje
przeszły na plac św. Józefa, by złożyć
kwiaty i wieńce pod pomnikiem papieża Jana Pawła II.
Spotkanie okolicznościowe połączone z obchodami święta sołtysa
odbyło się w hali widowiskowo-sportowej w Stawiszynie. Sołtysów

oraz wszystkich zaproszonych gości
przywitali organizatorzy pielgrzymki: Krzysztof Grabowski - wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Jarosław Maciejewski
– prezes Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego, Justyna Urbaniak, burmistrz Stawiszyna oraz Piotr Walkowski - prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
W kierunku sołtysów płynęły
życzenia i podziękowania. Przygotowana została również krótka część
artystyczna. Uroczystość zakończyły
dyskusje i wspólne rozmowy, a na
stołach nie zabrakło swojskiego chleba ze smalcem, wędlin i ciasta.
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
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną w Drożkach,
gmina Rychtal. Tel. 880 722 069.
(TK 85/03/19)
Sprzedam gospodarstwo 8 ha z zabudownaniami w gminie Łęka Opatowska.
Tel. 601 550 870.
(TK 83/03/19)
Sprzedam działki budowlane Bralin
ul. Wiśniowa w okolicy Pólka.
Tel. 539 623 820 lub 600 721 743.
(TK 66/03/19)
Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam pięknie położoną działkę budowlaną w Myjomicach o powierzchni 1192
m2. Działka uzbrojona w prąd i wodę, leży
przy nowej asfaltowej drodze z podłączoną
kanalizacją, ze ścieżką rowerową. Dojazd
do Kępna około 6 km. Atrakcyjna cena.
Kontakt - tel. 605 687 507. (TK 81/03/19)

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)
Sprzedam działkę 10-20 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 68/03/19)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)

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)

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

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

Sprzedam siewnik nawozowy 2-talerzowy,
Amazone - cena 1000 zł. Tel. 606 854 921.
(TK 69/03/19)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam jęczmień jary - 850 zł/tona. Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932. (TK 44/02/19)

Do wynajęcia mieszkanie na Os. Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 84/03/19)
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)
Do wynajęcia mieszkanie 65 m2 - Os. Kopa,
cena 1400 zł + opłaty. Tel. 695 588 557.
(TK 73/03/19)

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

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

rolnicze

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

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

US£UGI

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

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)

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)

Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim w 2019 roku
Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982), Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 r. na obszarze województwa
wielkopolskiego oraz Zarządzeniem Nr 19/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich do przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2019 r, termin tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie kępińskim wyznacza się w okresie od 1 kwietnia do 17 kwietnia.
Powiatowa Komisja Lekarska w Kępnie będzie miała swoją siedzibę w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Mianowice 2 h i pracować będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
10.00 – 18.00.
Komisja ta jest właściwa terytorialnie dla mieszkańców miasta i gminy Kępno oraz gmin: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.
Szczegółowy harmonogram stawiennictwa zainteresowani otrzymają od właściwych wójtów i burmistrza w drodze indywidualnych wezwań.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby (mężczyźni i kobiety) urodzone w latach 1998-1999, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:
1) wójtowi lub burmistrzowi:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
2) powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo jej ukończenia) lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny (osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej), zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.
Ważne jest więc, aby podczas stawiennictwa przedstawić powiatowej komisji lekarskiej dokumentację medyczną, mogącą świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to komisji
poprawne diagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. Jeżeli powiatowa komisja lekarska nie będzie w stanie określić stopnia zdolności do czynnej służby
wojskowej w oparciu o własne badania oraz dokumentację medyczną, przewodniczący komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględniane
zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i badania specjalistyczne oraz poddanie się obserwacji szpitalnej jest obowiązkowe i bezpłatne. Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisje ds. inwalidztwa powinny przedstawić zaświadczenie i historię choroby, co pozwoli ustalić schorzenie i odpowiadający
temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej.
W wyniku badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej określana zostaje kategoria zdrowia danej osoby wskazująca zdolność, czasową niezdolność, niezdolność do czynnej służby
wojskowej w czasie pokoju lub trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. - A, B, D, lub E). Powiatowe komisje
lekarskie wydają orzeczenia, o zaliczeniu do jednej z omówionych wyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w formie decyzji administracyjnych.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi wezwanie
do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie
i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoba, która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu, leczenia szpitalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i
miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza. Powinna tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny,
które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Warto pamiętać, że na osobę, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub
wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z prawem, niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub
odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z przedstawicielem burmistrza lub wójta zajmującym się kwalifikacją wojskową,
właściwej gminy ze względu na Państwa zamieszkanie lub z Sekretarzem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kępnie tel. 62 78 28 908.
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reklamy

sprzedam

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Sprzedam skuter. Tel. 695 674 524.
(TK 79/03/19)

ZATRUDNI

STOLARZY

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

pomocników stolarzy

Zatrudnię kierowcę kat. B do pracy w pizzerii - Kępno. Praca na stałe, lub dorywczo.
Tel. 501 318 336.
(TK 77/03/19)
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizzerii Kępno. Praca tylko w weekend.
Tel. 501 319 336.
(TK 78/03/19)
Zatrudnię panią na stanowisko sprzedawcy
w sklepie spożywczym - Chojęcin.
Tel. 603 314 900.
(TK 54/02/19)
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)
motoryzacja
Sprzedam punto, rok 2003, 1.2, srebrny,
cena 3200 zł. Tel. 514 497 866.
(TK 82/03/19)
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.
różne
Kupię gitarę klasyczną! Tel.: 731 410 200.
(TK 67/03/19)
Zaginęły trzy owce z ciemnymi głowami,
kolczykowane - Myjomice.
Tel. 513 202 990.
(TK 80/03/19)

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie

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

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

tel.

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.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

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

(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.

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Tygodnik Kępiński 21 marca 2019
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Caspar Henderson - „Księga zwierząt niemalże niemożliwych”

TAPICERÓW

Aksolotl, niesporczak, ksenofiofor, motyl morski, rekin chochlik – na naszej planecie żyje wiele zwierząt, które daleko wykraczają poza ludzką wyobraźnię: prawdziwych stworzeń, które są często bardziej
zadziwiające, niż wszystko, o czym fantazjowali autorzy średniowiecznych bestiariuszy. Dzisiaj nie boimy
się już potworów morskich ani szyszymor. Ale poczynając od niesławnego pszczoło-jamnika aż po kałamarnicę olbrzymią – zwierzęta nadal urzekają tym, co mogą zrobić i tym, czego nie mogą, a także tym,
co o nich wiemy, no i tym, czego nie. Na przykład krab yeti – żyjący ponad 2 kilometry pod powierzchnią
oceanu w temperaturach sięgających 300 stopni Celsjusza – używa swoich futrzastych ramion do hodowli
bakterii, którymi się żywi. Niesporczak z kolei należy do grona zwierząt „niezniszczalnych” i potrafi przeżyć w przestrzeni kosmicznej. Caspar Henderson – penetrując i głębie oceanów, i najbardziej jałowe zakątki
ziemi – w sposób dowcipny, pasjonujący i elokwentny prezentuje nam współczesną menażerię: opisuje
piękno i dziwaczność wielu stworzeń, z których część jest tak zadziwiająca, że chciałoby się dla nich założyć osobne Archiwum X. Dzięki nim po raz kolejny można się przekonać, jak wspaniały
jest świat, w którym żyjemy.

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

tel.:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Alina Dąbrowska, Wiktor Krajewski - „Wiem, jak wygląda piekło.
Alina Dąbrowska w rozmowie z Wiktorem Krajewskim”
Alina Dąbrowska - numer obozowy 44165. Jako dwudziestolatka za druk i kolportowanie prasy podziemnej została aresztowana. Po roku podpisała dokument, że jest „wrogiem narodu niemieckiego”, i została wywieziona do obozu Auschwitz, gdzie poddawano ją pseudomedycznym eksperymentom doktora
Mengele. Przeżyła pięć obozów: Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Malchow, Buchenwald i Leipzig, i dwa
marsze śmierci. Przez ponad 50 lat nie była w stanie pojechać do Oświęcimia. Dopiero teraz zdecydowała
się opowiedzieć całą swoją historię i opublikować listy pisane z obozu. Dlaczego uważa, że obóz był jej
przeznaczeniem? Czemu po wojnie ukrywała swój obozowy numer? Jak udało jej się ocalić radość życia?
Poruszająca rozmowa z wyjątkowym świadkiem historii.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jerzy Besala - „Alkoholowe dzieje Polski”
Wśród świstu kul i w gwarze kawiarni – alkoholowe dzieje Polski od Wielkiej Wojny po wrzesień 1939
roku. Po trudach wojennych Legionów, powstaniach i zwycięskiej walce z bolszewikami w 1920 roku Polska odzyskała i ugruntowała swą niepodległość. Odrodziła się jako II Rzeczpospolita, a radość, podniecana
potężnymi dawkami alkoholu, była widoczna szczególnie w miastach. Uwidoczniło się to między innymi
w rozkwicie dancingów z grającymi głośno jazzbandami, gdzie bawiono się do upadłego w restauracjach i
kawiarniach. Nie wszyscy jednak korzystali z tych dobrodziejstw. Mit II Rzeczypospolitej jako oazy szczęścia ugruntowały elity, a nie szary człowiek borykający się z trudami codziennego życia. Jerzy Besala plastycznie opisuje wszelkie wątki alkoholowe z tych czasów wśród różnych klas, warstw i grup społecznych:
od wojska, społeczeństwa miejskiego i wiejskiego poczynając, na elitach dyplomatycznych i artystycznych
kończąc. I znów – jak zwykle przy okazji alkoholowych opowieści i losów ludzi uwikłanych w pijaństwo i
alkoholizm – dramat i tragedia przeplatają się z komizmem sytuacyjnym.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 12
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 27 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.	Caspar Henderson - „Księga zwierząt
niemalże niemożliwych”,
2.	Alina Dąbrowska, Wiktor Krajewski
- „Wiem, jak wygląda piekło...”,
3.	Jerzy Besala - „Alkoholowe dzieje Polski”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 11 nagrody otrzymuj¹:

Marian Kulik (Kępno),
Jan Jokiel (Nowa Wieś).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Porozmawiaj z przyjacielem, a wspólnie wpadniecie na doskonałe pomysły. Karta wróży możliwość pogodzenia się z osobą, która była na ciebie obrażona. Bądź szczery i wyrozumiały.

Byk 21 IV – 21 V

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!

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pewna sprawa lub znajomość może się w tym
tygodniu zakończyć. Odkryjesz, że wcale tego
nie żałujesz i będziesz cieszyć się swobodą. W
interesach karta zapowiada kłopoty, na jakie ku
twojej radości natknie się konkurencja.

DY¯URY APTEK
1.	Apteka „Burchacińscy” - 21.03.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
2.	Apteka „Na Zdrowie” - 22.03.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
3. Apteka „Pod Wagą” - 23.03.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
4. Apteka „Na Zdrowie” - 24.03.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
5. Apteka „Przy Szpitalu” - 25.03.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
6.	Apteka „Pod Kasztanami” - 26.03.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
7.	Apteka „Św. Marcina” - 27.03.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.

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
Poszukaj sposobu, w jaki rozwiązać trapiący cię
konflikt lub inną trudna sprawę. Nie zwlekaj, bo
w tym tygodniu wszystko zależy od ciebie! Twoje
pomysły okażą się nowatorskie i doprowadzą cię
do sukcesu.

Lew 23 VII – 22 VIII
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.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Panna 23 VIII – 22 IX
Idź swoją drogą, nie oglądaj się wstecz. W sprawach uczuć będziesz mógł odciąć się od tego,
co było dotychczas. W pracy będziesz musiał
walczyć o swoje stanowisko, nawet kosztem dobrych relacji ze współpracownikami.

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Dzięki swoim pomysłom staniesz się popularny,
a nawet naśladowany przez różne osoby. Możesz teraz liczyć na większe zyski, a nawet znaczący przypływ gotówki. Dla samotnych mężczyzn karta wróży flirt, a nawet romans.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu szczęście ci sprzyja. Bądź dobrej myśli i zabierz się za trudne sprawy. Możesz
liczyć na udane spotkanie z ważną osobą lub
kimś, od kogo zależy powodzenie twoich spraw.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Jeśli przygotowujesz się do ważnego zadania,
to teraz nadszedł moment, aby rozpocząć działanie. W sprawach zawodowych czeka cię uznanie ze strony zwierzchników, a nawet przypływ
gotówki.

Wodnik 20 I – 18 II
Okaże się, że masz zdolności lub wiedzę, jakich
brakuje innym osobom w twoim otoczeniu. Okoliczności ci sprzyjają, nie zwlekaj więc i z entuzjazmem zabierz się do pracy. Na zabawę i rozrywkę będziesz miał trochę mniej czasu.

Ryby 19 II – 20 III
Nie staraj się być idealny. Pragnienie, aby dobrze
wypaść w oczach innych ludzi może sprawić, że
posuniesz się za daleko w przechwałkach i obietnicach. Bądź wyrozumiały dla innych ludzi.

W GOD
Telefon: 514 288 733

(62) 78 2

prośba o pomoc

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

Osoby chcące wesprzeć akcję znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

kontakt:

POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Ktoś wymagający i oschły znajdzie sobie w tym
tygodniu inne zajęcie, niż pilnowanie cię i wytykanie ci wad. Szef wyjedzie na szkolenie, a
złośliwy nauczyciel może być nieobecny. Karta
wróży też możliwość podróży.

Tygodnik Kępiński 21 marca 2019
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Ogłoszenia

reklamy

zatrudni:

Współpracu
je

my z:

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

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

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

Tygodnik Kępiński 21 marca 2019

WWW.AURAMEBLE.PL

NR 12/2019 (801)

NASI

w LIGACH
Rafał Kurzawa
(FC Midtjylland)
Superligaen

26. kolejka | wiosna 2019
FC Midtjylland – SoenderjyskE – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 24. minucie
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

26. kolejka | wiosna 2019
Wisła Płock – Pogoń Szczecin – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz

Półfinał odwiecznych rywali,
KKS zagra z Ostrovią o finał

Środowe mecze w Opatówku i Nowych Skalmierzycach wyłoniły komplet półfinalistów tegorocznej edycji Okręgowego Pucharu Polski. Wśród czterech najlepszych drużyn Pucharu Polski szczebla okręgowego znajdziemy po dwóch
przedstawicieli trzeciej i czwartej ligi. W pierwszym półfinale KKS Kalisz zmierzy się w wielkich derbach z Ostrovią
1909 Ostrów Wielkopolski. W drugiej parze LKS Gołuchów zagra z Jarotą Jarocin.
Pierwszy ligowy występ w wyjściowej jedenastce, pierwsze
dziewięćdziesiąt minut spędzone w duńskiej Superlidze i pierwsze trafienie. Lepszej niedzieli wypożyczony z Amiens SC do FC
Midtjylland Rafał Kurzawa nie mógł sobie wyobrazić

Kurzawa

na ustach kibiców w Danii
FC Midtjylland wygrał w niedzielę z SoenderjyskE 2:1 w ramach 26. kolejki duńskiej Superligi. Premierowego gola w barwach ekipy z Herning
zdobył polski pomocnik Rafał Kurzawa. Przypomnijmy, że pochodzący ze Świby zawodnik w styczniu trafił do FC Midtyjlland na zasadzie
wypożyczenia z Amiens. Polski skrzydłowy musiał chwilę powalczyć o
swoją pozycję w nowym zespole, ale jego trudy właśnie zaczynają się
spłacać. Były gracz Zgody Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno
przyczynił się do wygranej swojej ekipy 2:1 nad SoenderjyskE, strzelając bramkę na 1:1 w 24. minucie. Uczestnik ostatniego mundialu zamykał długi słupek podczas wykonywanego z prawej strony rzutu rożnego. Kurzawa wyprzedził obrońcę i dopadł do piłki, która po odbiciu
od słupka wpadła do bramki. To pierwszy gol reprezentanta Polski w
drugim ligowym występie w Danii. Jednocześnie dla świbianina był to
pierwszy występ w wyjściowej jedenastce oraz pełne dziewięćdziesiąt
minut w barwach wicelidera duńskiej Superligi.

Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

26. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Arka Gdynia – 0:0
NA BOISKU: 1-46 minuta
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

26. kolejka | wiosna 2019
Piast Gliwice – Miedź Legnica – 2:1 (1:0)
NA BOISKU: 46-90 minuta
AKCJE: żółta kartka
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna I Liga

24. kolejka | wiosna 2019
Puszcza Niepołomice – Odra Opole – 0:0
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna I Liga

24. kolejka | wiosna 2019
GKS Tychy – Stal Mielec – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

19. kolejka | wiosna 2019
Mieszko Gniezno – Lech II Poznań – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
(poza meczową 18-tką)
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

19. kolejka | wiosna 2019
Ślęza Wrocław – Górnik II Zabrze – 0:1 (0:1)
NA BOISKU: 1-75 minuta
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

19. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – MKS Kluczbork – 0:0
NA BOISKU: cały mecz
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

19. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – MKS Kluczbork – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

18. kolejka | wiosna 2019
Omega Kleszczów – RKS Radomsko – 0:2 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Znamy komplet półfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski
na szczeblu
okręgowym21
. marca 2019
Tygodnik
Kępiński
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Fortuna I Liga
24. kolejka | wiosna 2019
ŁKS Łódź – Warta Poznań ........................– 3:0
Raków Częstochowa – Termalica Nieciecza .– 1:0
GKS Tychy – Stal Mielec ...........................– 1:1
Puszcza Niepołomice – Odra Opole ..........– 0:0
Stomil Olsztyn – Wigry Suwałki ...............– 2:1
Podbeskidzie – Bytovia Bytów .................– 3:1
Sandecja Nowy Sącz – Garbarnia Kraków .– 0:1
GKS 1962 Jastrzębie – GKS Katowice .......– 1:2
Chojniczanka – Chrobry Głogów ..............– 1:2
1. RKS Raków Częstochowa
24 57 41:10
2. ŁKS Łódź
24 46 39:18
3. FKS Stal Mielec
24 41 33:16
4. MKS Sandecja Nowy Sącz 24 40 23:13
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 35 36:29
6. MKS Puszcza Niepołomice 24 32 24:29
7. Chojniczanka 1930 Chojnice 24 32 32:32
8. GKS 1962 Jastrzębie
24 32 28:31
9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 24 31 33:35
10. GKS Tychy
24 30 32:30
11. OKS Odra Opole
24 30 35:38
12. MZKS Chrobry Głogów
24 29 17:23
13. MKS Bytovia Bytów
24 28 34:31
14. KS Warta Poznań
24 27 23:33
15. OKS Stomil Olsztyn
24 26 24:30
16. SKS Wigry Suwałki
24 25 27:39
17. GKS Katowice
24 21 18:34
18. RKS Garbarnia Kraków
24 19 18:46
II Liga
24. kolejka | wiosna 2019
Resovia Rzeszów – Widzew Łódź ..............– 1:1
Znicz Pruszków – Radomiak Radom ........– 3:2
Górnik Łęczna – Elana Toruń ...................– 1:1
Olimpia Grudziądz – GKS Bełchatów ........– 1:0
Stal Stalowa Wola – Siarka Tarnobrzeg ....– 1:0
ROW 1964 Rybnik – Błękitni Stargard .....– 1:0
Gryf Wejherowo – Pogoń Siedlce .............– 1:1
Rozwój Katowice – Skra Częstochowa .......– 1:1
Olimpia Elbląg – Ruch Chorzów ...............– 0:0
1. RTS Widzew Łódź
23 44 38:19
2. RKS Radomiak Radom
24 44 53:20
3. GKS Bełchatów
24 40 27:14
4. GKS Olimpia Grudziądz
24 40 46:34
5. TKP Elana Toruń
24 40 34:21
6. GKS Górnik Łęczna
24 38 38:36
7. ZKS Stal Stalowa Wola
24 37 37:33
8. CWKS Resovia Rzeszów
23 33 30:32
9. KS Skra Częstochowa
24 32 19:31
10. MKS Znicz Pruszków
24 31 35:43
11. MKP Pogoń Siedlce
24 30 36:33
12. KP Błękitni Stargard
24 27 29:42
13. WKS Gryf Wejherowo
24 27 32:42
14. KS Ruch Chorzów
24 26 28:30
15. KS Rozwój Katowice
24 25 29:38
16. KS ROW 1964 Rybnik
23 22 19:29
17. KS Siarka Tarnobrzeg
23 22 19:39
18. ZKS Olimpia Elbląg
22 21 17:30
III Liga Grupa 2
19. kolejka | wiosna 2019
KP Starogard Gdański – KKS Kalisz ..........– 1:3
Mieszko Gniezno – Lech II Poznań ...........– 1:0
Kotwica Kołobrzeg – Chemik Bydgoszcz ...– 2:1
Radunia Stężyca – Pogoń II Szczecin ........– 6:0
Sokół Kleczew – Jarota Jarocin ................– 2:2
Bałtyk Gdynia – Gwardia Koszalin ...........– 3:1
Świt Skolwin – Wierzyca Pelplin ...............– 4:0
Bałtyk Koszalin – Polonia Środa ..............– 1:2
Wda Świecie – Górnik Konin .....– 0:3 walkower
1. KKS Kalisz
19 44 43:15
2. MKS Mieszko Gniezno
19 42 47:26
3. KKS Lech II Poznań
19 42 46:15
4. KS Radunia Stężyca
19 42 41:20
5. KS Sokół Kleczew
19 36 30:24
6. MKP Kotwica Kołobrzeg
19 35 33:26
7. SKS Bałtyk Gdynia
19 32 30:24
8. KP Starogard Gdański
19 31 32:17
9. KS Polonia Środa Wlkp.
19 31 31:26
10. KS Górnik Konin
19 29 28:24
11. KS Świt Skolwin-Szczecin 19 27 21:21
12. KS Gwardia Koszalin
19 18 22:35
13. JKS Jarota Jarocin
19 17 19:30
14. MKS Pogoń II Szczecin
19 16 22:41
15. KKPN Bałtyk Koszalin
19 15 24:49
16. BKS Chemik Bydgoszcz
19 13 22:41
17. KS Wierzyca Pelplin
19 8 20:49
18. KS Wda Świecie
19 8 20:48
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Po niezwykle zaciętym i pasjonującym spotkaniu
Lubuszanin i Nielba podzieliły się punktami. Remis bardziej zadowala gospodarzy, choć
niedosyt pozostał
FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i tabele

Wyniki 22. kolejki
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (1)
KKS Polonia Kępno
1 (1)

Bramki: 0:1 Adrian Holak - 27’, 1:1 Tomasz Kempiński - 37’, 2:1 Tomasz Kempiński - 70’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Kacper Skupień (Maciej Sikora 80’), Remigiusz Hojka, Bernard Fai Ndukong,
Wojciech Drygas (Borys Wawrzyniak - 46’),
Jakub Górecki, Adrian Holak (Mikołaj Gretkiewicz - 73’), Łukasz Walczak, Karol Latusek.
Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Lubuszanin Trzcianka 1 (0)
MKS Nielba Wągrowiec
1 (1)

Zwycięstwo uciekło w końcówce

Podział punktów w meczu na szczycie,
pierwsza wiosenna porażka Polonii
W 22. kolejce grupy wielkopolskiej czwartej ligi Lubuszanin Trzcianka zremisował przed własną
publicznością 1:1 (0:1) z Nielbą Wągrowiec. Tym samy gracze z Trzcianki utrzymali pierwsze miejsce w lidze z przewagą trzech punktów nad Nielbą. Remis na szczycie wykorzystała grupa pościgowa z Unią Swarzędz na czele. Drużyna ze Swarzędza ograła na wyjeździe Wartę Międzychód
3:0 (1:0) i do siedmiu punktów zmniejszyła stratę do liderującego Lubuszanina. Miano niepokonanego wiosną zespołu straciła Polonia Kępno. W sobotę sposób na podopiecznych Bogdana
Kowalczyka znalazła Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski.
Spotkaniem, które w miniony
weekend wysuwało się na pierwszy plan było szlagierowe starcie w
Trzciance, gdzie tamtejszy Lubuszanin podejmował Nielbę Wągrowiec. Starcie lidera z wiceliderem z
pewnością nie rozczarowało licznie
zgromadzonych na trybunach kibiców. Na stadionie pojawiło się ponad
pół tysiąca sympatyków miejscowego Lubuszanina, którzy długo musieli czekać, aż ich ulubieńcy dadzą
powody do radości. Od 21. minuty
bowiem na prowadzeniu znajdowała
się Nielba za sprawą trafienia Mikołaja Dobrzykowskiego. Choć tym
razem bramki nie zdobył Tomasz
Bzdęga, to zespół z Wągrowca bliski był trzeciego zwycięstwa wiosną.
Komplet punktów odebrał mu jednak
w doliczonym czasie gry Krystian
Feciuch. Do wyrównania doszło w
trzeciej z siedmiu minut doliczonego
czasu. Lubuszanin rzucił się jeszcze
do walki o zwycięstwo, Nielba zaś
mecz kończyć musiała w dziesiątkę,
bo drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Mateusz Rozmarynowski. Na wynik
spotkania już to jednak nie wpłynęło. Lubuszanin po raz pierwszy w
tym sezonie nie był w stanie wygrać
meczu przed własną publicznością,
ale zdołali zachować miano niepokonanych na własnym terenie i co
najistotniejsze zachowali trzypunktową przewagę nad wiceliderem z Wągrowca. Potknięcie, a właściwie podział punktów, w meczu na szczycie
wykorzystali trzeci w stawce gracze
ze Swarzędza. Unia bez problemów
pokonała na wyjeździe Wartę Międzychód, zwyciężając 3:0. Gospodarze długo mogli mieć nadzieję na
ugranie czegoś z wyżej notowanym
rywalem, bo jeszcze na kilka minut
przed końcem przegrywali tylko jedną bramkę, lecz ostatecznie ponieśli
drugą z rzędu sromotną porażkę na
własnym obiekcie. Warta wygrała
zaledwie jeden z dziesięciu ostatnich

pojedynków i jej sytuacja w tabeli zaczyna się robić coraz gorsza. Z kolei
Unia dzięki zwycięstwu zniwelowała
swoją stratę do liderującego Lubuszanina, a po ostatniej kolejce wynosi
ona siedem punktów. Tymczasem
szansy na włączenie się na powrót do
gry o mistrzostwo nie wykorzystały
zespoły z okręgu kaliskiego. Pogoń
Nowe Skalmierzyce, Centra Ostrów
Wielkopolski i Polonia Kępno solidarnie potraciły w weekend punkty.
W przypadku dwóch pierwszych
uzyskane remisy można przyjąć z
umiarkowanym optymizmem, rywalami Pogoni i Centry były bowiem
drużyny, które w dwóch pierwszych
kolejkach zgarniały komplet punktów
– odpowiednio Kotwica Kórnik i Victoria Września. W obu przypadkach
przez dziewięćdziesiąt minut gole nie
padały. Niska skuteczność martwić
może szczególnie kibiców w Nowych
Skalmierzycach. Pogoń jesienią była
najskuteczniejszym zespołem rozgrywek, głównie za sprawą Dawida
Kuczyńskiego i Adam Majewskiego,
którzy razem zdobyli aż 29. bramek.
W 2019 roku tymczasem wciąż czekają na swoje pierwsze ligowe trafienia. Ich kiepska dyspozycja przekłada
się na fatalną postawę całego zespołu
w wiosennej części rozgrywek. Z kolei wspomniana już Polonia Kępno
przegrała na wyjeździe z Ostrovią
1:2. Po dwóch zwycięstwach z rzędu, podopiecznych Marcina Kałuży
czekała bardzo ciężka przeprawa z
wyżej notowanym rywalem z Kępna. Pierwsza część meczu należała
do biało-niebieskich, którzy dobrą
grę w tej części meczu przypieczętowali bramką Adriana Holaka w 27.
minucie, który uderzeniem zza pola
karnego pokonał bramkarza Ostrovii.
Na odpowiedź ostrowian nie trzeba
było długo czekać. Zaledwie dziesięć
minut później Tomasz Kempiński
wykorzystał błąd rywali, którzy stracili piłkę we własnym polu karnym
i zdobył bramkę na 1:1. Ostrowianie
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poszli za ciosem. W 50. minucie po
doskonałym zagraniu Michała Giecza, piłkę głową skierował do siatki
świetnie dysponowany tego dnia Tomasz Kempiński. Polonia rzuciła się
do odrabiania strat, jednak zawodnicy z Ostrowa nie dość, że świetnie
bronili się przed atakami rywali, to
wyprowadzali groźne kontry, które o
mały włos, a przyniosłyby korzyść w
postaci bramki. – Przy prowadzeniu
mieliśmy swoje sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. Może gdyby
się tak stało, to wówczas mecz zakończyłby się już po pierwszej połowie.
Uważam, że wynik nie odzwierciedla
tego, co działo się na boisku. Myślę,
że nie wygrała dzisiaj drużyna lepsza, tylko skuteczniejsza i taka, która
skuteczniej wykorzystała błędy przeciwnika – powiedział Bogdan Kowalczyk, trener kępińskiej Polonii.
Dla Polonii była to pierwsza ligowa
porażka w tym roku. Ekipa Bogdana
Kowalczyka po dwudziestej drugiej
kolejce zajmuje szóste miejsce w tabeli. Tymczasem ostrowianie awansowali nieco ponad strefę spadkową
i z dorobkiem dwudziestu dziewięciu
punktów zajmują trzynaste miejsce.
Tyle samo punktów co Ostrovia i też
w perspektywie dwa kolejne mecze u
siebie ma Sokoł Pniewy. Beniaminek
w sobotę zdobył niezwykle ważne
punkty, ogrywając innego ligowego
nowicjusza, Zjednoczonych Trzemeszno 1:0. Gola na wagę wygranej na siedem minut przed końcem
zdobył Bartosz Kostrzyński. Pniewianie w końcu przełamali niemoc,
jaka ogarnęła ich jeszcze jesienią.
Po pięciu kolejnych porażkach przed
tygodniem zremisowali, by w końcu
cieszyć się ze zwycięstwa. O kolejne
jednak łatwo, nawet mimo roli gospodarza nie będzie. Do Pniew przyjadą
teraz niepokonane wiosną drużyny
Centry Ostrów i Victorii Września.
Za sprawą zwycięstw Sokoła oraz
Ostrovii, spadek o dwie pozycje zanotowała Tarnovia Tarnowo Podgór-

Bramki: 0:1 Mikołaj Dobrzykowski - 21’,
1:1 Krystian Feciuch - 90+3’.

KS Polonia 1912 Leszno
LZS Krobianka Krobia

3 (1)
0 (0)

MLKP Warta Międzychód
SKS Unia Swarzędz

0 (0)
3 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Glapiak - 14’, 2:0
Kacper Robaczyński - 65’, 3:0 Kacper
Robaczyński - 80’.
Bramki: 0:1 Marcin Nowicki - 30’, 0:2
Piotr Babuszkiewicz - 87’, 0:3 Marcin
Nowicki - 90+4’.

KS Sokół Pniewy
1 (0)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)
Bramki: 1:0 Bartosz Kostrzyński - 82’.

MKS Olimpia Koło
LKS Gołuchów

2 (0)
4 (2)

Bramki: 0:1 Paweł Stempień - 14’, 0:2
Krystian Benuszak - 20’, 0:3 Paweł
Stempień - 52’, 1:3 Wiktor Małecki - 69’,
1:4 Krzysztof Czabański - 90’, 2:4 Adam
Kozajda - 90+3’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
LZS Orkan Śmiłowo
3 (1)

Bramki: 0:1 Sebastian Mikołajczak 27’, 1:1 Maurycy Niemczyk - 29’ (z karnego), 1:2 Jędrzej Wiśniewski - 75’, 1:3
Jędrzej Wiśniewski - 83’.

KP Obra 1912 Kościan
KS Opatówek

0 (0)
1 (1)

Bramka: 0:1 Mateusz Spychalski - 35’.

KSS Kotwica Kórnik
0
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0
MKS Victoria Września
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)
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
Krystian Antczak (Unia Swarzędz)
Program 23. kolejki
Sobota, 23 marca 2019 roku
13:00
Polonia Leszno – Centra Ostrów
14:00
Kotwica Kórnik – Lubuszanin
14:00
Orkan Śmiłowo – Obra Kościan
15:00
Nielba Wągrowiec – LKS Gołuchów
15:00
Polonia Kępno – Tarnovia Tarnowo
15:00
KS Opatówek – Pogoń Nowe S.
15:00
Sokół Pniewy – Victoria Września
15:00
Olimpia Koło – Warta Międzychód
16:00
Zjednoczeni – Unia Swarzędz
Niedziela, 24 marca 2019 roku
14:00 Ostrovia Ostrów – Krobianka Krobia
17
16
15
15
14
13
12
12

ne. Jest to efektem porażki u siebie
z Orkanem Śmiłowo. Gospodarzom
nie pomogła obecność tercetu Bartosz Ślusarski, Błażej Telichowski
i Zbigniew Zakrzewski. Kluczowa
dla losów pojedynku okazała się 66.
minuta, kiedy to czerwoną kartkę
zobaczył Adrian Stypczyński. Osłabienie Tarnovii bezlitośnie wykorzystał Jędrzej Wiśniewski dwukrotnie
znajdując drogę do bramki rywali.
Przewaga tarnowian nad strefą spadkową wynosi już tylko sześć punktów
i może szybko maleć, bo dobrze gra
nie tylko Kotwica Kórnik, ale i KS
Opatówek, który tym razem pokonał
na wyjeździe Obrę Kościan.
BAS
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Kaliska Klasa Okręgowa >>> Po przerwie zimowej wznowiła rozgrywki klasa okręgowa. Walka o awans na zaplecze czwartej ligi zapowiada się ciekawie, bo kandydatów jest
kilku. Zimą z rywalizacji nikt się nie wycofał, dlatego rozgrywki najwyższego szczebla
naszego okręgu rozpoczął komplet zespołów

Falstart Pogoni i GKS-u na początek wiosny
Wreszcie, po czterech miesiącach przygotowań, przyszedł czas na pierwszą wiosenną kolejkę ligową z udziałem przedstawicieli powiatu kępińskiego występujących na szczeblu Kaliskiej Klasy
Okręgowej. Z pewnością dla części z nich nie tak miała wyglądać inauguracja wiosny. O powodach
do zadowolenia nie może być mowy w Trębaczowie czy Grębaninie. Odmienne nastroje w Laskach,
gdzie tamtejsza Victoria zainkasowała pierwszy punkt w obecnym sezonie.

Zespoły z Kaliskiej Klasy Okręgowej w trzeci weekend marca zainaugurowali zmagania w rundzie
wiosennej. Początek udany dla lidera
z Kobylej Góry, który pokonując LZS
Doruchów utrzymał dwupunktową
przewagę nad grupą pościgową. Na
jej czele w dalszym ciągu stoi GKS
Rychtal, który w derbach
powiatu pokonał Pogoń Trębaczów. Inaugurujące rundę
wiosenną starcie w Rychtalu mogło się podobać, ale
na pierwsze bramki kibice czekali ponad godzinę.
Losy meczu rozstrzygnęły
się w ciągu stu dwudziestu sekund. Najpierw w 61.
minucie do bramki Pogoni
trafił Dawid Rygiel, a w 63.
minucie po bramce Miłosza
Culicia było już 2:0. Rozmiary porażki zmniejszył
sześć minut przed końcem
spotkania Błażej Ostry.
Już pierwsza wiosenna kolejka przyniosła istotne rozstrzygnięcia w walce o mistrzostwo. W Czarnymlesie
walczący o awans LKS podejmował
innego pretendenta z Grębanina. Wynik otworzył już w 5. minucie Wojciech Stachowiak. Jednobramkowe
prowadzenie gospodarzy utrzymało
się do przerwy, ale zaledwie trzy minuty po zmianie stron Kacper Karbowski doprowadził do wyrównania.
Jednak pięć minut później drużyna
z Czarnegolasu odpowiedziała golem Łukasza Jamrego. Bramka ta

rozstrzygnęła losy spotkania, które
ostatecznie zakończyło się wynikiem
4:1. Porażka sprawiła, że piłkarze z
Grębanina tracą do lidera już dziesięć
punktów i raczej mogą zapomnieć o
walce o najwyższe laury. W tej sytuacji najgroźniejszym przeciwnikiem liderującej Zefki Kobyla góra

pozostają wspomniany GKS Rychtal
i WKS Witaszyce. Drużyna spod Jarocina solidnie przepracowała zimę,
ale pierwsza wiosenna kolejka zakończyła się falstartem. WKS na inaugurację wiosny przegrał bowiem na
własnym obiekcie z walczącą o utrzymanie Olimpią Brzeziny 0:1. Trudno
nie zgodzić się zatem z opinią, że
rozstrzygnięcie tego pojedynku było
największą niespodzianką inauguracyjnej kolejki.
Tymczasem na dole tabeli dorobek punktowy powiększyły GKS

Żerków oraz Victoria Laski. Drużyna z Żerkowa wygrała bardzo ważne
spotkanie z Koroną-Pogoń Stawiszyn
1:0 i zbliżyła się do swoich rywali,
zajmujących bezpieczne miejsca w
tabeli, na odległość jednego punktu.
Obok GKS-u Żerków w strefie spadkowej wciąż pozostaje CKS Zbiersk
i okupująca ostatnią pozycję Victoria Laski. Czerwona latarnia rozgrywek
bardzo udanie zainaugurowała wiosnę. Gracze z
Lasek, którzy jesienią nie
zdołali zgromadzić ani
jednego punktu, podejmowali Prosnę Kalisz, po
której liczono na zdecydowanie więcej w obecnym
sezonie. Po godzinie gry
wszystkie znaki na niebie
i ziemi wskazywały, że
Victoria znów będzie musiała obejść się smakiem
i zaliczy szesnasty ligowy mecz z rzędu w tym sezonie bez
zdobyczy punktowej. Ale gracze z
Lasek rewelacyjnie rozegrali ostatnie
fragmenty spotkania. Najpierw w 79.
minucie do wyrównania doprowadził
Patryk Werner. Ten sam zawodnik
został bohaterem swojej drużyny po
tym jak w czwartej minucie doliczonego czasu gry doprowadził do wyrównania i zapewnił swojej drużynie
pierwszy punkt w obecnych rozgrywkach. Victoria na ten sukces czekała
od sierpnia ubiegłego roku.
BAS

Wyniki 16. kolejki
LZS Victoria Laski
KS Prosna Kalisz

2 (0)
2 (1)

GKS Rychtal
LZS Pogoń Trębaczów

2 (0)
1 (0)

LKS Czarnylas
GKS Grębanin

4 (1)
1 (0)

CKS Zbiersk
KS Victoria Skarszew

0 (0)
2 (0)

LZS Doruchów
KLKS Zefka Kobyla Góra

0 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Karol Płotek - 40’, 0:2 Michał Balcerzak - 59’, 1:2 Patryk Werner
- 79’, 2:2 Patryk Werner - 90+4’.
Bramki: 1:0 Dawid Rygiel - 61’, 2:0 Miłosz Culic - 63’, 2:1 Błażej Ostry - 84’.
Bramki: 1:0 Wojciech Stachowiak - 5’,
1:1 Kacper Karbowski - 48’, 2:1 Łukasz
Jamry - 53’, 3:1 Sebastian Szczechowicz - 60’, 4:1 Sebastian Wasiela - 78’.
Bramki: 0:1 Karol Kiełbik - 63’, 0:2 Jakub Jóźwiak - 76’.
Bramki: 0:1 Fabian Ponitka - 35’, 0:2
Fabian Ponitka - 75’.

LZS Cielcza
0 (0)
Barycz Janków Przygodzki 2 (0)

Bramki: 0:1 Łukasz Hęćka - 60’, 0:2 Michał Zagórski - 90’.

WKS Witaszyce
LKS Olimpia Brzeziny

0 (0)
1 (1)

Bramka: 0:1 Przemysław Samulak - 32’.

GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 0 (0)
GKS Żerków
1 (0)
Bramka: 0:1 Patryk Rzepka - 47’.
20
17
17
15
11
11

Najskuteczniejsi strzelcy
Miłosz Kowalski (WKS Witaszyce)
Michał Fernezy (LKS Czarnylas)
Damian Kaczmarek (GKS Grębanin)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
Jan Zając (Prosna Kalisz)

Program 17. kolejki
Sobota, 23 marca 2019 roku
14:00
Olimpia Brzeziny – Prosna Kalisz
Niedziela, 24 marca 2019 roku
11:00
Victoria Skarszew – WKS Witaszyce
11:00
Barycz Janków – CKS Zbiersk
11:00
Korona-Pogoń – Victoria Laski
11:00
GKS Żerków – LKS Czarnylas
11:00
Pogoń Trębaczów – LZS Doruchów
16:00
GKS Grębanin – GKS Rychtal
16:00
Zefka Kobyla Góra – LZS Cielcza

Puchar Polski >>> Półfinaliści Pucharu Polski są już w komplecie. W grze o okręgowe trofeum pozostały cztery drużyny

Wyłoniono komplet półfinalistów

Piłkarze trzecioligowego Jaroty Jarocin, KKS-u Kalisz oraz czwartoligowi przedstawiciele z Gołuchowa i Ostrowa Wielkopolskiego awansowali do półfinałów piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu okręgu kaliskiego. Pierwszych półfinalistów wyłoniono na początku marca, wówczas KKS Kalisz wyeliminował Sokoła Bralin, a Jarota Jarocin wyrzuciła za
burtę pucharowych rozgrywek Piasta Kobylin. W środę, 13 marca z przepustki do półfinału cieszyli się piłkarze LKS-u
Gołuchów i Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski.

Wyniki ćwierćfinałów
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (2) | 0
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (1) | 3

Bramki: 1:0 Tomasz Kaczmarek - 3’, 2:0
Dawid Kuczyński - 18’, 2:1 Tomasz Kempiński - 40’, 2:2 Kamil Krawczyk - 80’.
KS Opatówek
LKS Gołuchów

3 (1)
4 (2)

Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 12’, 0:2
Szymon Gałczyński - 20’, 1:2 Grzegorz
Kuświk - 34’, 1:3 Paweł Stempień - 55’,
1:4 Krystian Benuszak - 80’, 2:4 Konrad
Chojnacki - 82’, 3:4 Mateusz Spychalski
- 88’ (z karnego).
Program półfinałów
Środa, 3 kwietnia 2019 roku
Ostrovia Ostrów – KKS Kalisz
16:30
Gołuchów – Jarota Jarocin
LKS
16:30

Ci pierwsi pokonali Klub Sportowy Opatówek, a ostrowianie po
niezwykle zaciętym boju, zakończonym rzutami karnymi wyeliminowali
Pogoń Nowe Skalmierzyce. Starcie
w Nowych Skalmierzycach dostarczyło spodziewanych emocji, ale
dramaturgia tego spotkania przyszła
chyba oczekiwania obu stron. Początek spotkania znakomicie ułożył
się dla drużyny z Nowych Skalmierzyc, która po zaledwie trzech minutach prowadziła po bramce Tomasza
Kaczmarka. Kwadrans później ekipa gospodarzy podwyższyła na 2:0
za sprawą Dawida Kuczyńskiego i
wydawało się, że jest już po meczu.
Strata dwóch bramek podziałała jednak mobilizująco na podopiecznych

Marcina Kałuży, którzy nie dali za
wygraną i na pięć minut przed przerwą kontaktową bramkę zdobył Tomasz Kempiński. Druga połowa to
nieco lepsza gra Ostrovii. Choć sytuacji nie brakowało pod jedną, jak i
pod drugą bramką. Na kilkadziesiąt
minut przed zakończeniem meczu
drużyna gospodarzy musiała radzić
sobie w dziesiątkę. Za faul na zawodniku z Ostrowa drugą żółtą kartkę, a
w konsekwencji czerwoną otrzymał
Dawid Kuczyński. Ta sytuacja tylko
napędziła gości, którzy rzucili się do
odrabiania strat. Okazji ku temu było
sporo, jednak wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero
w 80. minucie, strzałem z lewej strony
boiska popisał się Kamil Krawczyk,

doprowadzając do wyrównania. Po
końcowym gwizdku sędziego nadal
nie wyłoniono zwycięzcy. W tej sytuacji sędzia zarządził konkurs rzutów karnych. W konkursie jedenastek
lepsi okazali się ostrowianie. Na linii
bramkowej stanął świetnie dysponowany tego dnia Bartosz Jankowski,
który trzykrotnie powstrzymał rywali. Ostrovia wygrała 3:0 awansując tym samym do półfinału. W meczach o awans do tegorocznego finału
Ostrovia zagra z KKS-em Kalisz,
natomiast LKS Gołuchów zmierzy
się z Jarotą Jarocin. Gołuchowianie
po niezwykle zaciętym meczu wyeliminowali Klub Sportowy Opatówek.
Losy meczu ważyły się niemal do
ostatnich sekund. Walczący ambitnie

wyniki i tabele
IV Liga Grupa Wielkopolska
22. kolejka | wiosna 2019
Ostrovia Ostrów – Polonia Kępno .............– 2:1
Warta Międzychód – Unia Swarzędz ........– 0:3
Olimpia Koło – LKS Gołuchów ..................– 2:4
Kotwica Kórnik – Pogoń Nowe S. .............– 0:0
Polonia Leszno – Krobianka Krobia .........– 3:0
Lubuszanin – Nielba Wągrowiec ..............– 1:1
Centra Ostrów – Victoria Września ...........– 0:0
Obra Kościan – KS Opatówek ...................– 0:1
Sokół Pniewy – Zjednoczeni ....................– 1:0
Tarnovia Tarnowo – Orkan Śmiłowo .........– 1:3
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 22 49 50:20
2. MKS Nielba Wągrowiec
22 46 39:24
3. SKS Unia Swarzędz
22 42 47:31
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 22 39 49:35
5. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 22 39 42:31
6. KKS Polonia Kępno
22 34 33:21
7. KS Polonia 1912 Leszno
22 34 33:21
8. KP Obra 1912 Kościan
22 34 31:28
9. MKS Victoria Września
22 33 36:26
10. LKS Gołuchów
22 33 38:33
11. LZS Orkan Śmiłowo
22 32 33:33
12. KS Sokół Pniewy
22 29 28:44
13. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 22 29 33:38
14. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 28 34:30
15. MLKP Warta Międzychód 22 25 35:39
16. KS Opatówek
22 25 22:31
17. KSS Kotwica Kórnik
22 22 38:48
18. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 22 19 31:46
19. LZS Krobianka Krobia
22 18 20:54
20. MKS Olimpia Koło
22 6 24:60
Kaliska Klasa Okręgowa
16. kolejka | wiosna 2019
Victoria Laski – Prosna Kalisz ..................– 2:2
LKS Czarnylas – GKS Grębanin ................– 4:1
LZS Doruchów – Zefka Kobyla Góra .........– 0:2
Korona-Pogoń – GZS Żerków ...................– 0:1
CKS Zbiersk – Victoria Skarszew ..............– 0:2
Korona-Pogoń – GKS Żerków ..................– 0:1
GKS Rychtal – Pogoń Trębaczów ..............– 2:1
LZS Cielcza – Barycz Janków ...................– 0:2
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
16 38 47:11
2. GKS Rychtal
16 36 36:20
3. WKS Witaszyce
16 31 36:22
4. LKS Czarnylas
16 29 41:25
5. GKS Grębanin
16 28 39:20
6. Barycz Janków Przygodzki 16 26 30:24
7. KS Victoria Skarszew
16 25 34:31
8. LZS Pogoń Trębaczów
16 24 19:28
9. LZS Doruchów
16 23 21:32
10. LZS Cielcza
16 22 30:27
11. KS Prosna Kalisz
16 21 34:38
12. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 16 18 24:25
13. LKS Olimpia Brzeziny
16 18 24:34
14. GKS Żerków
16 17 17:29
15. CKS Zbiersk
16 11 17:35
16. LZS Victoria Laski
16 1 10:58
Kaliska Klasa A Grupa 2
14. kolejka | wiosna 2019
LKS Jankowy – Strażak Słupia .................– 3:1
Wielkopolanin – Ostrovia II Ostrów ..........– 1:5
Pelikan Grabów – Płomień Opatów ..........– 3:0
KS Rogaszyce – Sokół Bralin ....................– 2:2
Zawisza Łęka O. – Sokół Świba ................– 5:1
Sulimirczyk – OKS Ostrów Wlkp. ..............– 0:0
LZS Czajków ........................................– pauza
1. LZS Pelikan Grabów
13 29 33:11
2. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 13 24 35:24
3. OKS Ostrów Wlkp.
13 24 30:20
4. KS Rogaszyce
13 24 21:21
5. LZS Strażak Słupia
13 23 27:20
6. LKS Zawisza Łęka Opatowska 13 21 21:20
7. LKS Sokół Świba
13 21 36:29
8. LKS Jankowy 1968
13 17 24:33
9. LZS Czajków
12 13 22:23
10. LKS Sokół Bralin
13 12 19:25
11. LZS Płomień Opatów
13 11 18:28
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 13 10 15:34
13. Wielkopolanin Siemianice 13 9 27:40

gracze z Opatówka nie zdołali jednak
dogonić gołuchowian, którzy dzięki
wygranej 4:3 zapewnili sobie prawo
gry o tegoroczny finał pucharowych
rozgrywek.
BAS
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Sport

piłka nożna

KALISKA KLASA b grupa 3
SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSENNA 2019

i liga okręgowa

juniora starszego grupa 2
SEZON 2018/2019

24
IV

Tygodnik Kępiński 21 marca 2019

RUNDA WIOSENNA 2019

