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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

Piwnica pełna klisz i taśm filmowych

– komu jest potrzebne archiwum Stanisława Haniszewskiego?
Dominik Makosch i Sławomir Kasztelan z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej
wraz ze zinwetaryzowanymi filmami w Muzeum Ziemi Kępińskiej. Pasjonaci w wyjątkowej piwnicy znaleźli sporo zdjęć i filmów zrobionych i nakręconych w Kępnie przez
znanego fotografika - Stanisława Haniszewskiego.
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www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Informacje

aktualności
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kępnie przeprowadził referendum strajkowe w kilkunastu placówkach oświatowych w naszym powiecie, w którym nauczyciele opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku

Nauczyciele chcą strajkować
śniu i w styczniu 2020 r., a premier
zapowiada, że nauczyciel dyplomowany od nowego roku będzie zarabiał
6000 zł (brutto). Nauczyciel zgodnie
z Kratą Nauczyciela ma dziś pensum
(etat) 18 godzin tygodniowo, ponadto
ferie wiosenne i letnie oraz prawie 2
miesiące wakacji, stąd w wielu środowiskach zawodowych uważają, że zarabia dobrze, adekwatnie do wykonywanej pracy. Dodatkowo przypomnę,

centowej podwyżce w 2019 roku pensja nauczyciela bez dodatków wynosi:
od 1 833 zł netto dla stażysty, a do 2
496 zł netto dla nauczyciela dyplomowanego. Do tego dochodzą dodatki:
motywacyjny i za wychowawstwo,
wysługę lat oraz nadgodziny, czyli
do wynagrodzenia podstawowego,
jak można przypuszczać, dołożone
jest jeszcze około 1 000 zł. Kolejne
podwyżki mają otrzymać we wrze-

jeśli mielibyśmy ostatnie podwyżki
pomnożyć przez 18, a nie 20 godzin
z karcianymi, to wychodzi, że od
kwietnia 2018 r. do września 2019 r.
nauczyciele otrzymają 22% podwyżki, a nie 16,1%, jak informuje MEN.
Ile szkół wzięło udział
w referendum?
W związku z rozpoczętym sporem z rządem w szkołach przeprowadzono referenda, w których nauczy-

Źródło: MEN

Obyś cudze dzieci uczył – głosi stare porzekadło. I warto o tym
pamiętać w sytuacji, z jaką mamy
do czynienia w kraju od kilku tygodni. Zapowiadany przez ZNP strajk
wzbudza wiele emocji w środowisku
nauczycielskim jak i wśród rodziców.
Spróbujmy dociec dlaczego? ZNP
domaga się podniesienia wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli
o 1 000 zł (netto). Już po pięciopro-

ciele mieli opowiedzieć się, czy są za
przystąpieniem do akcji strajkowej.
Przewodniczący ZNP Sławomir
Broniarz poinformował, że do pozwu zbiorowego weszło ponad 85%
placówek edukacyjnych, a za strajkiem w tych placówkach opowiedziało się od 85 do 90% pracowników.
Z kolei Ministerstwo Edukacji
Narodowej podaje, że w 71% publicznych przedszkoli, 52% szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych nie przeprowadzono referendów strajkowych. Biorąc pod uwagę
jedynie szkoły ponadgimnazjalne i
ponadpodstawowe odsetek ten wynosi 62%. Oznacza to, że większość
placówek oświatowych w kraju nie
będzie strajkowała, gdyż, aby przystąpić do strajku czynnego, musiało
być przeprowadzone referendum. Oznacza to, że większość placówek
w całym kraju będzie pracowała bez
problemów. To ważna informacja dla
rodziców i uczniów, którzy przygotowują się do egzaminów ósmoklasistów, gimnazjalnych oraz maturalnych - czytamy w komunikacie MEN.
Referendum w regionie
W gminie Kępno do referendum (na dzień 25.03.br.) przystąpiło
17 placówek oświatowych (szkoły
i przedszkola) oraz Szkoła Podstawowa w Mroczeniu i Zespół Szkół
Specjalnych w Słupi. Referendum nie
odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie. W referendum
wzięło udział 600 pracowników
szkoły, z 756 uprawnionych co stanowi 79,36%. Za przystąpieniem do
strajku opowiedziało się 571 głosujących, co stanowi 88,17%. Zauważyć
trzeba, że tylko w Przedszkolu Samorządowym nr 4 na Os. Odrodzenia
wszyscy uprawnieni głosowali za
przystąpieniem do strajku, oznacza
to, że około 150 dzieci uczęszczających do tego przedszkola nie znajdzie
opieki. I co na to rodzice przedszkolaków pracujący zawodowo?
Kiedy strajk?
Jak zapowiadają związkowcy
strajk rozpocznie się 8 kwietnia br.
Oznacza to, że jego termin może
zbiec się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10,
11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, a 6 maja
mają rozpocząć się matury. Egzaminy zewnętrzne stanowią istotny, niezmienny element polskiego systemu
oświaty. Dzięki nim odbywa się rekrutacja zarówno do szkół wyższych,
jak i do szkół ponadpodstawowych.
Należy pamiętać, że przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego/eg-

zaminu ósmoklasisty jest jednym z
warunków ukończenia gimnazjum,
szkoły podstawowej. Uzyskany wynik jest brany pod uwagę w procesie
rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej. Wyniki egzaminu maturalnego,
zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i dodatkowych, stanowią
podstawowe kryterium naboru na poszczególne kierunki studiów.
Za strajk nie będzie
wynagrodzenia
Nauczyciele muszą mieć świadomość, że za dzień strajku nie należy
im się wynagrodzenie. Oczywiście,
poza składkami odprowadzanymi
od wynagrodzenia. Tak stanowi
m.in. ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nauczyciele mogą
dziennie stracić na tym strajku nawet
130 zł. Udział w strajku przez co najmniej tydzień to obniżone wynagrodzenia netto, przykładowo dla nauczyciela dyplomowanego o 780 zł netto,
mianowanego - 675 zł i kontraktowego - 604 zł.
Sprywatyzować oświatę?
Do dziś nie ma powszechnej wiedzy wśród związkowców, jak będzie
wyglądał planowany strajk, czy nauczyciele będą w szkole siedzieli w
pokoju nauczycielskim tyle godzin
ile mają w planie, czy też szkoła będzie zamknięta, a protestować będą w
domu... I tu rodzi się pytanie, w powiecie kępińskim, gdzie niskie jest bezrobocie, a większość przedsiębiorstw to
prywatne firmy, w których pracujący
mają dzieci w przedszkolu lub szkole,
jak dyrekcja szkoły, organy prowadzące czyli Urząd Miasta i Gminy lub Starostwo Powiatowe zamierzają zapewnić opiekę przedszkolakom i uczniom
w czasie strajku, gdy ich rodzice pracują po 10 lub więcej godzin?
Dlaczego informacje o bezterminowym strajku hulają tylko po

placówkach samorządowych? Odpowiedź jest prosta. Szkoły z czesnym
dbają o wizerunek, boją się utraty
swoich uczniów, których rodzice
mogą w każdej chwili przenieś swoje
pociechy do placówki z większym,
mniejszym lub podobnym czesnym.
Dlaczego o swój wizerunek nie potrafią zadbać szkoły samorządowe?
Warto wiedzieć, że w placówkach prywatnych pensje minimalne
mogą być oferowane też z Kodeksu
Pracy zamiast tych zapisanych w archaicznej nieprzystającej do dzisiejszych czasów Karcie Nauczyciela.
Wniosek prosty: strajk nauczycieli
ominie bogatych, nie stanowi dla
nich problemu, z którym stykają się
inni rodzice, też pragnący kształcić
swoje pociechy.
Czy zatem należy sprywatyzować polską oświatę w większym
stopniu, z punktu widzenia rodziców
rozstrzygnięcie to przyniosłoby im
więcej spokoju i bezpieczeństwa. A
może po prostu zmieńmy oświatę.
Dlaczego funkcjonuje nadal przyjęta
w epoce komunizmu Karta Nauczyciela, która blokuje wszelkie reformy
w oświacie. Wszak, jak mawiają liberałowie mamy wolny rynek i można
zmienić pracę szczególnie w naszym
powiecie, gdzie jest tak niskie bezrobocie. Każdy ma takie prawo, nauczyciel też, będzie zarabiać więcej,
ale już skończy się 18-godzinny tydzień pracy i będą pracować tyle godzin, ile inni pracownicy w firmach
prywatnych. Stwórzmy zatem protestującym warunki do ośmiogodzinnego czasu pracy, podejmowaliśmy
już niejedno wyzwanie, zmierzmy
się i z tym. Niech komitety strajkowe - oprócz uzasadnionych wówczas
roszczeń o podwyżkę - zawalczą też o
unormowanie sytuacji ekonomicznej
w polskich szkołach.
m

Wyniki referendum strajkowego w oddziale ZNP w Kępnie
(stan na 25.03.2019 r.)
Jednostka
Uprawnionych Udział Udział %
oświatowa				
Szkoła podstawowa (SP) nr 1
SP nr 2
SP nr 3
SP Hanulin
SP Olszowa
SP Mikorzyn
SP Śwoba
SP Myjomice
SP Kierzno
SP Krążkowy
ZSP nr 1
ZSP nr 2
ZSS w Słupi
Przedszkole Samorzadowe (PS) nr 2
PS nr 4
PS nr 5
PS Mikorzyn
PS Hanulin
SP Mroczeń

72
45
71
37
20
33
29
28
21
21
82
62
69
37
26
26
13
34
30

59
42
60
33
19
28
16
26
19
19
72
51
51
33
26
24
11
29
27

81,94
93
85
89,19
95
85
55,17
92,86
90,48
90,48
87,8
82
73,9
89,2
100
92,3
85
85,29
90

Głosy
ważne
59
39
60
33
19
27
16
26
19
17
71
51
51
33
26
24
11
28
27

Głosy
Za
ZA strajkiem %
55
35
48
31
17
23
12
24
16
16
68
44
43
31
26
18
10
27
26

93
83
80
93,94
89,47
82
75
92,31
84,21
84,21
94,4
86,27
84,31
93,9
100
75
91
97
96,3
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Wiadomości

informacje

19 marca br w imieniny św. Józefa w kościele pod wezwaniem św. Marcina odbyła się uroczysta msza święta w intencji rzemieślników, producentów mebli, pracowników branży
stolarsko–meblarskiej oraz ich rodzin

We mszy św. uczestniczył
poczet sztandarowy...

W święto patrona rzemieślników i stolarzy

Rozpoczynając mszę świętą w intencji rzemieślników oraz pracodawców i pracowników branży stolarsko
– meblarskiej proboszcz Jerzy Palpuchowski przypomniał, że św. Józef
- jest patronem wielu środowisk pracowniczych do którego modlimy się,
aby wyprosić sobie łaski. Zaznaczył

też, że św. Józef jest nie tylko patronem rzemieślników, cieśli i stolarzy
ale również licznych stowarzyszeń i
zgromadzeń zakonnych, noszących
jego imię.
W eucharystii wśród kilkudziesięciu przedsiębiorców, pracowników
z branży meblowej i rzemieślników
uczestniczyli przewodniczący Rady

zawodowej i naszym życiu– zaznaczył proboszcz. Stwierdził również,
że poprzez wstawiennictwo i modlitwę do św. Józefa powinniśmy prosić - aby miał w opiece naszą pracę
zawodową, od której zależy nasz
byt. On swoją opieką i obecnością
czynił cuda. Pozostawił nam przykład swojego życia, z którego mamy brać przykład.
Bez opieki jego i wsparcia
nic nie osiągniemy. Módlmy się do niego i wypraszajmy u niego łaski,
a będziemy wysłuchani.
Dziękujemy Tobie św. Józefie, za to, że mamy pracę
i jest tak małe bezrobocie
w naszym regionie. Na zakończenie kazania wspominał – Niech oblubieniec
Maryi będzie czczony w
naszych rodzinach i nam
błogosławił w pracy i w
Ks. J. Palpuchowski modlił się
życiu.
przy obrazie św. Józefa
Na zakończenie uroczystej mszy świętej ks. J.
Czekała (starszy Cechu), Stanisław Palpuchowski wraz z wiernymi moPrzybylski (podstarszy Cechu), Jó- dlił się przed obrazem św. Józefa,
zef Klimecki (podstarszy Cechu).
który osiem lat temu ufundował właW homilii ks. J. Palpuchowski ściciel Grupy Meblowej HK Henryk
położył główny akcent na pracy w Kaczorowski. Wierni dziękowali
życiu współczesnego człowieka – za otrzymane łaski i prosili o dalsze
Zgromadziliśmy się na mszy świę- wsparcie oraz błogosławieństwo w
tej, aby dziękować św. Józefowi za codziennej pracy zawodowej.
jego obecność i wsparcie w pracy
m

Miasta i Gminy w Kępnie Andrzej
Stachowiak oraz były eurodeputowany Witold Tomczak. Jednocześnie w
celebrze brał udział poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych, który
reprezentowali: Marek Wróbel, Kazimierz Rachel i Tadeusz Obalski,
wraz z delegacją, w składzie: Marek

... i delegacja Cechu
Rzemiosł Różnych
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Dzięki staraniom Krystyny Sumisławskiej z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kępińskiej pewną październikową sobotę 2018 roku miałem okazję spędzić w piwnicy jednego
z bloków mieszkalnych w samym środku najstarszego z polskich miast: Kalisza – piwnicy wyjątkowej, bo pełnej filmów nakręconych przez Stanisława Haniszewskiego
– fotografika, bez którego utrwalony na fotografii obraz Kępna doby PRL nie byłby bogaty a, nazwijmy to po imieniu: ubogi. Zacznijmy jednak od początku

Piwnica pełna klisz i taśm filmowych
– komu jest potrzebne archiwum Stanisława Haniszewskiego?

Kępno na starej fotografii –
sprawa wciąż otwarta
Cała przygoda z odkrywaniem
historii Kępna na zdjęciach zaczęła
się oczywiście na stronie www.kepnosocjum.pl. Dziś na portalu znajduje
się, bagatela, prawie 35 tysięcy zdjęć.
Co ciekawe, o ile dynamika dodawania zdjęć związanych ze współczesnym miastem i szeroko rozumianą
Ziemią Kępińską spadła, a może
przeniosła się na facebook’a, o tyle
wciąż zaskakująco dużo jest dodawanych do zbiorów portalu zdjęć ukazujących lata PRL-u, a nawet okupacji
czy przedwojenne.
Kępno w obiektywie
Stanisława Haniszewskiego
Po raz kolejny warto podkreślić,
że byłoby trudno ukazać powojenną
historię Kępna bez zdjęć wykonanych
przez jednego człowieka – Stanisława Haniszewskiego, najbardziej
znanego i posiadającego największy
dorobek dokumentalny fotografika

Wciąż obecny
Spuścizna po S. Haniszewskim
została w Kępnie doceniona i zadbano o promocję Jego dorobku. Osoba i
prace Pana Stanisława stały się również inspiracją dla żyjących w Kępnie już w XXI wieku – Jego imieniem
nazwano działającą w KOK sekcję
fotografii, a w 2015 roku zrealizowano tamże projekt „Kępnian portret
własny” – wtedy to dzięki zaangażowaniu: Małgorzaty Frali–Kędzior,
Pawła Jeziornego i byłej dyrektorki
KOK – Justyny Hołub-Rojkiewicz
przeprowadzono warsztaty, zrealizowano wystawę i wydano publikację zgrabnie łączącą wizerunek
dzisiejszego Kępna z tym sprzed lat,
uchwyconym na zdjęciach przez S.
Haniszewskiego.
Nie tylko fotografia
To wcale jednak nie koniec odkrywania historii utrwalonej przez
S. Haniszewskiego. Jesienią 2018
r. dzięki zaangażowaniu Krystyny

St. Haniszewski w czasie fotografowania Kępna. Źródło: www.socjum.kepno.pl

Kępna. Choć okres działalności S.
Haniszewskiego w Kępnie to zaledwie 20 lat (od około 1955 do 1975
roku) to przypada on na stosunkowo
korzystne (o ile tak można pisać o
czasach PRL) i spokojne zarówno dla
Polski jak i dla samego Kępna czasy. W Kępnie powstały wtedy osiedla
mieszkaniowe, szkoły i wielkie zakłady produkcyjne, które na trwale
zmieniły charakter miasta. Na równi
z prywatnym życiem mieszkańców
miasta fotograf dokumentował też te
zmiany dotyczące rozbudowy naszego miasta. Można przypuszczać, że
do dzisiaj w archiwach Ponar-Remo
czy Montochemu znajdują się setki
zdjęć ukazujące powstawanie miejsc
pracy dla setek mieszkańców naszego
miasta. Tak rzecz ma się z archiwum
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie: składa się ono z tysięcy zdjęć z
trzech dekad PRL-u. Na zdjęciach z
tego archiwum, zaprezentowanych
tylko w małej części podczas zeszłorocznej wystawy pt.: „Początki Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie” w
Muzeum Ziemi Kępińskiej udokumentowano zarówno powstawanie
bloków, w których znalazło miejsca
do życia ponad 25% mieszkańców
Kępna jak i codzienne życie ludzi
ukazujące blaski i cienie Polski w dobie socjalizmu.
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Sumisławskiej doszło do spotkania
z Elżbietą Haniszewską, mieszkającą w Kaliszu wdową po Panu Stanisławie, która poprzez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kępińskiej przekazała naszemu muzeum 77 dużych
puszek zawierających filmy nakręcone przez Jej męża w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Jako przewodniczący Rady
Muzeum zdawałem sobie sprawę z
natłoku zajęć, przed którym stoją
pracownicy muzeum (do dzisiaj nie
zdołano np. przeprowadzić cyfrowej
inwentaryzacji muzealnych zbiorów)
dlatego też po przywiezieniu materiału filmowego do Kępna, razem ze
Sławomirem Kasztelanem z TMZK
zdecydowaliśmy się samodzielnie
zewidencjonować to, co wypełniło
szczelnie po brzegi nasze kombi. Pasji
towarzyszyło także odpowiednie wykształcenie (obydwoje ukończyliśmy
historię), więc możemy nieskromnie
przypuszczać, że nasza inwentaryzacyjna misja została osiągnięta.
Jak wyglądała
inwentaryzacja?
Tak oto listopadowe i grudniowe
wieczory spędziliśmy mozolnie opisując to, co znajdowało się wewnątrz
siedemdziesięciu siedmiu puszek,
zawierających filmy. Zdarzało się, że
w puszce znajdował się jeden długi

film, a bywało i tak, że jedna pusz- Szczególnie dużo filmów dotyczy zestawem obiektywów służących
ka zawierała osiemnaście różnych, Wieruszowa i Ostrzeszowa. Wspo- naszemu fotografikowi w latach przekrótkich filmów. Zdecydowana więk- mnieć wypada o dwóch dużych prowadzki z Kępna do Kalisza.
Co dalej
szość filmów była nieopisana, więc filmach dotyczących naszych sąsiaze spuścizną
każdy musieliśmy opisać, na podsta- dów zza Prosny. W kolekcji po S.
po Haniszewskim?
wie pierwszych klatek oraz nadać mu Haniszewskim mamy np. „RegioNietrudno dostrzec wyjątkowy
numer.
nalne Kroniki Wieruszowskie z lat
Co jest na filmach
1974/1975”. Oto jak przykładowo potencjał drzemiący w przekazaWiększość filmów pozbawiona wyglądają tytuły filmów nadane nym muzeum materiale filmowym.
jest dźwięku, co teoretycznie zmniej- przez Pana Stanisława z puszki nr W najbliższym czasie najważniejsze
będzie uzupełnienie, zakonserwosza ich wartość – ale wciąż
wanie i zdigitalizowanie materiałów
są one wyjątkowym zapifilmowych pozostałych po S. Hanisem siódmej dekady XX
szewskim. Potrafię sobie wyobrazić
wieku w województwie
zakładkę na stronie internetowej nakaliskim. Dużo jest tutaj
szego muzeum prowadzącą do osobfilmów będących „Kroninego archiwum filmowego związanekami Województwa Kaligo z działalnością Pana Stanisława.
skiego”. Dużo jest Kalisza,
Filmy bez dźwięku mogą się doczeWieruszowa, Ostrzeszowa.
kać podkładu będącego wspomnieSą typowe dla tamtych czaniami pracowników Montochemu,
sów filmy propagandowe
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie lub
– otwieranie nowych zakłakępińskich szkół i do tego właśnie,
dów pracy, przemówienia,
jako członek Rady Muzeum będę dączyny społeczne. Dzieje
żył, choć wiem, że sfinalizowanie tej
Rolniczej Spółdzielni w
sprawy będzie wymagało dużego naNowej Wsi (niestety, nie jest
kładu czasu, pracy i środków finanto najprawdopobniej Nowa
sowych. Podczas pracy nad inwenWieś z naszego powiatu)
taryzacją musieliśmy się mierzyć z
są utrwalone na kilkunastu
Elżbieta Haniszewska, wdowa po Panu
opiniami określającymi zbiór filmów
rolkach. Podobnie szeroko
Stanisławie podczas przekazania filmów
po S. Haniszewskm jako stertę niepoudokumentowane są dokotrzebnych śmieci. W samym muzeum
nania Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Borowcu.
012: Bolesławiec wykopalisko, Czyny spotkaliśmy się w opinią, że kolekcja
A co z Kępnem
społeczne, Ośrodek TKKF, Dożyn- ta jest (sic) „za młoda”, „niepotrzebi okolicą?
ki, Wystawa rolnicza, Woda dla wsi, na”, „nie ma na nią miejsca” a „rzeczy
S. Haniszewski ostatnie swoje Wzorowa wieś – Sokolniki, Wieru- z lat siedemdziesiątych nie zbieramy”
lata życia spędził w Kaliszu, jednak- szów, Spółdzielnie zaopatrzeniowe, – automatycznie pojawia się pytanie
że najbardziej znany i doceniany jest WPPT, Czyny społeczne, np. Prosna, - ile będą warte rzeczy z lat siedemwłaśnie w naszym Kępnie. To tutaj Las, Pomnik w Wyszanowie, PGR Je- dziesiątych XX wieku za sto lat?
Komu jest więc potrzebna
bowiem przyszło mu dokumento- dynak, Obwodnica, Otwarcie Dworfilmowa spuścizna
wać dynamiczną i płodną pierwszą ca PKS, Budowa drogi, SUW – GaSt. Haniszewskiego?
połowę „złotej dekady” Edwarda lewice.
Nam samym – nie tylko po to, by
Gierka. Rok przed załamaniem goNie tylko filmy
spodarki rozbuchanej przez kredyty
Oprócz filmów E. Haniszewska zobaczyć jak absurdalne potrafiło być
z zachodu, rok przed wystąpieniem przekazała naszemu muzeum dużą życie w ostatnich dekadach PRL-u,
robotników w czerwcu 1976 r. kępiń- część wyposażenia ciemni, należą- ale także po to by w sposób niekonski fotograf wyjechał do Kalisza. Na cej do fotografa: znajdują się w niej wencjonalny: nie dzięki muzealnej
filmach pochodzących z Kępna, lub dwa zabytkowe projektory do filmów, wystawie, kolejnej książkowej puZiemi Kępińskiej możemy znaleźć powiększalnik fotograficzny, aparat i blikacji czy zdjęciom, ale dzięki filjeden duży film dotyczący Monto- wiele pomniejszych urządzeń, które mowi zobaczyć, jak wyglądało życie
chemu, kilka filmów związanych odpowiednio wyeksponowane mo- naszych dziadków, rodziców czy nas
z dzisiejszym Leśnym Zakładem głyby stworzyć klimat pracowni fo- samych u schyłku Polski doby demoDoświadczalnym w Siemianicach. tograficznej z lat siedemdziesiątych. kracji ludowej. Kto wie, może sami
Dwa duże filmy będące Kroniką Trwają rozmowy nad przekazaniem się na tych ocalałych, dwustu dwuZiemi Kępińskiej. Filmy związane z muzeum dwóch kamer (radzieckiej dziestu filmach odnajdziemy?
Dominik Makosch
liceum w Kępnie i Zespołem Szkół i szwajcarskiej) i aparatów wraz z
Rolniczych w Słupi pod Kępnem.
Duży film dotyczący działalności
Urzędu Miasta i Gminy Kępno oraz
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące
wiele innych. Oto jak przykładowo
poziomu
smogu w centrum Kępna (Rynek 2), dane smogowe zanieczyszczonego powiewygląda zawartość jednej z puszek,
nadaliśmy jej numer 031, a tytuły na- trza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
3
3
dał sam S. Haniszewski: 24 rocznica stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m , poziom informowania występuje przy 200 µg/m ,
3
a
alarmowy
–
przy
300
µg/m
.
ORMO, Życie świetlicowe ZSZ Kępno, Kępno – 24 rocznica wyzwolenia,
	DATA	PYŁ PM 2.5 (µg/m3) 	PYŁ PM 10 (µg/m3)	JAKOŚĆ
50-lecie Powstania Wielkopolska,
		
– % NORMY
– % NORMY	POWIETRZA
25-lecie PRL, Budowa gazowni w
20.03
57
(230%)
77 (154%)
Zła
Kępnie, Wystawa prac uczniowskich
21.02
63
(252%)
86
(172%)
Zła
ZSZ Kępno, Kępno – melioracja, ZSZ
22.03
89
(354%)
122
(243%)
Zła
pomaga przy wykopkach, Turniej
23.03
35
(140%)
48
(97%)
Bywało
lepiej
gromad Rychtal – Bralin, Kępno Św.
24.03
32 (128%)
45 (91%)
Bywało lepiej
Sportu szkolnego, Piotrówka – wodo25.03
66 (266%)
91 (181%)
Zła
ciąg, Bralin oddanie Domu Strażaka,
26.03
39
(155%)
55
(110%)
Bywało
lepiej
Kępno – miasto budowa spółdzielni
mieszkaniowej, budowa kotłowni,
Oznaczenie kolorów:
Wspaniała
Dobra
Bywało lepiej
Zła
Bardzo zła
Rychtal – Torzeniec, obchody.
Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Podobnie rzecz ma się z filmaRaport będziemy publikować co tydzień.
mi dotyczącymi naszych sąsiadów.
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Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie

Wszyscy z niecierpliwością czekają na wiosnę
Pierwszy dzień wiosny w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Przemysła II
w Kępnie cała społeczność szkolna
przywitała bardzo radośnie. Uczniowie klas I-VI prezentowali swoje wyjątkowe umiejętności recytatorskie,
aktorskie, taneczne, wokalne, lingwistyczne, a nawet kulinarne na „Wio-

sennym festiwalu młodych talentów”,
organizowanym przez Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunami.
Po wystąpieniach, dzieci z najmłodszych klas I-III uczestniczyły w
happeningu zorganizowanym przez
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie we
współpracy z Komendą Powiatową
Dzięki kolorowym strojom uczniów wiosna
na pewno zechce już do nas przyjść

Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i Komendą Powiatową Policji w
Kępnie pn. „Stop smog!”. Po uroczystym przemarszu ulicami miasta do
kina, uczestnicy obejrzeli spot, dotyczący problemu smogu, w którym
występowało około 800 przedszkolaków z gminy Kępno.
Najstarsze klasy VII-VIII i gimnazjalne Dzień Wiosny spędziły,
poszerzając swoją wiedzę o zdrowej
żywności. Uczniowie przygotowywali prezentacje dotyczące wylosowanego owocu lub warzywa, przedstawiali wiersz lub piosenkę na jego
temat oraz przepis na danie zawierające dany produkt. Zwieńczeniem
dnia była degustacja potraw przygotowanych przez klasy. Na stołach
królowały wymyślne sałatki oraz
owocowe ciasta.
Wspólna zabawa sprawiła, że
wszystkim dopisywał dobry humor z
powodu nadejścia wiosny.
Agnieszka Wiśniowska,
Alicja Kostencka

Fot. www.kobietawsadzie.pl

Pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, finansowana
z budżetu PROW 2014-2020

Koniec naboru
na małe przetwórstwo
Łącznie 199 wniosków o dofinansowanie inwestycji w tzw. małe
przetwórstwo wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa do południa 1 marca br. –
ostatniego dnia naboru. - Ostateczna
liczba rolników, którzy ubiegają się
o to wsparcie, będzie znana, gdy do
agencji dotrą również wnioski przesłane pocztą – mówi rzecznik prasowy ARiMR Paweł Mucha.
Pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, finansowanego z budżetu PROW 20142020, przyznawana jest w formie
refundacji do 50% kosztów na realizację inwestycji służących przetwór-

stwu, m.in. mleka, mięsa, owoców i
warzyw oraz zbóż i ziemniaków.
W tym roku rozszerzono grono
osób, które mogły skorzystać z takiego wsparcia.
Rolnicy, którzy zdecydowali się
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa,
złożyli 103 wnioski, z kolei rolnicy
prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej
i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego – 96. Dla pierwszej grupy
rolników limit wsparcia wynosi do
500 tysięcy złotych, dla drugiej – do
100 tysięcy złotych.
Oprac. KR
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Lokalne eliminacje konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

Reprezentantki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie zajęły drugie miejsce w
etapie wojewódzkim Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Amelia będzie
Uczennice z Kępna drugie w Wielkopolsce
reprezentować Kępno

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli uczniowie
z czterech szkół podstawowych z gminy Kępno

11 marca br. w kępińskim ratuszu
odbyły się lokalne eliminacje konkursu „Ośmiu wspaniałych”. W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie z
czterech szkół podstawowych z gminy
Kępno: Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kępnie, Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kępnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w
Kępnie oraz Szkoły Podstawowej w
Krążkowach.
Przesłuchania
przeprowadziło
jury w składzie: radna Rady Miejskiej
w Kępnie Irena Sadek, dyrektor Po-

radni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kępnie Elwira Leśniewicz-Drzazga, prezes Stowarzyszenia „Kępiński
Klub Amazonki” Halina Pazek, Agata Moska z Samorządowej Biblioteki
Publicznej im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej oraz Anna Dulian z
Wydziału Komunikacji Społecznej i
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta
i Gminy w Kępnie.
Do udziału w etapie ogólnopolskim wybrana została Amelia Klaczyńska.
Oprac. KR

Bibliotekarki z Samorządowej Biblioteki Publicznej w
Kępnie odwiedziły Poznańskie Targi Książki

Z miłości do książek
Bibliotekarki z Samorządowej
Biblioteki Publicznej im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie
wzięły udział w Poznańskich Targach
Książki, które odbywały się od 1 do
3 marca br.
Ta impreza, mająca blisko 20-letnią historię, zmieniła swoją formułę.
Dotychczas popularyzowano książki dla najmłodszych odbiorców, a
w tym roku targi otworzyły się na
szersze grono czytelników – miłośników książki popularnej, ambitnej
oraz naukowej i popularnonaukowej.
Książka towarzyszy czytelnikom i

jest przez nich pożądana na każdym
etapie życia. Łączy pokolenia i przyciąga przedstawicieli różnych grup
wiekowych. Na targach książki każdy mógł znaleźć inspirującą lekturę.
Tradycyjnie, imprezie towarzyszył specjalnie przygotowany program, bogaty w spotkania autorskie,
warsztaty, wystawy, prezentacje
nowości wydawniczych, konkursy,
panele i spotkania w gronie specjalistów. Nie zabrakło wydarzeń, takich
jak „Mistrz ilustracji” czy „Salon ilustratorów”.
Oprac. KR

Uczniowie z wielkopolskich szkół
ponadgimnazjalnych 15 marca br. w
Poznaniu zmierzyli się w etapie wojewódzkim Olimpiady „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych”. O pierwsze miejsce w województwie walczyło 21 trzyosobowych zespołów z całej Wielkopolski.
W województwie wielkopolskim największą wiedzą wykazali
się uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie: Magdalena Pabich, Michalina
Ćwik i Kacper Włodarczyk. Na
drugim miejscu uplasował się Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Kępnie, który reprezentowały uczennice: Justyna Błażejewska, Paulina Bodzińska i Patrycja Marczak.
Ostatnie miejsce na podium przypadło Zespołowi Szkół Politechnicznych z Wrześni – Monika Cieślak,
Michał Wąsiewicz i Kamil Wizła.
Trzy najlepsze drużyny z Wielkopolski otrzymały drobne upominki, a
zwycięska drużyna walczyć będzie o
punkty na uczelnie wyższe oraz cenne nagrody, między innymi laptopy,
tablety i czytniki e-booków.
Do pierwszego etapu olimpiady
przystąpiło 34 tys. uczniów ze szkół
ponadpodstawowych z całego kraju,
którzy wcześniej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”.
Pierwszy etap wyłonił trzyosobowe
zespoły, które reprezentowały szkołę w etapie wojewódzkim. W samej
Wielkopolsce do konkursu zgłosiło
się 2813 uczniów z 77 szkół.
Tylko z terenu naszego województwa do drugiego etapu zakwa-

lifikowanych zostało 63 uczniów
z 21 szkół ponadpodstawowych.
Były wśród nich szkoły z Poznania,
Wolsztyna, Kościana, Kępna, Gostynia, Krotoszyna, Jarocina, Leszna,
Kaczek Średnich, Konina, Liskowa,
Ostrowa Wlkp., Wągrowca, Wrześni,
Swarzędza, Nowego Tomyśla. Zespoły w II etapie Olimpiady rozwiązywały jednakowy, 30-minutowy test
składający się z 25 pytań wielokrot-

Justyna Błażejewska, Paulina Bodzińska i Patrycja Marczak z ZSP nr 1 w Kępnie zajęły
drugie miejsce podczas wojewódzkiego etapu olimpiady o ubezpieczeniach społecznych

nego wyboru.
„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych zainicjowany przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych w 2013 r.
Podczas zajęć młodzież zapoznaje się
z podstawami systemu ubezpieczeń
społecznych, systemem emerytalnym, świadczeniami związanymi z
poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń i zasadami prowadzenia własnej

Spotkanie burmistrza z sołtysami z terenu gminy Kępno

Sołtysi sercem wsi
19 marca br. burmistrz Piotr Psikus spotkał się z sołtysami z terenu
gminy Kępno. Okazją był niedaw-

firmy. Materiały dydaktyczne do zajęć opracowane zostały przez specjalistów z ZUS przy udziale metodyka
nauczania.
„Lekcje z ZUS” i Olimpiada
cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem uczniów i
nauczycieli. W pierwszej edycji w
„Lekcjach” brało udział ponad 17 tys.
uczniów, z czego 11 tys. uczestniczyło w konkursie. W tym roku 75 tys.

no obchodzony Dzień Sołtysa oraz
zakończone w ostatnim czasie wybory sołeckie. Podczas wydarzenia

Bibliotekarki bawiły się znakomicie
podczas Poznańskich Targów Książki

Na spotkanie z burmistrzem przybyli
sołtysi z terenu gminy Kępno

uczniów wzięło udział w „Lekcjach”.
Aż 34 tys. zdecydowało się na udział
w olimpiadzie. Od początku projektu,
który trwa od 2014 r., w „Lekcjach”
uczestniczyło 229 tys. uczniów, a 118
tys. z nich brało udział w Olimpiadzie.
Finał Olimpiady odbędzie 26
kwietnia 2019 r. w Centrali ZUS w
Warszawie.
Oprac. bem
nowo wybrani sołtysi opowiedzieli o
pierwszych wrażeniach, a Ci, którzy
rozpoczęli kolejną kadencję, chętnie
dzielili się wiedzą i doświadczeniem.
Sołtysi pełnią szereg zadań. Poza
reprezentowaniem sołectwa, zwołują zebrania wiejskie, uczestniczą
w sesjach Rady Miejskiej, realizują
uchwały Rady Miejskiej dotyczące
sołectwa, a także umożliwiają mieszkańcom zapoznanie się z uchwałami
Rady. Ponadto, jako inkasenci podatków w zakresie ustalonym przez
Radę Miejską dokonują poboru podatków rolnego i leśnego.
Burmistrz
złożył
życzenia
wszystkim sołtysom. - Gratuluję wyboru i życzę wszelkiej pomyślności i
satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i realizację
ważnych zadań. Jestem przekonany,
że czynione wysiłki przyczynią się
do rozwoju miejscowości i spotkają
z zaufaniem ze strony mieszkańców
– mówił włodarz gminy.
Oprac. KR

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 17%
NIE WIEM - 1%
TAK - 82%
( Wyniki na dzień 27.03.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie świętowano Pierwszy Dzień Wiosny

Witamy Cię, Wiosno!

„Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
roześmiana i zielona, wtedy z wiosną wszystkie dzieci zaśpiewają tak:

zielona trawa, zielony mech, zielona
żaba rechu-rechu-rech!”. 21 marca
br. w Przedszkolu Samorządowym

Pośród kwiecistej dekoracji
odbyły się tańce z Marzanną

nr 2 w Kępnie świętowano Pierwszy
Dzień Wiosny. Z tej okazji panie ze
żłobka przygotowały część artystyczną, wcielając się we wiosenne
postacie. Pośród kwiecistej dekoracji
odbyły się tańce z Marzanną, magicznym zaklęciem przywołano Wiosenkę w jeansowej kurteczce, a wesołe
słoneczko rozdawało dzieciom swoje
promyki. Dla wszystkich dzieci Pani
Wiosna przygotowała słodki poczęstunek i kopertę pełną wiosennych
kolorowanek. Po przedstawieniu
dzieci odśpiewały piosenkę na cześć
Pani Wiosny i wyruszyły kolorowym
korowodem na spacer po okolicach
przedszkola, aby ogłosić wszystkim
mieszkańcom Kępna, że pożegnały
już Zimę.
Oprac. KR

Młodzi pianiści z kępińskiej Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. Aleksandra Tansmana w gronie wyróżnionych

Młodzi pianiści wyróżnieni
7 marca 2019 r. w Państwowej
Szkole Muzycznej I st. im. Ks. dra
Józefa Surzyńskiego w Kościanie
odbył się XI Międzyszkolny Konkurs
Pianistyczny. Łącznie w trzech kategoriach wiekowych rywalizowało
56 uczniów z 21 szkół muzycznych I

Kępińską Szkołę Muzyczną
w tym roku reprezentowało troje
uczniów z klasy fortepianu Liliany
Rydz: Lilianna Ślusarek i Kamil
Słowikowski z kl. IV cyklu sześcioletniego oraz Marta Idzikowska z
klasy VI. Cała trójka wykonała swój

Podczas konkursu w Kościanie kępińską szkołę z powodzeniem
reprezentowało troje uczniów z klasy fortepianu Liliany Rydz

stopnia. Każdy z uczestników zaprezentował trzy utwory: etiudę, utwór
J. S. Bacha oraz taniec. Występy
uczniów oceniało jury w składzie:
prof. Maciej Pabich z Akademii Muzycznej w Poznaniu, Barbara Jarantowska z Zespołu Szkół Muzycznych
w Poznaniu oraz Andrzej Wójciński
z Państwowej Szkoły Muzycznej II
st. w Koninie.

program na wysokim poziomie, a
Marta i Kamil otrzymali w swoich
kategoriach wyróżnienia.
Serdecznie
gratulujemy
uczniom, nauczycielowi oraz rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów na
kolejnych konkursach pianistycznych – powiedziała dyrektor PSM w
Kępnie Magdalena Pacholik.
Oprac. bem

Wszystkie sprawdzane firmy z terenu powiatu kępińskiego
zostały ukarane podczas kontroli dotyczącej spalania odpadów poprodukcyjnych
Fot. KPP Kępno

Obchody Dnia Wiosny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Powitali ją na wesoło
i swoimi
W tym roku Dzień Wiosny uświetnil
zyciele
występami uczniowie, rodzice i nauc

21 marca br. w kępińskim ZSP nr 1 z inicjatywy
Rady Rodziców zorganizowano obchody Dnia Wiosny.
Na szkolnej scenie w humorystycznych scenkach
zadebiutowali rodzice, chcąc w ten sposób podziękować
uczniom za udział w wielu uroczystościach szkolnych.
Pokazali też, że doceniają zaangażowanie, talenty i odwagę uczniów występujących na akademiach szkolnych.
Obchody Dnia Wiosny uświetnił swoim występem
również 3-osobowy zespół muzyczny składający się z
przedstawicieli grona pedagogicznego. Zagrały panie Katarzyna, Anna i Agnieszka, a scenkę z repertuaru Marcina
Dańca przygotował pan Grzegorz.
W zabawę włączyli się również przedstawiciele
uczniów, parodiując wybranych nauczycieli.
Przygotowany w radosnej, pełnej humoru formie tegoroczny Dzień Wiosny dzięki kreatywności członków
Rady Rodziców przebiegał w wyjątkowo oryginalny sposób.
Oprac. bem

Policyjne kontrole
wykazały nieprawidłowości
W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a przez to
negatywnym wpływem wielu substancji na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory, smog stał się problemem na skalę
światową.
Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wspólnie z
pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z
delegaturą w Kaliszu w ramach planów priorytetowych przeprowadzili
kontrole zakładów produkujących
meble, dotyczące spalania odpadów
poprodukcyjnych. - Jak się okazało,
w trakcie kontroli czterech zakładów
we wszystkich ujawniono nieprawi-

dłowości, które w trzech przypadkach zostały zakończone nałożeniem sankcji karnych. Kontrole tego
typu będą kontynuowane na terenie
powiatu kępińskiego. Są one przeprowadzone bez zapowiedzi – mówi
oficer prasowa KPP Kępno sierż. Justyna Niczke.
Działania policjantów mają na
celu ograniczenie zanieczyszczenia
środowiska oraz przeciwdziałanie
spalaniu śmieci w kotłach CO. W
przypadku wszczęcia postępowania
administracyjnego nałożona kara
wynosi od 10.000 zł do 1.000.000 zł.
Z kolei kara grzywny to 500 zł.
Oprac. KR
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Policja / Straż pożarna

wiadomości

16-latek zatrzymany
z narkotykami

20 marca br., o godzinie 2.00
nad ranem, funkcjonariusze Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali do kontroli dwóch młodych
mężczyzn. Jeden z nich posiadał przy
sobie narkotyki.
Kontrola miała miejsce na ul.
Kwiatowej w Kępnie. - Policjanci zobaczyli młodych mężczyzn i postano-

Funkcjonariusze ustalili, że nieletni miał już wcześniej konflikt z
prawem. Po wykonanych w obecności prawnego opiekuna czynnościach
procesowych policjanci zwolnili nieletniego do domu. 16-latek odpowie
teraz przed sądem rodzinnym.
Według ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich wobec osoby popełniającej czyny karalne (po

Nastolatek posiadał przy sobie woreczki, w których
znajdowały się narkotyki. Fot. KPP Kępno

Policjanci na terenie jednej z posesji w Mnichowicach odkryli nielegalne składowisko odpadów chemicznych

Ujawnili blisko 50 tysięcy litrów
niebezpiecznych odpadów

W piątkowy wieczór, 22 marca
br., na terenie jednej z posesji w Mnichowicach (gmina Bralin) funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie ujawnili blisko 50 tysięcy
litrów niebezpiecznych odpadów
chemicznych.
W wyniku działań operacyjnych
policjanci ustalili, że w godzinach
popołudniowych na teren powiatu
kępińskiego ma wjechać transport
niebezpiecznych substancji chemicznych, które później mają być składowane w naszym regionie – na terenie
posesji w Mnichowicach. - Tuż po
rozładowaniu transportu na posesji
pojawili się policjanci kryminalni,
którzy zatrzymali wszystkie osoby
związane z nielegalnym przewozem
substancji. Łącznie zatrzymano

cztery osoby. Dwóm z nich przedstawiono zarzut składowania substancji niebezpiecznych dla środowiska
– mówi oficer prasowa KPP Kępno
sierż. Justyna Niczke.
Fot. RadioSUD

Funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie podczas kontroli znaleźli przy młodym mężczyźnie narkotyki

W trakcie działań operacyjnych
istniało zagrożenie skażenia terenu,
dlatego na miejsce zadysponowano także zastępy straży pożarnej z

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Bralin oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa
Wielkopolskiego. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz wykonaniu
pomiarów przez członków grupy
specjalistycznej z zakresu ratownictwa chemicznego z Ostrowa
Wielkopolskiego. Po przeprowadzeniu pomiarów nie stwierdzono
zagrożenia - podkreśla mł. kpt. Paweł Michalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie.
W sprawie prowadzone jest dalsze śledztwo, które może mieć charakter rozwojowy. Niewykluczone są
kolejne zatrzymania.
Oprac. KR

STAROSTA KĘPIŃSKI
AB.6745.1.2019

Kępno, dnia 25.03.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
wili ich wylegitymować. W momencie, kiedy jeden z nich wyciągał z
portfela dowód osobisty, funkcjonariusz zauważył woreczek z zielonym
suszem. W trakcie dalszej kontroli
u 16-latka znaleziono jeszcze cztery
inne woreczki, w których znajdował
się także susz roślinny oraz biały
proszek – relacjonuje oficer prasowa
KPP Kępno sierż. Justyna Niczke.

ukończeniu lat 13, a przed ukończeniem lat 17) mogą być stosowane
środki wychowawcze oraz środek
poprawczy w postaci umieszczenia
w zakładzie poprawczym. Kara może
być orzeczona tylko w wypadkach
prawem przewidzianych, jeżeli inne
środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.
Oprac. KR

Kolizja drogowa w Świbie

Nieprawidłowo wyprzedzał

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

20 marca br., przed godziną 7.00,
w Świbie doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów.
Kierujący oplem, 25-letni obywatel
Ukrainy, mieszkający na terenie gminy Wieruszów, podczas manewru
wyprzedzania doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym renaultem, którym kierował 26-letni mieszkaniec Kępna.
Do zdarzenia, oprócz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie, zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
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Kępnie oraz OSP Świba. - Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania ustalono, że w wyniku zdarzenia
nikt nie odniósł obrażeń. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
zasilania w uszkodzonych pojazdach oraz sorpcji rozlanych płynów
eksploatacyjnych – mówi mł. kpt.
Paweł Michalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie.
Sprawca kolizji został ukarany
mandatem karnym.
Oprac. KR

Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) , oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

Zawiadamiam
że dnia 25 marca 2019 r. została wydana decyzja nr 2/2018-2019 (znak sprawy AB.6745.1.2019) zmieniająca decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/2018 z dnia 18 października 2018 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na „Budowie skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga gminna (nr
G 852539P) klasy L oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudowa drogi
krajowej nr 11, budowa nowego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) oraz budowa mostu przez rzekę Jamica oraz
przebudowa i rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) wraz z towarzyszącą infrastruktura we
wsi Baranów , powiat Kępiński”, w zakresie zmiany dotyczącej zaniechania wykonania placu zawracania na działce
położonej w gminie Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów; ark.5; nr 830/1
I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.5; 802/4,
ark 4; 764/2, 767/2,
II. Poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren z których korzystanie będzie ograniczone dla dokonania
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.5; 802/1, 811
Powiat Kępiński, gmina Kępno Jednostka ewidencyjna 300803_4.0001 Miasto Kępno;
ark.21; 2240/1, 2240/2
III. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych::
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.5; 802/1, 811, 803/1, 829,
ark 4; 770,
IV. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy wód płynących:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
ark.4; 766
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 pok. 116 (tel. 78-28-946) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie , w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów i Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Kępno a także w prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania.
Z dniem doręczenia Staroście Kępińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa decyzja podlega
wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal
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Informacje

wiadomości
Projekt młodzieżowy „Eko-My!”: ekosystemy w słoikach i
wykład „O znaczeniu drzew w mieście”

Warsztaty ceramiczne dla dzieci zorganizowano w Muzeum Ziemi Kępińskiej

Przygoda z ceramiką
w kępińskim muzeum

5 marca br. w kępińskim muzeum
odbyły się warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci mogły poznawać
nowe techniki modelowania i zdobienia gliny, a także doskonalić umiejętności i realizować własne projekty.
Podczas warsztatów można było
wykonać tradycyjną stempelkową
dekorację według autorskiego pomy-

słu oraz poznać tajniki pracy malarki
ceramiki. Młodzi uczestnicy zajęć
mieli też okazję zasiąść przy elektrycznym kole garncarskim i pod
okiem doświadczonego instruktora
wykonać swój oryginalny ceramiczny kubek.
- Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się, z czego słynie Bolesławiec

i jakim niełatwym zadaniem jest
stworzenie od podstaw naczyń z
gliny, które można obejrzeć na wystawie czasowej pt. „Z gliny stworzone”, na którą zapraszamy do 31
marca (ul. Ratuszowa 2) – powiedziała pracownica Muzeum Ziemi
Kępińskiej Martyna Wycisk.
Oprac. bem

VII edycja Powiatowego Konkursu dla Uczniów Ósmych Klas Szkół Podstawowych „Sprawni w przyszłym zawodzie”

Sprawni w przyszłym zawodzie

Organizatorem siódmej edycji
konkursu, która odbyła się 15 marca
2019 r., był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie. Patronat
nad wydarzeniem sprawował starosta
kępiński Robert Kieruzal.

oraz popularyzacja posługiwania się
nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych
etapach edukacyjnych, co w przyszłości ma pomóc przy wyborze odpowiedniego zawodu.

W tym roku triumfowały uczennice Szkoły Podstawowej
w Hanulinie - Klaudia Kowalek i Izabela Wiśniewska

Powiatowy konkurs z zakresu
wiedzy i umiejętności technicznych
zainicjowany został w 2013 r. przez
ZSP nr 2 w Kępnie i Starostwo Powiatowe. Głównym celem konkursu
jest rozwój kształcenia technicznego

W konkursie wzięli udział
uczniowie klas 8 prawie wszystkich
szkół podstawowych z terenu powiatu kępińskiego. 3-osobowe drużyny
składały się z 2 uczniów i opiekuna.
Konkurs polega na wykonywaniu

W yniki

inie:
1. Szkoła Podstawowa w Hanul
wska
Klaudia Kowalek, Izabela Wiśnie
e:
lini
Bra
w
2. Szkoła Podstawowa
a
opk
Kur
Aleksandra Matyszczak, Witold
Kępnie:
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w
a
Sow
j
cie
Katarzyna Szkopek, Ma

zadań technicznych pod nadzorem
nauczycieli ZSP nr 2, przygotowanych z zakresu wiedzy obejmującej
podstawę programową na poziomie
podstawowym. Przeprowadzany był
tematycznie w różnych pracowniach
technicznych szkoły.
- Uczniowie, biorący udział w
konkursie, powinni uwzględnić
podczas przygotowań własne zainteresowania i tematykę związaną z
rodzajami pracowni – informuje nauczyciel ZSP nr 2 w Kępnie i koordynator konkursu Maciej Wieczorek.
- Każdy uczestnik konkursu poznaje
treść zadań konkursowych dopiero
w momencie rozpoczęcia zmagań. W
czasie trwania konkursu nie wolno
korzystać z telefonów komórkowych
i pomocy nauczycieli lub opiekunów
– tłumaczy.
Organizatorzy obdarowali wszystkich uczestników upominkami, zapewnili poczęstunek dla uczniów oraz
nauczycieli, którzy obserwowali poczynania swoich podopiecznych.
W tym roku zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: dyrektor
ZSP nr 2 w Kępnie Andrzej Kowalczyk, przewodniczący Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych
M. Wieczorek oraz przewodnicząca
Samorządu Uczniowskiego ZSP nr 2
Joanna Jóźwiakowska.
Komitet organizacyjny konkursu
przygotował nagrody dla najlepszych
uczniów i szkół sponsorowane przez
Starostwo Powiatowe i dyrektora
ZSP nr 2 w Kępnie. Szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, a drobne
prezenty otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.
Oprac. bem

Wyczarowali ogrody w słoikach
Tłumnie, wesoło i gwarnie było
w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Kępnie, 11 marca 2019 r., podczas
warsztatów robienia ekosystemów w
słoikach, które zorganizowała młodzież w ramach projektu „Eko-My!”.
Projekt trwa już od listopada
2018 r. i pokazuje, jak można żyć
ekologicznie pomimo wszechobecnego plastiku. Uczestnicy działań
zapraszali już do współpracy: dzieci,
młodzież, dorosłych, a teraz również seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego.
Wszyscy chętni mogli na zajęciach
nie tylko posłuchać o ekosystemach
w słoikach, które ostatnio są bardzo popularnym tematem, ale także
własnoręcznie zrobić taki ogród we
własnym, przyniesionym przez siebie
naczyniu.
Zajęcia wymagały wiele zaangażowania i współpracy pomiędzy seniorami i młodzieżą, która pomagała
w sadzeniu roślin i tłumaczyła, jak
pielęgnować ten niezwykły ogródek.

Warsztaty z tworzenia ekosystemów okazały się bardzo ciekawe dla
seniorów, którzy świetnie się bawili.
Młodzież była chwalona za pomysł i
zaangażowanie w realizację zajęć.
Po warsztatach młodzi zaprosili gości na wykład pt. „O znaczeniu
drzew w mieście”, który wygłosił
Radosław Ertel, pracownik Leśnego
Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Temat bardzo zainteresował
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Zadawali sporo pytań, na które prowadzący chętnie odpowiadał.
Były to już ostatnie warsztaty z
projektu „Eko-My!”, który zakończy
się w marcu happeningiem w przestrzeni miejskiej.
Projekt realizowany jest dzięki
funduszom pozyskanym z Konkursu Ekologicznego Programu Równać
Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży,
sfinansowanego z darowizny S.C.
Johnson.		
Oprac. bem

Kultura spod pióra
Szembekowej w Łęce Opatowskiej.
Od trzech lat jej wiersze ukazują się
cyklicznie w „Kulturalniku Poznańskim”. Jest laureatką I-go miejsca w
kategorii twórczość literacka X Konkursu Wojewódzkiego „ATA’2017”.
Wielokrotnie prezentowała swoje
wiersze, biorąc udział w różnych imprezach i uroczystościach. Na frontowej ścianie KOK znajduje się mural
z III częścią jej tryptyku „Moje miasto”. Jesienią 2018 r. odbył się wieczór
autorski w KOK, promujący tomik jej
wierszy „Jestem puchem na wietrze
niesionym”.
Danuta Zofia Buks (od wyjścia
za mąż nosi nazwisko Idzikowska)
– poetka, autorka tekstów piosenek.
Urodzona w Kępnie. Z tym miastem
związała całe swoje życie. Ukończyła
studia w DSW we Wrocławiu. Od 20
lat pracuje w PCPR.
Przygodę z poezją rozpoczęła w
młodości, lecz przerwała ją na 33 lata.
Od kilku lat publikuje wiersze na facebooku i portalach poetyckich. Przez
2 lata była administratorem jednej z
grup na FB. Jej utwory znalazły się w
20 antologiach, z których najważniejszą jest „Antologia poetów polskich
2016”. Należy do Kępińskiego Koła
Literatów od chwili jego powstania,
gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Juror w kępińskich „Biesiadach literackich” oraz konkursie
recytatorskim im. Marii z Fredrów

Odwieczne pytanie (sonet)
W pośpiechu przybiegła ta wiosenna miłość;
przeszyła ci serce Kupidyna strzałą.
Dziś się zastanawiasz, czy w ogóle była
oraz czym: nagrodą, czy też może karą?
Dźwięki słów już pękły, ukryły się w kątach.
Puste krzesła stoją przy miłości stole.
Na pustyni uczuć serce znów się błąka,
w piaskach niepamięci szuka coś z mozołem.
Już cię napojono łez i smutku czarą
oraz nakarmiono tęsknotą jak chlebem.
Ślepy los ponownie zgarnął pulę całą,
a przecież ta miłość miała być forever.
I znowu się rodzi odwieczne pytanie:
czy lepiej jest kochać, czy nie kochać wcale?

Tygodnik Kępiński 28 marca 2019
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Sztuka pt. „Chory z urojenia” w wykonaniu aktorów z Pracowni Teatralnej
OCK „Nasz Teatr” z Ostrowa Wielkopolskiego odbyła się w Mikorzynie

Niedzielne popołudnie ze sztuką
10 marca br. do Mikorzyna przybyli aktorzy z Pracowni Teatralnej OCK „Nasz Teatr” z
Ostrowa Wielkopolskiego ze wspaniałą sztuką
pt. „Chory z urojenia”. Wydarzenie odbyło się
dzięki staraniom pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
Grupa aktorów z Ostrowa składała się z
około 30 osób w przedziale wiekowym od 5 do
75 lat, a sztuka, którą zaprezentowali, to ostatnie dzieło komediowe słynnego, francuskiego
komediopisarza - Moliere’a. Niedzielny spektakl przyciągnął na widownię wielu zainteresowanych sztuką i teatrem mieszkańców Mikorzyna i okolic.
Aktorzy pięknie i
z ogromnym zaa nga żowa n iem
odgrywali
swe
role, dzięki czemu
przez cały czas
trwania spektaklu
oglądało się ich z
zachwytem i za- Artyści zachwycili widzów
partym tchem.
wspaniałą grą aktorską
„Chory
z

echo rychtala
marzec 2019, nr 12 (879)
Projekt zajęć ruchowych realizowany dla lokalnej społeczności w hali sportowej w Rychtalu

Aktywni ruchowo bez względu na wiek
Świat pędzi do przodu, ludzie
żyją w pośpiechu, w stresie, ciężko
im znaleźć czas dla siebie, aby odpocząć, często prowadzą też siedzący
tryb życia. Dlatego jednym z najważniejszych czynników łagodzących
wpływ wieku i umożliwiających pra-

tętniczemu, poprawę funkcjonowania
układu oddechowego, zmniejszenie
ryzyka wystąpienia cukrzycy, zapobieganie osłabieniu kości i zachowanie optymalnej wytrzymałości
mięśniowej oraz poprawę ogólnego
samopoczucia.

P. Nasiadek w każdy czwartek serwuje osobom powyżej
50. roku życia ćwiczenia ogólnosprawnościowe

widłowe funkcjonowanie organizmu
jest regularna aktywność ruchowa.
Wśród zalet aktywności fizycznej
u osób starszych wymienić można
m.in. ograniczenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, zapobieganie nadciśnieniu

10

- Wiele można by mówić o rodzajach ćwiczeń cielesnych dla osób po
pięćdziesiątce. Osobom w tym wieku
zaleca się głównie ćwiczenia wytrzymałościowe, ale o umiarkowanym
stopniu intensywności, jak marsz
czy jazda na rowerze. Szczególnie

wskazane są ćwiczenia oporowe –
angażujące mięśnie i rozciągające
– wzmacniające stawy. Jednak kluczowymi parametrami zapowiadającymi sukces są dobra motywacja
i konsekwencja – podkreśla gminny
koordynator sportu w Rychtalu Piotr
Nasiadek. I to właśnie do osób chcących utrzymać właściwą kondycję
ciała skierowany jest projekt pn. „Aktywni ruchowo 50+”. Realizatorem
przedsięwzięcia jest P. Nasiadek, który w każdy czwartek o godzinie 18.30
serwuje osobom w wieku powyżej
50. roku życia ćwiczenia ogólnosprawnościowe, skoncentrowane na
łagodzeniu czynników związanych
z procesem starzenia się. - Końcową
fazą zajęć jest ćwiczenie (test) zwinnościowo-zręcznościowe, poprawiające szybkość reakcji i ruchomość
palców, które można wykonywać
również w domu. W ten sposób z
upływem kolejnych zajęć uczestnicy będą mogli sprawdzać postęp w
sprawności manualnej obu rąk –
wyjaśnia.
28 marca br. odbędzie się kolejne
spotkanie grupy aktywnych seniorów, na które zaproszeni są wszyscy
chętni do ćwiczeń mieszkańcy gminy
Rychtal.
Oprac. KR
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urojenia” to dzieło, którego popularność nie
przemija, o czym widzowie mogli przekonać
się na własnej skórze. Z pozoru lekka komedia
odkrywa przed widzami słabości człowieka i
bezradność medycyny wobec cierpienia duszy
– niewidocznego dla ludzkiego oka.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni grupie teatralnej, że zaszczycili nas swą obecnością. Mamy
też nadzieję, że jeszcze nie raz nas odwiedzą i
znów będziemy mogli oglądać ich z wielkim
zachwytem – podsumowuje przewodnicząca
KGW w Mikorzynie Irena Kurzawa.
Oprac. KR

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drożkach obchodzili
pierwszy dzień wiosny

Zdrowe powitanie wiosny

Uczniowie klas IV-VIII przygotowywali
smaczne i zdrowe sałatki

21 marca br. Szkoła Podstawowa
w Drożkach w nietuzinkowy sposób
powitała kalendarzową wiosnę. Najpierw uczniowie klas IV-VIII przygotowywali smaczne i zdrowe sałatki,
które swoimi walorami wizualnymi,
jak i smakowymi, zaskoczyłyby niejednego mistrza kuchni.
Kolejnym etapem obchodów
Pierwszego Dnia Wiosny było smażenie kiełbasek na ognisku, które wraz

z sałatkami zostały przez wszystkich
uczniów skonsumowane.
Skoro realizowano zamysł zdrowego powitania wiosny, to nie mogło
obyć się też bez sportu. Na koniec
świętowania rozegrany został mecz
w „dwa ognie”.
Uśmiech nie znikał z twarzy
uczniów i nauczycieli. Ciekawe czy
to z powodu wiosny czy zdrowego jedzenia?
Aleksandra Olejnik

Region

gmina
Podpisane zostały umowy na wsparcie realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe działające na
terenie gminy Perzów

GONIEC PERZOWSKI
marzec 2019, nr 13 (866)
Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Perzowie z okazji Dnia Kobiet

Rozstrzygnięto konkurs ofert

Gospodynie świętowały
Spotkanie członkiń perzowskiego Koła Gospodyń Wiejskich odbyło
się w Gminnym Ośrodku Kultury w
Perzowie 12 marca 2019 r.
Imprezę rozpoczęła przewodnicząca Longina Biały, która, witając
panie, życzyła im zdrowia, miłości,
szacunku oraz spełnienia się w swoich rolach — żon, mam, teściowych...
Swą obecnością spotkanie zaszczyciły także: wójt gminy Perzów Danuta
Froń oraz asystentki sekretarz stanu

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżeliki Możdżanowskiej.
Wzniesiono szampański toast, a
na stołach znalazły się rozmaite smakołyki. Życzenia z okazji Dnia Kobiet
przekazała wójt D. Froń, dziękując
za zaproszenie oraz wspólnie, w miłej atmosferze spędzone popołudnie.
Odczytano treść listu, przekazanego
przez wiceminister A. Możdżanowską i wręczonego każdej z obecnych
pań. Życzenia z okazji obchodzone-

go święta przekazał także pisemnie
poseł do Parlamentu Europejskiego
Andrzej Grzyb.
Podczas spotkania panie otrzymały upominki, tj. fartuch wraz z rękawicą oraz łapką kuchenną ze wzorzystym wzorem oraz symboliczny
kwiat róży.
Przy suto zastawionych stołach
panie biesiadowały do późnych godzin wieczornych.
Oprac. bem

Jak co roku, wójt gminy Perzów
Danuta Froń przeznaczyła środki z
gminnego budżetu na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na
terenie gminy.
W 2019 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiły cztery organizacje. Dotacje udzielone zostały
wszystkim stowarzyszeniom, które
złożyły oferty.
Ogólna kwota wsparcia na działalność w zakresie sportu w wysokości 65.000,00 zł została rozdysponowana pomiędzy Ludowy Zespół
Sportowy „Pogoń” Trębaczów, który
otrzymał 45.300,00 zł na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną i
uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, oraz Klub Karate „Kaminari”

Perzów. „Kaminari” otrzymał kwotę 19.700,00 zł na popularyzowanie
karate, a także między innymi na
organizację prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów zajęć z samoobrony i pierwszej pomocy.
Dotacje na działalność kulturalną otrzymało prężnie działające Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów,
które w tym roku planuje wyjazd seniorów do Opola na spektakl teatralny i otrzymało na ten cel dofinansowanie w kwocie 3.475,50 zł. Wsparcie
finansowe na działania kulturalne w
wysokości 5.504,00 zł przyznano
Stowarzyszeniu „Cool-Tur”, które w
swojej ofercie na 2019 rok zapisało
szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych
oraz zakup namiotu i ławek.
Oprac. bem

Zgarnęli 12 krążków
3 złote, 3 srebrne i 6 brązowych medali przywieźli zawodnicy klubu „Kaminari” z jubileuszowego Turnieju Karate Rada Regentów
lia Chidziak, Natalia Chlewicka, Anna Kula,
Kadra Klubu Karate „Kaminari” z Perzowa
Justyna Wyrwas, Dawid Olejnik i Cyprian
mogła się cieszyć pierwszymi w tym roku efekJarczak.
tami treningów podczas XXV Turnieju Karate
Udział w imprezie możliwy był dzięki doRada Regentów, który odbył się 9 marca br. w
finansowaniu udzielonemu z budżetu Gminy
Zawadzkiem. W zawodach wystartowało bliPerzów. 			
Oprac. bem
sko 300 zawodników z 24 klubów reprezentujących Polskę, Czechy i Słowację.
- Nasza 13-osobowa kadra zdobyła 12 krążków: 3 złote, 3 srebrne
i 6 brązowych - podkreśla z dumą
trener Łukasz Lulek. - Trochę szczęścia zabrakło tym razem Zuzannie
Kulawik i Zofii Moś, które pomimo
dużego zaangażowania i starań odpadły w drugiej rundzie – informuje.
Na podium stanęli: Kacper Gnitecki, Pascal Kasprzak, Hubert Kozica, zdobywając złote medale, Julia
Przybyłek, Maciej Poślod, Cyprian
Karatecy z Perzowa z sukcesem
Jarczak wywalczyli srebro, a brązo- rozpoczęli tegoroczne starty
we krążki przewieźli do domu - Nata-

Tygodnik Kępiński 28 marca 2019

11

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
marzec 2019, nr 13 (1079)

5 marca 2019 r. w Domu Ludowym w Trzcinicy już po raz
trzeci odbyło się gminne spotkanie z okazji Dnia Kobiet
organizowane pod nazwą „Muzyczne przedwiośnie”

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renata Gość laureatką Plebiscytu
Osobowość Roku 2018 „Głosu Wielkopolskiego”

Statuetka dla osobowości roku
Statuetkę i dyplom za zdobycie
pierwszego miejsca w powiecie kępińskim w kategorii „Samorządność
i społeczność lokalna” Renata Gość
odebrała 11 marca br. w Poznaniu.

Dyrektor trzcinickiej książnicy
została nominowana „za propagowanie kultury i działania, które przyciągają dzieci i dorosłych do biblioteki”.
Nagrody odebrała z rąk wicestarosty

R. Gość triumfowała w powiecie kępińskim w kategorii
„Samorządność i społeczność lokalna”

Uroczysta gala Plebiscytu Osobowość Roku 2018 „Głosu Wielkopolskiego” zorganizowana została w
Centrum Kongresowo-Dydaktycznym poznańskiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Patronat honorowy nad plebiscytem objął starosta poznański Jan
Grabkowski.

poznańskiego Tomasza Łubińskiego
oraz Marka Rodwalda - prezesa Polska Press Poznań.
W tym prestiżowym plebiscycie
kandydaci zostali utytułowani w czterech kategoriach: kultura, działalność
społeczna i charytatywna, samorządność i społeczność lokalna oraz biznes. - Chcemy, żeby nasz plebiscyt był

okazją do zaprezentowania dokonań
ludzi, którzy nie zabiegają o aplauz,
uznanie czy honory. Swoich działań
nie podejmują dla poklasku, lecz z autentycznej potrzeby działania, a działając, stają się wzorem do naśladowania dla innych - mówił o idei akcji
Adam Pawłowski, redaktor naczelny
„Głosu Wielkopolskiego”. - Pokazujemy ludzi, którzy wnoszą coś ważnego
do naszego wielkopolskiego życia.
Do plebiscytu zgłoszono ponad
800 kandydatur, a w całej akcji oddano około 90 tys. głosów.
- Bardzo serdecznie dziękuję
za każdy oddany na mnie głos, za
współpracę i wielkie zaangażowanie w rozwój biblioteki pracowników trzcinickiej książnicy. Dziękuję
wszystkim, którzy nas wspierają w
różnych działaniach kulturalnych,
zarówno w tych wielkich, jak i małych, nadających wartość codziennej
pracy – powiedziała dyrektor GBP
w Trzcinicy R. Gość. - Niech nowy
obiekt biblioteki gminnej jak najdłużej służy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, niech stanowi
skarbiec kultury, będzie znakiem
rozwoju nowoczesnej technologii i
informacji, miejscem realizowania
życiowych pasji i spotkań z drugim
człowiekiem - dodała dyrektor GBP
w Trzcinicy.
Oprac. bem

Podsumowanie gminnego etapu konkursu plastycznego „Młodzież zapobiega pożarom”

Muzyczne przedwiośnie
w jesiennych barwach
Tego dnia zebrani goście mieli
okazję wysłuchać koncertu muzyka Jacka Klyty. Nie zabrakło wielu
znanych utworów klasycznych, które
przeplatane były znanymi pieśniami
biesiadnymi, co gwarantowało bardzo dobrą zabawę.
Spotkanie było również okazją do
nagrodzenia laureatów i uczestników
konkursu fotograficznego „Gmina
Trzcinica w jesiennych barwach”. Zebrani mieli okazję zobaczyć wystawę
prac konkursowych, a laureaci konkursu otrzymali dyplomy, pamiątkowe kubki oraz nagrody, które zostały

wręczone przez wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, sekretarz
gminy Renatę Ciemny oraz przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica Zdzisława Mikołajczyka.
Na zakończenie uroczystości
wójt G. Hadzik ponownie gratulował
wszystkim uczestnikom konkursu
fotograficznego i złożył życzenia z
okazji Dnia Kobiet. Podziękował też
J. Klycie za wspaniały występ. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.		
Oprac. bem

tograficznego
Laureaci konkursu fo
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W gminie Trzcinica świętowano Dzień Sołtysa

Życzenia dla sołtysów

Wręczono nagrody
13 marca 2019 r. odbyło się podsumowanie, a także wręczenie nagród oraz wyróżnień uczestnikom
gminnego etapu konkursu plastycznego „Młodzież zapobiega pożarom”.
Uroczystości odbyły się w Zespołach Szkół w Trzcinicy i Laskach. W
ich trakcie nagrody młodym plastykom wręczyli: wójt gminy i jednocześnie wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP dh Grzegorz Hadzik
oraz prezes Zarządu Gminnego OSP
RP dh Krzysztof Waloszczyk.
- Gratuluję uzdolnień plastycznych i dziękuję za upowszechnianie
profilaktyki przeciwpożarowej – powiedział wójt G. Hadzik
Oprac. bem
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Uroczyste spotkanie z sołtysami było też
okazją do omówienia spraw bieżących

Uroczyste podsumowanie odbyło się
w obu zespołach szkół gminy Trzcinica

Tygodnik Kępiński 28 marca 2019

Z okazji obchodzonego, 11 marca
br., święta sołtysów zorganizowane
zostało spotkanie z sołtysami sołectw
gminy Trzcinica.
W jego trakcie wójt Grzegorz
Hadzik przekazał sołtysom życzenia
i gratulacje. Podziękował im też za
pracę i zaangażowanie.

Mimo uroczystego charakteru
spotkanie było również okazją do przekazania informacji oraz uwag na temat
planowanych na terenie gminy inwestycji, remontów i innych działań. Sołtysi mieli także możliwość zgłoszenia
swoich wniosków w zakresie potrzeb i
oczekiwań mieszkańców. Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13

Historia

gmina
Rozpoczęto drugi etap budowy kanalizacji w Trzcinicy

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 12
Zebranie sprawozdawcze
strażaków ochotników
odbyło się w Trzcinicy.

Podsumowali rok

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy obradowali 9 marca br.
Obecni na zebraniu goście nie
szczędzili strażakom gratulacji i podziękowań za codzienną pracę na
rzecz lokalnej społeczności i niesienie pomocy w sytuacjach zagrażań.
Ochotnicy podsumowali ubiegły
rok, skupiając się na działaniach z
zakresu ochrony przeciwpożarowej,
szkoleniach oraz zabezpieczaniu uroczystości i wydarzeń na terenie gminy Trzcinica. Zebranie pozwoliło też
na ustalenie planów na rok bieżący.
Oprac. bem

wieści znad pomianki
marzec 2019, nr 13 (915)
Szkoła Podstawowa w Opatowie znalazła się w gronie 39 polskich szkół wyróżnionych
odznaką Szkoła eTwinning

Ruszyły prace

Prace rozpoczęły się od ulicy
Kluczborskiej w Trzcinicy

Zgodnie z zawartą umową wykonawca rozpoczął inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym
rozdzielenie sieci ogólnospławnej
oraz budowa systemu zaopatrzenia
w wodę wraz z odtworzeniem dróg
w miejscowości Trzcinica – etap II”.
Prace rozpoczęły się od ulicy

Kluczborskiej w Trzcinicy, a obejmą
także ulice Jana Pawła II i Boczną.
Na realizację tego zadania Gmina
Trzcinica otrzymała dofinansowanie
w wysokości 2.844.019,02 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20142020. 		
Oprac. bem

Ponad 60 miłośników tenisa stołowego wystartowało w
turnieju organizowanym od lat w Biadaszkach

W duchu fair play
walczyli o puchary

Szkoła eTwinning w Opatowie
Po uzyskaniu odznak Krajowej
i Europejskiej Jakości za wybitne
projekty eTwinning, których liderem
była nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół w Opatowie
Elwira Wielgosz, opatowska podstawówka przystąpiła do działań

pracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z krajów europejskich,
którzy tutaj komunikują się, realizują
projekty i są częścią społeczności
edukacyjnej. Uczniowie i nauczyciele
wykorzystują Internet we współpra-

Odznaka jest wyrazem uznania dla ogromnego zaangażowania
całego działającego w szkole zespołu eTwinning

mających na celu uzyskanie odznaki
Szkoły eTwinning. Ogromne zaangażowanie całego działającego w szkole zespołu eTwinning zaowocowało
otrzymaniem tego wyróżnienia.
W tegorocznej edycji odznaki
otrzymały 1004 szkoły, w tym 39
szkół z Polski.
eTwinning to społeczność szkół w
Europie, oferująca platformę współ-

cy ponad granicami – współdziałają,
wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych
uczniom i nauczycielom, motywuje
do nauki i otwarcia na Europę.
- Przyznając tę nową odznakę
chcemy zarówno docenić, jak i ocenić zaangażowanie, oddanie i po-

święcenie – nie tylko poszczególnych
nauczycieli, ale całych zespołów
nauczycieli i dyrektorów szkół z konkretnych placówek - tłumaczą pomysłodawcy przyznania odznak. - Zdobywanie odznaki Szkoła eTwinning
to proces ukierunkowany na rozwój,
którego elementy można obiektywnie ocenić. To nie konkurs, ale raczej postęp, przechodzenie z jednego
poziomu do kolejnego – informują.
Szkoły, którym przyznana została odznaka Szkoła eTwinning odznaczają się dużą widocznością na szczeblu europejskim, stając się się częścią
europejskiej sieci wiodących szkół
eTwinning i stanowiąc inspirację dla
dalszego rozwoju programu. Zostają
uznane za liderów w następujących
obszarach: praktyki cyfrowe, praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa,
innowacyjne i kreatywne podejścia
do nauczania, promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
oraz promowanie praktyk uczenia
się nauczycieli i uczniów w oparciu
o współpracę. Wyróżnione placówki
oświatowe mają możliwość zamieszczenia odznaki Szkoła eTwinning we
własnych materiałach promocyjno-informacyjnych. Pracownicy oraz
dyrektorzy szkół, którym ta odznaka
zostanie przyznana, będą zapraszani
do udziału w specjalnych programach rozwoju.
Oprac. bem

Liczne grono pasjonatów gry w tenisa stołowego co roku
spotyka się podczas turnieju w Biadaszkach

Zawody w Biadaszkach już od
kilku lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. XIV edycję Turnieju
Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa
OSP zorganizowała miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
we współpracy z wójtem gminy Łęka
Opatowska Adamem Kopisem.
Tegoroczne rozgrywki odbywały
się przez dwa weekendowe dni, 16 i
17 marca br., i podzielone zostały na
kategorie wiekowe.
Pierwszego dnia rywalizowali
najmłodsi sportowcy. Drugiego dnia
imprezy, w niedzielę, do gry przystąpili seniorzy, startujący w trzech
kategoriach: kobiety powyżej 16 roku
życia, mężczyźni amatorzy oraz mężczyźni zrzeszeni.
Nad prawidłowym przebiegiem
sobotnich i niedzielnych rozgrywek

czuwali sędziowie: Wojciech Pisula,
Jerzy Derdak i Dariusz Tomalik.
Tenisowe potyczki dostarczyły
zawodnikom oraz kibicom solidnej
porcji sportowych emocji. Szczególnie emocjonujące okazały się pojedynki o podium turnieju. Mimo zażartej walki o każdy set i punkt nie
zapomniano o zasadzie fair play. Dla
zawodników przygotowano ciepłe
posiłki oraz napoje.
Po zakończonych pojedynkach
zwycięzcom poszczególnych kategorii zostały wręczone okazałe puchary
oraz dyplomy ufundowane przez wójta gminy.
Prezes OSP w Biadaszkach
druh Krzysztof Bryja podziękował
wszystkim przybyłym za wspaniałą
sportową rywalizację i zaprosił na
kolejną edycję turnieju. Oprac. bem

Wyniki turnieju

Dziewczęta 7-11 lat: 1. Julia Stempin, 2. Wiktoria Olbrych
Chłopcy 7-11 lat: 1. Artur Jeż, 2. Mateusz Olbrych, 3. Bartosz Grzesiak
Dziewczęta 12-16 lat: 1. Klaudia Wesołowska, 2. Magdalena Skórecka, 3. Karolina Stępień
Chłopcy 12-16 lat: 1. Szymon Skotnik, 2. Marcel Stanikowski, 3. Adam Wróbel
Kobiety powyżej 16 roku życia: 1. Joanna Kalarus, 2. Alicja Augustyniak, 3. Aleksandra Gogół
Mężczyźni amatorzy: 1. Kamil Derdak, 2. Piotr Korczak, 3. Karol Wróbel
Mężczyźni zrzeszeni: 1.Roch Ciesielski, 2. Jakub Swerhun, 3. Paweł Skotnik
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Budowa nowego Domu Ludowego w Joance została zrealizowana w całości ze środków własnych gminy Baranów i
kosztowała ponad 1.860.000 zł

W Joance powstał
Zlikwidowano szkołę w Grębaninie
nowy Dom Ludowy
VII sesja Rady Gminy Baranów

Podczas uroczystego przecięcia
symbolicznej wstęgi

19 marca br. odbyła się VII sesja Rady Gminy Baranów, podczas
której rajcy większością głosów (8
„za” i 5 „przeciw”) zdecydowali o
likwidacji Szkoły Podstawowej w
Grębaninie. Placówka nie przestanie
jednak funkcjonować, a zmieni swoją
dotychczasową formę – od września
br. będzie filią szkoły w Mroczeniu i
będą do niej uczęszczać dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III.
Zamiar likwidacji szkoły w
Grębaninie został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego

Kuratora Oświaty. Informację o zamiarze likwidacji przesłano także do
zaopiniowania przez Komisję Międzyzakładową NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
w Rychtalu.
W roku szkolnym 2018/2019 liczebność uczniów w poszczególnych
klasach wynosi: klasa 0 – zapisane
było 1 dziecko, a sześcioro, które spełniają obowiązek nauki, rodzice dobrowolnie wysłali do innych szkół, klasa
II – 10 uczniów, klasa III – 0 uczniów,
klasa IV – 10 uczniów, klasa V – 6

uczniów, klasa VI – 8 uczniów, a klasa
VII – 11 uczniów. Według prognoz demograficznych nie jest przewidywany
wzrost liczby uczniów w przyszłych
latach. 45 dzieci uczy w sumie 17 nauczycieli.
Jak zapewnia wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek, Gmina zapewni
nieodpłatny dowóz dla wszystkich
uczniów klas IV-VIII, odbywających
dotychczas naukę w Grębaninie, do
Szkoły Podstawowej w Mroczeniu.
KR

W piątek, 22 marca br., oficjalnie
otwarto nowy Dom Ludowy w Joance. Stary budynek został prawie w
całości rozebrany. Prawie, ponieważ
zostawiono tylko zbudowane w 2015
r. toalety i to do nich dobudowano
resztę, liczącego niespełna 300 m2,
domu ludowego. Nowy budynek to
w większości sala bankietowa o powierzchni 106 m2 oraz pomieszczenia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Joance, w tym garaż i gabinet prezesa.

na ładną wiosnę. Będziemy starali
się zagospodarować ten teren w jak
najlepszy sposób, aby każdy znalazł
tutaj coś dla siebie – zarówno dzieci,
jak też osoby w średnim wieku i seniorzy – mówiła wójt gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Pierwotnie planowano remont
starego budynku, ale jak zaznacza
sołtys Joanki, Mateusz Jańczak, inwestycja byłaby nieopłacalna i zbyt
droga. - Cały czas żyliśmy w świa-

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczeniu oraz w Słupi pod Kępnem odbyły się warsztaty rękodzielnicze

Wielkanocne wianki

Wszyscy pracowali z wielkim zaangażowaniem, słuchając uważnie
wskazówek prowadzącej zajęcia animator Weroniki Graczyk.
Zajęcia, choć bardzo pracowite, przebiegły w miłej atmosferze i
świątecznym klimacie. Zbliżające
się Święta Wielkanocne to doskonała
okazja do zapoznania dzieci z tradycjami oraz naturalnymi materiałami,
które można wykorzystać do wykonania dekoracji świątecznych. Edukacja poprzez rękodzieło pobudza u
dzieci zmysły, sprzyjała zręczności i
pomysłowości. Wykonane dekoracje
można oglądać na wystawie w bibliotece w Mroczeniu.
Oprac. KR

Uczestnicy są dumni z własnoręcznie
wykonanych, pięknych wianków

25 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczeniu oraz w
Słupi pod Kępnem odbyły się warsztaty rękodzielnicze pn. „Wielkanocne
wianki”. W warsztatach uczestniczyli
uczniowie z klasy IV Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej oraz
uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Słupi pod Kępnem.
Podczas zajęć uczestnicy własnoręcznie przygotowywali stroiki
na wielkanocny stół. Każdy miał
możliwość samodzielnego wykonania wielkanocnego wianka. Dzieci z
wielkim zapałem i według własnej
inwencji zdobiły wianki mchem,
piórkami, jajeczkami, sztucznymi kwiatkami i innymi ozdobami.

14

Wójt B. Lewandowska-Siwek jest
dumna z nowego obiektu w gminie

Ponadto obiekt zawiera wszystko, co
potrzebne do funkcjonowania domu
ludowego – w pełni wyposażoną
kuchnię, toalety, zmywalnie, magazyny i kotłownię. - Muszę powiedzieć, że to jest zawsze najradośniejsza chwila dla włodarza gminy, bo
coś się zbudowało, coś się zakończyło i jesteśmy tutaj dzisiaj razem, żeby
otworzyć ten dom ludowy. Mamy
jeszcze do zagospodarowania plac
wokół budynku, ale z tym czekamy
Otwarcie nowego Domu Ludowego
w Joance zgromadziło licznych gości

Zajęcia, choć bardzo pracowite, przebiegały
w miłej, świątecznej atmosferze
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domości, że będzie remontowany
poprzedni dom ludowy, ale gdy przyjechali specjaliści i obejrzeli obiekt,
okazało się, że nie ma tu co remontować, bo mury są zgniłe od samego
dołu, a remont będzie droższy niż
wybudowanie nowej sali – podkreślił
sołtys Joanki.
Projekt został zrealizowany w całości ze środków własnych gminy Baranów i kosztował ponad 1.860.000 zł.
UG Baranów

Region

gmina
Uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej biorą udział w
międzynarodowych projektach

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2019, nr 13 (1189)
Podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach”

Umowa na budowę kanalizacji podpisana

19 marca br. w Urzędzie Gminy
Bralin wójt Piotr Hołoś, przy kontrasygnacie skarbnik Grażyny Mosch,
podpisał umowę z firmą „EKO-KAN-GAZ” Sp. z o.o., reprezento-

waną przez prezesa Zarządu Jana
Tokarskiego, na wykonanie zadania
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z wymianą sieci wodociągowej
w Mnichowicach”.

Podczas podpisania umowy z firmą „EKO-KAN-GAZ” Sp. z o.o.,
reprezentowaną przez prezesa Zarządu J. Tokarskiego

Roboty budowlane, związane z
realizacją zadania, mają rozpocząć
się wiosną bieżącego roku, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad br. Wartość robót
budowlanych wynosi 1.265.365,72 zł
brutto, z czego kwota otrzymanego
dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach”, wynosi 85% wartości
umowy. Wkład własny Gminy Bralin
w budowę kanalizacji w Mnichowicach to 15% wartości zadania.
Budowa kanalizacji sanitarnej w
Mnichowicach jest inwestycją bardzo
oczekiwaną przez mieszkańców wsi,
a realizacja przedsięwzięcia w znaczący sposób poprawi jakość życia
mieszkańców miejscowości i wpłynie pozytywnie na środowisko.
M. Gudra

Uczniowie realizują
projekt przyrodniczy

W ramach prowadzonego projektu POWER „Pomóż mi wyrazić siebie, bo razem możemy więcej, czyli
jak pomóc dziecku ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi”, uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Michała
Przywary i Rodziny Salomonów w
Nowej Wsi Książęcej biorą udział w
kolejnych międzynarodowych projektach na platformie e-twinning,
gdzie nauczyciele z całej Europy
wymieniają się doświadczeniami i
pomysłami w zakresie nauki różnych
przedmiotów.
Projekt pn. „Keep calm and save
water” („Zachowaj spokój i oszczędzaj wodę”) ma na celu opracowanie

różnych działań promujących oszczędzanie wody. Porusza problemy
związane z wykorzystaniem wody na
świecie, propaguje działania mające
na celu ograniczanie zużycia wody.
Z kolei projekt pn. „Science in
our lives” („Nauka w naszym życiu”)
to projekt międzyprzedmiotowy, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą z zakresu nauk
przyrodniczych, wykształcenie w
uczniach umiejętności obserwowania
zjawisk, przeprowadzania interesujących eksperymentów, doświadczeń i
właściwego interpretowania ich wyników.
Wiesława Mirowska

W Bralinie odbyły się bezpłatne badania wzroku dla mieszkańców gminy

Spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami gminy Bralin

Z troski o wzrok mieszkańców

Gwarno i wesoło na spotkaniu z najmłodszymi
Kolejne spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami gminy Bralin
miało miejsce 15 marca br. Tym razem sekretarz gminy Bralin Ewelina
Pieles wraz z pracownikiem urzędu
Magdaleną Iwan miały przyjemność spotkać się z rodzicami, którzy
w ostatnim kwartale 2018 r. powitali
na świecie nowego członka rodziny.

Uroczystego otwarcia spotkania
dokonała sekretarz, składając wszystkim rodzicom serdeczne gratulacje z
okazji narodzin dziecka. Po uroczystym powitaniu i przemówieniu nadszedł czas na niespodzianki. Każdy
maluch otrzymał upominek oraz
list gratulacyjny, a wszystkie młode
mamy – symboliczne róże.

Spotkanie przebiegało w niesamowicie gwarnej i rodzinnej atmosferze. Uroczystość była świetną
okazją do poznania najmłodszych
pociech gminy Bralin oraz rozmów z
rodzicami, dających możliwość wysłuchania się w ich potrzeby. Na pamiątkę spotkania wykonano wspólną
fotografię		
M. Gudra

Dzień Świętego Patryka w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w
Bralinie

Uroczyste obchody święta patrona Irlandii, świętego Patryka, na
stałe wpisały się w kalendarz imprez
Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie. Nauczycielka języka angielskiego Magdalena Dobroś 18 marca br.
zaprosiła wszystkie przedszkolaki
do wspólnej zabawy. Tego dnia w
przedszkolu królowały kolor zielony
i czterolistna koniczyna, jako symbol
szczęścia. M. Dobroś wraz z nauczycielkami przygotowała dla najmłodszych szereg atrakcji. Przedszkolaki
brały udział w konkurencjach i grach
zręcznościowych, podczas których
musiały się wykazać znajomością angielskich słówek i zwrotów. Wiele radości sprawił dzieciom bardzo żywiołowy, wymagający dobrej kondycji
irlandzki taniec. Dzieci z ogromnym
zaangażowaniem przystąpiły do wykonania pracy plastycznej – kapelusza
skrzata Leprechauna. Na zakończenie
uczestników wspólnych zabaw obdarowano słodkościami.
M. Gudra

Świętowanie na zielono
Wiele radości sprawił dzieciom bardzo żywiołowy,
wymagający dobrej kondycji irlandzki taniec

6 marca br. w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej
„Tęcza”
w Bralinie odbyło się bezpłatne,
profilaktyczne badanie wzroku dla
mieszkańców gminy Bralin. Badania
zorganizowane przez Urząd Gminy
przeprowadziła firma „Na oku”.
Oprócz fachowo przeprowadzonej kontroli wzroku, na miejscu można było również skorzystać z porady
specjalisty w zakresie doboru szkieł
oraz zakupić okulary korekcyjne. Ze
względu na bardzo duże zaintereso-

wanie, badania zostały przedłużone
o ponad godzinę. - Cieszy fakt, że zainteresowanie profilaktyką zdrowia
jest tak duże. Dokładamy wszelkich
starań, aby tego typu przedsięwzięcia odbywały się w naszej gminie jak
najczęściej, bo zdrowie mieszkańców jest naszym priorytetem. O kolejnych badaniach profilaktycznych
będziemy sukcesywnie informować,
m.in. na naszej stronie internetowej
– podkreśla wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś.		
M. Gudra

Wójt gminy Bralin podpisał umowę dotyczącą dofinansowania projektu pn. „Nowy żłobek – szansa dla rodziców”

Kolejny projekt
z dofinansowaniem

12 marca br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś, przy kontrasygnacie
skarbnik Grażyny Mosch, podpisał
umowę dotyczącą dofinansowania
projektu pn. „Nowy żłobek – szansa
dla rodziców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wkład własny Gminy Bralin w
realizację projektu wynosi 47.804,79
zł. Z kolei kwota otrzymanego dofinansowania to 430.165,32 zł.
Projekt pn. „Nowy żłobek –
szansa dla rodziców” realizowany
będzie przez Żłobek Samorządowy

„Wiosenka” w Bralinie. Fundusze w
ramach dofinansowania przeznaczane będą na wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki nad małymi
dziećmi. Realizacja projektu pomoże wrócić do aktywności zawodowej
rodzicom oraz opiekunom przebywającym dotychczas na urlopach
macierzyńskich, rodzicielskich lub
wychowawczych oraz osobom, które ze względu na brak możliwości
zapewnienia opieki dzieciom, nie
miały możliwości podjęcia pracy.
Fundusze w ramach projektu zostaną
również przeznaczone na doposażenie żłobka.
M. Gudra
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki od 35 zł/m2 - Tabor W.
Tel. 692 954 115.
(TK 89/03/19)
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 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 dom w Kępnie na ul. Parkowej, działka 400 m2, zagwarantowany komfort budynku, ogrodu i
otoczenia. Kompletnie wyposażony.
Duże możliwości adaptacyjne (gabinet). Proszę o poważne propozycje.
Tel. 601 844 036.
(TK 90/03/19)

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

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

rolnicze

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

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

Murowanie budynków, remonty, tynkowanie
maszynowe i tradycyjne, elewacje budynków,
wykańczanie wnętrz. Tel. 608 187 829.
(TK 28/01/19)

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

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

Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 88/03/19)

praca

Sprzedaż młodych kurek. Sadogóra 19
k. Rychtala. Tel. 62 / 78 16 322,
693 661 542.
(TK 87/03/19)

Zatrudnię sprzątaczkę. Praca dwa
dni w tygodniu. Tel. 508 257 261.
(TK 86/03/19)

Sprzedam jęczmień jary - 850 zł/tona. Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932. (TK 44/02/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

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)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)

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

Sprzedam DAEWOO NUBIRA II 1.6,
2001 r., 169 tys. km, benzyna + gaz.
Cena do uzgodnienia. Tel. 725 889 385.
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.

Firma budowlana Construct
wykonuje usługi budowlane,
docieplanie budynków
i kompleksowe
wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie na Os. Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 84/03/19)

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

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)

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

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

sprzedam
Sprzedam skuter. Tel. 695 674 524.
(TK 79/03/19)
Garaże blaszane, bramy garażowe.
Tel. 608 467 942.
(TK 72/03/19)
różne
Zaginęły trzy owce z ciemnymi głowami,
kolczykowane - Myjomice.
Tel. 513 202 990.
(TK 80/03/19)
US£UGI
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)
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)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

GKNOŚiPP.6845.9.2019/4

Kępno, dnia 21 marca 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
1. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
Dzierżawa nieruchomości gruntowej - rolnej, niezabudowanej położonej w miejscowości Mikorzyn,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Mikorzyn, jako działka
nr 45/2 o powierzchni 0,5699 ha, klasoużytek: łąki trwałe ŁV, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych
w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00053712/2, w drodze bezprzetargowej,
na rzecz osoby fizycznej, z przeznaczeniem na prowadzenie upraw rolnych.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1) Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1
oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od 28 marca 2019 roku do 18 kwietnia 2019 roku.
2) Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu
Informacji Publicznej Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810)
lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.
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Ogłoszenia

reklamy
FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy

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

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie
(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

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…

NA BARDZO DOBRYCH

UWAGA! 6 CZERWCA 2020 ROKU ŚWIĘTUJEMY W KĘPNIE
100- LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Obchody tego pierwszego stulecia odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 25. Już od początku
bieżącego roku szkolnego trwają przygotowania do tej ważnej uroczystości,
na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych absolwentów, uczniów,
przyjaciół i nauczycieli. Z tej okazji planujemy zorganizować wiele ciekawych spotkań i uroczystości.
Chcemy też wydać II część monografii pt. „Wspomnienie z tamtego
wczoraj”, która może stać się swoistym pamiętnikiem z przeszłości zarówno absolwentów, nauczycieli jak i pracowników szkoły. Aby tak się stało
prosimy o przekazywanie swoich wspomnień do sekretariatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Sienkiewicza 25, w kopercie z dopiskiem
„100-lecie”. Oryginalne i pomysłowe reminiscencje zostaną nagrodzone.
Wewnątrz koperty prosimy umieścić nr telefonu, zgodę na upublicznienie
przekazanych informacji oraz nazwę szkoły, której wspomnienie dotyczy.
Jeśli skrywasz miłe wspomnienia, którymi chcesz się podzielić z innymi, a nie masz możliwości ich spisania zadzwoń pod nr 62 782 99 00, a
autorzy monografii odnajdą Cię i przedstawią Ci zasady redakcyjnej współpracy. Też znajdziesz się w monografii.
ZACHĘCAMY DO WSPOMNIEŃ
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

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.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
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Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
prowadzi kształcenie
w zakresie gry
na instrumentach:
• fortepian
• gitara
• skrzypce
• flet poprzeczny
• saksofon
• trąbka
• akordeon

sprzedam

lokale
mieszkalne

Telefon: 518 973 923.

do wynajęcia

TEL. 723 882 777

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

w Bralinie
przy ulicy Nowej.

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

tel.

osobę z biegłą
znajomością języka
niemieckiego
do działu eksportu
oraz TAPICERÓW.
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Badan
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
63-600 Kępno, ul. Staszica 10
tel./fax: 62 78 230 29
e-mail: tansman@hot.pl
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Bogna Ziembicka - „Miłość w cieniu wielkiej wojny. Panie na Koborowie”

TAPICERÓW

Dziewiętnastowieczna Europa płonie. Marsylia wypowiada posłuszeństwo rewolucyjnemu rządowi, na południu Francji wybucha krwawa wojna domowa. Doktor Gaston Laval traci
podczas walk całą rodzinę. Uwięziony i skazany na gilotynę, cudem unika śmierci, potem ucieka przed prześladowcami, zaciągając się do wojska. Pewnego dnia do wojskowego szpitala,
którym kieruje Laval, przybywa kobieta, przywożąc rannego polskiego żołnierza. Gaston jest
zaintrygowany piękną nieznajomą, Muriel de Voss, która wydaje mu się zupełnie inna od spotkanych dotąd kobiet. Lekarz zakochuje się w kobiecie, której historia intryguje go i przejmuje
do głębi. Okazuje się, że Muriel jest Polką, pochodzącą spod Krakowa. Dziewczyna, niegdyś
przysposabiana do życia w klasztorze, uciekła w nieudane małżeństwo. Marzy o zostaniu lekarką. Zaskakuje Lavala swoją wiedzą dotyczącą anatomii, chirurgii i leków. Uczucie, które ich
łączy, jest coraz silniejsze, niestety rozdzielają ich wojenne losy. Lekarz wyrusza za ukochaną
przez Pireneje do Hiszpanii, nie bacząc na śmiertelne niebezpieczeństwo. Czy będzie dane im
się spotkać? Czy Muriel ma szansę na studiowanie ukochanej medycyny? Czy miłość zatriumfuje w czasach wojennego szaleństwa?

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:

Marcello Simoni - „Opactwo stu oszustw”
Ferrara, zima 1349 roku. Niepokojący orszak zakapturzonych postaci kręci się po lasach
pod miastem, napawając przerażeniem każdego, kto ma to nieszczęście, by się nań natknąć.
Podczas gdy krążą słuchy o satanistycznych obrzędach i znakach zwiastujących Apokalipsę,
niektórzy upatrują w tym przebiegły spisek. Należy do nich nieustraszony rycerz Maynard de
Rocheblanche, który przy wsparciu Świętej Inkwizycji rozpoczyna dochodzenie, aby odkryć
prawdę. Przedsięwzięcie to okaże się jednak trudniejsze, niż przypuszczał, albowiem wielu prałatów bardziej interesują jego sekrety niż rozwiązanie zagadki. Maynard okazuje
się strażnikiem największej tajemnicy chrześcijaństwa, legendarnej relikwii przypisywanej Jezusowi, Lapis exilii. Lecz tym razem, pozbawiony pomocy ze strony
opata Pomposy, aby się bronić i ujawnić otaczającą go intrygę, będzie mógł liczyć
wyłącznie na swoją siostrę Eudeline...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Malwina Pająk - „Lukier”
Julka ma 25 lat, trudne dzieciństwo za sobą, a przed sobą dużo cudzej kokainy, mało pieniędzy i transseksualną przyjaciółkę, z którą czasami sypia. Anka ma 36 lat, karierę, mieszkanie
na kredyt w centrum miasta, sporo wina w lodówce i męża, który chyba jej nie kocha. Każda z
nich żyje w innej stolicy według innych reguł. Dzień, w którym się spotkają, zmieni wszystko.
Albo nic. Dwie bohaterki, dwa różne światy, a w tle Polska wijąca się białą kreską, tętniąca
korpożyciem, kolorowa imprezownia, ale też szara ojczyzna bitych żon, zmarnowanych szans
i fetoru ciasnych mieszkań.

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 13
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.

Firma Novotex w Taborze Wielkim
zatrudni osobę na stanowisko

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

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 3 kwietnia 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. Bogna Ziembicka - „Miłość w cieniu wielkiej wojny...”,
2.	Marcello Simoni - „Opactwo stu oszustw”,
3.	Malwina Pająk - „Lukier”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 12 nagrody otrzymuj¹:

M. Korczak (Zgorzelec), B. Tomalik (Laski).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Rozmowa z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem
sprawi, że zobaczysz swoje sprawy w innym świetle. Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony,
ale w końcu wyciągniesz z tego słuszne wnioski.

Byk 21 IV – 21 V
Zapowiada się udany tydzień. Jesteś w pełni sił i
możesz zrealizować swoje plany. Jeśli przygotowujesz się do ważnego zadania, to teraz nadszedł
moment, aby rozpocząć działanie. W sprawach
zawodowych czeka cię uznanie.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Twoje życzenia zostaną wysłuchane. Wyswobodzisz się z niewygodnej dla ciebie sytuacji. Los ześle ci szansę, dzięki której będziesz mógł zacząć
wszystko od nowa. Czeka cię duchowa podróż lub
niezwykły sen, który wskaże ci właściwą drogę.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Na Kopie” - 28.03.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 29.03.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 30.03.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 31.03.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 1.04.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 2.04.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 3.04.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Tydzień sprzyja też podróżom oraz zajęciom, jakie
wymagają zdecydowania i siły. Konflikty i dyskusje
mogą być gorące, ale przyniosą twórcze rozwiązania. W miłości karta zwiastuje ważne decyzje.
Podejmuj je wspólnie z partnerem!

Lew 23 VII – 22 VIII
Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie.
Skorzystaj z szansy! Możesz poznać nowych ludzi i odkryć ciekawe zainteresowania. Karta wróży
udany początek: interesu, miłości lub przyjaźni.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Panna 23 VIII – 22 IX
Nie staraj się zwyciężać za wszelką cenę. Możesz przecenić swoje siły lub sprawa okaże się
niewarta tak wielkich wyrzeczeń. Karta radzi poprzestać w tym tygodniu na tym, co jest realnie
możliwe do zdobycia.

I OG£OSZE
PRZYJMUJEMY

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Sprawy zawodowe pochłoną cię bez reszty, a
rodzina i przyjaciele będą musieli prosić cię o
odrobinę zainteresowania. Pewna osoba może
zepchnąć na ciebie swoje obowiązki lub będziesz
musiał naprawiać cudze błędy.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W sprawach, które wymagają współpracy z innymi ludźmi postaraj się jasno określić, co masz wykonać sam, a co należy do drugiej osoby. Inaczej
napracujesz się za dwoje! Karta zapowiada więcej
codziennych obowiązków.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Otrzymasz dobrą wiadomość, zaproszenie na
ciekawą imprezę lub wzruszającą uroczystość.
Będziesz serdeczny i wyrozumiały, co pozwoli ci
pogodzić zwaśnionych przyjaciół lun zazdrosnych
współpracowników.

Wodnik 20 I – 18 II
Twoje sukcesy wzbudzą obawy u ludzi, którzy ci
zazdroszczą. Nie pozwól im działać i odważnie
broń swoich spraw. Czeka cię sprzeczka, która
pokaże, kto jest wrogiem, a kto prawdziwym przyjacielem.

Ryby 19 II – 20 III
Możesz podjąć decyzję o rezygnacji z zadań lub
znajomości, które do niczego ci się już nie przydają. Najlepiej pracować będzie ci się w samotności i
skupieniu. Od osób, które cię poganiają lepiej trzymaj się z daleka.

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

Zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. Zbyt
szumne obietnice mogą się źle dla ciebie skończyć. Bądź uczciwy i skromny, a szczęście cię nie
opuści. Karta przestrzega przed wydatkami.
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Ogłoszenia

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

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

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

20

Tygodnik Kępiński 28 marca 2019

WWW.AURAMEBLE.PL

NR 13/2019 (802)

NASI

w LIGACH
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna I Liga

25. kolejka | wiosna 2019
Stomil Olsztyn – Raków Częstochowa – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (pauza za kartki)
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna I Liga

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

Nasi w czołówce Grand Prix Pawłowic
W hali Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach koło Gliwic zakończył się cykl czterech
turniejów tenisa stołowego. Bardzo dobrze zaprezentowali się tenisiści stołowi z naszego regionu. Wysoką formę
potwierdził Jan Kasendra, który zwyciężył w kategorii powyżej 46 lat wyprzedzając aktualnego trzecioligowca Piotra
Pudę (MKS Czechowice-Dziedzice). Natomiast w kategorii open z udziałem wszystkich uczestników zawodów zajął
znakomite drugie miejsce ustępując tylko czołowemu zawodnikowi trzecioligowego ULKTS Pszczyna, Pawłowi Suchodolskiemu. Do udanych należy zaliczyć występ Damiana Szymoszczyka z Olszowy, który w kategorii do lat 19 zajął
szóste miejsce.
Zimowe oczekiwania dobiegły końca. W niedzielne przedpołudnie rywalizację na zapleczu czwartej ligi wznowił
Orzeł Mroczeń, jedyny nasz przedstawiciel na tym szczeblu rozgrywkowym

20. kolejka | wiosna 2019
Polonia Środa – Mieszko Gniezno – 2:4 (2:3)
NA BOISKU: 92-95 minuta
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

20. kolejka | wiosna 2019
Stal Brzeg – Ślęza Wrocław – 1:1 (1:1)
NA BOISKU: 1-74 minuta
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

20. kolejka | wiosna 2019
Stilon Gorzów – Agroplon Głuszyna – 4:2 (0:1)
NA BOISKU: 90-94 minuta
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

20. kolejka | wiosna 2019
Stilon Gorzów – Agroplon Głuszyna – 4:2 (0:1)
NA BOISKU: 94-95 minuta
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

19. kolejka | wiosna 2019
RKS Radomsko – Pelikan II Łowicz – 7:0 (3:0)
NA BOISKU: 1-75 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 2:0 w 28. minucie

Falstart Orła na inaugurację
Piłkarze Orła Mroczeń przegrali na inaugurację wiosennej części rozgrywek w Lidze Międzyokręgowej z ligowym średniakiem z Kobylina. Grający przed własną publicznością Piast ograł drużynę Marka Wojtasiaka 2:1 (1:1). Ten wynik to spore rozczarowanie dla kibiców Orła. Katem podopiecznych Marka Wojtasiaka okazał się Jakub Smektała, który w ostatnich latach
występował między innymi w Wiśle Puławy, Zawiszy Bydgoszcz, Ruchu Chorzów czy Piaście Gliwice. Już na inaugurację
ważny krok w kierunku awansu wykonał lider z Ostrzeszowa i wicelider ze Słupcy. I właśnie między tymi zespołami powinna
rozstrzygnąć się kwestia awansu do czwartej ligi.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Druga porażka Polonii. Tym razem na własnymTygodnik
stadionie. Kępiński

Kaliska Klasa A Grupa 2
15. kolejka | wiosna 2019
Ostrovia II Ostrów – LZS Czajków ............– 1:1
Sokół Świba – LKS Jankowy ....................– 1:2
Pelikan Grabów – Sulimirczyk .................– 2:2
Strażak Słupia – Wielkopolanin ...............– 1:0
Płomień Opatów – KS Rogaszyce .............– 3:0
Sokół Bralin – Zawisza Łęka O. ...............– 2:0
KS Rogaszyce ......................................– pauza
1. LZS Pelikan Grabów
14 30 35:13
2. LZS Strażak Słupia
14 26 28:20
3. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 14 25 36:24
4. OKS Ostrów Wlkp.
13 24 30:20
5. KS Rogaszyce
14 24 21:24
6. LKS Zawisza Łęka Opatowska 14 21 21:22
7. LKS Sokół Świba
14 21 37:31
8. LKS Jankowy 1968
14 20 26:34
9. LKS Sokół Bralin
14 15 21:25
10. LZS Czajków
13 14 23:24
11. LZS Płomień Opatów
14 14 21:28
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 14 11 17:36
13. Wielkopolanin Siemianice 14 9 26:41
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Sport

piłka nożna

Fortuna I Liga
25. kolejka | wiosna 2019
Warta Poznań – GKS Tychy .....................– 1:1
Garbarnia Kraków – Wigry Suwałki .........– 0:0
Stomil Olsztyn – Raków Częstochowa . .....– 1:1
GKS Katowice – Chojniczanka . .....– przełożony
Termalica Nieciecza – GKS 1962 Jastrzębie – przełożony
Chrobry Głogów – Odra Opole ......– przełożony
Bytovia Bytów – ŁKS Łódź ............– przełożony
Podbeskidzie – Puszcza Niepołomice .– przełożony
Stal Mielec – Sandecja Nowy Sącz .– przełożony
1. RKS Raków Częstochowa
25 58 42:11
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
25 31 33:31
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
25 28 24:34
15. OKS Stomil Olsztyn
25 27 25:31
16. SKS Wigry Suwałki
25 26 27:39
17. GKS Katowice
24 21 18:34
18. RKS Garbarnia Kraków
25 20 18:46
II Liga
25. kolejka | wiosna 2019
Widzew Łódź – Elana Toruń . ...................– 1:1
Radomiak Radom – Stal Stalowa Wola . ...– 1:0
GKS Bełchatów – Olimpia Elbląg ..............– 1:1
Błękitni Stargard – Resovia Rzeszów . ......– 1:1
Ruch Chorzów – Rozwój Katowice ............– 1:1
Olimpia Grudziądz – Górnik Łęczna . .......– 6:1
Siarka Tarnobrzeg – Gryf Wejherowo ......– 3:0
Pogoń Siedlce – ROW 1964 Rybnik . ........– 2:2
Skra Częstochowa – Znicz Pruszków ........– 2:4
1. RKS Radomiak 1910 Radom 25 47 54:20
2. RTS Widzew Łódź
24 45 39:20
3. GKS Olimpia Grudziądz
25 43 52:35
4. TKP Elana Toruń
25 41 35:22
5. GKS Bełchatów
25 41 28:15
6. GKS Górnik Łęczna
25 38 39:42
7. ZKS Stal Stalowa Wola
25 37 37:34
8. MKS Znicz Pruszków
25 34 39:45
9. CWKS Resovia Rzeszów
24 34 31:33
10. KS Skra Częstochowa
25 32 21:35
11. MKP Pogoń Siedlce
25 31 38:35
12. KP Błękitni Stargard
25 28 30:43
13. WKS Gryf Wejherowo
25 27 32:45
14. KS Ruch Chorzów
25 27 29:31
15. KS Rozwój Katowice
25 26 30:39
16. KS Siarka Tarnobrzeg
24 25 22:39
17. KS ROW 1964 Rybnik
24 23 21:31
18. ZKS Olimpia Elbląg
23 22 18:31
III Liga Grupa 2
20. kolejka | wiosna 2019
KKS Kalisz – Sokół Kleczew .....................– 4:3
Lech II Poznań – KP Starogard Gdański ...– 2:1
Chemik Bydgoszcz – Radunia Stężyca . ....– 2:1
Jarota Jarocin – Świt Skolwin ..................– 1:1
Gwardia Koszalin – Bałtyk Koszalin .........– 1:2
Polonia Środa – Mieszko Gniezno ............– 2:4
Górnik Konin – Kotwica Kołobrzeg . .........– 2:3
Pogoń II Szczecin – Bałtyk Gdynia .– przełożony
Wierzyca Pelplin – Wda Świecie –. 3:0 walkower
1. KKS Kalisz
20 47 47:18
2. MKS Mieszko Gniezno
20 45 51:28
3. KKS Lech II Poznań
20 45 48:16
4. KS Radunia Stężyca
20 42 42:22
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
20 38 36:28
6. KS Sokół Kleczew
20 36 33:28
7. SKS Bałtyk Gdynia
19 32 30:24
8. KP Starogard Gdański
20 31 33:19
9. KS Polonia Środa Wlkp.
20 31 33:30
10. KS Górnik Konin
20 29 30:27
11. KS Świt Skolwin-Szczecin 20 28 22:22
12. KKPN Bałtyk Koszalin
20 18 26:50
13. KS Gwardia Koszalin
20 18 23:37
14. JKS Jarota Jarocin
20 18 20:31
15. MKS Pogoń II Szczecin
19 16 22:41
16. BKS Chemik Bydgoszcz
20 16 24:42
17. KS Wierzyca Pelplin
20 11 23:49
18. KS Wda Świecie
20 8 20:51
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Drugiej z rzędu porażki doznali w czwartym meczu w
rozgrywkach wielkopolskiej czwartej ligi piłkarze kępińskiej Polonii. Tym razem obyło się
bez konsekwencji bowiem biało-niebiescy utrzymali swoją dotychczasową lokatę w tabeli
FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i tabele

Wyniki 23. kolejki
KKS Polonia Kępno
1 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (2)

Bramki: 0:1 Bartosz Ślusarski - 38’, 0:2
Zbigniew Zakrzewski - 45’, 1:2 Jakub
Górecki - 88’ (z karnego).
Polonia: Grzegorz Kubiszyn, Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Kacper Skupień, Remigiusz
Hojka (Maciej Sikora - 70’), Jakub Górecki,
Bernard Fai Ndukong (Mikołaj Gretkiewicz 81’), Wojciech Drygas, Łukasz Walczak, Adrian
Holak (Borys Wawrzyniak - 63’), Karol Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

KS Sokół Pniewy
MKS Victoria Września

1 (1)
0 (0)

MKS Olimpia Koło
MLKP Warta Międzychód

5 (1)
0 (0)

Bramka: 1:0 Maksymilian Boczek - 8’.

Bramki: 1:0 Patryk Olczyk - 27’, 2:0 Bartosz Kowalski - 48’, 3:0 Szymon Bartosik
- 79’, 4:0 Kamil Jaroszewski - 80’, 5:0
Maciej Graliński - 84’.

KS Polonia 1912 Leszno
1 (0)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Byłe gwiazdy Lecha pogrążyły Polonię
Polonia Kępno dobrze rozpoczęła sobotnie spotkanie 23. kolejki wielkopolskiej czwartej ligi przeciwko Tarnovii Tarnowo Podgórne, ale końcówka drugiej połowy i strzelecki popis byłych gwiazd
Lecha Poznań przekreśliły szanse zespołu z Alei Marcinkowskiego na odniesienie korzystnego
rezultatu. Tymczasem najlepiej punktującą drużyną rundy wiosennej są piłkarze ze Swarzędza.
Unia wiosnę zaczęła od porażki, by kolejne trzy spotkania wygrać. Zupełnie odmienne nastroje towarzyszą Zjednoczonym Trzemeszno, którzy jako jedyni nie ugrali jeszcze choćby jednego
punktu, czym bardzo mocno komplikują swoją sytuację w tabeli.
Piłkarzom ze Swarzędza już na
inaugurację wiosny przyszło zagrać
mecz o wszystko. Starcie z Lubuszaninem miało dać odpowiedź, o
co wiosną będzie walczyła drużyna
prowadzona przez Patryka Kniata.
Po porażce na otwarcie wiosny strata do lidera wynosiła już jedenaście
punktów i nawiązanie walki o awans
wydawało się wręcz nieosiągalne.
Tymczasem zawodnicy ze Swarzędza
nie złożyli broni i mimo przeciwności
losu z trzech kolejnych pojedynków
wyszli zwycięsko. W sobotę dopisali kolejne trzy punkty do swojego
dorobku, pokonując w Trzemesznie
Zjednoczonych. Jedyną bramkę zdobył z rzutu karnego Tomasz Neumann. Dobra seria przy jednoczesnej
utracie punktów wyżej notowanych
rywali sprawiły, że strata Unii do lidera wynosi już tylko pięć punktów
i walka o awans ponownie stała się
bardzo realna. Do dwunastu serię
meczów bez porażki przedłużył najlepszy obecnie w lidze Lubuszanin
Trzcianka. Niewiele jednak brakło, a
świetna seria lidera skończyłaby się w
Kórniku. Kotwica potwierdziła, że po
powrocie na własne boisko, jest rywalem niezwykle groźnym. Gospodarze
prowadzili już 2:0, ale dali sobie wydrzeć zwycięstwo w ostatnim kwadransie. Lubuszanina, podobnie jak
przed tygodniem, uratowały trafienia
Krystiana Feciucha. Wywalczony
punkt jest dla gości z Trzcianki tym
cenniejszy, że straty odrabiali, grając
w liczebnym osłabieniu. Potknięcia
lidera nie wykorzystał dotychczasowy wicelider. Nielba Wągrowiec
również zremisowała swoje spotkanie 2:2, a przebieg spotkania z LKS-em Gołuchów utwierdza w przekonaniu, że gracze Nielby powinni być
zadowoleni z osiągniętego rezultatu.
W Wągrowcu gospodarze dwukrotnie odrabiali straty, w tym za drugim
razem już w doliczonym czasie gry.

Bohaterem Nielby został sprowadzony zimą z Mieszka Gniezno Tomasz
Bzdęga. Zarówno Nielba jak i Lubuszanin wiosną pozostają niepokonane. Takim statusem poszczycić może
się też wspomniana Kotwica Kórnik,
a także Klub Sportowy Opatówek.
Beniaminek z okręgu kaliskiego skutecznie oddala się od strefy spadkowej. Tym razem gracze spod Kalisza
zainkasowali jeden punkt, remisując
przed własną publicznością z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Drużyna
Mariusza Kaczmarka powinna wygrać to spotkanie, lecz nie potrafiła
zachować korzystnego wyniku mimo
gry z przewagą dwóch zawodników.
Drużyna z Nowych Skalmierzyc razi
wiosną nieskutecznością. Może dlatego, że najlepsi strzelcy tego zespołu
Dawid Kuczyński i Adam Majewski
pozostają bez trafienia w 2019 roku i
są bardzo dalecy od formy sprzed kilku miesięcy. Weekendowa kolejka nie
była łaskawa dla czołówki klasyfikacji strzelców. Swój dorobek z grona
najskuteczniejszych powiększył jedynie Zbigniew Zakrzewski, a jego
Tarnovia Tarnowo Podgórne w końcu zainkasowała trzy punkty. Udało
się to na trudnym terenie w Kępnie.
Sobotnie popołudnie zgromadziło na
Stadionie Miejskim w Kępnie sporą
liczbę kibiców, których przyciągnęła
piękna wiosenna pogoda oraz perspektywa obejrzenia w akcji byłych
gwiazd Lecha Poznań – Bartosza
Ślusarskiego, Zbigniewa Zakrzewskiego oraz Błażeja Telichowskiego.
Lepiej w mecz weszła Polonia, która
próbowała ataków głównie skrzydłami. Defensywa przyjezdnych kierowana przez wspomnianego wcześniej
Bartosza Ślusarskiego była jednak
bezbłędna. Sytuacji bramkowych
było jak na lekarstwo, a pierwsze
poważne zagrożenie stworzyli przyjezdni. Efektowną paradą po strzale
z woleja Zbigniewa Zakrzewskiego
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popisał się jednak Grzegorz Kubiszyn. Wynik otworzył w 38. minucie
Bartosz Ślusarki. Tuż przed przerwą
przyjezdni prowadzili już 2:0, a w roli
kata wystąpił tym razem Zbigniew
Zakrzewski. Po zmianie stron biało-niebiescy rzucili się do odrabiania
strat. Już kilkadziesiąt sekund po powrocie na murawę strzału z dystansu
próbował Karol Latusek. Najbliżej
bramki kontaktowej był jednak Łukasz Walczak, który głową próbował
wykończyć dośrodkowanie Remigiusza Hojki. Gospodarze zmniejszyli
rozmiary porażki dopiero w ostatnich
minutach, kiedy to Jakub Górecki
zamienił rzut karny na bramkę. Strata
punktów nie kosztowała jednak graczy z Alei Marcinkowskiego utraty
miejsca w tabeli. Nie da się jednak
ukryć, że ostatnie dwa tygodnie nie
były zbyt dobre dla kępnian. Tymczasem w całkowitej rozsypce znajduje
się Warta Międzychód. Zespół, który rok temu kończył ligę na drugim
miejscu, teraz drży o ligowy byt. Z zespołem rozstali się zimą jego liderzy
– Gerard Pińczuk oraz Szymon Sawala. Brak kluczowych graczy ciąży
na ekipie z Międzychodu. I to do tego
stopnia, że Warta doznała wstydliwej
porażki w Kole, ulegając tamtejszej
Olimpii aż 0:5. Złą passę przełamała
w końcu drużyna z Kościana. Obra
walczy o przetrwanie i to nie tylko na
płaszczyźnie sportowej. Miejscy włodarze wydali decyzję o zwróceniu
przez klub dwóch ostatnich dotacji
rocznych oraz wstrzymaniu nowej.
W ślad za kłopotami organizacyjno-finansowymi przyszły trzy porażki,
jednak z czwartego boju Obra wyszła
zwycięsko. Bramka Krystiana Łukaszyka z rzutu karnego sprawiła,
że Obra wywiozła komplet punktu
z niezwykle niewygodnego terenu,
którym jest Śmiłowo. Wynik 1:0 był
w minionej kolejce najczęściej padającym rezultatem, bowiem oprócz

Bramka: 1:0 Kacper Robaczyński - 62’.

KSS Kotwica Kórnik
2 (1)
MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Bordych - 10’, 2:0
Patryk Bordych - 50’, 2:1 Krystian Feciuch - 70’, 2:2 Krystian Feciuch - 83’.

KS Opatówek
1 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (1)

Bramki: 0:1 Przemysław Balcerzak - 8’,
1:1 Stayko Stoychev - 80’.

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)
SKS Unia Swarzędz
1 (1)

Bramka: 0:1 Tomasz Neumann - 16’ (z
karnego).

LZS Orkan Śmiłowo
KP Obra 1912 Kościan

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Krystian Łukaszyk - 57’ (z
karnego).

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (1)
LZS Krobianka Krobia
1 (1)

Bramki: 1:0 Marek Szymanowski - 16’,
1:1 Hubert Gil - 25’.

MKS Nielba Wągrowiec
LKS Gołuchów

2 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Marcin Szymkowiak - 51’,
1:1 Rafał Leśniewski - 70’ (z karnego),
1:2 Dawid Guźniczak - 88’, 2:2 Tomasz
Bzdęga - 90+1’.
Najskuteczniejsi strzelcy
17
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
16
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
15
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
15
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
14
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
13
Filip Latusek (Polonia Kępno)
12
Krystian Antczak (Unia Swarzędz)
12
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
Program 24. kolejki
Sobota, 30 marca 2019 roku
14:00
Ostrovia Ostrów – Polonia Leszno
14:00
Kotwica Kórnik – LKS Gołuchów
15:00 Warta Międzychód – Nielba Wągrowiec
15:00 Tarnovia Tarnowo – Krobianka Krobia
15:00
Olimpia Koło – Zjednoczeni
15:00
Victoria Września – Unia Swarzędz
15:00
Lubuszanin – KS Opatówek
15:00
Sokół Pniewy – Centra Ostrów
15:00
Obra Kościan – Polonia Kępno
16:00
Pogoń Nowe S. – Orkan Śmiłowo
Śmiłowa i Trzemeszna, padł też w
Pniewach oraz Lesznie. Różnica
taka, że w dwóch ostatnich górą byli
gospodarze. Sokół pokonał Victorię
Września dzięki bramce Maksymiliana Boczka, a zwycięstwo Polonii
Leszno nad Centrą Ostrów Wielkopolski dał z kolei Kacper Robaczyński. W jedynym niedzielnym spotkaniu Ostrovia tylko zremisowała 1:1
z Krobianką Krobia. W ten sposób
goście wywalczyli pierwszy punkt w
2019 roku.
BAS

Sport

piłka nożna

Liga Międzyokręgowa >>> Po przerwie zimowej wznowiły rozgrywki na zapleczu
czwartej ligi. Walka o awans zapowiada się ciekawie, bo kandydatów jest kilku, ale już
pierwsza wiosenna kolejka utwierdziła nas w przekonaniu, że kwestia awansu rozegra
się między aktualnym liderem i wiceliderem. Zimą z rywalizacji nikt się nie wycofał, dlatego do drugiej części sezonu przystąpił komplet zespołów

Wyniki 17. kolejki
KS Piast Kobylin
LZS Orzeł Mroczeń

2 (1)
1 (0)

MKS Tur 1921 Turek
KKS Astra Krotoszyn

0 (0)
4 (2)

SKP Słupca
KS Stal Pleszew

3 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Smektała - 43’, 1:1
Rafał Janicki - 45’ (z karnego), 2:1 Jakub
Smektała - 55’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Bartosz Moś, Jakub Kupczak, Daniel Parzybót,
Łukasz Gajewski (Miłosz Jędrzejewski - 75’),
Mariusz Bednarek, Kacper Małolepszy (Marcin
Grądowy - 85’), Kamil Jurasik, Marcin Górecki,
Rafał Janicki. Trener: Marek Wojtasiak.
Bramki: 0:1 Szymon Polowczyk - 3’, 0:2
Patryk Powalisz - 6’, 0:3 Patryk Powalisz
- 50’, 0:4 Damien Gmerek - 80’.

Bez punktów w Kobylinie,
falstart Orła na inaugurację
Wreszcie, po ponad dwóch miesiącach przygotowań, przyszedł czas na pierwszą wiosenną kolejkę ligową z udziałem piłkarzy z Mroczenia. Ale nie tak miała wyglądać inauguracja wiosny w
wykonaniu piłkarzy Orła. Podopieczni Marka Wojtasiaka przegrali na wyjeździe z Piastem Kobylin
1:2 (1:1). Katem drużyny z Mroczenia okazał się Jakub Smektała, który po kilku latach gry na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi wrócił na stare śmieci do Kobylina. Wyjazdowa porażka mocno
skomplikowała sytuację Orła już na inaugurację rundy rewanżowej. Mroczenianie do liderującej
Victorii Ostrzeszów tracą tuzin punktów.
Zespoły z zaplecza czwartej ligi
w przedostatni weekend marca zainaugurowały zmagania w rundzie wiosennej. Początek udany dla wicelidera
ze Słupcy, który pokonując Stal Pleszew praktycznie eliminuje ją z gry o
awans. Już pierwsza wiosenna kolejka przyniosła istotne rozstrzygnięcia
w walce o mistrzostwo. W Słupcy
wicelider SKP podejmował pretendenta z Pleszewa. Wynik otworzył w
25. minucie Konrad Kobylarek, ale
tuż po zmianie stron do wyrównania
doprowadził Tomasz Zawada. Pozostała część meczu należała już jednak
do gospodarzy, którzy odpowiedzieli
dwoma trafieniami i ostatecznie wygrali 3:1. Porażka sprawiła, że pleszewianie tracą do lidera już trzynaście
punktów i raczej mogą zapomnieć o
walce o najwyższe laury. W tej sytuacji najgroźniejszym przeciwnikiem
drużyny ze Słupcy pozostaje Victoria Ostrzeszów. Lider rozgrywek
solidnie przepracował okres przygotowawczy i na pierwsze efekty
nie trzeba było czekać zbyt długo.
Ostrzeszowianie objęli prowadzenie
już w 8. minucie, po tym Mateusz
Kolibowski z GKS-u Sompolno skierował piłkę do własnej bramki. Osiem
minut później lider prowadził już 2:0.
W roli głównej wystąpił Remigiusz
Pastucha, który w niedzielnym meczu dwukrotnie wpisał się na listę
strzelców. Po raz drugi wpisał się do
meczowego protokołu siedem minut
przed końcem, ustalając wynik spotkania. Kontakt z prowadzącą dwójką
straciła nieco drużyna z Mroczenia.
Dla piłkarzy Orła i jego kibiców nie
była to wymarzona inauguracja ligowej wiosny. Wiosenną walkę o ligowe
punkty Orzeł Mroczeń rozpoczął na
wyjeździe, mierząc się z ekipą Piasta
Kobylin, która w przerwie zimowej
została wzmocniona byłym graczem
Ruchu Chorzów, Piasta Gliwice czy
Wisły Puławy. Po jedenastu latach

Jakub Smektała zdecydował się na
powrót do Kobylina i bez wątpienia wypadł on niezwykle okazale.
Dzięki dwóm jego trafieniom podopieczni trenera Jarosława Ploty
pokonali wyżej sklasyfikowanego
Orła 2:1. Pod koniec pierwszej połowy, dokładnie w 43. minucie Patryk
Wciórka z prawego skrzydła zagrał
do Jakuba Smektały, a ten z bliskiej
odległości wpakował piłkę do siatki.
Mroczenianie odpowiedzieli bardzo
szybko, albowiem dwie minuty później w polu karnym Piasta jednego z
zawodników Orła sfaulował Szymon
Wosiek i sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał
Rafał Janicki. Po zmianie stron Piast
szukał swoich szans w kontrach. W
55. minucie Patryk Wciórka ponownie zagrał do Jakuba Smektały, który
tym razem strzałem piętą pokonał zaskoczonego Rafała Peksę. Miejscowi
byli bliscy strzelenia trzeciego gola,
lecz piłka po uderzeniu Patryka Kamińskiego trafiła w poprzeczkę. W
najbliższy weekend team z Kobylina
zmierzy się na własnym obiekcie z
piątą w tabeli Stalą Pleszew. Drużynę Orła czeka z kolei domowy pojedynek z Tulisią Tuliszków. Swoje
spotkania solidarnie wygrały też inne
czołowe zespoły z okręgu kaliskiego.
Wszystkie ograły rywali z okręgu
konińskiego. Odolanovia pokonała na wyjeździe Wilki Wilczyn 1:0,
a Astra Krotoszyn rozbiła w Turku
tamtejszego Tura. Podopieczni trenera Krzysztofa Wewióra pokonali na
wyjeździe Tura aż 4:0. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w oficjalnym
spotkaniu, w barwach krotoszyńskiego zespołu zagrali razem Dariusz
Reyer i jego syn, Patryk. Pojedynek
ułożył się znakomicie dla krotoszynian, którzy po sześciu minutach prowadzili już różnicą dwóch bramek.
Najpierw z rzutu wolnego piłkę do
siatki posłał Szymon Polowczyk, a

niedługo potem Krzysztof Ratyński zagrał prostopadle do Patryka
Powalisza, a sprowadzony z Ostrowa
Wielkopolskiego napastnik nie dał
szans bramkarzowi miejscowych. Tur
w pierwszej połowie też miał swoje
okazje, ale piłka po strzałach gospodarzy zatrzymywała się na poprzeczce i słupku. Po zmianie stron drugie
trafienie zaliczył Patryk Powalisz, a
wynik spotkania ustalił dziesięć minut przed końcem Damian Gmerek,
wykorzystując podanie od Krzysztofa Ratyńskiego. Rundę wiosenną poniżej oczekiwań rozpoczął natomiast
Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski.
W meczu o „sześć” punktów drużyna prowadzona przez Dariusza Maciejewskiego przegrała przed własną
publicznością z Piastem Czekanów
1:2. Już w 4. minucie goście objęli
prowadzenie. Z kilkunastu metrów
uderzał Tomasz Ulichnowski, a piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i
wpadła do bramki. Po zmianie stron
goście podwyższyli prowadzenie.
Najpierw jednak sytuacji sam na
sam z bramkarzem Białego Orła nie
wykorzystał Sebastian Smolarek.
Gracz Piasta zrehabilitował się w 62.
minucie, pokonując golkipera strzałem z lewej strony pola karnego. W
końcówce gospodarze zmniejszyli
straty. Po faulu w polu karnym na
Patryku Bierle arbiter podyktował
jedenastkę, którą wykorzystał Marcin Kaczmarek. Doprowadzić do
remisu koźminianom się nie udało i
Biały Orzeł w arcyważnym meczu
z bezpośrednim rywalem w walce o
utrzymanie nie zdołał zainkasować
chociażby jednego punktu. Na dole
tabeli dorobku punktowego nie udało
się powiększyć już żadnej z drużyn.
Swoje mecze solidarnie przegrali Zieloni Koźminek, Wilki Wilczyn oraz
wspomniany już wcześniej Tur Turek. W strefie spadkowej w dalszym
ciągu pozostaje Biały Orzeł Koźmin

Bramki: 1:0 Konrad Kobylarek - 25’, 1:1
Tomasz Zawada - 51’, 2:1 Konrad Kobylarek - 69’, 3:1 Łukasz Pietrzak - 90+4’.

GOS Zieloni Koźminek
0 (0)
LKS Raszkowianka Raszków 1 (1)
Bramka: 0:1 Szymon Nowicki - 31’.

GKS Wilki Wilczyn
0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)
Bramka: 0:1 Mikołaj Marciniak - 55’.

GKS Sompolno
KP Victoria Ostrzeszów

0 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Mateusz Kolibowski - 8’
(samobójcza), 0:2 Remigiusz Pastucha 16’, 0:3 Remigiusz Pastucha - 83’.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (0)
LKS Piast Czekanów
2 (1)

Bramki: 0:1 Tomasz Ulichnowski - 4’,
0:2 Sebastian Smolarek - 62’, 1:2 Marcin
Kaczmarek - 85’ (z karnego).

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 3 (1)
MGKS Tulisia Tuliszków
1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Czajka - 35’, 2:0
Krzysztof Słowiński - 67’ (z karnego),
3:0 Damian Maciejewski - 80’, 3:1 Patryk
Janicki - 90’.
Najskuteczniejsi strzelcy
20
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
19
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
19
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
18
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
14
Patryk Adamski (Raszkowianka)
12
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
12
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
12
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
Program 18. kolejki
Sobota, 30 marca 2019 roku
14:00
Orzeł Mroczeń – Tulisia Tuliszków
16:00
Victoria Ostrzeszów – Wilki Wilczyn
16:00
Odolanovia – Tur Turek
16:00
Astra Krotoszyn – Zieloni Koźminek
Niedziela, 31 marca 2019 roku
11:00
Piast Czekanów – SKP Słupca
11:00
Raszkowianka – Biały Orzeł
12:00
Piast Kobylin – Stal Pleszew
15:00
Polonus Kazimierz – GKS Sompolno
Wielkopolski oraz Zieloni Koźminek. Zespoły z okręgu kaliskiego
zawiodły na inaugurację i wszystko
wskazuje na to, że wiosną czeka je
niezwykle trudna walka o utrzymanie na zapleczu czwartej ligi. Udanie
wiosnę zainaugurował natomiast Polonus Kazimierz Biskupi. Outsider z
okręgu konińskiego odniósł inauguracyjną wygraną. Cenne trzy punkty
zawodnicy Polonusa zainkasowali
ogrywając przed własną publicznością Tulisię Tuliszków. W innych
spotkaniach górą byli już goście.
Raszkowianka Raszków pokonała
w Koźminku Zielonych 1:0, a Odolanovia Odolanów w takich samych
rozmiarach ograła Wilki Wilczyn. 18
kolejka Ligi Międzyokręgowej już w
najbliższy weekend. Na pierwszy plan
zdecydowanie wybija się starcie Stali
Pleszew z Piastem Kobylin oraz Orła
Mroczeń z Tulisią Tuliszków. BAS

wyniki i tabele
IV Liga Grupa Wielkopolska
23. kolejka | wiosna 2019
Polonia Kępno – Tarnovia Tarnowo . ........– 1:2
Sokół Pniewy – Victoria Września ............– 1:0
Olimpia Koło – Warta Międzychód ...........– 5:0
Kotwica Kórnik – Lubuszanin . .................– 2:2
Polonia Leszno – Centra Ostrów . .............– 1:0
Zjednoczeni – Unia Swarzędz ..................– 0:1
Ostrovia Ostrów – Krobianka Krobia ........– 1:1
KS Opatówek – Pogoń Nowe S. . ..............– 1:1
Nielba Wągrowiec – LKS Gołuchów ..........– 2:2
Orkan Śmiłowo – Obra Kościan ...............– 0:1
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 23 50 52:22
2. MKS Nielba Wągrowiec
23 47 41:26
3. SKS Unia Swarzędz
23 45 48:31
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 23 40 50:36
5. LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 23 39 42:32
6. KKS Polonia Kępno
23 38 44:36
7. KS Polonia 1912 Leszno
23 37 34:21
8. KP Obra 1912 Kościan
23 37 32:28
9. LKS Gołuchów
23 34 40:35
10. MKS Victoria Września
23 33 36:27
11. LZS Orkan Śmiłowo
23 32 33:34
12. KS Sokół Pniewy
23 32 29:44
13. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 23 31 36:31
14. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 23 30 34:39
15. KS Opatówek
23 26 23:32
16. MLKP Warta Międzychód 23 25 35:44
17. KSS Kotwica Kórnik
23 23 40:50
18. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 23 19 31:47
19. LZS Krobianka Krobia
23 19 21:55
20. MKS Olimpia Koło
23 9 29:60
Liga Międzyokręgowa Grupa 3
Kalisz-Konin
17. kolejka | wiosna 2019
Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń .................– 2:1
Tur Turek – Astra Krotoszyn ....................– 0:4
SKP Słupca – Stal Pleszew .......................– 3:1
Biały Orzeł – Piast Czekanów ..................– 1:2
Wilki Wilczyn – Odolanovia .....................– 0:1
GKS Sompolno – Victoria Ostrzeszów .......– 0:3
Zieloni Koźminek – Raszkowianka ..........– 0:1
Polonus Kazimierz – Tulisia Tuliszków . ....– 3:1
1. KP Victoria Ostrzeszów
17 46 62:18
2. SKP Słupca
17 42 61:27
3. LZS Orzeł Mroczeń
17 34 43:22
4. MLKS Odolanovia Odolanów 17 33 40:15
5. KS Stal Pleszew
17 33 42:20
6. LKS Raszkowianka Raszków 17 25 22:38
7. KS Piast Kobylin
17 24 27:30
8. MGKS Tulisia Tuliszków
17 22 31:45
9. KKS Astra Krotoszyn
17 22 24:34
10. GKS Polonus Kazimierz Biskupi 17 21 30:34
11. GKS Sompolno
17 20 26:38
12. MKS Tur 1921 Turek
17 20 18:24
13. GKS Wilki Wilczyn
17 19 24:26
14. LKS Piast Czekanów
17 15 21:39
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 17 12 22:45
16. GOS Zieloni Koźminek
17 6 14:52
Kaliska Klasa Okręgowa
17. kolejka | wiosna 2019
Olimpia Brzeziny – Prosna Kalisz ............– 3:0
GKS Grębanin – GKS Rychtal ...................– 0:2
Pogoń Trębaczów – LZS Doruchów ...........– 0:0
GKS Żerków – LKS Czarnylas . .................– 0:1
Zefka Kobyla Góra – LZS Cielcza .............– 2:0
Korona-Pogoń – Victoria Laski . ...............– 1:0
Barycz Janków P. – CKS Zbiersk ..............– 2:1
Victoria Skarszew – WKS Witaszyce .........– 4:1
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
17 41 49:11
2. GKS Rychtal
17 39 38:20
3. LKS Czarnylas
17 32 42:25
4. WKS Witaszyce
17 31 37:26
5. Barycz Janków Przygodzki 17 29 32:25
6. GKS Grębanin
17 28 39:22
7. KS Victoria Skarszew
17 28 38:32
8. LZS Pogoń Trębaczów
17 25 19:28
9. LZS Doruchów
17 24 21:32
10. LZS Cielcza
17 22 30:29
11. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 17 21 25:25
12. LKS Olimpia Brzeziny
17 21 27:34
13. KS Prosna Kalisz
17 21 34:41
14. GKS Żerków
17 17 17:30
15. CKS Zbiersk
17 11 18:37
16. LZS Victoria Laski
17 1 10:59
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Sport

piłka nożna

i liga wojewódzka trampkarza c2 grupa 2
SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSENNA 2019

i liga okręgowa juniora b1 grupa 2
SEZON 2018/2019
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