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25 marca br. na długo zapadnie w pamięć
35 małżeństw z terenu miasta i gminy
Kępno – tego dnia odbyło się bowiem uroczyste wręczenie Medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”, przyznanych przez
prezydenta RP.
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Informacje

aktualności
W Rychtalu i Myjomicach odbyły się szkolenia dla rolników w zakresie zasad przyznawania płatności obszarowych w 2019 r.

Szkolili rolników
12 marca br. odbyło się pierwsze
z dwóch zorganizowanych na terenie
powiatu kępińskiego szkoleń dla rolników w zakresie zasad przyznawania
płatności obszarowych w 2019 r. Szkolenie zostało przeprowadzone w sali
sesyjnej Urzędu Gminy w Rychtalu.
Drugie szkolenie odbyło się 19
marca br. w sali Domu Ludowego
w Myjomicach. W każdym z nich
uczestniczyło po 30 osób.
Podczas wydarzeń Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentowali kierownik
biura powiatowego w Kępnie Marek
Potarzycki, naczelnik Wydziału
Działań Społecznych, Środowiskowych i Płatności Bezpośrednich Maciej Brząkała i inspektor WDSŚiPB
Dariusz Lesiczka. Szkolenia zrealizowano wspólnie z Wojewódzkim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
reprezentowanym przez koordynatora Piotra Twardowskiego i doradcę
Ilonę Gruszkę, a także z powiato-

wym lekarzem weterynarii Waldemarem Gruszewskim.
Uczestnikom szkoleń przedstawiono prezentacje nt. zmian w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich oraz płatności ONW w 2019
r., oświadczenia potwierdzającego
brak zmian w 2019 r., planowanych
zmian w aplikacji „eWniosekPlus”,
harmonogramu naboru wniosków w
2019 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, zasad bioasekuracji, portalu
„IRZplus” oraz programu azotanowego.
Następnie odbyła się dyskusja
i odpowiadano na szereg pytań zadawanych przez rolników. Należy
stwierdzić, że przeprowadzane szkolenia są dobrym sposobem na zdobywanie wiedzy i wymianę informacji
w zakresie działań realizowanych
przez ARiMR i są niezwykle pożyteczne, zarówno dla rolników, jak i
organizatorów.
Oprac. KR

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci

śp.

Józefa Rybczyńskiego.
Serdeczne wyrazy współczucia
koleżance redakcyjnej Katarzynie
oraz rodzinie Zmarłego
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Happening ekologiczny pn. „Paląc śmieci, trujesz dzieci”

Dzieci proszą – nie palcie śmieci!
21 marca br., czyli Pierwszego
Dnia Wiosny, odbył się happening
ekologiczny pn. „Paląc śmieci, trujesz dzieci”. Ulicami Kępna w kolorowym pochodzie przeszli uczniowie szkół podstawowych, niosąc
transparenty, na których hasłami
przewodnimi był zakaz spalania w
piecach niedozwolonych materiałów,
propagowanie ekologicznych źródeł
energii czy skutki występowania
smogu i zanieczyszczeń powietrza.
Na rzecz poprawy jakości powietrza w naszej okolicy happening
ten zorganizowało Stowarzyszenie
„Uśmiech” we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kępnie i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, aby poprzez
kampanię edukacyjną, prowadzoną
wśród najmłodszych mieszkańców,
uświadamiać wszystkich kępnian.
Dzieci, w asyście policjantów
i strażaków, udały się na kępiński
Rynek, gdzie stanęła proekologiczna
wystawa prac plastycznych przedszkolaków, aby spotkać się z burmistrzem i omówić problem, jakim jest
zła jakość powietrza w Polsce. Następnie udały się do kina „Sokolnia”,
gdzie wysłuchały bardzo ciekawej

prezentacji na temat globalnego problemu zanieczyszczenia powietrza.
Policjanci i strażacy propagowali
także wiedzę w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.
Sierż. Justyna Niczke z KPP Kępno omówiła zagadnienia dotyczące

mniał zasady eksploatacji domowych
instalacji czy wyposażenia budynków w czujniki dymu i podręczny
sprzęt gaśniczy. Z kolei prezes Stowarzyszenia „Uśmiech” Małgorzata
Frala-Kędzior mówiła o skutkach
występowania smogu, sposobach

Uczniowie szkół podstawowych przeszli ulicami Kępna, niosąc
transparenty z antysmogowymi i proekologicznymi hasłami

prawidłowej eksploatacji i spalania
odpowiednich materiałów w piecach
w budynkach mieszkalnych, a także
możliwe sankcje za nieprzestrzeganie tych zasad. Następnie zastępca komendanta powiatowego PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak
przedstawił problem wypalania traw
w okresie wiosennym oraz przypo-

jego ograniczania, porównaniu jakości powietrza na terenie Polski i
Europy oraz aktualnych narzędziach
do oceny jakości powietrza. Dzieci
obejrzały też proekologiczny spot
zrealizowany z udziałem 800 przedszkolaków z gminy Kępno.
Oprac. KR

Komisja konkursowa przeprowadziła drugi konkurs na stanowisko dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury

Wyłoniono kandydatów na stanowisko dyrektora
Po dwukrotnie ogłoszonym konkursie na stanowisko dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury na czas
określony (3 lata) wyłonieni zostali
czterej kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne i dostali się do drugiego etapu konkursu: Anna Niesobska,
Małgorzata Panek, Izabela Sufleta

i Maciej Tomaszczyk. Drugi etap
postępowania konkursowego przeprowadzony został 29 marca br., nie
jest jeszcze jednak znany jego wynik.
- Drugi etap postępowania konkursowego polegał na przeprowadzeniu
rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami ubiegającymi się

o stanowisko dyrektora Kępińskiego
Ośrodka Kultury. Zgodnie z przyjętym regulaminem prac, komisja ma
7 dni na przedstawienie wyników
swoich prac burmistrzowi – poinformowała naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich Sylwia Humelt.
KR

Z pożarem samochodu walczyły zastępy z OSP Perzów i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie

Płonął samochód dostawczy na S8

W poniedziałek, 1 kwietnia br., kilka minut
przed godziną 7.30, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze
samochodu na 86 km trasy S8 w kierunku Wrocławia. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z OSP
Perzów oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch
prądów piany ciężkiej w natarciu na pożar. Na potrzeby działań zablokowano ruch na dwóch pasach
w kierunku Wrocławia. Po usunięciu zagrożenia
przywrócono ruch – mówi mł. kpt. Paweł Michalski
z KP PSP Kępno. Na szczęście, w zdarzeniu nikt nie
został poszkodowany.
Oprac. KR

Działania strażaków polegały na podaniu dwóch prądów piany
ciężkiej w natarciu na pożar. Fot. KP PSP Kępno. Fot. KP PSP Kępno
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XVIII edycja konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2018

Wyróżnili najlepszych rolników w województwie
17 marca br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich w Poznaniu odbyła się
uroczysta gala ogłoszenia wyników
XVIII edycji konkursu Wielkopolski
Rolnik Roku 2018. Najlepsi wielkopolscy rolnicy otrzymali z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego
oraz członka Kapituły Konkursu prof.

ekonomiczne, ale także troszczą się
o środowisko naturalne. Wytypowano 19 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie, spośród
których wyłoniono 9 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolskiego
Rolnika Roku 2018, statuetkę Siewcy
oraz nagrodę pieniężną.
Wśród nominowanych znaleźli
się także przedstawiciele powiatu kę-

Wśród nominowanych znaleźli się przedstawiciele powiatu
kępińskiego – Teresa i Roman Żymełkowie z Ostrówca

dr hab. Mikołaja Knaflewskiego statuetki Siewcy. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego przyznał natomiast
każdemu z laureatów nagrodę finansową w wysokości 10.000 zł. Głównym celem konkursu jest promocja
wielkopolskiego rolnictwa oraz prezentacja najlepszych rolników.
Kapituła konkursowa, powołana
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pod przewodnictwem
prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu, wyróżniła rolników z województwa wielkopolskiego, prezentujących wysoki poziom produkcji,
stosujących nowoczesne technologie,
odznaczających się dobrą i sprawną
organizacją oraz racjonalnym wyposażeniem gospodarstw, a także
tych, którzy odnoszą wysokie efekty

pińskiego – Teresa i Roman Żymełkowie z Ostrówca (gmina Kępno).
Prowadzą oni gospodarstwo rolne o
powierzchni 32 ha. Gospodarstwo
specjalizuje się w produkcji trzody
chlewnej oraz produkcji roślinnej.
Średni stan macior wynosi 16 sztuk
i 20 prosiąt odchowanych rocznie od
maciory. Roczna sprzedaż tuczników
wynosi 320 sztuk. Produkcja roślinna podporządkowana jest produkcji
zwierzęcej. Nowością są zainstalowane baterie słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa.
W trakcie przemówienia K. Grabowski mówił o tym, że samorząd
województwa podejmuje bardzo wiele działań, by zmieniły się obszary
wiejskie. Wspomniał przy tym o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich

2014-2020 z pulą ponad 530.000.000
zł, konkursach na budowę lub modernizację dróg lokalnych oraz działalności Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich. Wszystko
to dowodzi, że środki unijne trafiają
bezpośrednio na wieś i w konkretny
sposób przynoszą oczekiwane efekty. - Osiemnaście lat temu zupełnie
inaczej wyglądało wielkopolskie rolnictwo. Nikt z nas wtedy nie myślał,
że zajdą takie zmiany, że nasza wieś
będzie tak się rozwijała, a wielkopolscy rolnicy będą aż tak gospodarni
i przedsiębiorczy, także przy wykorzystywaniu unijnych funduszy.
Środki europejskie mają wpływ na
to, że gospodarstwa są nowoczesne
i wyspecjalizowane, a technologia
spowodowała, że produkcja jest na
bardzo wysokim poziomie – podkreślił K. Grabowski.
Od pierwszej edycji konkursu
Wielkopolskiego Rolnika Roku zgłoszonych zostało ponad 1150 gospodarstw, w gronie nominowanych było
368 rolników, a wśród laureatów nagrodzonych zostało 175 osób. - Dziękuję wam, wielkopolscy rolnicy, za
waszą ciężką i ofiarną pracę. Ci, którzy pochodzą z wielkopolskich wsi i
pracują na nich, wiedzą doskonale,
jak trudna jest to praca. Zasługuje
ona nie tylko na dobre słowa, ale
również na to, aby ją docenić, co samorząd województwa czyni od 18 lat.
Za ten trud pracy chcę podziękować
– mówił do zgromadzonych podczas
gali rolników wicemarszałek.
Część artystyczną gali rozpoczął
występ Zespół „Quiet Voices”, który działa przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Ślesinie. Zespół
wykonał przede wszystkim covery
piosenek z lat 70. i 80. Na zakończenie dla około 2.000 osób obecnych w
sali wystąpił zespół „Czerwone Gitary”, który zabrał publiczność w podróż w czasie, przypominając wielu
lata młodości.
Oprac. KR

Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej w Świbie

Jubileusz Złotych Godów świętowało trzydzieści pięć małżeństw z gminy Kępno

Razem przez życie
od pół wieku

W tym roku medalami odznaczono 35 małżeństw
z terenu miasta i gminy Kępno

25 marca br. na długo zapadnie w
pamięć 35 małżeństw z terenu miasta
i gminy Kępno – tego dnia odbyło się
bowiem uroczyste wręczenie Medali
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanych przez prezydenta
RP.
Złote Gody to wyjątkowa uroczystość. Ponad pięćdziesiąt wspólnie
przeżytych lat – obfitujących z pewnością nie tylko w szczęście i pogodne, radosne dni, ale także w trudy i

w imieniu prezydenta RP, wręczył
medale dostojnym jubilatom na znak
50 lat przeżytych w związku małżeńskim. Świętujące małżeństwa otrzymały także legitymacje, listy gratulacyjne i kwiaty. Burmistrz przekazał
gratulacje oraz najlepsze życzenia
dalszego, wspólnego życia w zdrowiu
i miłości. - 50 lat to wspaniały czas.
Czas radości, sukcesów, osiągnięć,
zadowolenia z dzieci i wnucząt, ale
zdarzały się też na pewno chwile

Małżeństwa świętujące Złote Gody otrzymały
medale, legitymacje, listy gratulacyjne i kwiaty

ciężary życia, którym jednak małżonkowie wspólnie stawiają czoła –
to piękny jubileusz, a zarazem jedno
z najbardziej podniosłych i wzruszających chwil dla małżonków.
Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostały ustanowione
przez Radę Państwa w 1960 r. ustawą o orderach i odznaczeniach. Od
1992 r. funkcjonują w systemie odznaczeń państwowych i są nadawane przez prezydenta RP na wniosek
wojewodów, jako dowód uznania za
zgodność pożycia małżeńskiego, trud
pracy i wielu wyrzeczeń dla dobra
założonej przed pół wiekiem rodziny.
Podczas uroczystości, która odbywała się w Restauracji „Kamiński
a Zdrowie”, burmistrz Piotr Psikus,

smutne, niewesołe, pełne troski
i problemów dnia codziennego. Takie jest nasze życie – jak róża, która
jest pięknym kwiatem, ale ma kolce.
Te medale są dowodem waszej miłości, ale też waszego trudu, wysiłku
i wielu kompromisów. Życzę wam
przede wszystkim zdrowia, bo można
mieć wiele, ale jeśli nie ma się zdrowia – nie ma się właściwie nic – mówił włodarz gminy.
Nie zabrakło również tradycyjnej
lampki szampana, wspólnych zdjęć,
poczęstunku i długich, przyjemnych
rozmów, podczas których małżonkowie chętnie dzielili się radością ze
wspólnie przeżytych lat i z uśmiechem wspominali minione czasy.
KR

Młodzi mają talent
20 marca br. uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Świbie w nietypowy sposób
przywitali wiosnę – odbyła się kolejna już edycja konkursu pt. „Mam
talent”, z udziałem wyspecjalizowanych jurorów. Uczniowie szkoły
prezentowali swoje talenty w śpie-

wie, tańcu, grze na instrumentach
czy rysunku artystycznym. Występy
dzieci były na wysokim poziomie, co
można było stwierdzić po wysłuchaniu opinii ekspertów – Aleksandry
Ch., Tomasza E. i Sylwii F. – którzy
nie szczędzili pochwał. Atrakcją i
gwoździem programu były występy

gwiazd światowego formatu – na scenie pojawił się znany duet Al Bano i
Romina Power z utworami „Ci Sara”
i „Felicita”. Oklaskom i owacjom na
stojąco nie było końca. Pozostaje nam
niecierpliwie czekać na powitanie kolejnej wiosny.
T. Stachowicz

Małżonkowie chętnie dzielili się radością ze wspólnie
przeżytych lat i wspominali minione czasy
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historia

Publikujemy pracę Aleksandry Grzeszkowiak, uczennicy Niepublicznej Szkoły Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu, która opisuje losy wojenne i powojenne swojego pradziadka. Opracowanie to zostało wyróżnione w konkursie literacko – historycznym pt. „Otwórz szufladę po 100 latach” organizowanym przez Powiatową
Bibliotekę Publiczna w Wieruszowie

Losy wojenne i powojenne mojego pradziadka Wiktora Dusia - cz. I

Kampania wrześniowa
Mój pradziadek – Wiktor Duś
urodził się 21.07.1917 r. w Wieruszowie, gdzie mieszkał przez okres dzieciństwa i młodości.
Gdy miał 22 lata, wybuchła II
wojna światowa. Jako ochotnik w
kampanii wrześniowej został przydzielony do 27 Pułku Piechoty, który
wchodził w skład 7 Dywizji Piechoty tzw. częstochowskiej. Sam pułk
również nazywano „jasnogórski”
lub „częstochowski”, bo często przed
wyruszeniem na ćwiczenia czy poligon stawał na placu przed Jasną
Górą. W czasie wojny obronnej 1939
r. 7 DP walczyła w ramach Armii
„Kraków”. Niestety, wobec nacierających oddziałów niemieckich, w
pierwszych dniach września 7 DP
praktycznie przestała istnieć. Żołnierze 27 pp, do którego przydział
mobilizacyjny otrzymał mój pradziadek, pomimo rozbicia ich oddziału 3
września w rejonie Janów-Potok Złoty, walczyli dalej, do końca kampanii
wrześniowej.
Nieznane są szczegółowe losy
pradziadka w czasie kampanii wrześniowej. Z przekazów rodzinnych
wiadomo, że próbował się on przedostać do Warszawy, lecz został zatrzymany i trafił do niewoli niemieckiej. Następnie po napaści ZSRR na
Polskę (17 września) pradziadek trafił
do niewoli sowieckiej i 23.09.1939 r.
został wraz z innymi polskimi żołnierzami wywieziony w głąb Rosji do
obozu jenieckiego.
1 września 1939 r. Niemcy hitlerowskie (III Rzesza) napadły
na Polskę. Wobec zmasowanego
ataku niemieckich wojsk pancernych wspartych lotnictwem, wojska
polskie, pomimo zaciekłej obrony,
musiały wycofywać się i przegrupowywać. Decydujący „cios w plecy”
armii polskiej zadała Armia Czerwona (ZSRR), która 17 września
wkroczyła od wschodu na terytorium II Rzeczypospolitej. Wobec
niejasnej sytuacji (Stalin nie wypowiedział Polsce formalnie wojny)
żołnierze polscy w większości nie
podejmowali walk z Armią Czerwoną, z czego ta korzystała, biorąc ich
do niewoli.
Już 23 sierpnia 1939 roku Niemcy
i Związek Radziecki zawarły pakt o
nieagresji, do którego dołączony był
tajny protokół o podziale stref wpływów w Europie Środkowej. Układ
ten przeszedł do historii jako pakt
Ribbentrop-Mołotow, od nazwisk
podpisujących go ministrów spraw
zagranicznych obu krajów. W praktyce oznaczał on plan agresji Hitlera i
Stalina na II Rzeczpospolitą i rozbiór
Polski przez obu tych agresorów.
Na „nieludzkiej ziemi”
Nie jest dokładnie wiadomo, do
którego łagru trafił pradziadek. Jako
młody żołnierz – ochotnik, który nie
miał stopnia oficerskiego, nie podzielił na szczęście tragicznego losu
oficerów Wojska Polskiego i innych
obywateli II Rzeczypospolitej, którzy wiosną 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD w Katyniu.
Do września 1941 r. Wiktor Duś
przebywał w niewoli sowieckiej.
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Żołnierze polscy, którzy trafili do
niewoli sowieckiej, byli wywożeni do
obozów jenieckich (łagrów) na terytorium ZSRR. Z grupy tej Sowieci
wydzielili korpus oficerski Wojska
Polskiego oraz innych funkcjonariuszy publicznych, których odizolowali
w specjalnych obozach jenieckich.
Ilozacja kadry dowódczej od ogółu
żołnierzy, oprócz planów zdławienia
ducha patriotycznego wśród żołnierzy, miała jeszcze swój inny – zbrodniczy cel.
Wiosną 1940 r. na podstawie tajnego rozkazu Sowieci wymordowali
ponad 21 tysięcy więźniów polskich
(ponad 14 tysięcy polskich jeńców
wojennych i blisko 7 i pół tysiąca
cywilnych więźniów). Egzekucji
ofiar uznanych za „wrogów władzy
sowieckiej” i zabijanych strzałami
w tył głowy, dokonała radziecka policja polityczna – NKWD. Polscy

W. Duś w mundurze z emblematem
1. SBS Sosabowskiego

jeńcy wojenni z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli
mordowani w lesie w Katyniu pod
Smoleńskiem, w Charkowie oraz
Miednoje. 7,5 tysiąca polskich więźniów cywilnych NKWD zamordowało na terenie Białorusi i Ukrainy
i pochowało w mogiłach w Bykowni
k/Kijowa oraz we wsi Kuropaty k/
Mińska. W latach 1940–1990 władze
ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską – jak
zaczęto określać ten akt ludobójstwa.
Dopiero 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z
ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wobec
oporu strony rosyjskiej wiele kwestii
związanych ze zbrodnią katyńską nadal nie zostało wyjaśnionych…
GUŁag – Gławnoje Uprawlenije Łagieriej (ros.) – Główny Zarząd
Obozów w byłym ZSRR. W obozach
tych, w nieludzkich warunkach przebywały – obok pospolitych przestępców – miliony ludzi uznanych przez
władzę sowiecką za wrogów państwa. Panowała tam bardzo wysoka
śmiertelność spowodowana katorżniczą pracą, głodem, mrozem, robactwem, chorobami i okrucieństwem
personelu obozowego.
W armii generała Andersa
W sierpniu lub wrześniu 1941 r.
- po uwolnieniu z łagru - Wiktor Duś
zgłosił się do Armii Polskiej tworzonej na terytorium Związku Radzieckiego przez gen. Władysława

Andersa. Został przydzielony do 17
Pułku Piechoty (17pp), który wchodził w skład 6 Lwowskiej Dywizji
Piechoty (6DP). 6 DP formowała się
w Tockoje. W dniu 24 września 1941
r. W. Duś otrzymał stopień starszego strzelca, a 28 października złożył
przysięgę żołnierską w Wojsku Polskim na Wschodzie, nazywanym od
nazwy dowódcy – Armią Andersa.
Z tego okresu pochodzi Świadectwo
ukończenia Szkoły Podoficerskiej, w
którym pradziadek Wiktor uczestniczył od 18.09.1941 r. do 25.04.1942 r.
będąc żołnierzem w Armii Andersa.
Świadectwo zostało wydane w dniu
polskiego święta narodowego – Konstytucji 3 Maja - w Jakkobagu – już
na terytorium Uzbekistanu (Uzbeckiej Republiki wchodzącej w skład
ZSRR), gdzie w styczniu i lutym 1942
r. przeniesiona została Armia Polska.
Po wybuchu wojny pomiędzy III
Rzeszą a ZSRR (22.06.1941 r. – tzw.
operacja „Barbarossa” – atak Niemiec na ZSRR) zmienił się układ sił
na frontach w II wojny światowej.
Rosja Stalina stała się naturalnym sojusznikiem państw alianckich (Anglii
i USA). Dzięki temu możliwe było
również nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stalinem a
władzami polskimi na uchodźstwie,
zerwanych faktycznie 17.09.1939 r. po
napaści ZSRR na Polskę. 31.07.1941
r. zawarto układ Sikorski-Majski, a
następnie umowę wojskową, która
umożliwiała uwolnienie jeńców polskich przetrzymywanych od 1939 r.
w łagrach sowieckich i wstępowanie
ich do polskiego wojska tworzonego na terytorium Rosji Sowieckiej.
11 sierpnia 1941 r. dowódcą Armii
Polskiej na Wschodzie został mianowany gen. Władysław Anders, zwolniony kilka dni wcześniej z więzienia
na Łubiance. Do punktów rekrutacyjnych zaczęli przybywać więźniowie polscy ze wszystkich stron Rosji
Sowieckiej. Wszyscy zgłaszający się
Polacy byli wycieńczeni morderczą
pracą, schorowani, zagłodzeni i wyniszczeni nieludzkimi warunkami, w
których ich przetrzymywano przez te
2 lata.
Ewakuacja Armii
Andersa na środkowy
Wschód
17 Pułk Piechoty, w którym służył pradziadek Wiktor, w dniach
25-26.02.1942 r. przegrupował się do
miejscowości Jakkobag w Uzbekistanie. Dowództwo 6 DP znajdowało się
w nieodległym Szachrisabz. Po przybyciu na miejsce pułk przystąpił do
intensywnego szkolenia wojskowego.
W związku decyzją o ewakuacji
Armii Andersa do Iranu (zwanego
dawniej Persją) – w ramach tzw. II
ewakuacji - pułk pradziadka Wiktora
został w dniach 18-22 sierpnia 1942
r. przewieziony koleją do Krasnowodska nad Morzem Kaspijskim, a
następnie wraz z całą 6 Dywizją Piechoty płynął na statku „Żdanow” do
Pahlevi (Pahlawi) w Iranie. 24 sierpnia pradziadek znalazł się w Pahlevi.
Tam po dezynsekcji i wydaniu nowych sortów mundurowych żołnierze zostali zakwaterowani w obozie
na plaży nadmorskiej. W styczniu i
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lutym 1942 r. Armię Andersa przeniesiono do południowych republik
ZSRR (Uzbeckiej, Kazachskiej i Kirgiskiej), by skrócić drogi zaopatrzenia w sprzęt i broń brytyjską, która
była dostarczana z Iranu. Spodziewano się tam też korzystniejszych
warunków klimatycznych, lecz w nowym miejscu stacjonowania warunki
okazały się również trudne: panował
klimat półtropikalny i szalała epidemia tyfusu. W miejscach ostatniego stacjonowania Armii Polskiej w
ZSRR, w Uzbekistanie i południowym Kazachstanie, pozostały groby
3 tys. żołnierzy i 10 tys. cywilów, których nie udało się już ocalić.
Na usilne starania gen. W. Andersa 18 marca 1942 r. Stalin wyraził
zgodę na ewakuację nadwyżki wojska
do Iranu, w tym polskich marynarzy
i lotników udających się do Wielkiej
Brytanii. I ewakuacja odbyła się w
końcu marca 1942 r. Transport koleją
do Krasnowodzka, a następnie statkami przez Morze Kaspijskie do Pahlevi w Iranie uratował życie 43.958
żołnierzom i osobom cywilnym.
Pozostałe w ZSRR oddziały polskie przebywały nadal z cywilami w
prymitywnych warunkach. Władze
sowieckie coraz bardziej utrudniały
rekrutację do polskiego wojska. Dzięki wsparciu strony brytyjskiej i staraniom gen. W. Andersa Stalin nagle
8.07.1942 r. wyraził zgodę na szybką
ewakuację całego wojska polskiego
do Iranu.
W czasie II ewakuacji (9.081.09.1942 r.), tą samą drogą co I ewakuacja, przetransportowano 70.000
osób (w tym 25.500 cywili). Uchodźcy cywilni poprzez Iran byli następnie
transportowani do polskich osiedli w
Afryce, Indiach, Meksyku czy Nowej
Zelandii Łącznie w czasie ewakuacji

dowód tożsamości wydany W. Dusiowi w dn. 9.12.1942 r. jako żołnierzowi
17 Batalionu w stopniu kaprala.
Po tzw. II ewakuacji Armii Andersa do Iranu całość wojsk została
przetransportowana do Iraku. Khanaqin (Chanakin) i nieodległy Qizil
Ribat położone w dorzeczu rzeki Tygrys na kamienistej pustyni, ok. 140
km na północny wschód od Bagdadu, były jednymi z głównych miejsc
stacjonowania Armii Polskiej gen.
Władysława Andersa na terenie Iraku. Ze względu na stan zdrowia ewakuowanych z byłego ZSRR polskich
żołnierzy i uchodźców, doświadczonych sowieckimi więzieniami,
obozami pracy, deportacjami, a potem forsownym marszem, wkrótce
po ich przybyciu we wrześniu 1942
roku, utworzono tam duży szpital
polowy. Ponieważ Polacy mieli zakaz korzystania z lokali i sklepów
w miasteczku, obóz musiał być samowystarczalny. W krótkim czasie
powstały kasyna oficerskie, kantyny
żołnierskie, świetlice, sklepy. Żołnierze zamieszkali w dużym obozowisku namiotowym, dokuczały im upał
i ulewne deszcze. Nie przeszkodziło
to jednak w ich intensywnym szkoleniu wojskowym.
12 września 1942 r. Wódz Naczelny gen. Władysław Sikorski
wydał rozkaz likwidujący Polskie
Siły Zbrojne w ZSRR i powołujący
do życia Armię Polską na Wschodzie
pod dowództwem generała Andersa.
W Khanaqin miały też miejsce
dwa ważne wydarzenia w historii 17
Pułku Piechoty. Pierwsze to święto
6 Dywizji Piechoty, na które przybył gen. Wilson, dowódca 10 Armii,
któremu podlegała Armia Polska. W
czasie jego pobytu, po mszy, odbyła
się defilada oddziałów zakończona

Szkolenie spadochronowe w Anglii. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych W. Dusia

przeprowadzonych w 1942 r. do Iranu wysłano ponad 115 tys. osób, w
tym blisko 78,5 tys. żołnierzy. Wśród
ewakuowanych ze Związku Sowieckiego było niemal 18 tys. dzieci.
Z Armią Andersa w Iraku
17 Pułk pradziadka Wiktora przebywał w Iranie krótko, gdyż już od 5
do 8 września 1942 r. w kilku rzutach
został przewieziony transportem samochodowym poprzez Kazwin – Hamadan – Kermanszach do Chanakinu
(Khanaqin) w Iraku. Tutaj żołnierze
17 pp rozpoczęli szkolenie wojskowe
według regulaminów brytyjskich,
początkowo na szczeblu batalionu, a
później pułku. To z pewnością z tego
okresu pochodzą zdjęcia pradziadka
z ćwiczeń wojskowych i z nabożeństwa z udziałem gen. Andersa oraz

ogniskiem żołnierskim. Drugim była
wizyta w 17 pp ministra Casey’a.
Przybył on do miejsca postoju pułku
w związku z prowadzoną inspekcją.
Wyniki kontroli były pomyślne dla
pułku. Z dniem 1 listopada 1942 r. 17
Pułk Piechoty został rozwiązany, a w
jego miejsce sformowano 17 Batalion
Strzelców. 11 listopada batalion po
mszy polowej otrzymał broń, co spowodowało przyspieszenie szkolenia
strzeleckiego i taktycznego. Przeglądu batalionu dokonał gen. Tokarzewski-Karaszewicz i dowódca brygady
ppłk dypl. Klemens Rudnicki.
W kwietniu 1943 roku Armia
Polska na Wschodzie została przesunięta w rejon Kirkuk-Altun Kupri.
Aleksandra Grzeszkowiak

Aktualności

informacje

O szczegóły i wyniki negocjacji dotyczących wynagrodzeń chirurgów w kępińskim szpitalu dopytywali radni powiatowi podczas ostatniej sesji

Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego w Piłce Koszykowej Chłopców

Podwyżki dla lekarzy
w centrum zainteresowania

Podczas VII sesji Rady Powiatu
Kępińskiego, która odbyła się w środę, 27 marca 2019 r., uwagę przykuł
jeden z punktów sprawozdania z prac
Zarządu Powiatu.
Radny Tomasz Gatner zainteresował się informacją na temat
negocjacji z lekarzami z oddziału
chirurgicznego, którzy złożyli wypowiedzenia w listopadzie 2018 r.

nansowe – przyznał dyrektor szpitala. - W tym przypadku jest to bardzo
duża kwota dodatkowo obciążająca
szpital, jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzenia. Natomiast był to warunek dalszej współpracy z zespołem
chirurgów, twardo postawiony przez
zespół lekarski.
T. Gatner prosił o doprecyzowanie, jakie były stawki wcześniejsze i

Dyrektor J. Krawczyk informował o szczegółach dotyczących
podwyżek wynagrodzeń chirurgów w kępińskim szpitalu

Rezultatem było zaproponowanie lekarzom podwyżki, która w skali roku
obciąży budżet szpitala kwotą ponad
400 tys. zł.
- Nie byliśmy stroną negocjacji, byliśmy tylko obserwatorami –
stwierdził starosta Robert Kieruzal,
prosząc o udzielenie odpowiedzi na
pytania dyrektora SPZOZ w Kępnie
Jakuba Krawczyka.
- Rzeczywiście, deficyt kadry medycznej pociąga za sobą szereg wzrastających żądań finansowych, które
przekładają się na takie efekty fi-

jak kształtują się one po podwyżce, a
także i ilu lekarzy dotyczy wzrost płac.
- Wypowiedzenie było złożone
przez wszystkich lekarzy specjalistów chirurgów z oddziału. Każda
z tych osób, które złożyły wypowiedzenia, miała 3-miesięczny okres
wypowiedzenia, stąd też minął czas
3 miesięcy na starych stawkach –
tłumaczył J. Krawczyk, informując,
iż stawki wzrosły od 20 do 30 zł za
godzinę, co daje ponad 20% podwyżki. - Tak więc jest to znaczna różnica
– stwierdził.

– Czy wnioski o podwyżki złożone zostały równocześnie z wypowiedzeniem z pracy? - dopytywał natomiast radny Michał Solecki. - Takie
przyparcie pana do muru jako zarządzającego w tej kwestii? – drążył.
- Zanim złożono wypowiedzenia
były próby uzyskania u mnie większych kwot wynagrodzenia, jeszcze
przed złożeniem tych wypowiedzeń
przez tę grupę specjalistów. Ale z
uwagi na to, że nie zgodziłem się
wówczas na tamte warunki, które
były proponowane, zostały złożone
wypowiedzenia (…). Ale rozmowy
wcześniej też były dotyczące sytuacji,
ich roli jako specjalistów i znaczenia
w szpitalu, porównywania do stawek
innych specjalistów (…) - wyjaśnił
J. Krawczyk, przyznając, iż wówczas
nie podjął decyzji o zwiększeniu tej
stawki, co w konsekwencji zaowocowało wypowiedzeniami.
Pytany, czy obecnie właśnie w
ten sposób lekarze negocjują swoje
wynagrodzenia, odpowiedział: - Niestety, muszę przyznać, że staje się to
coraz bardziej powszechną praktyką.
Podobna sytuacja miała miejsce kilka miesięcy wcześniej z inną grupą
lekarzy, którzy również złożyli zbiorowo wypowiedzenia. Rynek jest,
jaki jest. Mamy ogólny deficyt kadry
medycznej i kilka osób, które stawiają twardo warunki, grożąc odejściem
trochę stawiają dyrekcję pod ścianą.
Albo możemy się nie dogadać i tracimy zespół, zamykamy działalność
oddziału, albo się musimy dogadać
nawet kosztem nadmiernych kosztów, na które szpitala nie stać.
bem

21 marca br. w Kępnie odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w
Biegach Przełajowych

„Jedynka” wicemistrzem
rejonu kaliskiego
19 marca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim
odbyły się Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego w Piłce Koszykowej Chłopców. W skład grupy A wchodziły:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pleszewie,
Szkoła Podstawowa w Kraszewicach,
Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie i Szkoła Podstawowa nr 1 w
Ostrowie Wielkopolskim.
Koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie trafili do grupy B,
gdzie w pierwszym meczu zmierzyli
się z drużyną ze Szkoły Podstawowej
nr 18 w w Kaliszu (15:11), a w drugim
spotkaniu, które decydowało o wyjściu z grupy, nasi reprezentanci wygrali ze Szkołą Podstawową w Sobie-

sękach (33:11). W starciu finałowym
zawodnicy z „Jedynki” zmierzyli
się z drużyną gospodarzy – obrońcą tytułu. W tym spotkaniu chłopcy
musieli uznać wyższość rywala, tym
samym zyskując tytuł wicemistrza
rejonu. Gratulujemy sukcesu!
Drużyna wystąpiła w składzie:
Mateusz
Mikołajczyk,
Błażej
Kwiatek, Hubert Badowski, Stanisław Stankowiak, Mateusz Kryściak, Bohdan Doroshenko, Jakub
Feja, Kacper Mrugała, Mieszko
Bielski, Mateusz Kwiatkowski,
Oleg Kobalczyk i Miłosz Czekaj.
Opiekunem i trenerem drużyny jest
Artur Schumacher.
Oprac. KR

Spektakl profilaktyczny „Nad przepaścią” obejrzeli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

„Nad przepaścią”
ku przestrodze

Krakowska Grupa Artystyczna
INSPIRACJA, 19 marca br., przygotowała dla młodzieży Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
spektakl profilaktyczny o tematyce
uzależnień oraz szkodliwości używek pn. „Nad przepaścią”.
Bohaterkami programu były
przyjaciółki, które łączyła pasja
wspinaczki sportowej. Hobby, któremu się oddają wymaga lojalności
wobec partnera, zaufania do drugiej

o konieczności stawiania sobie życiowych celów i dążeniu do nich, opowieść o potrzebie pasji i konsekwencji niezbędnej do realizacji swoich
marzeń.
Obecnie styl życia lansowany
przez media i wymuszany przez rówieśniczą presję sprawia, że dla wielu
młodych ludzi spotkania towarzyskie
i zabawa nieodłącznie kojarzą się z
alkoholem oraz sięganiem po narkotyki.
„Nad przepaścią” obejrzeli uczniowie
branżowej szkoły I stopnia oraz technikum

Młodzieżowi mistrzowie przełajów
Cykliczna impreza sportowa,
zorganizowana w ramach „XX Licealiady 2018/2019” przez Wydział
Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie, odbyła się na terenie
kępińskiego parku miejskiego.
W kategorii dziewcząt i chłopców
wystartowały dwie reprezentacje

szkół ponadgimnazjalnych w Kępnie.
Tak jak w ubiegłym roku wśród
dziewcząt wygrała reprezentacja
Liceum Ogólnokształcącego nr I w
Kępnie. Drugie miejsce zajęły uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
W kategorii chłopców tytuł mi-

strza powiatu przypadł reprezentacji
ZSP nr 1. Drugie miejsce zajęła reprezentacja „starego ogólniaka”.
Powiat kępiński w Żerkowie
będzie reprezentować w kategorii dziewcząt LO nr I, a w kategorii
chłopców - ZSP nr 1 w Kępnie.
Oprac. bem

osoby i odpowiedzialności. W pewnym momencie wartości te zostały
poddane ciężkiej próbie, wynikającej
z zafascynowania „luzackim” stylem
życia, atrybutami pozornej wolności
w postaci używek i „wspomagaczy”
różnego rodzaju. W efekcie powstała
prosta, ale wyrazista historia o dużym ładunku emocjonalnym, łatwo
przemawiająca do młodych ludzi.
Jednak jej sens nie sprowadza się do
pokazania procesu upadku dziewczyny. Wprost przeciwnie – to opowieść

Spektakl, który obejrzeli uczniowie branżowej szkoły I stopnia oraz
technikum uświadomił młodzieży
konsekwencje takich „eksperymentów”, zaproponował postawy asertywne i zachęcił młodzież do podjęcia wysiłku w sztuce radzenia sobie
z problemem używek i ewentualnych
nałogów.
Przedsięwzięcie zostało ufundowane przez Radę Rodziców działającą w ZSP nr 2 w Kępnie.
Dorota Tokarek
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Burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus został ponownie wybrany do Zarządu Związku Miast Polskich

Prezes kępińskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów Edward Stankowiak opowiada o przypadkowym znalezisku, które niespodziewanie okazało się cennym nabytkiem filatelistycznym oraz
o fascynującej różnorodności tzw. poczt specjalnych

Psikus w Zarządzie ZMP Niecodzienna wiadomość trafiła do filatelisty
Nieprawdopodobny zbieg okoliczności sprawił, że właśnie do rąk
Edwarda Stankowiaka, przed którym tajemnic nie ma żaden sposób
przesyłania lisów, trafiła wiadomość
wysłana nietypowo, bo za pomocą
baloników. - 23 września ubiegłego
roku wyszedłem przed swój dom w
Kępnie i zauważyłem, że w trawie
leżą 2 smutne baloniki, do których

E. Stankowiak prezentuje wiadomość
przesłaną z Niemiec pocztą balonikową

Burmistrz Piotr Psikus został wybrany
do Zarządu ZMP 197 głosami

Związek Miast Polskich to najstarsza organizacja samorządowa,
która integruje samorządy wokół
wspólnych celów i skutecznie wpływa na procesy legislacyjne w kraju.
Podczas pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast
Polskich w Poznaniu, 5 marca br.,
wybrano prezesa, członków Zarządu
i Komisję Rewizyjną ZMP na lata
2019-2024. Prezesem Zarządu ZMP
ponownie został Zygmunt Fran-

kiewicz. Prezydent Gliwic otrzymał
229 głosów na 232 możliwe. Z kolei
197 głosami do Zarządu wybrany został burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus.
W Zarządzie Związku Miast
Polskich zasiada 30 przedstawicieli
miast członkowskich. Tym razem kadencja potrwa 5 lat. Dla 20 reprezentantów miast będzie to kontynuacja
pracy z poprzedniej kadencji.
Oprac. KR

Konkurs międzyprzedszkolny pn. „Zdrowym być i aktywnie żyć”

Dzieci wiedzą,
jak dbać o zdrowie

Wszystkie dzieci zdobyły pierwsze
miejsce i zostały nagrodzone

15 marca br. w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie odbył
się konkurs międzyprzedszkolny o
zdrowiu i higienie pn. „Zdrowym
być i aktywnie żyć”. Głównym celem
konkursu było propagowanie wśród
dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania
w zespole oraz poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji
sportowej.
W konkursie wzięły udział trzy
placówki przedszkolne, reprezentowane przez trzyosobowe zespoły z
grupy dzieci pięcioletnich: Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kępnie (Kalina Jędrysiak, Bartosz
Karkowski i Bartosz Michalczyk
pod opieką Doroty Wróblewskiej),
Przedszkole Samorządowe w Osinach (Oliwia Głąb, Anna Dyla i
Nikodem Semba pod opieką Iwony
Staude) i Przedszkole Samorządowe

6

w przeciągu jednej doby, w krótkim
czasie pokonał taką daleką podróż.
Podobno na tej kartce jest zaproszenie na obiad, ale za późno to zrozumiałem i było trochę za daleko...
- mówi ze śmiechem E. Stankowiak.
Po otrzymaniu wiadomości o odnalezieniu listu w Polsce autorzy wiadomości przesłali podziękowania na
widokówkach. Taką formę wyrażenia

w Mikorzynie (Marta Gania, Nikodem Urbański i Ignacy Cieplik pod
opieką Izabeli Langner).
Konkurs składał się z kilku części: zagadki zdrowotne, podział produktów żywnościowych na zdrowe
i niezdrowe, konkurencje sportowe,
„Quiz na wesoło: prawda-fałsz” czy
puzzle „Co trzeba jeść by być zdrowym”. Wszystkie drużyny wykazały się ogromną wiedzą, spostrzegawczością, jak również doskonałą
sprawnością fizyczną. Trzyosobowe
jury, które stanowiły nauczycielki
z przedszkoli biorących udział w rywalizacji oraz dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie
Iwona Kołodziejczak, miały trudny
orzech do zgryzienia, dlatego jednogłośnie zadecydowano, że wszystkie
drużyny zdobywają pierwsze miejsce. Dzieci zostały nagrodzone dyplomami i upominkami.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła I. Langner.
Oprac. KR

na białych wstążeczkach przywiąza- wdzięczności zasugerował „Chico”,
na była kartka papieru – opowiada który opowiedział im o filatelistyczfilatelista. - Chciałem to po prostu nym hobby pana Edwarda, zaznaposprzątać, myśląc, że to są jakieś czając, że widokówka ze znaczkiem
przypadkowe śmieci. Podniosłem, i stemplem pocztowym będzie dla
żeby wyrzucić do kubła, ale zauwa- znalazcy wiadomości cenną pamiątżyłem, że na kartce jest wizerunek ką. - Pierwsza odezwała się do mnie
pary młodej i jakiś napis w języku mama panny młodej, która piękną
polszczyzną podziękowała za przeniemieckim.
Pan Edward zabrał znalezioną kazanie wiadomości. Okazało się, iż
kartkę i baloniki do domu. – Dopie- list, który do nas dotarł był piątym,
ro tam zorientowałem się, że jest który dotarł do kogoś, kto potwierto list wysłany dzień wcześniej, 22 dził, że go odnalazł. Ucieszyli się tym
września 2018 r., drogą powietrzną bardziej, że przesyłka, którą znalaza pomocną tych dwóch
baloników. Nie znam języka niemieckiego i dlatego musiałem poprosić o
pomoc mieszkającego w
Niemczech
kępnianina,
twórcę reliefów Zdzisława
„Chico”
Mikołajczaka.
Kiedy spotkałem go po
pewnym czasie, zrobił ksero tej wiadomości i zobowiązał się, że dostarczy go
W podziękowaniu za informację o odnalezieniu
do autorów, ponieważ na
przesłanej wiadomości filatelista otrzymał widokówki
tym liście podany był adres
kontaktowy – relacjonuje.
Z. Mikołajczak, jak obiecał, tak złem dotarła najdalej od miejsca, w
zrobił, a następnie wyjaśnił panu którym została „nadana”. Kolejne
Edwardowi, kto i dlaczego wysłał kartki z podziękowaniami przysłane
wiadomość w tak nietypowy sposób. zostały przez rodziców pana młodeList wysłany został w trakcie przy- go i parę młodą.
Podkreślić trzeba, że dzięki temu,
jęcia ślubnego pary młodej z miejscowości Chemnitz w Niemczech iż poczta balonikowa - bo tak właśnie
(dawny Karl-Marx-Stadt). - Okazało nazywa się ten sposób przesyłania
się, że w dniu swojego ślubu para listów - trafiła do rąk znawcy filatemłoda wypościła w powietrze 68 li- listyki stała się kolejnym eksponastów, żeby powiadomić świat o swo- tem w jego kolekcji. - Jeżeli chodzi
im szczęściu. Ten list dotarł do nas o przesyłanie listów, wiadomości,
po pokonaniu ponad 400 kilometrów znane są tak zwane poczty specjalnie

– tak się nazywa ten dział filatelistyki - opowiada o swojej pasji. - Istnieje
kilkadziesiąt sposobów wysyłania
różnych informacji. W ramach poczty specjalnej można spotkać pocztę
np. psich zaprzęgów, szybową, czyli
przewożoną z jednego szybu do drugiego szybu w kopalni, podwodną.
Pocztę można przewieść okrętem
podwodnym, są poczty piesze, pielgrzymkowe, konne, dyliżansowe,
kolejowe, samolotowe, kosmiczne,
gołębie... Traf chciał, że pan Edward
kompletuje właśnie zbiór związany
z tego typu pocztami, tzw. specjalnymi. - Pracuję nad eksponatem
filatelistycznym pod tytułem poczty
specjalne. Moim marzeniem jest zebrać 79 rodzajów, a jestem na etapie
około 60 różnorakich poczt.
Przesyłanie i kompletowanie wiadomości przesyłanych pocztą specjalną dla członków Polskiego Związku
Filatelistów stanowi jedną z dziedzin
ich filatelistycznych zainteresowań.
- Z okazji jubileuszy naszego
koła filatelistycznego organizowaliśmy różnorodne poczty specjalne
– informuje prezes kępińskiego Koła
PZF. Była to poczta balonowa – list
przesyłany został balonem „Piaski”,
który z Kępna doleciał pod Wieruszów, a wcześniej we współpracy z
filatelistami z Ostrzeszowa zorganizowana została poczta dyliżansowa,
a także, właśnie, balonikowa. Kępińscy filateliści przewozili również
pocztę zabytkowym mercedesem z
1929 roku.
Świetnej zabawie i oryginalnym
pomysłom towarzyszą jednak restrykcyjne zasady. - Jest ściśle określona procedura i trzeba jej skrupulatnie przestrzegać, jeżeli traktuje
się te pamiątki jako część
kolekcji
filatelistycznej,
a wiele osób zbiera tego
rodzaju walory pocztowe, powstałe dzięki takim
przewozom - zaznacza pan
Edward.
Znaleziony przez niego
list, który pocztą balonikową dotarł do Kępna z Niemiec jest kolejnym przykładem pomysłowości, jaką
wykazują się ludzie przesyłający wiadomości. - Jest
naprawdę wiele ciekawych
form poczty, nie tylko dobrze nam
znany listonosz z torbą - przekonuje
pasjonat filatelistyki z Kępna. - Cieszę się, że mogłem sprawić radość
młodym ludziom, którzy rozpoczynając nową drogę życiową, postanowili podzielić się swoim szczęściem
ze światem w ten oryginalny sposób.
Życzę im wiele szczęścia i wielu lat
wspólnego udanego życia - podsumowuje E. Stankowiak, a do jego życzeń dołącza się cała Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.
bem

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18%
NIE WIEM - 1%
TAK - 81%
( Wyniki na dzień 3.04.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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We wtorek, 19 marca 2019 r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie zorganizowane zostały eliminacje cechowe XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów Zatrudnionych w Rzemiośle pod
hasłem „BEZPIECZNIE OD STARTU”

Uczeń kępińskiej Szkoły Muzycznej Mikołaj Michalczyk
zdobył tytuł Człowieka Roku 2018

Młody akordeonista
Bezpieczni w swojej pracy Człowiekiem Roku

Patronem corocznego przedsięwzięcia są: Związek Rzemiosła Polskiego, Główny Inspektorat Pracy,
Państwowa Inspekcja Pracy i Minister Edukacji Narodowej.

Przeprowadzany od dziewiętnastu lat konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony
pracy oraz zasad bezpieczeństwa i

Zwycięzcy reprezentować będą kępiński Cech Rzemiosł Różnych
w Kępnie podczas etapu regionalnego konkursu w Kaliszu

Konkurs swoją obecnością zaszczycił kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie – Marek
Wróbel. Organizatorkami konkursu
były nauczycielki: Ewa Jobczyk i
Dorota Tokarek.

higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do
uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych
w celu przygotowania zawodowego
w zakładach rzemieślniczych oraz

uczniów odbywających praktykę u
rzemieślników.
Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk powitał gości, organizatorki
oraz uczestników zmagań. Eliminacje zgromadziły 35 uczniów branżowej szkoły I stopnia w różnych
zawodach. Młodzież otrzymała do
rozwiązania test wielokrotnego wyboru, składający się z dwóch części:
20 pytań z zakresu prawa pracy i 20
pytań z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.
Jury w składzie: M. Wróbel, E.
Jobczyk i D. Tokarek po sprawdzeniu
prac wyłoniło zwycięzców. Pierwsze
miejsce zdobył Patryk Nowak (uczący się w zawodzie tapicer), miejscem
drugim uhonorowany został Patryk
Ruzik (uczący się w zawodzie stolarz), a na trzeciej pozycji znalazł się
Patryk Latusek (uczący się w zawodzie operator maszyn skrawających).
Laureaci otrzymali nagrody w
postaci bonów pieniężnych ufundowanych przez Cech Rzemiosł
Różnych w Kępnie. Wyłonieni zwycięzcy reprezentować będą Cech w
Kaliszu podczas etapu regionalnego
konkursu.
Dorota Tokarek

Obchody Światowego Dnia Poezji zostały zorganizowane przez Kępiński Ośrodek Kultury

Wielkie święto poetów

22 marca br. w Kępnie odbyły się
obchody Światowego Dnia Poezji.
Organizatorem wydarzenia był Kępiński Ośrodek Kultury, a patronat
objął burmistrz Piotr Psikus.
Obchody w kinie „Sokolnia”
rozpoczęła dyrektor KOK Anna
Niesobska, witając zgromadzonych. Publiczność wysłuchała wykładu doktora Wiesława Przybyły
pt. „Przyjemność mówienia” oraz
Kamili Pakosz pt. „Rozumiem,
słucham, akceptuję, a nie atakuję”.
Na koniec spotkania w kinie odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o
hejcie”, prowadzona przez Witolda
Pelkę. Udział w niej wzięli wykładowcy, podkom. Gabriela Kurzawa-Szuba z Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, młodzież oraz zaproszeni goście. Zgromadzeni żywo
dyskutowali na temat nienawiści i
zła oraz o sposobach ich wyeliminowania.

Kępińscy literaci, działający przy KOK,
zaprezentowali swoją twórczość. Fot. KOK

Podsumowanie kępińskich obchodów Światowego Dnia Poezji
odbyło się w sali koncertowej KOK.
A. Niesobska zaprosiła na wieczór
pełen wrażeń, po czym W. Przybyła
wygłosił prelekcję o przyjemności
mówienia. Następnie swoje wiersze
zaprezentowali kępińscy liteMłodzież wzięła udział w debacie
raci działający przy KOK, a
pn. „Porozmawiajmy o hejcie”. Fot. KOK
uzdolniona młodzież z Trzcinicy – Aleksander Okaj,
Julita Krowiarz i Dominik
Zimoch – uświetniła całość
pięknymi wykonaniami znanych utworów. Na zakończenie święta wystąpił Grzegorz
Tomczak – poeta, kompozytor, autor tekstów piosenek.
Artysta zaprezentował program pn. „Ja to mam szczęście” przy akompaniamencie
Dawida Troczewskiego.
KR

29 marca 2019 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła
się uroczysta gala, podsumowująca
najnowszą edycję plebiscytu pod nazwą „Człowiek Roku 2018”, którego
organizatorem była Polska Press z
siedzibą w Warszawie.
Plebiscyt zorganizowany został lokalnie przez Oddział Łódź

nowany został również Mikołaj Michalczyk, rodowity wieruszowianin,
uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Aleksandra Tansmana w
Kępnie w klasie akordeonu Sławomira Mocha.
Uzyskując najwyższą liczbę głosów w pierwszym etapie głosowania,
Mikołaj zdobył tytuł Człowieka Roku

Mikołaj nominowany został do udziału w tegorocznej edycji plebiscytu
w kategorii kultura za wybitne osiągnięcia w akordeonistyce

pod egidą wydawnictwa „Dziennik
Łódzki” i „Express Ilustrowany”.
Rozegrał się w czterech kategoriach:
samorządność i społeczność lokalna,
działalność społeczna i charytatywna, biznes oraz kultura. Czytelnicy i
internauci w drodze głosowania wybierali zwycięzców w każdej z nich
najpierw na szczeblu powiatowym,
a następnie wojewódzkim. Do etapu wojewódzkiego kwalifikowali się
zwycięzcy w każdej kategorii etapu
powiatowego. W oddziale łódzkim
plebiscyt swoim zasięgiem objął aż
24 miasta i powiaty.
Do udziału w tegorocznej edycji w kategorii kultura za wybitne
osiągnięcia w akordeonistyce nomi-

2018 z powiatu wieruszowskiego w
kategorii kultura i zakwalifikował się
do finału wojewódzkiego.
Wręczenie statuetki za zdobycie
pierwszego miejsca w powiecie oraz
pamiątkowego dyplomu odbyło się
podczas uroczystej gali.
Szczególnym wyróżnieniem dla
Mikołaja była możliwość uświetnienia tej uroczystości krótkim recitalem akordeonowym, podczas którego
wykonał cztery zróżnicowane pod
względem stylu, formy i charakteru
utwory. Sceniczna prezentacja Mikołaja spotkała się z dużym aplauzem ze
strony licznie zgromadzonej publiczności i wyrazami uznania. Serdecznie gratulujemy!
Oprac. bem

Akcja „Czytanie na dywanie” w Szkole Podstawowej w Świbie

Kolejnym punktem programu
były warsztaty literackie, które odbyły się w budynku dworca PKP w
Kępnie. Prowadził je Kazimierz
Burnat – polski poeta, tłumacz, publicysta, dziennikarz, animator ruchu
literackiego.

Czytają młodszym kolegom
Ruszyła akcja pt. „Czytanie na
dywanie”, w ramach której uczniowie Szkoły Podstawowej w Świbie w
czasie pozalekcyjnym oraz podczas
przerw czytają bajki i opowiadania
młodszym koleżankom i kolegom z
oddziałów przedszkolnych. W ten
sposób promowane jest czytelnictwo wśród najmłodszych dzieci oraz
doskonalona umiejętność płynnego
czytania wśród starszych uczniów.
Akcja ma także walory integracyjne.

Uczennice z zapałem i wielkim zaangażowaniem podchodzą do zadania,
przygotowując odpowiednie książki,
a także wcielając się w rolę aktorów
i prezentując najmłodszym teatrzyki.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchają czytanych utworów i
bezbłędnie odpowiadają na pytania
dotyczące ich treści. Chętnych do realizacji zadania nie brakuje.
T. Stachowicz
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Straż pożarna

policja

Kolejni pijani zatrzymani
14 marca br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
udaremnili dalszą jazdę dwóm nietrzeźwym kierującym.
Do pierwszego zatrzymania doszło podczas kontroli drogowej w Turkowach. - Kierujący oplem, 39-letni
mieszkaniec gminy Perzów, podczas
badania sprawdzającego stan trzeźwości wydmuchał ponad 2 promile
alkoholu – mówi oficer prasowa KPP
Kępno sierż. Justyna Niczke.
Drugiego kierującego policjanci
zatrzymali w trakcie kontroli drogowej w Mikorzynie. Kierujący audi,
54-letni mieszkaniec Doruchowa, w
wydychanym powietrzu miał blisko
2 promile alkoholu.
- Za popełnienie przestępstwa
obaj mężczyźni usłyszą teraz za-

rzut prowadzenia samochodu w
stanie nietrzeźwości z art. 178a §1
Kodeksu Karnego. Przypomnijmy również, że w tym wypadku
ustawa przewiduje karę grzywny,
ograniczenia wolności lub karę
pozbawienia wolności do lat 2, a
ponadto wobec sprawcy takiego
przestępstwa sąd ma obowiązek
orzec zakaz prowadzenia pojazdów
na minimum 3 lata. Orzekane jest
również świadczenie pieniężne,
np. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym w kwocie nie niższej
niż 5.000 zł, więc w tym wypadku
kara za popełnienie wskazanego
przestępstwa jest niewątpliwie dla
jego sprawcy dotkliwa – podkreśla
funkcjonariuszka.
Oprac. KR

Pożar sadzy w kominie w Słupi pod Bralinem

Pojazd wypadł z drogi

W niedzielę, 24 marca br., kilka
minut po godzinie 14.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
dachowaniu samochodu osobowego
na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Klasak. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z OSP Łęka Opatowska, OSP Opatów oraz Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
- Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów stwierdzono, że samochód osobowy wjechał do rowu i dachował. Pojazdem
podróżowały trzy osoby, które opuściły pojazd o własnych siłach przed
przybyciem służb ratunkowych.
Na potrzeby działań zablokowano
ruch w obu kierunkach. Działania

strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym oraz pomocy w udrożnieniu ruchu na drodze

– mówi mł. kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno. Na szczęście żaden
z uczestników zdarzenia nie odniósł
poważnych obrażeń ciała.
Oprac. KR

Kierowca stracił panowanie nad samochodem, w wyniku
czego doszło do dachowania. Fot. KP PSP Kępno

Zdarzenie na drodze wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Chojęcin-Szum

Na „starej ósemce” dachował samochód

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wygasili
palenisko oraz ugasili pożar w przewodzie kominowym
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We wtorek, 2 kwietnia br., około
godziny 13.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego na drodze
wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w miejscowości Chojęcin-Szum.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z OSP Chojęcin i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
Kierujący osobowym hyundai,
60-latek z Twardogóry, uderzył
w samochód ciężarowy, po czym
odbił się od tego pojazdu, wjechał
w barierki, a następnie dachował.
Trzeci pojazd, który najechał na
zdarzenie, uległ niewielkim uszkodzeniom. - Samochodami podróżowali jedynie kierowcy, którzy
opuścili je przed przybyciem służb
ratunkowych. Kierujący pojazdem,
który uległ dachowaniu, doznał niewielkich obrażeń ciała. Na potrzeby
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działań zablokowano ruch w obu
kierunkach. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, sorpcji rozlanych płynów
eksploatacyjnych oraz pomocy w
udrożnieniu ruchu – poinformował

mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP
Kępno. Osoba poszkodowana została
przekazana Zespołowi Ratownictwa
Medycznego i przetransportowana
do kępińskiego szpitala.
Przyczyny zdarzenia ustala Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Kierujący pojazdem, który uległ dachowaniu, doznał
niewielkich obrażeń i został przewieziony do szpitala

Fot. KP PSP Kępno

Kępnie. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, wygaszeniu paleniska
oraz ugaszeniu pożaru w przewodzie
kominowym. Następnie sprawdzono
pomieszczenia w budynku mieszkalnym urządzeniami pomiarowymi,
nie stwierdzając zagrożenia – relacjonuje mł. kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno.
Oprac. KR
Fot. KP PSP Kępno

W sobotę, 30 marca br., około
godziny 23.30, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otryzmał zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Słupi pod Bralinem. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy
straży pożarnej z OSP Perzów oraz
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w

Fot. KP PSP Kępno

Fot. KP PSP Kępno

Zapaliła się sadza

Zdarzenie na drodze krajowej nr 11

Fot. KP PSP Kępno

Fot. ro.com.pl

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali dwóch kierowców na „podwójnym gazie”

Informacje

ogłoszenia

Kultura spod pióra
Józef Frąckowiak – Europejczyk. Właściciel firmy. Miłośnik
koni. Fascynat Ziemi Kępińskiej.
Mówi o sobie, że jest kronikarzem
myśli, które w wierszach zapisuje. Od
dwóch lat członek Kępińskiego Koła
Literatów. Swoje wiersze prezentuje głównie na terenie Wielkopolski i
Dolnego Śląska, np. na łamach Tygodnika Kępińskiego i podczas spotkań
z ludźmi. Liczy na zainteresowanie.
Inspiracją, dorobkiem według niego
jest wnuczka, czterech wnuków i obserwacja rozwoju Ziemi Kępińskiej, z
czego jest dumny i tą dumą, tolerancją, miłością chciałby podzielić się,
zarazić innych mieszkańców naszej
Ojczyzny. Dlatego pisze.

***
Życie byłoby fajne
gdyby ludzie chcieli
rozmawiać ze sobą,
rozumieć drugiego
gdyby chcieli.
Gdyby sobie szczerze
w oczy… patrzyli
i tulili się do siebie.
Gdyby się tulili
lub chociaż uśmiechem
dzielili się na co dzień.
Uśmiech nosili na twar zy.
rękę wyciągali do drugiego
częściej
i częściej na ustach
pojawiało się proszę i dziękuję.
Życie byłoby fajne wtedy,
wtedy fajnie się snuje
życie… czasem
i smakuje inaczej.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie uczniowie mogą się kształcić w 7 zawodach. Dwa z nich to kierunki z przyszłościowej branży ekonomicznej, w której każdego
roku poszukuje się na rynku pracy dobrych specjalistów

Kolejne sukcesy kępińskich ekonomistów...
Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

James Madison

Wysokie wyniki naukowe uczniów
budują prestiż szkoły, wpływają na dobry wizerunek placówki w środowisku
lokalnym, są świadectwem rzetelnej
pracy kadry pedagogicznej.
Ostatnie miesiące obfitowały w
wiele sukcesów, które osiągali wychowankowie w olimpiadach i konkur-

części egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie uczniowie
mogą się kształcić w siedmiu zawodach. Dwa z nich to kierunki z przyszłościowej branży ekonomicznej, w
której każdego roku poszukuje się na
Nauczyciele wraz z uczniami wyróżnionymi
w ekonomicznych konkursach

sach. Konkursy przedmiotowe cieszą
się dużym zainteresowaniem uczniów.
Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom i finalistom liczne przywileje.
Są nimi: nie tylko ocena celująca na
świadectwie, ale także zwolnienie z

rynku pracy dobrych specjalistów.
Technik ekonomista i technik handlowiec to zawody cieszące się ciągłym
zainteresowaniem ze względu na
duże możliwości zatrudnienia praktycznie w każdym przedsiębiorstwie.

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące
poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3,
a alarmowy – przy 300 µg/m3.
	DATA	PYŁ PM 2.5 (µg/m3) 	PYŁ PM 10 (µg/m3)	JAKOŚĆ
		
– % NORMY
– % NORMY	POWIETRZA
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.03
2.03

35 (141%)
34 (137%)
31 (124%)
99 (396%)
67 (268%)
26 (104%)
19 (78%)

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

51 (102%)
48 (97%)
46 (92%)
136 (273%)
91 (182%)
37 (74%)
28 (55%)
Dobra

Bywało lepiej

Bywało lepiej
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Zła
Zła
Dobra
Dobra
Zła

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

Bardzo zła

Uczniowie tych dwóch kierunków to
łącznie 140 osób na wszystkich poziomach, czyli około 20% społeczności szkolnej. Ale w grupie tej tkwi
ogromny potencjał, o czym świadczą
sukcesy „ekonomistów” podczas
olimpiad i konkursów zawodowych
na szczeblu województwa czy kraju.
15.03.2019 r. trzy uczennice naszej szkoły: Paulina Bodzińska (III
TE), Justyna Błażejewska (III TE)
i Patrycja Marczak (II TE) zajęły
II miejsce w województwie w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o
ubezpieczeniach społecznych” organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z siedzibą w Warszawie.
14.03.2019 r. uczennica Agata
Górecka (II TE) zdobyła tytuł finalisty V Wielkopolskiego Konkursu
Wiedzy o Podatkach zorganizowanego przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
pod Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Agata
będzie reprezentowała naszą szkołę
w finale Ogólnopolskiego Konkursu
12.04.2019 r. w Katowicach.
11.01.2019 r. uczeń Szymon Appel (IV TE) uzyskał 32. miejsce w
Wielkopolsce w etapie wojewódzkim
XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
15.11.2018 r. uczniowie klasy
IVTE - Klaudia Kocańda i Szymon
Appel reprezentowali naszą szkoły
w etapie okręgowym IV Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Poznaniu. Klaudia
zdobyła tytuł finalisty i zakwalifikowała się do ogólnopolskiego finału.
Klaudia uzyskała prawo do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista.
Do konkursów i olimpiad
uczniów przygotowują: Bogumiła Drobina, Anna Gawrońska,
Agnieszka Kubot, Ewelina Malinowska, Karolina Michalska i Urszula Tyra oraz Mieczysław Lis.
Wszystkim zwycięzcom i finalistom oraz ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Anna Gawrońska

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Oddział Terenowy w Ostrzeszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Świbie

zapraszają na

akcjĘ pobierania krwi
7.04.2019 r. (niedziela)
w godzinach od 10.00 do 13.00.
Świba, Szkoła Podstawowa.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli
18 rok życia, z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.
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Region

straż pożarna
Zdarzenie na drodze krajowej nr 11 w Opatowie

Kolizja drogowa w Krążkowach

Fot. KP PSP Kępno

Śmigłowiec LPR przetransportował
dwie osoby poszkodowane

Zderzyły się dwa samochody
pojazdów w wyniku zderzenia wpadł
do przydrożnego rowu. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sorpcji
rozlanych płynów eksploatacyjnych
– relacjonuje mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno. Na szczęście
w zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała.
Oprac. KR
Fot. KP PSP Kępno

We wtorek, 26 marca br., kilka
minut po godzinie 14.30, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów osobowych w
Krążkowach. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Jeden z

Jeden z pojazdów w wyniku zderzenia
wpadł do przydrożnego rowu

25 marca br., kilkanaście minut
po godzinie 16.00, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego.
Ze wstępnych ustaleń policji
wynika, że kierujący volkswagenem
passatem, 25-letni mieszkaniec gminy Byczyna, włączając się do ruchu,
wymusił pierwszeństwo na jadącym
ciężarową scanią z naczepą, 23-letnim mieszkańcu Inowrocławia. Doszło do zderzenia, w wyniku którego
samochód osobowy wypadł z drogi i
przewrócił się na bok. Poszkodowani
zostali kierowca volkswagena i jego
46-letnia pasażerka.
Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z: OSP Opatów, OSP Łęka
Opatowska oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - W pojeździe znajdowały się dwie osoby, które
nie mogły opuścić go samodzielnie.
Działania strażaków w pierwszej
fazie polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, stabilizacji pojazdu oraz wykonaniu dostępu do
osób poszkodowanych za pomocą

kurier baranowa
kwiecień 2019, nr 14 (1109)

narzędzi hydraulicznych. Po przebadaniu uwięzionych w samochodzie osób przez lekarza Pogotowia
Ratunkowego podjęto decyzję o ich
transporcie do szpitala – mówi mł.
kpt. Paweł Michalski z KP PSP
Kępno. Na miejsce zadysponowano
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Strażacy zabezpieczyli lądowisko. - Osoby poszkodowane
zostały przekazane załogom Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz
LPR i przetransportowane do szpi-

tala. Pozostałe działania strażaków
polegały na odłączeniu zasilania w
uszkodzonych pojazdach, pomocy w
kierowaniu ruchem oraz udrożnieniu drogi po zakończeniu czynności
prowadzonych przez policję – dodaje
mł. kpt. P. Michalski.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia
byli trzeźwi. Poszkodowani, którzy
trafili do szpitala w Kępnie, na szczęście nie doznali poważnych obrażeń
ciała.
Oprac. KR

Kierowca volkswagena passata wymusił pierwszeństwo na jadącym
ciężarową scanią, w wyniku czego doszło do zderzenia. Fot. KP PSP Kępno

Dzieci na widowni bawiły się znakomicie,
oglądając wszystkie spektakle

Dzieci kochają teatr. Magiczny szelest kostiumów, muzykę dopełniającą słowo, tajemniczą umowność scenografii, sceniczne światła. I owacje zachwyconej aktorskimi kreacjami
publiczności. To wszystko zobaczyliśmy w Słupi pod Kępnem. Uczestnikami kolejnego
już Gminnego Przeglądu Teatralnego były tym razem dzieci z klas I-III z czterech szkół
podstawowych z: Baranowa, Donaborowa, Łęki Mroczeńskiej i Słupi pod Kępnem. Jury –
Bożena Lorenz, Łucja Wieloch, Małgorzata Topola – mierząc się z niesłychanie trudnym
zadaniem, sięgnęło po klasyczne, czyli iście salomonowe rozwiązanie i przyznało dwa
pierwsze i dwa drugie miejsca

Teatralna magia w Słupi
Uczniowie z Donaborowa przygotowali inscenizację teatralną „W książkowej
krainie”, przypominając najpopularniejsze książki dla dzieci

Baranowianie zauroczyli publiczność i jury niekonwencjonalną
realizacją baśni Hansa Christiana
Andersena. Ich „Calineczka” zaskoczyła skromnością scenografii, ale i
zachwyciła mnogością środków ak-
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torskich. Wykonawcy piękną deklamację wzbogacili śpiewem i tańcem.
Zespół teatralny z Łęki Mroczeńskiej przygotował swoją wersję
jednej z najbardziej znanych polskich
legend. Pełna grozy i fantazji scenicz-

na opowieść o królu Popielu również
przypadła wszystkim do gustu.
Uczniowie z Donaborowa przygotowali inscenizację teatralną „W
książkowej krainie”, przypominając
w ten sposób najpopularniejsze książ-
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ki dla dzieci. Mali aktorzy wcielili się
w role znanych bohaterów, zachęcając
kolejne pokolenie dzieci do czytania
o ich przygodach. Mali goście na widowni z zaciekawieniem wpatrywali
się w bajkowe postacie, bijąc na koniec gromkie brawa. Mamy nadzieję,
że tego dnia przybyło choć trochę nowych czytelników, bo przedstawienie
miało właśnie za zadanie zachęcić do
czytania książek.

Natomiast zespół teatralny ze
Słupi pod Kępnem przygotował i
przedstawił kolejną wersję „Kopciuszka”.
Dodajmy jeszcze, że nagrodę za
najlepszą kreację aktorską zdobyła
cudowna Calineczka, czyli Marysia
Wiśniewska z Baranowa. Ten spektakl wszyscy mieszkańcy będą mogli
zobaczyć na baranowskim „Orliku”
w piątek, 31 maja br.
ems

Zespół teatralny z Łęki Mroczeńskiej przygotował
swoją wersję legendy o królu Popielu

Region

gmina
echo rychtala
kwiecień 2019, nr 13 (880)

Gminny koordynator sportu w Rychtalu Piotr Nasiadek
osobiście zorganizował i przeprowadził igrzyska

Projekty profilaktyczno-sportowe dla najmłodszych – Igrzyska Sportowe dla uczniów
szkół podstawowych gminy Rychtal oraz rozgrywki piłkarskie Orlików – alternatywną formą propagującą zdrowy styl życia

Rychtal znów na sportowo
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
PODCZAS IGRZYSK SPORTOWYCH
Bieg na dystansie 30 m
ze startu wysokiego
Klasy I:
1. Tymon Kobiela
2. Kamil Kubiak i Maria Usarek
3. Krystian Bryza
Klasy II:
1. Alan Mielczarek
2. Nikodem Maryniak
3. Jakub Skiba
Klasy III:
1. Daria Wiśniewska
2. Kacper Berski
3. Natalia Wiśniewska
Biegowo-zwinnościowy tor przeszkód
Klasy I:
1. Krystian Bryza
2. Kacper Ptak
3. Szymon Szymański
Klasy II:
1. Ksawery Kałus
2. Laura Senenko
3. Nikodem Maryniak
Klasy III:
1. Dominik Bryza
2. Kornelia Henrykowska
3. Daria Wiśniewska
Trójskok
Klasy I:
1. Maciej Kałus
2. Tymon Kobiela
3. Kacper Ptak
Klasy II:
1. Bartosz Radwański
2. Alan Mielczarek
3. Oliwia Kałus
Klasy III:
1. Bartosz Gąszczak
2. Kacper Berski
3. Oliwier Lipski

Trzymaj formę!
28 marca br. w rychtalskiej
hali sportowej zrealizowane zostały Igrzyska Sportowe pn. „Trzymaj
formę”. - Celem przedsięwzięcia, w
którym uczestniczyło 106 uczniów
klas I-III, było zachęcanie dzieci do
aktywności fizycznej przez świadomy
udział w różnych formach ćwiczeń
i gier zespołowych oraz pokazanie,
jak wielkie znaczenie dla prawidłowego rozwoju, szczególnie młodego
organizmu człowieka, ma odpowiednie odżywianie – podkreślił gminny
koordynator sportu w Rychtalu Piotr
Nasiadek, który osobiście zorganizował i przeprowadził igrzyska.
W pierwszej części igrzysk nauczyciel biologii Bożena Wiercińska
przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Jestem tym, co jem”, po
której odbył się quiz wiedzy z zakresu zbilansowanej diety. W drugiej
części uczniowie uczestniczyli we

współzawodnictwie indywidualnym
i zespołowym.
Na zakończenie dokonano podsumowania oraz wręczenia nagród
indywidualnych i zespołowych dla
szkół. Przewodnicząca Rady Gminy
Rychtal Aleksandra Olejnik wręczyła wszystkim uczestnikom upominki,
szkołom – puchary, a najlepszym zawodnikom – medale i dyplomy.
W klasyfikacji zespołowej szkół,
w związku z niewielkimi różnicami
w punktacji generalnej, organizatorzy postanowili, że za duże zaangażowanie uczniów w wykonywaniu
prób sprawnościowych wyróżnione
zostaną wszystkie uczestniczące
w igrzyskach zespoły, czyli szkoły
podstawowe w Drożkach, Rychtalu i
Wielkim Buczku.
„Bo mój chłopiec
piłkę kopie...”
Dzień później, 29 marca br.,
młodzi piłkarze w wieku 9-13 lat,

poprzez aktywny udział w grze fair
play, łapali formę w rozgrywkach
piłkarskich. Pierwsze miejsce w turnieju zajął zespół GKS Rychtal (Kacper Namyślak, Patryk Barzyk,
Szymon Jasiński, Nikodem Nizioł
i Kamil Kończak). Drugie miejsce wywalczył zespół „FC Pimpki”
(Dominik Piontek, Nikodem Skiba, Kacper Szczepaniak, Nataniel
Świerczyński i Kewin Bizunowicz).
Trzecie miejsce przypadło zespołowi
„Buncolki” (Kamil Nolbert, Jakub
Bizunowicz, Alan Świerczyński,
Filip Rogaliński i Jakub Skiba).
Najlepszym zawodnikiem został Sz.
Jasiński, a najlepszym bramkarzem –
P. Barzyk. Wszystkie drużyny otrzy-

mały medale, a najlepszy zawodnik i
bramkarz – statuetki. Po zakończonych rozgrywkach odbył się konkurs
rzutów karnych. W eliminacjach
wzięło udział 15 zawodników. Do
ścisłego finału przeszło 4 z nich. Królem strzelców został K. Namyślak,
drugie miejsce zajął N. Nizioł, trzecie
– D. Piontek, a czwarte – Sz. Jasiński.
Król strzelców otrzymał statuetkę.
Turniej piłki nożnej, jak i konkurs
rzutów karnych, organizowane w
ramach Sportowego Piątku, przeprowadzili sędziowie: Filip Namyślak
i Szymon Tyszkowski. Rozgrywki
piłkarskie przygotowała i zrealizowała Wiesława Zimoch-Stępień.
Oprac. KR

Wszystkie drużyny otrzymały medale, a najlepszy zawodnik,
bramkarz i król strzelców w konkursie rzutów karnych – statuetki

Nauczyciel biologii Bożena Wiercińska przedstawiła prezentację pt. „Jestem tym,
co jem”, po której odbył się quiz wiedzy z zakresu zbilansowanej diety

Po raz kolejny parafia w Rychtalu wydaje kartki świąteczne z życzeniami

Świąteczne życzenia prosto z Rychtala
Trwa Wielki Post, a Wielkanoc
zbliża się wielkimi krokami. Pierwsze kroki w kierunku przygotowań
do tego radosnego święta poczyniono w parafii pw. Męczeństwa św.
Jana Chrzciciela w Rychtalu. Dzięki

staraniom proboszcza ks. Mariusza
Białobłockiego po raz kolejny powstała piękna kartka wielkanocna. Świąteczne kartki to już w Rychtalu
15-letnia tradycja, której nie wyparła wszechobecna moda na okazywa-

nie pamięci o rodzinie i przyjaciołach za pomocą SMS-ów ani ciągle
drożejące znaczki pocztowe. Wydaje
się, że zwłaszcza dla starszych osób
trud włożony w napisanie i wysłanie kartki świadczy przede wszystkim o szacunku do osoby, dla której jest przeznaczona. Nie brak też
mieszkańców, którzy kolekcjonują
wszelkie wydawnictwa związane
z Rychtalem, co świadczy o silnej
więzi z miejscem, w którym żyją.
Oby kolejne pokolenia potrafiły odkryć dla siebie to, co dla ich
dziadków i babć jest takie oczywiste – podkreślił ks. M. Białobłocki.
Kartki można nabywać przy kościele za jedyne 50 groszy.
To nie pierwsze rychtalskie wydawnictwa, promujące tę niewielką
miejscowość. Proboszcz mnóstwo
serca i pasji wkłada nie tylko w krzewienie wiary wśród parafian, ale także w to, aby Rychtal był znany każdemu i kojarzył się jak najlepiej.
KR
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2019, nr 14 (1190)
Sesja Rady Gminy Bralin

Radni przekazali dotacje dla Powiatu

27 marca br. odbyła się kolejna
sesja Rady Gminy Bralin. Porządek
obrad przewidywał podjęcie uchwał
w sprawie m.in. budżetu na 2019 rok,
regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Bralin,
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, przyjęcia

Radni podjęli też uchwałę o
udzieleniu pomocy finansowej dla
Powiatu Kępińskiego w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla Powiatu Kępińskiego na lata
2012-2032”.
Kolejna przekazana dla Powiatu
Kępińskiego dotacja to 100.000 zł.
Radni przyjęli wszystkie przygotowane
pod głosowanie projekty uchwał

programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Bralin, a także przekształcenia Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie i
utworzenia gminnej jednostki budżetowej – żłobka gminnego w Bralinie
oraz nadania mu statutu. Wszystkie
podjęte podczas sesji uchwały zostały uchwalone.

Dzięki podjęciu tej uchwały Gmina
Bralin będzie partycypować z Powiatem Kępińskim w kosztach przygotowania dokumentacji na długo
wyczekiwaną inwestycję – remont
drogi powiatowej Bralin – Mnichowice – Nosale. Dokumentacja obejmować będzie odcinek drogi z Bralina do Mnichowic i dalej do Nosali,
aż do granicy z gminą Baranów oraz

ścieżkę rowerową, biegnącą wzdłuż
drogi. - Dla nas jest to rozwiązanie
optymalne, ponieważ realizatorem
przedsięwzięcia będzie Powiat. My
jesteśmy tylko przekazicielem dofinansowania i cała odpowiedzialność dotycząca rozliczenia spada na
podmiot, który to prowadzi, czyli na
Powiat. Jest to kolejne zadanie realizowane wspólnie z powiatem. Świadczy to o tym, że nasza współpraca ma
wymiar bardzo konkretny i zaczyna
się rozwijać, moim zdaniem, prawidłowo – przyznał wójt Piotr Hołoś.
Była to pierwsza sesja Rady
Gminy Bralin, podczas której radni
używali tabletów i korzystali z systemu „E-sesja”. Tym samym Gmina
Bralin spełniła kolejny wymóg znowelizowanej ustawy o samorządzie
gminnym, która zakłada internetową
transmisję obrazu i dźwięku z posiedzenia Rady w czasie rzeczywistym
oraz uporządkowanie pracy biura
Rady i prowadzenia posiedzeń. Na
„E-sesję” składa się system do głosowania, korespondencji i portal dla
mieszkańców. Koszt systemu w gminie Bralin to 9.671,94 zł. Do korzystania z systemu niezbędny był także
zakup tabletów dla radnych i pracowników obsługujących posiedzenie
Rady. Za 17 urządzeń Gmina Bralin
zapłaciła 14.427,90 zł.
Oprac. KR

Wójt podpisał ze stowarzyszeniami umowy na realizację zadań publicznych w formie
wspierania zadań w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Stowarzyszenia z gminy Bralin otrzymają dotacje

Zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie,
Gmina Bralin, jak co roku, przekazuje organizacjom oraz stowarzyszeniom, działającym na terenie gminy
dotacje na realizację zadań publicznych. 26 marca br. w sali sesyjnej
Urzędu Gminy Bralin wójt Piotr
Hołoś, w obecności podinspekto-

pierwsze z nich – „Poznajemy kulturę narodu polskiego – śpiew i tańce
zespołu <<Śląsk>>” – Gmina Bralin
przekaże dotację w wysokości 2.000
zł. Drugie zadanie, jakie zaplanowała
Akcja Katolicka, to, odbywające się
cyklicznie, „Święto latawca”, którego celem jest rozwijanie aktywności
sportowej uczestników, integracja

W tym roku Gmina Bralin przyznała dofinansowanie dla
czterech stowarzyszeń działających na terenie gminy Bralin

ra w Referacie Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji Marty Brząkały,
podpisał ze stowarzyszeniami umowy na realizację zadań publicznych
w formie wspierania zadań w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
oraz wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej.
Akcja Katolicka przewidziała do
realizacji dwa zadania publiczne. Na
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mieszkańców gminy i wzmacnianie
więzi rodzinnych. Wsparcie ze strony
gminy Bralin wyniesie 800 zł.
Również Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej podjęło się
realizacji dwóch zadań. Zadanie o
nazwie „Pociąg do kultury” zainicjowano 9 lat temu. I tak doczekało już
okrągłej, 10. edycji, co potwierdza
nazwa „Pociąg do kultury – wyruszamy po raz 10!”. Przyznana dotacja to

3.500 zł. Inne cykliczne zadanie, jakie zostanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, to Braliński Cross Rowerowy
im. Jana Lissowskiego. W tym roku
odbędzie się on już po raz 9. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, iż jest to
jedyny w regionie wyścig rowerowy
dla dzieci i młodzieży, amatorów i
miłośników jazdy na rowerze. Gmina
wesprze to zadanie kwotą 3.350 zł.
W tym roku pierwszy raz wśród
stowarzyszeń, które otrzymają wsparcie finansowe, pojawiło się Koło
Gospodyń Wiejskich. Panie z KGW
w Chojęcinie będą realizować dwa
zadania: „Warsztaty ze śniadaniem
wielkanocnym”, na które Gmina
Bralin przekaże dotację w wysokości
2.000 zł oraz festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka, na realizację którego
przeznaczone zostanie 3.800 zł.
Parafia rzymsko-katolicka św.
Anny w Bralinie otrzyma 3.000 zł
na realizację zadania publicznego
pn. „Na tropie zabytków, czyli z ojcem Mateuszem zwiedzamy Sandomierz”. Celem wyjazdu jest poznanie
kultury i dziedzictwa regionu.
Z kolei Stowarzyszenie „ARTwarium” będzie realizowało zadanie pn.
„Animatornia muzyczna”. Na ten cel
Gmina Bralin przeznaczyła 7.500 zł.
M. Gudra
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Z oferty bezpłatnych szkoleń z obsługi komputera i Internetu skorzystała grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Teraz doskonalili się nauczyciele
W ramach projektu „e-Mocni”
tym razem szkolili się pedagodzy

Tym razem z oferty bezpłatnych
szkoleń z obsługi komputera i Internetu, organizowanych przez Urząd
Gminy Bralin w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne
korzyści”, skorzystała grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie. Zajęcia
dotyczyły m.in. tworzenia bloga tematycznego, bezpiecznego wykorzystywania zdjęć, muzyki i tekstów dostępnych w sieci, a także tworzenia,
udostępniania i publikowania własnych tekstów. Czternastogodzinne
szkolenie, prowadzone przez Piotra

Szczepaniaka w sali informatycznej,
trwało od 4 do 25 marca br. Skorzystało z niego ośmiu pedagogów.
Niebawem rusza ósma seria zajęć skierowanych do mieszkańców
gminy Bralin. Koordynator projektu
„e-Mocni” – Marzena Kuropka –
zaprasza nowe osoby, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności
korzystania z komputera i Internetu.
Zainteresowani proszeni są o kontakt
z urzędem gminy osobiście lub telefonicznie pod numerami: (62) 78 11 222
lub 660 614 794.
Jacek Kuropka

Aktorzy z Teatru „Blaszany Bębenek” w Trzebini zaprezentowali dzieciom bajkę pt. „Skarb to nie tylko złoto”

Pouczający spektakl
dla dzieci z gminy Bralin
Młodzi widzowie byli zachwyceni występem
i chętnie uczestniczyli w przedstawieniu

W piątek, 29 marca br., po raz
kolejny do Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie
zawitali aktorzy z Teatru „Blaszany
Bębenek” w Trzebini.
Teatr ten, na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Bralinie, wystawił
bajkę pt. „Skarb to nie tylko złoto”.
Była to wesoła, wciągająca historia
opowiadająca o losach dwójki krasnali, które na polecenie króla wyruszają do lasu, aby odnaleźć roślinę
potrzebną do sporządzenia magicznej
mikstury wypędzającej dokuczliwe
nietoperze z zamku. Okazuje się, że
w trakcie wyprawy na bohaterów
czekają zabawne, czasem niebezpieczne oraz pouczające przygody.

Dzięki pomocy dzieci, które uwalniają krasnala z pajęczej sieci, wesołym
skrzatom udaje się szczęśliwie zakończyć podróż.
Spektakl przybliżył dzieciom
obraz prawdziwej przyjaźni oraz pokazał, dlaczego należy słuchać starszych i nie ufać nieznajomym.
Podczas przedstawienia, oprócz
wspólnego tańca i śpiewu, dzieci brały udział w ratowaniu krasnali przed
niebezpieczeństwem oraz w poszukiwaniu magicznego kwiatu. Na zakończenie przedstawienia mali widzowie
podziękowali grupie teatralnej gromkimi brawami oraz wręczyli po pięknej róży.
M. Gudra
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Radni gminy Perzów uchwalili nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2019, nr 14 (867)
Kabaretowe show „Hity niby elity” w wykonaniu burmistrzów, wójtów, dyrektorów placówek oświaty i kultury oraz kierowników instytucji powiatu oleśnickiego na scenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie

Wzrosły stawki
opłaty za śmieci

Radni zagłosowali za podjęciem uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi podczas obrad w czwartek, 28 marca 2019 r.

Hity niby elity nagrodzone owacjami
Owacjami na stojąco publiczność
perzowska nagrodziła artystów występujących w widowisku muzycznym „Hity niby elity” przygotowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Międzyborzu.
Spektakl w zabawny sposób
przedstawiał aktualne problemy
związane z polską służbą zdrowia.
W rolę lekarzy i pielęgniarek wcielili
się samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
powiatu oleśnickiego, którzy zapre-

zentowali także muzyczne hity ze
zmienionymi tekstami dostosowanymi do tematu przedstawienia.
Na scenie pojawili się między
innymi: burmistrz miasta i gminy
Syców Dariusz Maniak, burmistrz
miasta i gminy Międzybórz Jarosław Głowacki, wiceburmistrz Mię-

na zaproszenie wójt gminy Danuty Froń. - Osoby, piastujące ważne
funkcje w lokalnym społeczeństwie,
wystąpiły nie w roli polityka czy
urzędnika, ale artystów kabaretowych. Najistotniejsze było to, że potrafili oni wyjść na scenę i pokazać
się publiczności właśnie z tej drugiej

Uchwała w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie nieruchomości i stawki tej
opłaty podjęta została podczas V sesji
Rady Gminy Perzów, która odbyła się
28 marca 2019 r.
Jej podjęcie spowodowane zostało koniecznością dostosowania
stawek opłat za gospodarowanie odpadami do obecnych kosztów funkcjonowania systemu oraz zmian w
zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

ca ze zmiany rodzaju i częstotliwości
odbieranych frakcji śmieci.
- Jest zmiana ustawy i będziemy
musieli wywozić większe ilości frakcji, co oznacza, że transport będzie
droższy. Zwiększy się liczba kubłów
i z tego powodu zwiększą się na pewno koszty – powiedziała wójt gminy
Perzów Danuta Froń.
Do tej pory opłata miesięczna za
odpady segregowane wynosiła 8 zł od
osoby w gospodarstwach 1-4-osobowych, 7 zł – w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 5-7 osób i

Spektakl w zabawny sposób przedstawiał
aktualne problemy polskiej służby zdrowia

Artyści przyjechali do Perzowa
na zaproszenie wójt gminy
Perzów Danuty Froń

dzyborza Krzysztof Kraska oraz
wójt gminy Dziadowa Kłoda Robert
Fryt.
Oryginalnym
urozmaiceniem
widowiska była tzw. loża szyderców
zorganizowana na wzór słynnego telewizyjnego Muppet Show.
Artyści przyjechali do Perzowa

strony, prezentując swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Odnaleźli się bardzo dobrze w tych rolach i
zafundowali nam naprawdę kawał
dobrej zabawy. Publiczność perzowska również nie zawiodła. Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi
- podsumowała wójt.
Oprac. bem

Sołtys wsi Domasłów Anna Jagiełło reprezentowała gminę Perzów podczas Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Łowiczu

Sołtys Domasłowa reprezentowała gminę
17 marca br. w Łowiczu spotkali
się sołtysi z całej Polski. Ogólnopol-

ski Dzień Sołtysa zorganizowany
został przez Kancelarię Premiera.

A. Jagiełło uczestniczyła w Łowiczu
w ogólnopolskich obchodach Dnia Sołtysa

Celem eventu było integrowanie środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.
- Jestem sołtysem Domasłowa
niespełna 4 miesiące i tym bardziej
miło mi było przyjąć zaproszenie i
reprezentować gminę Perzów w Łowiczu – powiedziała sołtys Domasłowa Anna Jagiełło. - Najbardziej
zasłużeni sołtysi otrzymali z rąk
premiera złote medale, przemawiali
ważni politycy i ministrowie. Byłam
pod wrażeniem dań, jakie zaserwowały Koła Gospodyń Wiejskich,
sposobu ich przygotowania i podania. Na scenie zaprezentowała się
grupa „Łowiczanki” w regionalnych
strojach. Niespodzianką był koncert
zespołu „Golec uOrkiestra” - relacjonowała sołtys.
Oprac. bem

Mieszkańcy gminy płacić będą 13 zł od osoby za odpady
zbierane i odbierane w sposób selektywny

Od 1 stycznia br. znacznie wzrosły opłaty za zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji ich
przetwarzania, czyli w ZZO Olszowa. Spowodowane to zostało wzrostem opłaty marszałkowskiej, której
wysokość ustalana jest na podstawie
rozporządzenia rady ministrów i
waloryzowana w drodze obwieszenia ministra środowiska. Ponadto
rozporządzenie ministra środowiska
nakłada na gminy obowiązek wprowadzenia modelu selektywnej zbiórki odpadów w podziale na pięć frakcji: szkło, papier, metale, tworzywa
sztuczne oraz odpady ulęgające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost opłat jest podwyżka
ceny transportu odpadów, wynikają-

6 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 8 i więcej osób. Stawka za odbiór odpadów, które nie są
zbierane selektywnie wynosiła 16 zł.
Nowa uchwała przewiduje tylko
dwie stawki opłaty - 13 zł od osoby za
odbiór odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny i 26 zł w
przypadku śmieci niesegregowanych.
Zmieni się także częstotliwość
odbioru śmieci. - Będzie więcej odbiorów, ponieważ będzie więcej frakcji i kubłów do odbioru. Podrożeje
transport, co powoduje wzrost stawek – wskazała D. Froń.
Radni przyjęli uchwałę 11 głosami „za”. Dwóch radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała wchodzi w życie 1 maja
2019 r.
bem

REKLAMY
reklamy
i ogłoszenia
drobne
I OG£OSZENIA DROBNE

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

PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78
292 8462 / 78 292 84
kontakt:
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Zwycięzcy wystartują w etapie
wojewódzkim turnieju w Koninie

Eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w tym roku odbyły się w Piotrówce

Będą reprezentować powiat
W sobotę, 16 marca 2019 r., miały
miejsce eliminacje powiatowe rozgrywane w trzech kategoriach wiekowych. W Piotrówce spotkało się 32
uczniów z powiatu kępińskiego, którzy wyłonieni zostali we wcześniejszym etapie gminnym turnieju.

Uczestnicy oceniani byli przez
komisję, której przewodniczył druh
Marcin Brząkała. Turniej podzielony został na dwa etapy. W pierwszym
– pisemnym uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 25 pytań
zamkniętych. Zdobywcy największej

liczby puntów w tym etapie przechodzili do eliminacji ustnych wyłaniających zwycięzców turniejowych
zmagań.
Wręczenia nagród, wyróżnień
i upominków oraz podsumowania
turnieju dokonali: starosta kępiński

Robert Kieruzal, prezes Zarządu
Powiatowego OSP RP druh Michał Błażejewski oraz wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Zwycięzcy otrzymali nagrody,
a uczestnicy upominki ufundowane przez starostę kępińskiego.
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika eliminacji - Piotra Tyry
ufundował wójt gminy Trzcinica.
Zwycięzcy
reprezentować
będą powiat kępiński podczas etapu wojewódzkiego turnieju, który
odbędzie się 27 kwietnia br. w Koninie.
Oprac. bem

Wyniki

Grupa I: klasy I-VI szkoły podstawowej
1. Julia Szych (gmina Kępno)
2. Lena Nawrot (gmina Trzcinica)
3. Tomasz Wodziak (gmina Bralin)
Grupa II: klasy VII-VIII szkoły
podstawowej oraz gimnazja
1. Bartosz Smogur (gmina Łęka Opatowska)
2. Adrian Bieda (gmina Baranów)
3. Aleksandra Janasek (gmina Perzów)
Grupa III: szkoły ponadpodstawowe
oraz ponadgimnazjalne
1. Ewa Baranowska (gmina Łęka Opatowska)
2. Zuzanna Gogó ł (gmina Bralin)
3. Błażej Jasiak

Gmina Trzcinica udzieliła dotacje w kwocie 115 tys. zł
z przeznaczaniem na działalność sportową

Eliminacje powiatowe XXIII Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce odbyły się
w Trzcinicy

Wielkopolska bez tajemnic
Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i
Powiatów Wielkopolski w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Kępnie,
Gmina Trzcinica i Zespół Szkół w
Trzcinicy, który już po raz czternasty
był gospodarzem eliminacji powiatowych tego konkursu.
W konkursie wzięło udział 90
uczniów ze szkół podstawowych i
klas gimnazjalnych powiatu kępińskiego. Rywalizowali w sześciu kategoriach (szkoła podstawowa: kategoria klas czwartych, piątych, szóstych,
siódmych i ósmych oraz gimnazjum:
kategoria klas trzecich).
Uczniów – uczestników konkursu i ich opiekunów powitali: dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Małgorzata Hadzik, wicedyrektor
Ewa Hetmańczyk, przewodnicząca
Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta
Jędrecka, członek Zarządu Powiatu
Kępińskiego i sekretarz gminy Trzcinica Renata Ciemny oraz wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Uczniowie przez 45 minut zmagali się z testami, które przysłało do
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szkoły Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Podczas, gdy
komisja sprawdzała prace, uczestnicy
konkursu, nauczyciele i goście obejrzeli przedstawienie przygotowane
z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych pt. „Marzyła
im się Polska wolna i czysta”.
Podczas spektaklu uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy, pod kierunkiem nauczycielki historii Jolanty
Jelonek, wyjaśnili pojęcie „żołnierze
wyklęci”, przybliżyli kontekst historyczny wydarzeń i przedstawili historię Danuty Siedzikówny ps. Inka
i Feliksa Selmanowicza ps. Zagończyk.
Komisja w składzie: przewodnicząca Jolanta Jelonek, członkowie:
Maria Balcerzak, Alina Gawlik,
Iwona Malik, Lidia Nawrot, Sylwia
Prygiel, Sabina Steinert i Dorota
Szymczak sprawdziła prace konkursowe.
Spośród 90 uczestników 29
uczniów zakwalifikowało się do etapu
rejonowego konkursu. Najlepsi w danej kategorii uczniowie otrzymali na-

grody książkowe ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Nagrody wręczali: przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego J.
Jędrecka, R. Ciemny – członek Zarządu Powiatu Kępińskiego, Zdzisław Mikołajczyk – przewodniczący
Rady Gminy Trzcinica oraz wójt G.
Hadzik
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nauczyciele otrzymali podziękowania
za trud włożony w przygotowanie
uczniów do konkursu i za pracę w
komisji konkursowej. Goście gratulowali uczestnikom ogromnej wiedzy
na temat naszego regionu, laureatom,
życzyli zakwalifikowania się do etapu rejonowego konkursu, a następnie
udziału w finałowym etapie wojewódzkim.
Wszystkim laureatom konkursu
i ich opiekunom, życzymy wytrwałej pracy i sukcesów w kolejnych
etapach konkursu: rejonowym (25
kwietnia 2019 r.) i wojewódzkim (22
maja 2019 r.).
Oprac. bem
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Dotacje dla sportowców
W Urzędzie Gminy w Trzcinicy
podpisane zostały umowy na przyznanie dotacji z przeznaczeniem na
prowadzenie różnorodnych zajęć i
działań sportowych kierowanych do
mieszkańców
gminy
Trzcinica.
W 2019 r. w ramach
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
przewidziano wsparcie
szkolenia oraz udziału
w rozgrywkach ligowych piłki nożnej trzech
działających w gminie
klubów sportowych. Są
to: LZS Victoria Laski,
LZS Trzcinica, a także
GKS Trzcinica zajmujący się szkoleniem dzieci
i młodzieży. Ponadto
dofinansowany zostanie
zakup strojów i sprzętu
sportowego oraz udział
w zawodach klubu biegowego Sparta Ultra

Team oraz klubu siatkarskiego KS
Volley Trzcinica.
Łączna wartość wsparcia tych
zadań z budżetu Gminy Trzcinica to
115.000,00 zł.
Oprac. bem

Wójt Grzegorz Hadzik podpisał umowy
z klubami sportowymi, udzielając im
wsparcia finansowego z budżetu Gminy

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 15

Region

gmina

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14
W Trzcinicy imprezy z okazji Dnia Kobiet zorganizowali seniorzy i gospodynie

Życzenia i łakocie dla pań

W Trzcinicy panie w miłej atmosferze
obchodziły swoje święto

Obie uroczystości odbyły się w
sobotę, 16 marca br.
Podczas Dnia Kobiet Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Koło w Trzcinicy obecnych powitała jego przewodnicząca
Agnieszka Dubiel. Uczestników
uroczystego spotkania przygotowanego prze Koło Gospodyń Wiejskich
w Trzcinicy przywitała i do wspól-

nego spędzenia czasu z okazji święta
pań zachęciła przewodnicząca Maria
Bryja.
Świętujące kobiety były tego dnia
adresatkami licznych ciepłych słów.
W imieniu wójta gminy Grzegorza
Hadzika serdeczne życzenia złożył
Łukasz Jokiel. Nie zabrakło też słodkich upominków.
Oprac. bem

21 marca 2019 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy odbył się wieczór autorski Stefana Durki połączony z promocją tomiku wierszy „Byłem, jestem, pozostanę...”

„Byłem, jestem, pozostanę…”
Inicjatorem i organizatorem całego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość”
przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Podczas pełnego wzruszeń spotkania, nie zabrakło recytacji
wierszy autora, przeplatanej prezentacjami wokalnymi Julity Krowiarz
i Aleksandra Okaja.
W trakcie uroczystego spotkania

osobę i twórczość Stefana Durki zaprezentowała Renata Adamska.
Szczerze wzruszony autor odbierał gratulacje z rąk uczestników
imprezy i z chęcią wpisywał osobiste
dedykacje na darowanych tomikach.
Dalsza część wieczoru upłynęła na
rozmowach przy poczęstunku w specjalnie przygotowanej literackiej kawiarence.		
Oprac. bem

Wydarzenie było współorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz wydawcę
tomiku wierszy „Byłem, jestem, pozostanę...” - Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość”

wieści znad pomianki
kwiecień 2019, nr 14 (916)
22 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie powitano tegoroczną wiosnę

Przysmakami powitali wiosnę
Dzień rozpoczął się uroczystym
apelem, podczas którego można było
podziwiać uczniów, którzy celebrowali wiosnę w strojach z zielonymi
akcentami.
Przewodnicząca
Samorządu
Uczniowskiego Patrycja Gibek
wraz z opiekunem SU Iwoną Balon
przedstawiły dokładny plan dnia.
Następnie uczniowie udali się do
klas, gdzie wspólnie z wychowawcami przygotowali przepyszne wiosenne przekąski i dania.
Kolejnym punktem programu
był udział w szkolnym pokazie kulinarnym „Szkolny MasterChef”.
Wytypowani przez klasy uczestnicy
zmierzyli się w takich konkurencjach, jak: test smaku, pokaz kulinarny oraz quiz. Uczestnicy oceniani byli przez dorosłych ekspertów
kulinarnych oraz przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego. Najlepsza klasa otrzymała wspaniałą statuetkę wykonaną z drewna oraz tytuł
Szkolnego Mistrza Kuchni. W tym
roku najlepsza okazała się klasa 2 w

kategorii klas 1-4 oraz klasa 8 w kategorii klas 5-8.
Po
przerwie
śniadaniowej
uczniowie wzięli udział w drugiej
części wiosennego świętowania.
Odbył się szkolny pokaz talentów
uczniów opatowskiej podstawówki.
Można było podziwiać: śpiew, ta-

niec, umiejętności aktorskie, gimnastyczne czy grę na instrumentach.
Każdy uczestnik otrzymał dyplom i
podziękowanie od dyrektor szkoły
Marii Haziak.
Wszyscy bawili się doskonale, a
wiosna zagościła w szkole na dobre.
Oprac. bem

Podczas pokazu kulinarnego
wyłoniono Szkolnego Mistrza Kuchni

Podpisana została umowa z wykonawcą remontu sali widowiskowej w Urzędzie Gminy
w Łęce Opatowskiej

Sala zyska nowe oblicze

Firma, która zrealizuje inwestycję pn. „Remont i modernizacja sali
widowiskowej Urzędu Gminy Łęka
Opatowska wraz z remontem zaplecza socjalnego w części administracyjnej” wybrana został w drodze
przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Wielobranżowy „KARSTEM”
Karol Stempin z Jankowych i 20
marca 2019 r. zawarta został umowa.
Gminę Łęka Opatowska reprezentowali: wójt Adama Kopis oraz skarbnika gminy Alina Brząkała, a wykonawcę właściciel firmy K. Stempin.
W ramach realizacji tego zadania nowe oblicze zyska nie tylko
sama sala widowiskowa, ale także
pomieszczenia do niej przylegające:
scena, zaplecze, toalety i hol. Ponadto remont obejmuje także sanitariaty
znajdujące się w części administracyjnej, na piętrze budynku urzędu.
Zgodnie z podpisaną umową,
prace winny zostać zakończone do 19

lipca 2019 r., a ich całkowita wartość
wyniesie 619.000,00 zł brutto.
- Remont sali widowiskowej stał
się niezbędny ze względu na konieczność dostosowania jej do wymogów
przeciwpożarowych. Mam nadzieję,
że prowadzone prace budowlane w

budynku urzędu gminy nie stworzą
większych niedogodności dla petentów i użytkowników obiektu, a już
wkrótce będziemy mogli wspólnie
cieszyć się z efektu finalnego - powiedział wójt gminy A. Kopis.
Oprac. bem

20 marca br. podpisana została
umowa na remont sali
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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 budowlane w Osinach.
Tel. 607 168 523.
(TK 93/04/19)
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 mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
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)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam duży dom w atrakcyjnej lokalizacji - Kępno, Os. Przemysława.
Tel. 609 136 343.
(TK 74/03/19)

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

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

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

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)

Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 88/03/19)
Sprzedaż młodych kurek. Sadogóra 19
k. Rychtala. Tel. 62 / 78 16 322,
693 661 542.
(TK 87/03/19)
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)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

sprzedam

Do wynajęcia komfortowe mieszkanie 45 m2
na Os. Grafitowym - Krążkowy.
Tel. 603 653 203.
(TK 94/04/19)

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 36-38,
cena 250 zł. Tel. 691 345 884.
(TK 99/04/19)

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

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

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)

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

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

Zaginęły trzy owce z ciemnymi głowami,
kolczykowane - Myjomice.
(TK 80/03/19)
Tel. 513 202 990.

różne

US£UGI
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
klinkier i inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 98/04/19)

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)
Usługi Ciesielsko-Dekarskie na najwyższym
poziomie, szeroki zakres prac. BEZPŁATNE
doradztwo oraz wycena! Pomoc w wyborze
materiałów. Tel. 605 467 605.
(TK 97/04/19)
Potnę, porobię, poukładam, wytnę
drzewa - posiadam swój sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 95/04/19)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 92/03/19)

Firma Latmax zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz - spawacz lub osobę do przyuczenia. Bardzo dobre warunki płacy. Więcej
informacji pod numerem telefonu 793 308
355.
(TK 75/03/19)
Zatrudnię sprzątaczkę. Praca dwa
dni w tygodniu. Tel. 508 257 261.
(TK 86/03/19)
Zatrudnię kelnerkę do pracy w pizzerii Kępno. Praca tylko w weekend.
Tel. 501 319 336.
(TK 78/03/19)
motoryzacja
Sprzedam DAEWOO NUBIRA II 1.6,
2001 r., 169 tys. km, benzyna + gaz.
Cena do uzgodnienia. Tel. 725 889 385.

praca

Sprzedam VW Passat kombi, 110 KM, TDi,
rok produkcji 2000, stan bardzo dobry.
Tel. 502 385 248.
(TK 91/03/19)

Firma Alwis - konstrukcje aluminiowe zatrudni pracownika do produkcji i montażu
ślusarki aluminiowej. Szczegóły oferty pod
numerem tel. 513 010 282. (TK 96/04/19)

Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.

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

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.

Gabinet chirurgiczny
Wojciech Żółtaszek
Czwartki od 16:00 / tel. 508 139 409.
Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Wtorek od 16:00 / tel. 501 508 670.

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

Kępno, ul. Sienkiewicza 52
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Kępno, dnia 28 marca 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
Informuje o podaniu do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Nieruchomość lokalowa (lokal niemieszkalny, użytkowy), spełniająca warunki samodzielnego lokalu, przeznaczona na cele handlowo-usługowe, wchodząca w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 6, oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 1414 o powierzchni 0,0376 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00001986/4, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie
Rejonowym w Kępnie, bliżej opisana w tabeli:
Określenie
położenia

Powierzchnia
użytkowa lokalu

Udział w częściach
wspólnych

Udział w częściach
wspólnych (słownie)

Kępno,
ul. Sienkiewicza 6

27,35 m 2

760/10000

Siedemset sześćdziesiąt/
dziesięciotysięcznych

Lokal stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz jest
przedmiotem zobowiązań na podstawie umowy najmu obowiązującej na czas nieokreślony.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablice ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1,
ul. Kościuszki 9, ul. Sienkiewicza, w okresie od 4 kwietnia 2019 roku do 26 kwietnia 2019 roku.
2. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9
(I piętro), pok. nr 1 (tel. 62 / 78-25-810).
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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.

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

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

tel.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

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

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

sprzedam

lokale
mieszkalne

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

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

Tygodnik Kępiński 4 kwietnia 2019

17

Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Dav Pilkey - „Dogman. Tom 2. Bierz go!”

TAPICERÓW

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

tel.:

Dogman, gończy ogar z psiarni twórcy Kapitana Majtasa, wytrwale podąża śladem
występku. Gdy Kot Pet wydostaje się z pudła i znów spada na cztery łapy, chwyta miasto
w pazury zła. Przysłowie głosi, że ryba psuje się od głowy... Czy za sprawą Dogmana Pet
znów paradować będzie w mamrrrrowym try-kocie, czy też będzie miau satysfakcję z
dokonania zbrodni dosko-t-nałej?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Maria Ulatowska, Jacek Skowroński - „Kartka ze szwajcarskim adresem”
Historia, która nie miała prawa się wydarzyć, i pewnie tak by się stało, gdyby nie fakt,
iż jest prawdziwa. Czy warto przechowywać stare świstki? Szczególnie te z tajemniczym
szwajcarskim adresem? Maria i Czesław, babcia i dziadek autorki, główni bohaterowie
„Historii spisanej atramentem”, próbują ułożyć sobie życie w Kostromie, a tymczasem
świat ogarniają niepokoje, które burzą ustabilizowane życie obojga. Czy Maria zdoła pokonać niebezpieczeństwo, zagrażające jej i jej dziecku? Czy dwie słabe kobiety poradzą
sobie z zagrożeniem, nadchodzącym z najmniej spodziewanej strony? Trudno się nie pogubić, gdy nagle okazuje się, że ktoś, komu bezgranicznie ufaliśmy, knuje podstępny plan.
Matylda i Janusz ruszają tropem sekretnej korespondencji Marii sprzed lat.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Stephen W. Hawking, Roger W. Penrose - „Natura czasu
i przestrzeni”
Einstein powiedział, że wiecznie niezrozumiałe w przyrodzie jest to, że można ją zrozumieć. Ale czy miał rację? Czy kwantową teorię pól i ogólną teorię względności Einsteina, dwie najbardziej ścisłe i popularne teorie w całej fizyce, można połączyć w jedną
kwantową teorię grawitacji? Czy można połączyć kwant i kosmos? W książce „Natura
czasu i przestrzeni” dwaj najbardziej znani fizycy na świecie – Stephen Hawking i Roger
Penrose – debatują nad tymi pytaniami. Autorzy omawiają szereg kluczowych zagadnień,
w tym przestrzenną geometrię wszechświata, inflację kosmiczną, cykliczne teorie kosmosu oraz paradoks utraty informacji w czarnych dziurach. Mimo niezwykłych osiągnięć
fizyki, Hawking i Penrose podkreślają, że naukowcy wciąż mają sporo do zrobienia w
poszukiwaniu kwantowej teorii grawitacji.

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 14
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 10 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.	D. Pilkey - „Dogman. Tom 2. Bierz go!”,
2.	M. Ulatowska, J. Skowroński - „Kartka ze szwajcarskim adresem”,
3. S. W. Hawking, R. W. Penrose - „Natura czasu i przestrzeni”.

Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 13 nagrody otrzymuj¹:

W. Przydatek (Słupia), M. Kulik (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Podejmiesz się odpowiedzialnego zadania i zapobiegniesz niepotrzebnym kłótniom. Twoje opinie i
decyzje będą jasne, sprawiedliwe i konkretne. To
dobry tydzień, aby rozpocząć coś trwałego.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu czeka cię szczęście i sukces w
sprawach uczuciowych. To jedna z najszczęśliwszych kart w Tarocie. Wykorzystaj jej ochronne
działanie i odważ się zrobić krok w kierunku miłosnego szczęścia.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Przestaniesz się oszukiwać i wreszcie zobaczysz
jasno, kto ci sprzyja, a kto tylko udaje. Możesz z
tego powodu poczuć żal, a nawet złość, jednak
już wkrótce w twoim sercu pojawi się także uczucie ulgi.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Pod Wagą” - 4.04.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 5.04.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 6.04.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 7.04.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 8.04.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 9.04.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 10.04.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

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

Rak 23 VI – 22 VII
Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi
siłę twoich argumentów. Bądź czujny i nie daj się
zaskoczyć. Powodzenie jest po twojej stronie, a
twoja postawa zaimponuje pewnej ważnej osobie.

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

Lew 23 VII – 22 VIII
Pojawi się przyjaciel, na którym będziesz mógł polegać. Skorzystaj z jego pomocy, a nie pożałujesz.
Zgódź się na propozycję, która przyjdzie z najmniej
oczekiwanej strony. Krótka podróż zapewni ci wiele
atrakcji.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Panna 23 VIII – 22 IX
Będziesz musiał się wyplątać z pewnej trudnej sytuacji, a nawet zakończyć poważny konflikt, który
toczy się od dawna. Nie lekceważ przeciwnika, bo
sam możesz wpaść we własną pułapkę.

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.

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Nie widzisz rozwiązania, które jest na wyciągnięcie ręki. Popatrz wokół siebie, a dostrzeżesz wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. To,
co cię ogranicza, jest w tobie, a nie w świecie zewnętrznym.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Pomoże ci wpływowa i życzliwa kobieta: doradzi,
pocieszy, a nawet pożyczy trochę gotówki. W sprawach rodzinnych uda się wyjaśnić pewną sprawę, a
nawet kupić coś, na czym wszystkim od pewnego
czasu zależało.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Nie ufaj pozorom i zbyt pięknym obietnicom. Ktoś
może mieć dobre chęci, ale zabraknie mu czasu
lub siły, aby dotrzymać słowa. Nadchodzi koniec
lenistwa i bierności. Nie możesz dłużej zwlekać z
podjęciem ważnych decyzji.

Wodnik 20 I – 18 II

W tym tygodniu zrób sobie wolne, odpocznij i nie
bierz na siebie dodatkowych obowiązków, a co
gorsza, cudzych kłopotów. Jeśli masz dni wolne do
wykorzystania, weź urlop i wyjedź daleko od marudzącego szefa i narzekającej rodziny.

Ryby 19 II – 20 III
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się z porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.
Nie szarp się, nie rozdrapuj starych ran.

Telefon: 514 288 733

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

Z teki Marka Kameckiego

W tym tygodniu zajmiesz się przede wszystkim
pracą. Pochłoną cię obowiązki i plany nowych interesów. Będziesz liczyć, dyskutować i zastanawiać
się, jak zdobyć więcej pieniędzy.
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Ogłoszenia

reklamy

Współpracu
je

my z:

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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NR 14/2019 (803)
NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (FC Midtjylland)
Superligaen

26. kolejka | wiosna 2019
FC Midtjylland – FC Nordsjaelland – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

27. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Jagiellonia – 0:0
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka

Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

27. kolejka | wiosna 2019
Wisła Płock – Zagłębie Lubin – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-79 minuta
Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

27. kolejka | wiosna 2019
Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: 46-90 minuta
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna I Liga

Zmiany przepisów na rundę wiosenną
Przed kilkoma tygodniami ruszyły ligowe rozgrywki seniorskie w naszym okręgu. Powoli do gry wkraczają również
kategorie młodzieżowe. Dzięki kilku nowym przepisom rywalizacja, zwłaszcza wśród, młodzieży ma być ciekawsza niż
w poprzednich latach, przede wszystkim ma też podnieść poziom sportowy drużyn oraz piłkarzy. Zmiany są pochodną
uchwał podjętych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz nowych rozporządzeń wprowadzonych jako unifikację szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Pełną parą Kępiński Klub Tenisowy rozpoczął przygotowania do zbliżającego się sezonu. Zgodnie z decyzją zarządu
klubu, w tym roku klub będzie on organizatorem wielu imprez tenisowych

Kępiński Klub Tenisowy pracuje przed sezonem

26. kolejka | wiosna 2019
Odra Opole – GKS Katowice – 0:4 (0:3)
NA BOISKU: 1-84 minuta
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna I Liga

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

21. kolejka | wiosna 2019
Mieszko Gniezno – Gwardia Koszalin – 4:1 (1:1)
NA BOISKU: 89-93 minuta
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

21. kolejka | wiosna 2019
Ślęza Wrocław – Zagłębie II Lubin – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 78-90 minuta
Patryk Słupianek (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

21. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Pniówek Pawłowice – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Wiktor Łuczak (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

21. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Pniówek Pawłowice – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

20. kolejka | wiosna 2019
Ner Poddębice – RKS Radomsko – 0:0
NA BOISKU: cały mecz

Dzięki finansowemu wsparciu na realizację projektów w tym roku otrzymał kwotę 28 tysięcy złotych, Kępiński Klub Tenisowy
będzie kontynuował Klub szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym, zorganizuje cykl turniejów tenisa dla dzieci, młodzieży
i dorosłych w pierwszych dniach lipca zorganizuje dla dzieci półkolonie sportowe. Jako priorytetowe zadanie klub stawia sobie
szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym. Po raz dwunasty kępiński klub rozpoczyna szkolenie cykliczne w tenisie ziemnym
w czterech grupach wiekowych, chłopcy i dziewczęta 7-8 lat, 9-10 lat, 11-13 lat oraz 14-18 lat. Zajęcia będą odbywały się w grupach
8-10 osobowych od maja na kortach w Kępnie, Krążkowych oraz Osinach. Treningi będą prowadzili doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy tenisa. Jak mówi prezes Kępińskiego Klubu Tenisowego Dawid Meler szkolenie dzieci i młodzieży jest
prowadzone cyklicznie, co roku, co powinno podnieść poziom oraz upowszechnić tenis ziemny na naszym terenie. Dodatkowo
od 8 do 13 lipca klub będzie organizował półkolonie tenisowe. W programie półkolonii oprócz zajęć związanych z problematyką
uzależnień, dzieci będą doskonaliły swoje umiejętności z tenisa ziemnego, pływania, tańca oraz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w poszczególnych projektach mogą uzyskać szczegółowe informację
pod numerem telefonu 604-314-141 lub na stronie facebook – Kępiński Klub Tenisowy.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Ważą się losy szczebla wojewódzkiego TurniejuTygodnik
Tymbarka. Kępiński
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Kaliska Klasa A Grupa 2
16. kolejka | wiosna 2019

LKS Jankowy – Sokół Bralin .......................... – 1:1
OKS Ostrów Wlkp. – Ostrovia II Ostrów .......... – 1:1
Wielkopolanin – Sokół Świba ......................... – 2:6
KS Rogaszyce – Pelikan Grabów .................... – 0:1
LZS Czajków – Strażak Słupia ........................ – 1:3
Zawisza Łęka O. – Płomień Opatów ............... – 2:0
Sulimirczyk ............................................... – pauza
1. LZS Pelikan Grabów
15 33 36:13
2. LZS Strażak Słupia
15 29 31:21
3. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 15 26 37:25
4. OKS Ostrów Wlkp.
14 25 31:21
5. KS Rogaszyce
15 24 21:25
6. LKS Zawisza Łęka Opatowska 15 24 23:22
7. LKS Sokół Świba
15 24 43:33
8. LKS Jankowy 1968
15 21 27:35
9. LKS Sokół Bralin
15 16 22:26
10. LZS Czajków
14 14 24:27
11. LZS Płomień Opatów
15 14 21:30
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 14 11 17:36
LKS Wielkopolanin Siemianice 15 9 28:47
kwietnia13.2019
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Fortuna I Liga
26. kolejka | wiosna 2019
Wigry Suwałki – Stal Mielec .....................– 0:1
Raków Częstochowa – Garbarnia Kraków .– 1:0
Sandecja Nowy Sącz – Warta Poznań .......– 2:1
Odra Opole – GKS Katowice .....................– 0:4
ŁKS Łódź – Podbeskidzie .........................– 3:0
Chojniczanka – Termalica Nieciecza .........– 1:1
Puszcza Niepołomice – Chrobry Głogów ...– 3:0
GKS Tychy – Bytovia Bytów .....................– 1:0
Stomil Olsztyn – GKS 1962 Jastrzębie ......– 1:1
1. RKS Raków Częstochowa
26 61 43:11
2. ŁKS Łódź
25 49 42:18
3. FKS Stal Mielec
25 44 34:16
4. MKS Sandecja Nowy Sącz 26 43 25:14
5. MKS Puszcza Niepołomice 25 35 27:29
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała 25 35 36:32
7. GKS Tychy
26 34 34:31
8. GKS 1962 Jastrzębie
25 33 29:32
9. Chojniczanka 1930 Chojnice 25 33 33:33
10. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 25 32 34:36
11. OKS Odra Opole
25 30 35:42
12. MZKS Chrobry Głogów
25 29 17:26
13. OKS Stomil Olsztyn
26 28 26:32
14. KS Warta Poznań
26 28 25:36
15. MKS Bytovia Bytów
25 28 34:32
16. SKS Wigry Suwałki
26 26 27:40
17. GKS Katowice
25 24 22:34
18. RKS Garbarnia Kraków
26 20 18:47
II Liga
26. kolejka | wiosna 2019
Górnik Łęczna – Widzew Łódź .................– 0:0
ROW 1964 Rybnik – Siarka Tarnobrzeg ...– 1:1
Gryf Wejherowo – Radomiak Radom .......– 0:3
Stal Stalowa Wola – Skra Częstochowa .....– 1:4
Rozwój Katowice – GKS Bełchatów ...........– 0:0
Elana Toruń – Błękitni Stargard ...............– 2:1
Resovia Rzeszów – Pogoń Siedlce ............– 1:3
Olimpia Elbląg – Olimpia Grudziądz .........– 0:0
Znicz Pruszków – Ruch Chorzów ..............– 1:0
1. RKS Radomiak 1910 Radom 26 50 57:20
2. RTS Widzew Łódź
25 46 39:20
3. GKS Olimpia Grudziądz
26 44 52:35
4. TKP Elana Toruń
26 44 37:23
5. GKS Bełchatów
26 42 28:15
6. GKS Górnik Łęczna
26 39 39:42
7. ZKS Stal Stalowa Wola
26 37 38:38
8. MKS Znicz Pruszków
26 37 40:45
9. KS Skra Częstochowa
26 35 25:36
10. MKP Pogoń Siedlce
26 34 41:36
11. CWKS Resovia Rzeszów
25 34 32:36
12. KP Błękitni Stargard
26 28 31:45
13. KS Ruch Chorzów
26 27 29:32
14. KS Rozwój Katowice
26 27 30:39
15. WKS Gryf Wejherowo
26 27 32:48
16. KS Siarka Tarnobrzeg
25 26 23:40
17. KS ROW 1964 Rybnik
25 24 22:32
18. ZKS Olimpia Elbląg
24 23 18:31
III Liga Grupa 2
21. kolejka | wiosna 2019
KKS Kalisz – Jarota Jarocin .....................– 1:0
Bałtyk Koszalin – Pogoń II Szczecin .........– 1:4
Kotwica Kołobrzeg – Wierzyca Pelplin ......– 1:0
Sokół Kleczew – Lech II Poznań ...............– 2:3
Mieszko Gniezno – Gwardia Koszalin .......– 4:1
Bałtyk Gdynia – Chemik Bydgoszcz .........– 1:0
Radunia Stężyca – Górnik Konin ..............– 3:0
KP Starogard Gdański – Polonia Środa .....– 1:1
Wda Świecie – Świt Skolwin ......– 0:3 walkower
1. KKS Kalisz
21 50 48:18
2. MKS Mieszko Gniezno
21 48 55:29
3. KKS Lech II Poznań
21 48 51:18
4. KS Radunia Stężyca
21 45 45:22
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
21 41 37:28
6. KS Sokół Kleczew
21 36 35:31
7. SKS Bałtyk Gdynia
20 35 31:24
8. KP Starogard Gdański
21 32 34:20
9. KS Polonia Środa Wlkp.
21 32 34:31
10. KS Świt Skolwin-Szczecin 21 31 25:22
11. KS Górnik Konin
21 29 30:30
12. MKS Pogoń II Szczecin
20 19 26:42
13. KKPN Bałtyk Koszalin
21 18 27:54
14. KS Gwardia Koszalin
21 18 24:41
15. JKS Jarota Jarocin
21 18 20:32
16. BKS Chemik Bydgoszcz
21 16 24:43
17. KS Wierzyca Pelplin
21 11 23:50
18. KS Wda Świecie
21 8 20:54
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> W dalszym ciągu zarówno Nielba jak i Lubuszanin wiosną pozostają niepokonane. Takim mianem poszczycić się może też Kotwiaca
Kórnik. Miano niepokonanej stracił KS Opatówek. Beniaminek z okręgu kaliskiego tym
razem stracił pełną pulę w starciu z liderem z Trzcianki

Trzecia z rzędu porażka Polonii

Po dobrej serii Polonia Kępno wkroczyła na złą ścieżkę. Wyjazdowa porażka z Obrą Kościan była
trzecią z rzędu poniesioną przez podopiecznych Bogdana Kowalczyka na początku wiosny w
grupie wielkopolskiej czwartej ligi. Bramkę na wagę trzech punktów gracze z Alei Marcinkowskiego stracili czternaście minut przed końcem spotkania, a katem kępińskiego zespołu okazał się
Tomasz Marcinkowski, który wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego.
Starcie Obry Kościan z Polonią
Kępno awizowano jako spotkanie zespołów, które jeszcze nie tak dawno
przezimowały na miejscach w tabeli tuż za ligową czołówką. Początek
wiosny w wykonaniu jednych
i drugich jest mocno rozczarowujący. Mimo wszystko za
faworyta spotkania nieznacznie uchodzili miejscowi.
Obra to zespół, który wyjątkowo nie leży podopiecznym
Bogdana Kowalczyka. Na
siedem
dotychczasowych
spotkań kępnianie raz wygrali i aż 6 razy schodzili z
boiska pokonani. Obra i Polonia walczą w tym sezonie o
dwa zupełnie inne cele. Obra
walczy o przetrwanie i to nie
tylko na płaszczyźnie sportowej. W ostatnich dniach
w lidze aż zawrzało po tym
jak miejscy włodarze wydali decyzję
o zwróceniu przez klub dwóch ostatnich dotacji rocznych oraz wstrzymaniu nowej. W ślad za kłopotami orga-

nizacyjno-finansowymi przyszły trzy
porażki, jednak z kolejnego boju Obra
wyszła zwycięsko. Od początku spotkania oglądaliśmy dużo walki, ale
mało składnych akcji i mnóstwo nie-

FOT: Przemysław Zimoch
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dokładnych podań. Obra w początkowej fazie meczu dłużej utrzymywała
się przy piłce i co chwila próbowała
zagrozić bramce strzeżonej przez Da-

miana Grondowego. W 13. minucie
meczu w pobliżu pola karnego faulowany był Tomasz Marcinkowski. Do
piłki podszedł Mateusz Adamski i
mocno huknął na bramkę gości, jednak golkiper Polonii zdołał
odbić piłkę na rzut rożny. W
26. minucie w polu karnym
Tomasza Marcinkowskiego
zdaniem sędziego faulował
Adrian Holak, ale Krystian
Łukaszyk jednak nie trafił w
bramkę. Po niewykorzystanym rzucie karnym zawodnicy Obry lekko się cofnęli i inicjatywę zaczęła przejmować
Polonia. W końcówce kępnian uratował jeden z miejscowych, który niefortunnie
przebiegał przed bramką Damiana Grodnowego i zatrzymał uderzenie Tomasza Marcinkowskiego. Od początku
drugiej połowy Obra ruszyła do ataku. Z czasem jednak kępnianie zaczęli dłużej utrzymywać się przy piłce.
Bardzo aktywny przez cały mecz był

Piłka nożna >>> W dniach 10-12 kwietnia Kalisz będzie gospodarzem Finału Wojewódzkiego XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Rozgrywki wyłonią mistrzów Wielkopolski do lat 8, a także najlepsze zespoły U-10 i U-12, które pojadą na
Finał Ogólnopolski do Warszawy

Puchar Tymbarku wkracza w decydującą fazę

Prawie 140 drużyn chłopców i dziewczynek ze wszystkich 35 powiatów wystąpi w wielkopolskich
Finałach Wojewódzkich XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, które
odbędą się od 10 do 12 kwietnia na Stadionie Miejskim w Kaliszu.

Po trwających od października
do marca rozgrywkach na szczeblach
gminnych i powiatowych, XIX edycja
największego piłkarskiego turnieju
dla dzieci w Europie przenosi się o
szczebel wojewódzki. Zespoły, które
przebrnęły przez eliminacje powiatowe, wybiegną 10, 11 i 12 kwietnia na
boisko przy ul. Łódzkiej w Kaliszu.
W środę o tytuł mistrzów województwa powalczą chłopcy i dziewczynki w kategorii U-12. Drugiego dnia
swoje umiejętności zaprezentuje cała
kategoria U-10. Ostatniego dnia powalczą najmłodsze zespoły U-8. Każdego dnia od 9:00 ruszy rejestracja,
w trakcie której opiekunowie muszą
przedstawić w biurze zawodów: listę
zgłoszeniową, legitymacje zawodników lub inny ważny dokument
tożsamości ze zdjęciem oraz brakujące zgody rodziców na udział w rozgrywkach. Listę zgłoszeniową należy
wygenerować nie wcześniej niż na
5 dni przed rozpoczęciem turnieju.
Na godzinę 10:00 zaplanowano ceremonię otwarcia, a rozpoczęcie rozgrywek kwadrans później. – Turniej
„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” jest jednym z najważniejszych projektów Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Co roku tysiące dzie-

ci, które w nim uczestniczą, mają
okazję do zaprezentowania swoich
piłkarskich umiejętności, spędzając
przy tym czas na świeżym powietrzu
i doskonale się bawiąc. Najbardziej
utalentowani zawodnicy i zawodniczki trafiają dodatkowo do notesów
naszych trenerów i skautów, którzy
bardzo uważnie śledzą rozgrywki od
etapu finałów wojewódzkich. Wierzę
w to, że część z tych młodych piłkarzy
w przyszłości zadebiutuje w reprezentacji Polski i będzie stanowić o jej
sile. A jest to możliwe, bo przed laty
w turnieju brali udział tacy piłkarze,
jak Arek Milik czy Piotrek Zieliński,
ale też wielu innych zawodników i
zawodniczek młodzieżowych reprezentacji, jak chociażby grający w
moim zespole Filip Jagiełło – podkreśla Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski U-21.
Finały Wojewódzkie będą wielkim
piłkarskim świętem i unikalną okazją
do zobaczenia w akcji największych
talentów z całego regionu. W turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” zagrało już ponad 50 późniejszych reprezentantów Polski w
różnych kategoriach wiekowych, w
tym między innymi Arkadiusz Milik czy Piotr Zieliński. W tym roku
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tysiące piłkarzy i piłkarek powalczy
o spełnienie swoich piłkarskich marzeń, zwycięstwa drużynowe oraz
wyróżnienia indywidualne. Najlepsi
zostaną zauważeni, bo już na szczeblu
wojewódzkim rozgrywki są starannie
monitorowane przez trenerów i skautów z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najbardziej utalentowani piłkarze i piłkarki otrzymają zaproszenie
na Letnią Akademię Młodych Orłów,
czyli zgrupowanie wyróżniających
się juniorów z całego kraju, a część
z nich już w niedalekiej przyszłości
założy koszulkę z orzełkiem na piersi, występując w najmłodszej kadrze
U-15. Dla chłopców i dziewczynek z
kategorii U-8 stawką nadchodzących
Finałów Wojewódzkich będzie miano
mistrzów województwa wielkopolskiego. Ich starsi koledzy i koleżanki z
drużyn do lat 10 i 12 powalczą nie tylko o prym w regionie, ale również o
wyjazd na finały ogólnopolskie, które
będą rozgrywane od 29 kwietnia do 2
maja w Warszawie. Zwycięzców XIX
edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” poznamy w
Wielkim Finale na PGE Narodowym.
Decydujące mecze zostaną rozegrane
2 maja, na kilka godzin przed finałem
Pucharu Polski.		
BAS

Łukasz Walczak, który w krótkim
odstępie dwukrotnie wychodził sam
na sam z bramkarzem po zagraniach
Piotra Cierlaka. W obu przypadkach
kapitan Polonii padał jednak na murawę po kontakcie z rywalem. Mimo
protestów gwizdek sędziego milczał.
Jedyna bramka padła w 76. minucie.
Piłkę z narożnika dośrodkował Szymon Słoma, a w polu karnym krycie
zgubił Tomasz Marcinkowski, który
precyzyjnym strzałem głową pokonał
Damiana Grondowego. Polonia Kępno po stracie bramki ruszyła do ataku
i próbowała odrabiać straty jednak
sztuka ta się nie udała i komplet punktów pozostał w Kościanie.
BAS

Wyniki 24. kolejki
KP Obra 1912 Kościan
KKS Polonia Kępno

1 (0)
0 (0)

MKS Victoria Września
SKS Unia Swarzędz

1 (0)
2 (1)

Bramka: 1:0 Tomasz Marcinkowski - 76’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Witold Kamoś, Adrian Holak,
Bernard Fai Ndukong (Borys Wawrzyniak 80’), Jakub Górecki, Wojciech Drygas (Mikołaj
Gretkiewicz - 85’), Karol Latusek, Łukasz Walczak, Piotr Cierlak. Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 0:1 Adrian Majewski - 4’ (samobójcza), 1:1 Jakub Marzyński - 60’, 1:2
Paweł Koralewski - 90+3’.

KS Sokół Pniewy
0 (0)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 5 (3)

Bramki: 0:1 Dawid Piróg - 24’ (z karnego), 0:2 Jakub Michalski - 26’ (z karnego), 0:3 Jakub Michalski - 34’, 0:4 Miłosz
Nowicki - 49’, 0:5 Jakub Michalski - 63’.

MKS Olimpia Koło
1 (1)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (0)

Bramki: 1:0 Adam Kozajda - 35’, 1:1 Paweł Mroziński - 51’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (1)
KS Polonia 1912 Leszno
1 (1)

Bramki: 0:1 Artur Krawczyk - 9’, 1:1 Mateusz Ziemiański - 22’, 2:1 Michał Giecz
- 60’, 3:1 Łukasz Wiącek - 67’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 5 (3)
KS Opatówek
0 (0)

Bramki: 1:0 Guilherme Macedo - 32’,
2:0 Guilherme Macedo - 42’, 3:0 Dawid
Zieliński - 45’, 4:0 Dariusz Juracki - 55’,
5:0 Paweł Iwanicki - 79’.

KSS Kotwica Kórnik
LKS Gołuchów

2 (1)
2 (0)

Bramki: 1:0 Dawid Urbanek - 13’, 1:1
Paweł Stempień - 47’, 2:1 Patryk Bordych - 51’, 2:2 Paweł Stempień - 60’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (0)
LZS Krobianka Krobia
1 (0)

Bramki: 0:1 Marcin Masełkowski - 74’,
1:1 Zbigniew Zakrzewski - 79’, 2:1 Błażej
Telichowski - 86’.

MLKP Warta Międzychód
MKS Nielba Wągrowiec

0 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Tomasz Bzdęga - 41’, 0:2
Rafał Leśniewski - 90+3’ (z karnego).

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0
LZS Orkan Śmiłowo
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Program 25. kolejki
Sobota, 6 kwietnia 2019 roku
11:00
KS Opatówek – LKS Gołuchów
14:00
Unia Swarzędz – Sokół Pniewy
15:00
Orkan Śmiłowo – Lubuszanin
15:00
Olimpia Koło – Victoria Września
15:00
Ostrovia Ostrów – Centra Ostrów
16:00
Polonia Kępno – Pogoń Nowe S.
16:00
Krobianka Krobia – Obra Kościan
16:00
Polonia Leszno – Tarnovia Tarnowo
16:00 Kotwica Kórnik – Warta Międzychód
17:00
Zjednoczeni – Nielba Wągrowiec
20
16
15
15
14
13
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Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> Cztery punkty dzielą po osiemnastu kolejkach zespoły Victorii Ostrzeszów i SKP Słupca. Walczące o awans do czwartej ligi ekipy
zmierzą się ze sobą już 27 kwietnia w Ostrzeszowie

Równy rytm prowadzącej trójki
W 18. kolejce Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin mecze wygrały trzy czołowe zespoły rozgrywek,
a prowadzenie w tabeli utrzymała Victoria Ostrzeszów, która domowe zwycięstwo nad Wilkami
Wilczyn zapewniła sobie po skromnym zwycięstwie nad ligowym outsiderem. Kontakt ze ścisłą
czołówką zaczynają gubić gracze z Mroczenia. Po ubiegłotygodniowej porażce na inaugurację
wiosny Orzeł tym razem tylko podzielił się punktami ze zdecydowanie słabszą Tulisią Tuliszków.
Szansy na włączenie się na powrót do gry o mistrzostwo i awans nie wykorzystała też Stal Pleszew, która wiosną nie zdobyła jeszcze punktów.
Drużyna z Pleszewa, która w
obecnym sezonie miała walczyć o
najwyższe cele wraz z początkiem
wiosny zawodzi na całej linii. Przed
tygodniem pleszewianie ulegli w
Słupcy tamtejszemu SKP aż 1:3.
Drużyna Stali miała zrehabilitować
się za tą porażkę w starciu z Piastem
Kobylin. Ale tak się nie stało, bo pleszewianie polegli w wyjazdowym
starciu z Piastem Kobylin, który póki
co wiosną notuje komplet zwycięstw.
Tym razem podopieczni trenera Jarosława Ploty pokonali na własnym
obiekcie wspomnianą Stal 3:2. Już
w 5. minucie meczu Piast objął prowadzenie po wykorzystanym rzucie
karnym przez Jakuba Smektałę.
Przyjezdni doprowadzili do wyrównania jeszcze przed przerwą. Najszybciej do futbolówki wybitej przez
bramkarza dopadł Tomasz Zawada
i wpakował ją do bramki. Miejscowi na prowadzenie ponownie wyszli
w 70. minucie. Po dośrodkowaniu
z prawej strony nieporozumienie w

szeregach pleszewskich obrońców
wykorzystał Mateusz Wachowiak.
Niedługo potem było już 3:1, kiedy
sytuacji sam na sam z bramkarzem
nie zmarnował Patryk Kamiński.
Goście zmniejszyli straty w samej
końcówce. W zamieszaniu w polu
karnym gospodarzy najprzytomniej
zachował się Jacek Pacyński i umieścił piłkę w siatce, ustalając rezultat
meczu. Z walki o czołową piątkę nie
rezygnuje Astra Krotoszyn, która
rzutem na taśmę pokonała zamykających tabelę Zielonych Koźminek
1:0. Najwięcej emocji i wydarzeń w
tym meczu miało miejsce w ostatnich
minutach. Najpierw miejscowych na
prowadzenie wyprowadził Szymon
Polowczyk, a po chwili świetnie w
bramce zachował się Patryk Wojtkowiak, ratując swojej drużynie trzy
punkty. Była 87. minuta spotkania.
Po dośrodkowaniu z prawej strony
piłkę w polu karnym lewą nogą przyjął Szymon Polowczyk, przełożył
sobie futbolówkę na prawą nogę, po

czym uderzył nie do obrony. W doliczonym czasie gry przyjezdni mieli
dwie świetne okazje. Najpierw w sytuacji sam na sam znakomicie spisał
się Patryk Wojtkowiak, a po chwili
bramkarz Astry popisał się świetną
paradą przy groźnym strzale jednego z rywali. Gospodarze powinni
wcześniej objąć prowadzenie, lecz
po uderzeniach Patryka Powalisza
i Mateusza Mizernego piłka trafiła
w poprzeczkę. Jedna bramka zadecydowała też o zwycięstwie Victorii
Ostrzeszów nad Wilkami Wilczyn
oraz GKS-u Sompolno z Polonusem
Kazimierz Biskupi. Losy zwycięstwa
lidera rozgrywek rozstrzygnęły się
w 60. minucie, kiedy to do bramki
przyjezdnych trafił Maciej Stawiński. Snajper Victorii nie zawodzi i
wszystko wskazuje na to, że prowadzi on swój zespół do czwartej ligi.
W klasyfikacji najskuteczniejszych
zawodników Maciej Stawiński ma
na koncie 21. bramek. Bramkę mniej
mają na swoim koncie Marcin Gó-

Piłka nożna >>> Przed kilkoma tygodniami ruszyły ligowe rozgrywki seniorskie w naszym okręgu. Powoli do gry wkraczają również kategorie młodzieżowe. Dzięki kilku nowym
przepisom rywalizacja, zwłaszcza wśród młodzieży ma być ciekawsza niż w poprzednich
latach, ale przede wszystkim ma podnieść poziom sportowy drużyn oraz piłkarzy

Kolejne zmiany w unifikacji systemu gry
Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej dokonał korekty zapisów Regulaminu Rozgrywek na sezon 2018/2019. Zmiany są pochodną uchwał
podjętych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz nowych rozporządzeń w zakresie badań lekarskich.
Zmiany wprowadzono również w zakresie unifikacji szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Warto zaznaczyć, że w przypadku rozgrywek w kategoriach seniorskich jedyne zmiany obejmują
rozdział poświęcony opiece lekarskiej i są dostosowaniem przepisów
dotyczących badań lekarskich oraz
opieki medycznej do obowiązującej
wykładni prawnej. Zdecydowanie
więcej zmian wprowadzono do regulaminu rozgrywek młodzieżowych. Z
uwagi na wprowadzenie do systemu
rozgrywek Ligi Makroregionalnej
U-19, zlikwidowany został zapis o
awansie do barażów o Centralną Ligę
Juniorów U-18 z Wielkopolskiej Ligi
Juniorów Starszych A1. Zespoły, rywalizujące w tej lidze, walczyć będą
o Puchar Prezesa Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej. Najistotniejsze zmiany zaszły natomiast w zakre-

sie unifikacji szkolenia. W związku
z tym dla kolejnych kategorii zmieniono obowiązujący czas gry. W juniorach młodszych B1 i B2 od rundy
wiosennej mecze toczone będą w wymiarze 2x45 minut (do tej pory 2x40
minut), natomiast trampkarze C1 i C2
zagrają 2x40 minut (dotychczas 2x35
minut). Co więcej, w rozgrywkach
trampkarzy C1 i C2 zmianie ulega też
system kar indywidualnych. Zamiast
czasowych wykluczeń zawodnicy
będą otrzymywać żółte i czerwone
kartki. Pauzy związane z nadmierną
liczbą napomnień stosowane będą
zgodnie ze standardowymi zapisami
regulaminowymi, czyli po czwartym, ósmym, dwunastym i każdym
kolejnym co czwartym napomnieniu.
Modyfikacji uległy również zapisy

dotyczące autów w rozgrywkach od
orlików E1 do skrzatów G2. Do przepisu mówiącego o wprowadzeniu piłki nogą dodano zapis, iż takie wprowadzenie wykonać należy po ziemi.
Zgodnie z powyższym, w opinii
Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa
Młodzieżowego Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej, dopuszczalne jest zatem wprowadzenie piłki
przez zawodnika wykonującego aut
jak i podanie do partnera z zespołu
wykonane po powierzchni pola gry.
Zaktualizowany Regulamin Rozgrywek pobrać można w zakładce
„Regulaminy i Dokumenty” Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Z kolei aktualna unifikacja znajduje
się na oficjalnej witrynie Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
BAS

recki z Orła Mroczeń oraz Jacek
Pacyński ze Stali Pleszew. Napastnik
Orła zdobył jedną z dwóch bramek w
sobotnim meczu z Tulisią Tuliszków.
Niestety nie pozwoliło to w odniesieniu zwycięstwa i Orzeł na własnym
terenie tylko podzielił się punktami.
Niezbyt dobre nastroje towarzyszą
piłkarzom Białego Orła. Drużyna z
Koźmina Wielkopolskiego wraz z
początkiem ligowej wiosny znalazła
się w bardzo trudnej sytuacji. Przypomnijmy, że w minionym tygodniu
do dymisji podał się Dariusz Maciejewski. W niedzielnym spotkaniu
zastąpił go Adam Kuzia. Według
niepotwierdzonych jeszcze informacji nowym trenerem drużyny ma
zostać Adam Zieliński. Na prowadzenie Raszkowianka wyszła w doliczonym czasie pierwszej połowy.
Za zagranie piłki ręką sędzia podyktował rzut karny, a Hubert Cegła
wykorzystał jedenastkę. W drugiej
odsłonie miejscowi podwyższyli na
2:0 za sprawą Damiana Spaleniaka.
BAS

Wyniki 18. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
MGKS Tulisia Tuliszków

2 (1)
2 (1)

Bramki: 1:0 Marcin Górecki - 32’, 1:1
Patryk Janicki - 40’, 1:2 Stanisław Mikołajczyk - 61’, 2:2 Rafał Janicki - 78’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Bartosz Moś, Jakub Kupczak, Daniel Parzybót, Miłosz Jędrzejewski, Kacper Małolepszy, Mariusz
Bednarek, Łukasz Gajewski (Marcin Grądowy
- 73’), Rafał Janicki, Marcin Górecki. Trener:
Marek Wojtasiak.

KP Victoria Ostrzeszów
GKS Wilki Wilczyn

1 (0)
0 (0)

KS Piast Kobylin
KS Stal Pleszew

3 (1)
2 (1)

KKS Astra Krotoszyn
GOS Zieloni Koźminek

1 (0)
0 (0)

Bramka: 1:0 Maciej Stawiński - 60’.

Bramki: 1:0 Jakub Smektała - 5’ (z
karnego), 1:1 Tomasz Zawada - 34’, 2:1
Mateusz Wachowiak - 70’, 3:1 Patryk
Kamiński - 77’, 3:2 Jacek Pacyński - 87’.
Bramka: 1:0 Szymon Polowczyk - 87’.

LKS Raszkowianka Raszków 2 (1)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Hubert Cegła - 45’ (z karnego), 2:0 Damian Spaleniak - 55’.

LKS Piast Czekanów
SKP Słupca

1 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Łukasz Pietrzak - 18’, 1:1
Kamil Sikorski - 55’, 1:2 Eryk Leśnierowski - 68’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0 (0)
GKS Sompolno
1 (0)
Bramka: 0:1 Damian Tylak - 64’.

MLKS Odolanovia Odolanów 3 (0)
MKS Tur 1921 Turek
0 (0)

Bramki: 1:0 Patryk Perz - 54’, 2:0 Jakub
Bąk - 67’, 3:0 Mikołaj Marciniak - 84’.
Najskuteczniejsi strzelcy
21
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
20
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
20
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
19
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
14
Patryk Adamski (Raszkowianka)
12
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
12
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
12
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
12
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
Program 19. kolejki
Sobota, 6 kwietnia 2019 roku
11:00
Wilki Wilczyn – Polonus Kazimierz
16:00
Tur Turek – Victoria Ostrzeszów
16:00
SKP Słupca – Raszkowianka
16:00
Tulisia Tuliszków – Piast Kobylin
16:00
Zieloni Koźminek – Odolanovia
Niedziela, 7 kwietnia 2019 roku
11:00
Piast Czekanów – Stal Pleszew
15:00
Biały Orzeł – Astra Krotoszyn
16:00
GKS Sompolno – Orzeł Mroczeń
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24. kolejka | wiosna 2019
Obra Kościan – Polonia Kępno .................– 1:0
Kotwica Kórnik – LKS Gołuchów ...............– 2:2
Victoria Września – Unia Swarzędz ..........– 1:2
Sokół Pniewy – Centra Ostrów .................– 0:5
Warta Międzychód – Nielba Wągrowiec ....– 0:2
Olimpia Koło – Zjednoczeni .....................– 1:1
Lubuszanin Trzcianka – KS Opatówek ......– 5:0
Ostrovia Ostrów – Polonia Leszno ............– 3:1
Tarnovia Tarnowo – Krobianka Krobia .....– 2:1
Pogoń Nowe S. – Orkan Śmiłowo .............– 0:0
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 24 53 57:22
2. MKS Nielba Wągrowiec
24 50 43:26
3. SKS Unia Swarzędz
24 48 50:32
4. LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 24 42 47:32
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 24 41 50:36
6. KP Obra 1912 Kościan
24 40 33:28
7. KKS Polonia Kępno
24 38 44:37
8. KS Polonia 1912 Leszno
24 37 35:24
9. LKS Gołuchów
24 35 42:37
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.24 34 38:32
11. MKS Victoria Września
24 33 37:29
12. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 24 33 37:40
13. LZS Orkan Śmiłowo
24 33 33:34
14. KS Sokół Pniewy
24 32 29:49
15. KS Opatówek
24 26 23:37
16. MLKP Warta Międzychód 24 25 35:46
17. KSS Kotwica Kórnik
24 24 42:52
18. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 24 20 32:48
19. LZS Krobianka Krobianka 24 19 22:57
20. MKS Olimpia Koło
24 10 30:61
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
18. kolejka | wiosna 2019
Orzeł Mroczeń – Tulisia Tuliszków ............– 2:2
Victoria Ostrzeszów – Wilki Wilczyn .........– 1:0
Piast Kobylin – Stal Pleszew ....................– 3:2
Astra Krotoszyn – Zieloni Koźminek .........– 1:0
Piast Czekanów – SKP Słupca ...................– 1:2
Raszkowianka – Biały Orzeł ....................– 2:0
Polonus Kazimierz – GKS Sompolno .........– 0:1
Odolanovia – Tur Turek ...........................– 3:0
1. KP Victoria Ostrzeszów
18 49 63:18
2. SKP Słupca
18 45 63:28
3. MLKS Odolanovia Odolanów 18 36 43:15
4. LZS Orzeł Mroczeń
18 35 45:24
5. KS Stal Pleszew
18 33 44:23
6. LKS Raszkowianka Raszków 18 28 24:38
7. KS Piast Kobylin
18 27 30:32
8. KKS Astra Krotoszyn
18 25 25:34
9. MGKS Tulisia Tuliszków
18 23 33:47
10. GKS Sompolno
18 23 27:38
11. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 18 21 30:35
12. MKS Tur 1921 Turek
18 20 18:27
13. GKS Wilki Wilczyn
18 19 24:27
14. LKS Piast Czekanów
18 15 22:41
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 18 12 22:47
16. GOS Zieloni Koźminek
18 6 14:53
Kaliska Klasa Okręgowa
18. kolejka | wiosna 2019
LZS Cielcza – Pogoń Trębaczów ................– 2:0
Prosna Kalisz – Victoria Skarszew ............– 0:3
GKS Rychtal – GKS Żerków ......................– 1:2
Victoria Laski – Olimpia Brzeziny .............– 0:4
LZS Doruchów – GKS Grębanin ................– 3:2
Korona-Pogoń – LKS Czarnylas ................– 1:0
CKS Zbiersk – Zefka Kobyla Góra ............– 0:0
WKS Witaszyce – Barycz Janków P. .........– 1:3
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
18 42 49:11
2. GKS Rychtal
18 39 39:22
3. LKS Czarnylas
18 32 42:26
4. Barycz Janków Przygodzki 18 32 35:26
5. KS Victoria Skarszew
18 31 41:32
6. WKS Witaszyce
18 31 38:29
7. GKS Grębanin
18 28 41:25
8. LZS Doruchów
18 27 24:34
9. LZS Cielcza
18 25 32:29
10. LZS Pogoń Trębaczów
18 25 19:30
11. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 18 24 26:25
12. LKS Olimpia Brzeziny
18 24 31:34
13. KS Prosna Kalisz
18 21 34:44
14. GKS Żerków
18 20 19:31
15. CKS Zbiersk
18 12 18:37
16. LZS Victoria Laski
18 1 10:63
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Sport

piłka nożna

i liga okręgowa młodzika d1 grupa 2
SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSENNA 2019

i liga okręgowa młodzika d2 grupa 2
SEZON 2018/2019
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