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Strajk w oświacie rozpoczęty

kiełbasa
biała SUROWA

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
Po niedzielnym fiasku negocjacyjnym Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Forum
Związków Zawodowych (FZZ) zapowiedziały od poniedziałku (8.04.br.) bezterminowy
strajk szkolny, w którym będą uczestniczyć również nauczyciele z gminy Kępno. Jak informuje prezes Oddziału ZNP w Kępnie Wiktor Gruszka, 8 kwietnia na godz. 8.30 w strajku
uczestniczyło 252 osoby, w tym 47 to pracownicy administracji i obsługi.
str. 5

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

- eWydanie naszej gazety.
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Informacje

aktualności
W konkursie na stanowisko dyrektora KOK uczestniczyło czworo kandydatów: Anna Niesobska, Małgorzata Panek, Maciej Tomaszczyk i Izabela Sufleta

Izabela Sufleta nową dyrektor
Kępińskiego Ośrodka Kultury
Burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus podjął decyzję o
powołaniu na dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury Izabeli
Suflety. Stanowisko to obejmie
ona od 15 kwietnia br. - Podczas
przeprowadzonego
postępowania
konkursowego I. Sufleta wykazała
się dobrą wiedzą, umiejętnościami
oraz doświadczeniem w kierowaniu
instytucją kultury, w szczególności
metodami zarządzania instytucji,

które są niezbędne do sprawowania
funkcji dyrektora KOK – argumentuje burmistrz.
8 kwietnia br. odbyło się spotkanie z dotychczasową dyrektor KOK
Anną Niesobską, główną księgową
KOK Krystyną Podymą oraz nowo
powołaną dyrektor I. Sufletą i pracownikami urzędu. Tematem spotkania było omówienie przejęcia instytucji przez nowo powołanego dyrektora
KOK.		
Oprac. KR

Realizowane są kolejne prace związane z remontem Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Remont biblioteki w toku
Trwa przebudowa i remont budynku Samorządowej Biblioteki
Publicznej im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej w Kępnie. Zakończone
zostały roboty rozbiórkowe w piwnicy i rozpoczęto prace związane z
remontem posadzki i sufitów. Na
parterze i poddaszu wykonywane są
roboty budowlane związane z wymianą instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej oraz ciepłowniczej.
Przeprowadzane są także prace rozbiórkowe ścian, stropów oraz schodów wewnętrznych. Przebudowie
podlegają również pomieszczenia.
Na dachu wymieniana jest dachówka
oraz wzmacniana konstrukcja dachu.
Na zewnątrz budynku prowadzone są
prace związane z wykonaniem iniekcji ścian oraz przyłączy do budynku.

Warto dodać, że obiekt dostosowany
zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Biblioteka na remont budynku
uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.010.229 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, organizowanego przez Instytut
Książki, Priorytet 2 „Infrastruktura
Bibliotek 2016 – 2020”. Jest to zadanie „OdNowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki
Publicznej w Kępnie”, w ramach którego budynek zostanie gruntowanie
przebudowany. Inwestycję realizuje
konsorcjum firmy „Iteo Technology” Sp. z o.o. z Pszczyny. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę
3.027.423 zł.
Oprac. KR

2 kwietnia br. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem we współpracy ze Starostwem Powiatowym przygotował obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
których kolorem jest tradycyjnie niebieski

2 kwietnia - Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu

Obchody dnia poświęconego
poszerzaniu świadomości na temat
autyzmu w powiecie kępińskim organizowane są już od kilku lat. Zajmują
się tym pracownicy Zespołu Szkół
Specjalnych, do którego uczęszczają
uczniowie z zaburzeniami autystycznymi.

wania w późniejszym wieku. Warto
pamiętać, że zaburzenia autystyczne
mają bardzo zróżnicowany charakter,
nie tworzą jednolitego obrazu co do
symptomatologii i ich głębokości.
Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum
zaburzeń autystycznych”.

Obchodom towarzyszyły niebieskie akcenty, takie jak baloniki
symbolizujące solidaryzowanie się z osobami dotkniętymi autyzmem

W ten sposób Zespół Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
aktywnie rozpoczął nowy miesiąc,
poświęcony propagowaniu wiedzy
o autyzmie oraz okazywaniu wsparcia dzieciom, młodzieży, dorosłym
oraz rodzinom, którym towarzyszy
autyzm. Cała społeczność szkolna
uczestniczyła w inicjatywach szkolnych i pozaszkolnych, propagujących
wiedzę i podnoszących świadomość
społeczną na temat autyzmu. Przez
cały dzień prowadzono kampanię informacyjną i edukacyjną.
Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza
to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego
funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy
autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt. Choć autyzm można
zdiagnozować już u małych dzieci,
to często rozpoznaje się go również
u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nieleczony może prowadzić
do głębokich zaburzeń funkcjono-

2 kwietnia areną happeningu
zorganizowanego w niebieskich barwach i stanowiącego podsumowanie
tegorocznych obchodów, był Skwer
Pocztowy, znajdujący się vis-à-vis
budynku Starostwa Powiatowego w
Kępnie .
Z tej okazji budynek starostwa
podświetlony został na niebiesko, a
uczestników wydarzenia przywitał
starosta Robert Kieruzal oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
Beata Lebek. Swoim doświadczeniem podzieliła się również mama
Tomka, która wspiera go w dążeniu
do samodzielności.
Na skwerze wokół fontanny zebrali się pracownicy ZSS, uczniowie placówki wraz z rodzicami,
mieszkańcy i zaproszeni goście, a
wśród nich parlamentarzyści i samorządowcy. Wszyscy otrzymali
niebieskie baloniki, które na znak
solidarności z osobami z autyzmem
wypuszczone zostały do nieba. Jak
co roku w akcji udział wzięli stra-

Prowadzono kampanię informacyjną
na temat autyzmu

Jak podaje zajmująca się niesieniem pomocy dzieciom i osobom
dorosłym z autyzmem Fundacja
SYNAPSIS, nie ma dokładnych danych co do liczby osób z autyzmem
w Polsce. Jednak przyjmując dane
z badań przeprowadzanych w różnych krajach, ocenia się, iż w Polsce osób tych może być co najmniej
30 tysięcy.

żacy, przedstawiciele policji i straży
miejskiej.
W ramach happeningu przygotowano też projekcję fragmentów filmu
dokumentalnego
opowiadającego
historię autystycznego chłopca pt.
„Animowane życie” oraz prezentację
multimedialną „Ja i moja codzienność”.
Oprac. bem

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18%
NIE WIEM - 1%
TAK - 81%
( Wyniki na dzień 8.04.2019 r. )

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

informacje

28 marca br. w kępińskiej Filii Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
odbyło się autorskie spotkanie licealnej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie z autorem „Dziejów Kępna. Od początku istnienia do 2015 r.” - Stanisławem
Kowalskim. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas I LOA i I LOB

Wydawnictwa, które warto znać

„Literackie spotkania z regionem” to cykl imprez o charakterze
kulturalno-oświatowym organizowany przez Bibliotekę Szkolną w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie. W ramach przedsięwzięcia „Wydawnictwa, które warto
znać” organizuje się spotkania z autorami, pasjonatami lokalnej historii
lub sztuki ludowej. Celem akcji jest

Gruszki i Elżbiety Ilskiej. Wydanie
książki było możliwe dzięki Fundacji
Santander, która w ramach programu
grantowego Bank Ambitnej Młodzieży wsparła finansowo powstanie
antologii. Drugie spotkanie reklamowało książkę pt. „Snutka, czyli haft
ludowy południowej Wielkopolski”
Magdaleny Wieczorek, autorka od
wielu lat związana jest z Samorządo-

Organizatorki dziękują
prelegentowi za wykład

więc promocja książek, które jako
nowości pojawiają się na lokalnym
rynku wydawniczym. W ten sposób
Biblioteka Szkolna chce zachęcić
młodzież do lektury tekstów, tematycznie związanych z naszą małą ojczyzną. Pierwszą promowaną publikacją stała się książka zatytułowana
„Przystanek Niepodległość - Antologia twórczości młodzieży szkoły
w Mroczeniu” pod redakcją Joanny

wą Biblioteką Publiczną im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie.
Tym razem młodzież i nauczyciele ZSP nr 1 odpowiedzieli na zaproszenie kępińskiej Filii Książnicy
Pedagogicznej im. A. Parczewskiego
w Kaliszu. W nowo wyremontowanych pomieszczeniach biblioteki przy
ul. Sienkiewicza, w zaciszu książek,
odbyło się spotkanie ze Stanisławem
Kowalskim, autorem „Dziejów Kęp-

na. Od początku istnienia do 2015 r.”
Rozmowę z gościem poprowadziła
kierownik filii PBP KP w Kępnie –
Stefania
Brzezińska-Michalska.
Po przedstawieniu autora i powitaniu
zebranej młodzieży prowadząca spotkanie rozpoczęła konwersację, koncentrując uwagę uczniów nie tylko na
biografii autora, ale i na zawartości
„Dziejów…”, zastosowanej technice,
źródłach oraz genezie powstawania
tekstu. Istotnym problemem stały się
uwagi autora, odpowiadające niejako
na pytania, jak zostać regionalistą czy
jakimi cechami winien odznaczać się
przyszły pasjonat lokalnej historii.
Stanisław Kowalski zachęcał licealistów do zainteresowania się historią
małych ojczyzn, deklarował pomoc
przy doborze źródeł i wyborze techniki pracy. Autor „Dziejów Kępna.
Od początku istnienia do 2015 r.”
ciekawie opowiadał o etapach swej
pracy: np. gromadzeniu materiału,
wyszukiwaniu zdjęć, organizowaniu
spotkań z ciekawymi ludźmi, czy
wreszcie momentach samego pisania.
Spotkaniu sprzyjały gościnność
gospodarzy i atmosfera książek, zachęcająca do pogłębiania wiedzy w
sposób inny niż w szkole na zajęciach. Zgodnie z zapowiedziami kępińska Filia Książnicy Pedagogicznej
im. A. Parczewskiego w Kaliszu zapowiada cykl spotkań z ciekawymi
ludźmi regionu, na które już dziś czekamy z wielką niecierpliwością.
Grażyna Gatner

Gminom powiatu kępińskiego przyznano z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2019 r.

2 kwietnia 2019 r. na długo zostanie w sercach i pamięci
uczestników III Festiwalu Piosenki, zorganizowanego przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie

Festiwal pod hasłem

„Piosenka jest dobra na wszystko”

Na scenie wystąpili artyści z kępińskiego Środowiskowego
Domu Samopomocy i zaprzyjaźnionych placówek

W tym dniu obchodzono dwie
wyjątkowe okazje: 14. rocznicę
śmierci papieża Jana Pawła II i Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Dzięki życzliwości księdza proboszcza Jerzego Palpuchowskiego
uroczystość odbyła się w Domu Katolickim przy parafii św. Marcina w
Kępnie.
Otwarcia przeglądu dokonał
burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus. Festiwal, przebiegający pod hasłem „Piosenka jest dobra
na wszystko”, rozpoczęto wspomnieniem o papieżu Polaku, wykonując ukochany przez niego utwór
„Barka”.
Następnie na scenie zaprezentowali się uczestnicy z placówek, takich
jak: Klub Seniora „Pod Żurawiem” w

Widownia emocjonalnie reagowała
na prezentowane piosenki

Gminy z dotacjami na budowę dróg

21.099.188,00 zł dotacji z Samorządu
Województwa Wielkopolskiego przeznaczono na modernizację około 300 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w 174 gminach regionu.
Wśród nich znalazły się wszystkie gminy powiatu kępińskiego. Gminy otrzymały na ten cel: Baranów
– 96.000,00 zł, Bralin – 120.000,00 zł,
Kępno – 120.000,00 zł, Łęka Opatowska - 96.000,00 zł , Perzów – 75.750,00
zł, Rychtal – 114.750,00 zł i Trzcinica –
90.000,00 zł.
Co roku wielkopolskie gminy
mogą skorzystać z dotacji z budżetu

województwa na inwestycje związane
z budową i modernizacją dróg dojazdowych. W ten sposób poprawiana jest
jakość gruntów rolnych.
- Prace na tych drogach są ważne,
bo ułatwiają codzienne funkcjonowanie i prace rolnikom, dojazd do trudno
dostępnych miejsc. Nie zawsze chodzi
o asfaltowanie dróg, ale również inne
prace - utwardzanie nawierzchni mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
Rolnicy wykorzystują do pracy w
polu coraz nowocześniejszy sprzęt rol-

niczy, który wymaga odpowiednich nawierzchni, by dojechać na pole, dlatego
też potrzeba modernizacji takich dróg
w Wielkopolsce jest bardzo duża. Problemy z dojazdem do pól widać m.in.
wiosną czy jesienią, gdy jest mokro
i rolnicy nie mogą dotrzeć do swoich
upraw.
Finansowane przedsięwzięcia polegają najczęściej na położeniu asfaltowej
lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii,
budowie zjazdów i odwodnieniu drogi.
Oprac. bem

Usługa Twój e-PIT tylko na
Portalu Podatkowym podatki.gov.pl
Usługa Twój e-PIT lub e-Deklaracje oferowana jest wyłącznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. Korzystanie
z innych stron internetowych lub aplikacji do przesyłania e-PIT-ów może być niebezpieczne.
Przypominamy, że jedynym
sposobem składania elektronicznych formularzy PIT za 2018 r. –
udostępnianym przez Ministerstwo
Finansów i Krajową Administrację
Skarbową – jest usługa Twój e-PIT
lub e-Deklaracje na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl.
Korzystanie z innych stron internetowych lub aplikacji do przesyłania

e-PIT-ów nie jest autoryzowane przez
resort finansów i może być niebezpieczne, np. spowodować przekazanie
danych podatnika nieuprawnionym
osobom lub zainfekowanie komputera
szkodliwym oprogramowaniem.
Rzecznik prasowy ministerstwa
finansów Paweł Jurek, wyjaśnia, że
resort zidentyfikował strony internetowe, które w swoim opisie propo-

syki, takie jak „Lubię wracać” Zbigniewa Wodeckiego czy „Wsiąść do
pociągu byle jakiego” Maryli Rodowicz, aż po utwory rockowe.
Występy uczestników wywołały
u słuchaczy wiele emocji. Na ich twarzach rysowały się: radość, zachwyt,
wzruszenie...
Podsumowaniem
wydarzenia
było przekazanie statuetek i upominków przygotowanych przez zaprzyjaźnione z ŚDS w Kępnie instytucje
i osoby prywatne. Nagrody były
wręczane przez kierownika ŚDS
Justynę Kolendowicz, kierownika
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kępnie Marię Żurecką oraz reprezentującego burmistrza
miasta i gminy Kępno - naczelnika
Wydziału Administracji i Spraw Spo-

nowały dostęp do usługi Twój e-PIT.
Korzystanie z takich pośrednich rozwiązań może wiązać się z ryzykiem
wykorzystania danych, użytych do
autoryzacji, w nieuprawniony sposób.
Resort finansów na bieżąco monitoruje system, zaleca jednak podatnikom czujność – nie można bowiem
wykluczyć, że podobne próby pojawią się w przyszłości.

Kępnie, Warsztat Terapii Zajęciowej
w Wieruszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, Dom
Pomocy Społecznej w Kochłowach,
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Odolanowie i Środowiskowy Dom
Samopomocy w Osieku. Na końcu
zaśpiewali gospodarze festiwalu - reprezentanci ŚDS w Kępnie.
Festiwal miał formę przeglądu.
Prezentowane były różnorodne utwory, począwszy od znanych wszystkim
przebojów disco polo, poprzez kla-

łecznych kępińskiego magistratu Roberta Kaczora.
- Hasło przewodnie festiwalu w pełni się sprawdziło poprzez
wzrost poczucia własnej wartości,
mocy, wiary we własne możliwości.
Każdy doznał tych uczuć na własnej
skórze, w sercu, w umyśle... – mówią
organizatorzy wydarzenia. - Mamy
nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się w tym samym lub jeszcze
większym gronie – podkreślają.
Oprac. bem

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

historia

Publikujemy kolejną część pracy Aleksandry Grzeszkowiak, uczennicy Niepublicznej Szkoły Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu, która opisuje losy
wojenne i powojenne swojego pradziadka

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

zja o wyjeździe pradziadka Wiktora
Niedźwiadek Wojtek
8 kwietnia 1942 roku żołnie- do Anglii. W jego książeczce wojskorze Armii Andersa odkupili małe- wej jest zapis o przyjeździe do Anglii
go niedźwiedzia od wygłodniałego 23 czerwca 1943 r. Najpierw trafił on
chłopca, który znalazł misia w jaskini do Szkocji na szkolenia dywersyjne,
gdzie myśliwy zastrzelił jego matkę. a następnie do Anglii na szkolenia
Zaopiekowała się nim Irena Bokie- spadochronowe. Ostatecznie otrzywicz. Procedurę karmienia osobiście mał przydział do 2 spadochronowego
nadzorował kapral Piotr Prendysz, batalionu strzelców 1. Samodzielnej
trzymając maleństwo na kolanach. Brygady Spadochronowej gen. StaMiś wydoił butelkę duszkiem, po nisława Sosabowskiego, gdzie przeczym wtulił się w kaprala i zasnął. szedł szereg szkoleń przygotowująKapral Prendysz nadał niedźwiad- cych do zrzutu na terenie okupowanej
kowi imię Wojtek. Tak zaczęła się Polski i walki na froncie.
historia sławnego w całej
Armii Andersa i nie tylko
„niedźwiadka – żołnierza”.
Wojtek rósł bardzo
szybko i stał się uciążliwy
dla uchodźców w obozie
w Teheranie. Jego opiekunka Irena postanowiła
podarować go generałowi
Borucie-Spiechowiczowi.
Wojtka wpisano na listę
żołnierzy przez co stał się
szeregowym, dostał książeczkę wojskową oraz został przyjęty na utrzymanie
przez służby zaopatrzenia
wojsk Jego Królewskiej
Mości Jerzego VI. Miś
został oficjalnie wciągnięty na stan ewidencyjny 22
Kompanii Zaopatrywania
Artylerii, z którą to jednostką przeszedł cały szlak
bojowy: z Iranu przez Irak,
Syrię, Palestynę, Egipt do
Włoch, a po demobilizacji
do Wielkiej Brytanii.
W. Duś na czołgu – zdjęcie zrobione najprawdopodobniej
Żołnierze wspominali,
na terytorium Niemiec po ich kapitulacji
że Wojtek uwielbiał jazdę
Po upadku Francji w 1940 roku
wojskowymi ciężarówkami – w szoferce, a czasami na pace, czym wzbu- do Wielkiej Brytanii przedostały się
dzał sporą sensację na drodze. Lubił resztki polskich oddziałów, z któteż zapasy z żołnierzami, które na rych na Wyspach zaczęto organizoogół kończyły się jego zwycięstwem: wać zwarte jednostki. Jedną z tych
pokonany leżał „na łopatkach”, a jednostek była 2 Brygada Strzelców.
niedźwiedź lizał go po twarzy. Po- Ostatecznie, wobec braku odpowiedśród opowieści o Wojtku jest również niej ilości żołnierzy oraz fiaska akcji
taka, jak to podczas działań pod Mon- rekrutacyjnej wśród polonii kanadyjte Cassino kapral Wojtek pomagał skiej, zdecydowano się na przekształpozostałym żołnierzom w noszeniu cenie 2 Brygady Strzelców w jednostciężkich skrzyń z amunicją artyleryj- kę kadrową, którą przemianowano na
ską i nigdy nie zdarzyło mu się żadnej 4 Brygadę Kadrową Strzelców.
Pod koniec stycznia 1941 pojawiła
upuścić. Od tamtej pory symbolem
22 Kompanii stał się niedźwiedź z się możliwość przeszkolenia większej
pociskiem w łapach. Odznaka taka ilości skoczków spadochronowych w
pojawiła się na samochodach wojsko- ośrodku spadochronowym RAF w
wych, proporczykach i mundurach Ringway. Wobec takiej możliwości
dowódca 4 Brygady Kadrowej płk
żołnierzy.
Po demobilizacji jednostki woj- Stanisław Sosabowski podjął decyzję
skowej w 1947 r. zapadła bardzo o nieoficjalnym utworzeniu Brygady
smutna decyzja oddania niedźwie- Spadochronowej. Do ośrodka szkodzia do ogrodu zoologicznego w leniowego zaczęto kierować kolejne
Edynburgu, gdzie przebywał do koń- grupy żołnierzy. Część z przeszkolonych żołnierzy została potem zrzucoca swojego życia, tj. do 1963 r.
„Najkrótszą drogą”
na do kraju jako Cichociemni.
- w 1. Samodzielnej Brygadzie
Oficjalnie 1 Samodzielna BrygaSpadochronowej
da Spadochronowa została powołana
gen. Sosabowskiego
przez Wodza Naczelnego gen. Wła„Najkrótszą drogą” - tak brzmia- dysława Sikorskiego rozkazem z dnia
ło hasło polskiej jednostki spadochro- 9 października 1941 roku. Miejscem
nowej, która walczyła „za kraj” poza formowania Brygady było hrabstwo
jego granicami…
Fife w Szkocji. Brygada była podleJuż w 1942 r. żołnierze z Armii gła tylko Naczelnemu Wodzowi i jej
Andersa byli wysyłani do Wielkiej przyszłe zastosowanie w boju było
Brytanii w celu wzmocnienia for- ściśle związane z działaniami na temujących się tam polskich jednostek renie okupowanej Polski.
wojskowych. Nie wiadomo, w jakich
W 1942 r. Brygada została znaczokolicznościach i kiedy zapadła decy- nie wzmocniona żołnierzami ewaku-

4

owanymi z Rosji Sowieckiej. Kiedy
okazało się, że kondycja fizyczna
wyniszczonych sowieckimi łagrami
oraz niemłodych żołnierzy Brygady
jest słaba, na terenie stacjonowania
Brygady w Largo House utworzono
ośrodek, w którym stworzono i prowadzono specjalny program rozwoju
fizycznego. Ośrodek przyjął nazwę
„Małpiego Gaju”.
Operacja
„Market Garden”
Kiedy w sierpniu 1944 przyszła
wiadomość o wybuchu powstania w
Warszawie, spadochroniarze
byli gotowi do lotu nad stolicę.
Zamiast do odsieczy powstaniu
warszawskiemu brygady użyto jednak w operacji „Market
Garden”, którą gen. Sosabowski od początku uważał za nieprzemyślaną.
W dniu 21 września 1944
r. w ramach operacji „Market
Garden” Wiktor Duś jako żołnierz 1 SBS został zrzucony na
terytorium okupowanej przez
Niemców Holandii w miejscowości Driel w pobliżu Arnhem.
Po zaciętych walkach, wobec
niepowodzenia całej operacji,
żołnierze polscy zostali wycofani w rejon Ravenstein – Herpen – Neerloon z zadaniem
ochrony lotnisk i mostów. Na
początku października Brygada wróciła do Anglii.
Za udział w operacji „Market Garden” w okresie od 21.09
– 14.10.1944 r. pradziadek został odznaczony brytyjskim
odznaczeniem
wojskowym
„France and Germany Star”
(Gwiazda za Francję i Niemcy).
17-26 września 1944 r. pod kryptonimem „Market Garden” przeprowadzono największą operację
powietrzno-desantową II wojny światowej z udziałem m.in. Samodzielnej
Brygady Spadochronowej pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego.
Celem tej operacji było oskrzydlenie niemieckiej linii „Siegfried”
przez zdobycie kluczowych mostów
na Renie w pobliżu holenderskiego
Arnhem, a potem marsz w głąb Niemiec. Amerykańskim, brytyjskim i
polskim spadochroniarzom powierzono zadanie opanowania przepraw nad plątaniną holenderskich
rzek i kanałów. W utworzony w ten
sposób korytarz miały się wedrzeć
brytyjskie jednostki pancerne, które
przekroczywszy Ren, ominęłyby niemieckie umocnienia, zajęły Zagłębie
Ruhry i rozpoczęły natarcie w kierunku Berlina Brytyjska 1 Dywizja
Powietrzno-Desantowa, zrzucona w
rejonie Arnhem, znalazła się w pułapce. Część oddziałów otoczona została przez Niemców w samym mieście, a pozostałe siły nie mogły im
przyjść z odsieczą. Pierwsze polskie
oddziały wylądowały 18 września.
Wobec załamania pogody kolejne
desanty dotarły dopiero 21 i 23 września. W walkach wzięło udział ponad
1000 polskich żołnierzy - wśród nich
gen. Sosabowski. Polakom powierzono karkołomne zadanie sforsowania
Renu i przyjścia z odsieczą brytyj-
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skiej dywizji, walczącej na północ
od rzeki. Ponieważ nie dostarczono
łodzi, które umożliwiłyby przeprawę,
jedynie 250 żołnierzy zdołało pokonać Ren w gumowych pontonach.
Pozostali, okrążeni przez przeciwnika, bronili się w miasteczku Driel.
Nie nadchodziła obiecana pomoc
brytyjskich wojsk pancernych. Spadochroniarze stale atakowani przez
Niemców byli w krytycznej sytuacji.
25 września zdecydowano o ewakuacji na południowy brzeg Renu.
Odwrót z ogromnym poświęceniem
osłaniali Polacy. Boje pod Arnhem
zakończyły się klęską. Brytyjska 1
Dywizja została unicestwiona. Straty
1 SBS w czasie bitwy pod Arnhem
wyniosły 93 zabitych, 249 rannych i
ok. 80 wziętych do niewoli. Najwyżsi
dowódcy alianccy, nie chcąc wziąć na
siebie odpowiedzialności za porażkę,
zrzucili winę na gen. Sosabowskiego.
Zarzucali mu niechęć do współpracy
na polu walki i niedopuszczalną krytykę dowództwa. Na żądanie Brytyjczyków gen. Sosabowski został
pozbawiony dowodzenia stworzoną
przez siebie jednostką.
Lata powojenne na terenie
Niemiec 1945-1947
W dniu 3 maja 1945 r. W. Duś został awansowany do stopnia starszego
plutonowego. Po kapitulacji Niemiec
w maju 1945 r. pradziadek wraz z całą
1 SBS został skierowany do służby w
brytyjskiej strefie okupacyjnej na terytorium Niemiec.
Tutaj poznał Martę, swoją przyszłą żonę, a moją prababcię. Prababcia Marta za pomoc w powstaniu
warszawskim (najprawdopodobniej
dostarczała powstańcom prowiant)
była aresztowana i wywieziona do
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Pradziadkowie poznali się
na terytorium Niemiec już po uwolnieniu prababci Marty (obóz został
oswobodzony przez Armię Czerwoną
30.04.1945 r.).
W 1946 r. Wiktor i Marta wzięli
ślub na terenie Niemiec i tam też urodziła się ich pierwsza córka – Irena.
W celu przygotowania żołnierzy
do pracy w zawodach cywilnych po
zakończeniu służby, organizowane
były różnego rodzaju kursy zawodowe. Pradziadek 28.02.1947 r. ukończył krawiecki kurs kroju i szycia w
miejscowości Ankum.
W dniu 2 sierpnia 1947 r. na zakończenie służby wojskowej został
odznaczony „Medalem Wojska” oraz
awansowany do stopnia sierżanta.
13 sierpnia 1947 r. Wiktor Duś
został zdemobilizowany rozkazem
Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego i powrócił z żoną i córką do
Polski.
W maju 1945 r. 1 SBS miała zastąpić Czechosłowacką Brygadę Pancerną w oblężeniu Dunkierki, jednak
koniec wojny w Europie spowodował,
że została ona skierowana do służby
w brytyjskiej strefie okupacyjnej
w Niemczech, którą pełniła u boku
1 Polskiej Dywizji Pancernej gen.
Maczka.
Po zwycięstwie nad III Rzeszą,
Alianci podzielili jej część (teren
dzisiejszych Niemiec) na strefy okupacyjne 4 zwycięskich mocarstw:

brytyjską, amerykańską, francuską
i radziecką. Istniały one w latach
1945–1949. W ramach brytyjskiej
strefy okupacyjnej - Polska 1. Dywizja Pancerna i 1. Samodzielna
Brygada Spadochronowa objęły
kontrolę nad częścią Dolnej Saksonii
(Emsland). Spadochroniarze z 1 SBS
przejęli wschodni kraniec tej strefy.
Na tereny „polskiej” strefy okupacyjnej przybyło kilkadziesiąt tysięcy Polaków, wywożonych tu na
przymusowe roboty w czasie okupacji, jeńców wojennych i więźniów
uwolnionych z obozów. Wszyscy garnęli się pod opiekę swoich i szukali tu
pomocy.
W roku 1947 rozpoczęła się demobilizacja i proces rozwiązywania
Brygady, który zakończył się formalnie w Wielkiej Brytanii w dn. 18 lipca
1947 roku.
Powrót do ojczyzny
Po powrocie do Polski pradziadkowie z córką Ireną osiedlili się w
Wieruszowie w województwie łódzkim. Tam też urodziły im się kolejne
dzieci: Alicja, Henryk, Anna, Ewa
(moja babcia) oraz Andrzej.
Rzeczywistość w powojennej komunistycznej Polsce okazała się tragiczna dla byłych żołnierzy polskich
walczących na Zachodzie, członków
AK i innych organizacji antykomunistycznego podziemia, których władze PRL uznały za wrogów, więziły i
prowadziły do ich fizycznego unicestwienia, a ich rodziny poddane były
prześladowaniom.

W. Duś z odznaczeniami wojskowymi

Za służbę w Armii Andersa i
walkę w Polskich Siłach Zbrojnych
na Zachodzie pradziadek był szykanowany przez władze komunistyczne. Wielokrotnie w nocy nachodzili
ich funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa – UB, przeszukiwali
mieszkanie, rekwirowali dokumenty, fotografie, korespondencję i inne
pamiątki związane z przeżyciami
frontowymi. Pradziadka zabierali na
przesłuchania, z których nie wiadomo było czy wróci…
Wiktor i Marta, chcąc chronić
swoje dzieci, woleli nie opowiadać
nawet najbliższym o swoich doświadczeniach z okresu II wojny światowej,
a te pamiątki (zdjęcia i dokumenty),
które udało się zachować, pomogły
po latach ocalić od zapomnienia wojenny szlak mojego pradziadka Wiktora…
Aleksandra Grzeszkowiak

Aktualności

informacje

Po niedzielnym fiasku negocjacyjnym Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Forum Związków
Zawodowych (FZZ) zapowiedzieli od poniedziałku (8.04.br.) bezterminowy strajk szkolny, w którym
uczestniczą również nauczyciele z gminy Kępno

Strajk w oświacie rozpoczęty
Po wieczornych negocjacjach w
Centrum Dialogu w Warszawie propozycje podwyżek wynagrodzenia
przez stronę rządową zostały odrzucone przez ZNP i FZZ. „Rząd nie
zgodził się na propozycje ZNP i Forum ZZ. Zgodnie z uchwalą ZG ZNP
od 8.04 zaczynamy strajk!!” - napisał
na Twitterze Sławomir Broniarz,
prezes ZNP. „Propozycje rządowe są
nie do przyjęcia. Są nieadekwatne do
oczekiwać nauczycieli” - dodał.
FZZ i ZNP w trakcie negocjacji
zmodyfikowały oczekiwania (początkowo upominały się o tysiąc
zł podwyżki do podstawy) i obecnie
postulują 30% podwyżki rozłożonej
na dwie tury – 15% od 1 stycznia i
15% od 1 września br.
Rządowe propozycje dla nauczycieli to prawie 15% podwyżki w 2019
r. (9,6% podwyżki we wrześniu plus

Szkól Specjalnych w Słupi. Do strajku nie przyłączą się tylko pedagodzy
w Liceum Ogólnokształcącym nr I w
Kępnie. We wcześniejszym referendum strajkowym wzięło udział 600
pracowników szkoły, z 756 uprawnionych co stanowi 79,36%. Z przystąpieniem do strajku opowiedziało się 571 głosujących, co stanowi
87,18%.
Jak informuje prezes Oddziału
ZNP w Kępnie Wiktor Gruszka
8 kwietnia na godz. 14.30 w strajku
uczestniczyło 414 osób, w tym 59 to
pracownicy administracji i obsługi.
Zapytany czy strajk będzie kontynuowany, odpowiedział – Chciałbym, żeby ten strajk zakończył się
jak najszybciej, ale rząd nie chce
z nami merytorycznie rozmawiać,
tylko zbywa nas propozycjami, które mogą być zrealizowane za 4 lata.

Protestujący nauczyciele w SP nr 1

wypłacona już 5% podwyżka od
stycznia), skrócenie stażu, ustalenie
kwoty dodatku za wychowawstwo na
poziomie nie mniejszym niż 300 zł,
zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.
Rząd przedstawił także „nowy
kontrakt społeczny dla nauczycieli”, obejmujący podwyżki i zmianę
warunków pracy. Nauczyciel dyplomowany po wprowadzeniu zmian
otrzymałby w kolejnych latach,
w wariancie pensum 22 godz. w 2020
– 6128 zł, 2021 – 6653 zł, 2022 – 7179
zł, 2023 – 7704 zł. W przypadku ustalenia pensum na poziomie 24 godz.
nauczyciel dyplomowany mógłby
liczyć średnio na następujący wzrost
wynagrodzenia 2020 – 6335 zł, 2021
– 7434 zł, 2022 – 7800 zł, 2023 – 8100
zł. Zwiększenie pensum byłoby kroczące i obejmowało cykliczne jego
podnoszenie co roku, wraz z przyznaną podwyżką, aż do osiągnięcia
pułapu 22 lub 24 godz. w 2023 roku.
Rozpoczęty przez związki zawodowe protest zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami
zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia
ma odbyć się egzamin gimnazjalny,
15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć
się matury.
Strajk w gminie Kępno
Do strajku przyłączyli się również nauczyciele z gminy Kępno. Jak
zapowiadał w komunikacie poreferendalnym oddział ZNP, w gminie
Kępno do strajku zamierza przyłączyć się 17 placówek oświatowych
(szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i przedszkola) oraz Szkoła
Podstawowa w Mroczniu i Zespół

Zmiany wprowadzane przez rząd są
oderwane od rzeczywistych potrzeb
w oświacie – orzeka W. Gruszka.
Co dzień decyzja
- za czy przeciw
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 do strajku deklarowało zamiar przystąpienia 68 osób.
O godz. 8.00 w dniu rozpoczęcia
protestu uczestniczyło w nim 25 nauczycieli. - Strajk jest bezterminowy
i nauczyciel co dzień będzie podpisywał listę deklarując, czy przystępuje
do strajku - wyjaśnia przewodnicząca komitetu strajkowego w ZSP nr 1
Iwona Nowicka. Każdy z protestujących strajkuje tyle, ile w danym dniu
ma planowanych godzin lekcyjnych.

zawodach, oglądanie filmów z lekturami szkolnymi oraz zajęcia własne z grami planszowymi – wylicza
Bogumiła Drobina, dyrektor ZSP
nr 1. Jednocześnie wyraża nadzieje,
że strajk zakończy się już niebawem
i egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone zgodnie z planowanym
harmonogramem. - Jeżeli strajk się
przeciągnie, to zobaczymy, jak z egzaminami gimnazjalnymi poradzą
sobie dyrektorzy tych szkół i my na
ich wzorcu przeprowadzimy wówczas
matury, ale mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie – podsumowuje B. Drobina.
Jeden uczeń w szkole
Do Szkoły Podstawowej nr 1 rodzic przyprowadził w dniu strajku
tylko jednego ucznia, wszyscy nauczyciele podejmujący strajk siedzą w
pokoju nauczycielskim, tyle godzin,
ile wynika to rozkładu zajęć. - W
naszej szkole większość nauczycieli
strajkuje. Każdego dnia będą deklarować swój udział w strajku i dyrektorka na bieżąco jest informowana o
ilości strajkujących. Jesteśmy zdeterminowani i będziemy strajkować
w kolejne dni – mówi Jolanta Tyszkiewicz, przedstawicielka ZNP w „Jedynce”. Z kolei dyrektor szkoły Roma
Muszyńska jednoznacznie stwierdza,
że każde dziecko, które przyjdzie
do szkoły, będzie objęte opieką. - Ja
zrobię wszystko, aby odbył się sprawdzian ósmoklasisty. Gorzej będzie z
egzaminem gimnazjalnym, ale będzie
trzeba sobie i z tym poradzić – stwierdza R. Muszyńska.
Każdy decyduje o sobie
Do strajku nie przystąpił kępiński
„Sucharek”, stąd zapytałem dyrektorkę szkoły, dlaczego nauczyciele
nie podjęli akcji protestacyjnej? - Dyrektor prowadzi placówkę, kieruje i
nadzoruje pracę nauczycieli. Praca
nauczycieli kierowana jest na przekazywanie wiedzy i przygotowanie
do matury, ale również na wychowanie uczniów. Każdy nauczyciel
decydował sam o tym, czy przystąpić do strajku. A ponieważ nie ma
u nas związków zawodowych, to nie
dyrektor będzie nawoływał, zachęcał

przyprowadzone dzieci są objęte szkole twierdzi. - Strajkuję tylko
opieką, a jest ich kilkanaście. - Każde góra 2 dni - gdyż - za dużo tracę za
dziecko ma zapewnioną opiekę bez każdy dzień strajku, a spłacam kreżadnych zmian organizacyjnych – dyt mieszkaniowy i bank nie pyta
informuje Maria Boryczka, dyrektor się czy mam pieniądze. Wyliczono,
przedszkola.
że nauczyciel uczestnicząc w strajku
Jak zapewnia Sylwia Humelt, traci średnio około 140 zł dziennie. naczelnik Wydziału Komunikacji Zachęcano nas do podpisywania się
Społecznej i Funduszy Europejskich pod akcją referendalną, ale o tym,
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kęp- ile stracę na strajku już mnie nie ponie, - w gminie Kępno spośród 10 informowano. Dlatego jeden, góra
szkół podstawowych i 5 przedszko- dwa dni będę się solidaryzowała, nie
li wszystkie placówki rozpoczęły więcej – deklaruje kolejna z kępiństrajk. Z informacji otrzymanych skich nauczycielek.
dziś (8.04.br.) na godzinę 8.30
od dyrektorów placówek szkolnych i przedszkolnych wszystkie dzieci, które pojawiły się w
szkołach i przedszkolach, mają
zapewnioną opiekę – zapewnia
naczelnik.
Wielu rodziców obawia się,
co zrobią ze swoimi pociechami,
gdy będzie się przedłużał strajk.
Władze oświatowe zapewniają,
że zgodnie z § 18 rozporządzenia
Uczniowie, mimo strajku,
Ministra Edukacji Narodowej i
czas spędzają w szkole
Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
Część samorządów z dużych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 metropolii deklarowała publicznie,
r., nr 6, poz. 69 ze zm.) „dyrektor że nie potrąci nauczycielom z penszkoły ma obowiązek zorganizować sji środków za czas strajku. Takie
opiekę uczniom”, a „rodzice uczniów deklaracje mogą zostać odczytane
nie mogą być postawieni w sytuacji jako niezgodne z prawem, skutkutakiej, że ich dzieci pozostają bez ją bowiem naruszeniem dyscypliny
opieki szkoły, zostali bowiem poinfor- finansów publicznych, a nauczyciemowani co do organizacji pracy i dni li wprowadzają w błąd. Przyznał
wolnych od pracy szkoły, na początku to ostatnio sam prezydent Warszawy
roku szkolnego”. „Regułą jest współ- Rafał Trzaskowski, który jednak
działanie wszystkich organów szkoły wcześniej sam namawiał nauczyciew harmonijnej opiece nad dzieckiem. li do akcji strajkowej. - Badaliśmy
Pozostawienie bez właściwej opieki możliwości prawne i, niestety, jeśli
dzieci może spowodować sytuacje dla chodzi o kwestię dyscypliny finannich niebezpieczne”.
sów publicznych, wszyscy prawnicy
Jak strajkują w powiecie
mówią nam, że nie mamy możliwości
Do strajku nie przyłączyli się pe- zapłacenia nauczycielom za strajk –
dagodzy w gminach: Bralin, Łęka stwierdził prezydent Warszawy (źróOpatowska i Perzów. W gminie Ba- dło: wpolityce.pl).
ranów protestują tylko w Szkole PodW Kępińskiem nikt nie będzie
stawowej w Mroczeniu. W gminie refundował wynagrodzenie nauczyRychtal strajkują w szkole w Wielkim cielom za okres strajku. A przedłuBuczku oraz część nauczycieli w Szko- żający się protest i rosnąca presja ze
le Podstawowej w Rychtalu. W gminie strony rodziców pracujących w sekTrzcinica do strajku przystąpiły oba torze prywatnym po 10 i więcej goZespoły Szkół wraz z przedszkolami.
dzin dziennie spowoduje, że strajk
Na strajku tracą
nie potrwa długo.
Już w pierwszy dzień strajku
m
jedna z protestujących w kępińskiej
dzieci,
obecnych (spośród 727) jest 28
W placówkach przedszkolnych
uczniów.
74
wki)
zeró
tym
w
2594
a w szko łach (spośród

Czas strajku licealiści wykorzystują
do nauki matematyki

Nauczyciel z 18-godzinnym pensum,
średnio ma 3-4 godziny lekcyjne
dziennie. W dniu rozpoczęcia strajku do ZSP nr 1 przyszło około 100
uczniów, mimo że byli informowani o rozpoczęciu akcji strajkowej. Rano odbył się w naszej szkole apel
i zostały przydzielony plan zajęć w
kilku grupach, m.in. zajęcia przygotowujące do egzaminów w trzech

Strajkujący nauczyciele w ZSP nr 1

lub zniechęcał nauczycieli do podjęcia protestu. Każdy sam zdecydował
u nas w szkole, a ponieważ nie było
jednomyślności, to nie ma strajku i
prowadzimy lekcje – komunikuje Danuta Stefańska, dyrektor LO nr I w
Kępnie.
Opieka zapewniona
Z kolei w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie wszystkie

Szkoła podstawowa

Liczba dzieci

Przedszkole

Liczba dzieci

SP 1
SP 2
SP 3
SP Hanulin
SP Mikorzyn
SP Świba
SP Kierzno
SP Olszowa
SP Krążkowy
SP Myjomice

1
0
4
4
4
40 (uczniowie szkoł y)
6
7
0
8

PS 2
PS 4
PS 5
PS Hanulin
PS Mikorzyn

6
4
16
2
0
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Aktualności

informacje
Nauka pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej w Świbie

Filia biblioteczna w Mikorzynie gościła Łukasza Wierzbickiego

Uczniowie z wizytą u strażaków Poszukiwanie przygód

W roku szkolnym 2018/2019
Szkoła Podstawowa w Świbie rozpoczęła realizację innowacyjnego
programu w zakresie nauki pierwszej pomocy przedmedycznej. Program powstał przy współpracy z
Ochotniczą Strażą Pożarną w Świbie
i skierowany jest do uczniów szkoły. Celem programu jest zapoznanie
dzieci i młodzieży z podstawowymi
zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
uwrażliwienie na krzywdę drugiego
człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Program obejmuje
zagadnienia dotyczące m.in. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
u osób dorosłych, zapewnieni a
drożności dróg oddechowych i wentylacji płuc, defibrylacji zewnętrznej
– AED, pozycji bezpiecznej, apteczki pierwszej pomocy czy wstrząsu
pourazowego. Nauka pierwszej pomocy rozpoczęła się w ramach zajęć
wychowania fizycznego i godzin wychowawczych. Od drugiego półrocza
stworzona została grupa chętnych
uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych
przez wolontariuszy z OSP Świba.

z niezwykłym gościem

26 marca br., na zaproszenie Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie, filia biblioteczna w Mikorzynie gościła Łukasza Wierzbickiego – pisarza, autora książek dla
dzieci i młodzieży, podróżnika oraz
przyjaciela dzieci, który w swoich
książkach popularyzuje prawdziwe
historie i postacie.

stwo rekwizytów, eksponatów i pamiątek, a swoją opowieść ubarwił nie
tylko pokazem multimedialnym,
lecz także poczuciem humoru i talentem aktorskim. Opowiedział też
o swoich rodzinnych wyprawach i
przygodach.
Każda książka Ł. Wierzbickiego
to opowieść oparta na prawdziwych
historiach. Utwór „Dziadek i niedź-

Ł. Wierzbicki z poczuciem humoru i talentem aktorskim
opowiedział o swoich wyprawach i przygodach
Uczniowie, w ramach udziału w szkolnym Kole Pierwszej Pomocy, udali się na
wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Zajęcia zaplanowane są do końca
roku szkolnego.
11 marca br. uczniowie szkoły
udali się na wycieczkę do Kępna w
ramach udziału w szkolnym Kole
Pierwszej Pomocy. Po zakamarkach
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie oprowadził
ich mł. ogn. Adam Norbert. Zaczęto
od przypomnienia, jak należy postępować w przypadku, gdy napotkamy osobę nieprzytomną. Następnie

Program w zakresie nauki pierwszej pomocy
przedmedycznej powstał przy współpracy z OSP w Świbie

uczniowie dowiedzieli się, co to jest
AED i jak się go używa. Zwiedzający
obejrzeli również garaże oraz sprzęt,
jakim dysponuje jednostka. Mł. ogn.
A. Norbert pokazał dzieciom, w jaki
sposób strażacy zabezpieczają się
podczas akcji na wysokościach. Zaprezentował też różne rodzaje węzłów strażackich. Na zakończenie
uczniowie zwiedzili miejsce, w którym przyjmowane są zgłoszenia. St.
ogn. Jerzy Śpiewak opowiedział, jak
wygląda procedura – od zgłoszenia
do uruchomienia poszczególnych
służb. Strażacy podkreślali, że aby
dobrze wykonywać swoją pracę, muszą się nieustannie szkolić. Zachęcali
uczniów do pracy w straży i wstępowania w szeregi OSP.
Uczniowie podziękowali za
możliwość poznania pracy strażaka
oraz pogłębienia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. - Mamy nadzieję, że program realizować będziemy cyklicznie w każdym roku
szkolnym. Zakładamy, że w wyniku realizacji programu uczniowie
zdobędą wiedzę biologiczno-medyczną, która pozwoli im właściwie
reagować w sytuacjach zagrożenia
– podkreśla dyrektor szkoły Izabela
Ambrozik.
T. Stachowicz

W
spotkaniu
uczestniczyli
uczniowie klas I i II oraz przedszkolaki. Najmłodsi przenieśli się na
Czarny Ląd, do Afryki Kazika. Gość
opowiedział o wyprawie podróżnika,
Kazimierza Nowaka, który przemierzył Afrykę na rowerze, konno,
czółnem i na wielbłądzie. Autor
„Afryki Kazika” przywiózł mnó-

wiadek” opowiada o wojennych losach niedźwiedzia Wojtka z Armii
Andersa, a powieść dla dzieci pt.
„Machiną przez Chiny” to reportaże Haliny Korolec-Bujakowskiej z
pionierskiej wyprawy motocyklowej
do Chin. Zafascynowany postacią i
wyczynem Aleksandra Doby, opisał
jego kajakową wyprawę przez Atlantyk w książce „Ocean, to pikuś”
Ł. Wierzbicki zachęcał do poszukiwania przygód oraz poznawania
historii poprzez czytanie książek, a
przede wszystkim do realizacji swych
marzeń – nawet tych, które wydają się
niemożliwe do spełnienia. - Kiedy ruszysz przed siebie, na pewno spotka
cię coś ciekawego – tymi słowami
motywował uczestników do działania. Spotkanie autorskie było wielką przygodą i pozostanie w pamięci
uczestników na długo. Oprac. KR

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Świbie odwiedziła Sąd Rejonowy w Kępnie

Poznawali polski system wymiaru sprawiedliwości

Uczniowie z zaciekawieniem zwiedzali
Sąd Rejonowy w Kępnie

Uczniowie VIII klasy Szkoły
Podstawowej w Świbie uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do
Sądu Rejonowego w Kępnie. Celem
wycieczki było poznanie systemu
wymiaru sprawiedliwości w Polsce,

6

przebiegu procesu sądowego oraz roli
prawa w życiu każdego obywatela.
Na spotkanie przybył pracownik
sądu Grzegorz Bystry, który zaprosił uczniów do sądu. W trakcie zwiedzania uczniowie dowiedzieli się, że

sąd składa się z kilku departamentów, np. rodzinnego, departamentu
podejmującego decyzję w sprawie
przestępstw czy działu nieruchomości. Mieli również okazję zobaczyć
tzw. niebieski pokój, czyli miejsce,
w którym przesłuchuje się dzieci do
18. roku życia. W piwnicach sądu,
niedaleko archiwum, znajdują się
cele i korytarz dla aresztowanych,
przez który są oni prowadzeni na
salę rozpraw w celu rozpatrzenia
sprawy, a archiwa sądowe zawierają setki informacji o nieruchomościach, przestępstwach i podejmowanych decyzjach. Uczniowie mieli
też okazję zasiąść w ławach jednej
z sali rozpraw, gdzie mogli poczuć
atmosferę tego miejsca i dowiedzieć
się, jak działa sąd. Dowiedzieli się,
które miejsca zajmowane są w czasie rozprawy przez sędziego, oskarżonego, adwokata czy świadków. W
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trakcie spotkania uczniowie mogli
dowiedzieć się również, jak wygląda
codzienna praca sędziego, kuratora
i administracji sądowej, jaką drogę
trzeba przebyć, by zostać pracownikiem sądu czy jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości. Pytaniom nie
było końca.

W podsumowaniu wszystkiego,
co młodzi widzieli i poznali, można
powiedzieć, że każdy powinien tam
pojechać i poznać działanie sądu.
Wycieczka była bardzo udana i ciekawa, a uczniowie cieszyli się, że mieli
okazję być w takim miejscu.
T. Stachowicz

Młodzież dowiedziała się, jak wygląda codzienna praca sędziego, kuratora
i administracji sądowej oraz jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości

Aktualności

informacje

2 kwietnia 2019 roku w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyła się Biesiada Literacka, na której w gronie młodych twórców podsumowano
XIX edycję powiatowego konkursu pn. „Szkolne Próby Literackie”. Organizatorami spotkanie – jak co roku – są Starostwo Powiatowe i ZSP nr 1 w Kępnie. Założeniem konkursu
jest pobudzenie wrażliwości i wyobraźni poetyckiej, wyzwolenie odwagi do odsłonięcia
własnych przeżyć wewnętrznych oraz promowanie talentów literackich młodzieży naszego regionu

Rozstrzygnięto powiatowy konkurs
„Szkolne Próby Literackie”

Na biesiadę - jak każe obyczaj zaproszono wielu gości. Na uroczystości obecni byli: starosta powiatu
kępińskiego Robert Kieruzal, przewodnicząca Rady Powiatu - Jolanta
Jędrecka, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej Marian
Lorenz, dyrektor Samorządowej

lak, Kornelia Maciejewska (III TE),
akompaniament Hubert Szefer (III
TRI) pod kierunkiem nauczyciela
Katarzyny Grabickiej.
Na ucztę literacką ciasta przygotowała młodzież z klasy Technikum
Gastronomicznego według receptury nauczycielki Beaty Ludwikow-

Uczestnicy Biesiady Literackiej

Biblioteki Publicznej w Kępnie Magdalena Wieczorek, dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Andrzej Kowalczyk, przewodnicząca
Rady Rodziców Magdalena Woch,
dyrekcja ZSP nr 1, nauczyciele - bibliotekarze, opiekunowie uczestników oraz szerokie grono miłośników
poezji i prozy.
Corocznie przez 19 lat temu
wydarzeniu towarzyszyła osoba z
literackiego świata. W tym roku
obchodzimy 150. rocznicę urodzin
Stanisława Wyspiańskiego. Podczas
wspólnego biesiadowania Oliwia
Burnecka i Bartłomiej Czarczyński (uczniowie I LOa) zaprezentowali
w montażu słowno-muzycznym tego
wybitnego poetę, malarza, grafika,
architekta, projektanta mebli, autora wielu dramatów, a szczególnie
znanego „Wesela”. W ramach części
artystycznej młodzież przedstawiła
inscenizacje fragmentów dramatów
Stanisława Wyspiańskiego: „Wesela”,
„Nocy Listopadowej” oraz „Akropolis”. W role z dużym zaangażowaniem wcielili się uczniowie klasy I
LOa, kreując postaci: Jaśka i Chochoła (Błażej Dobień, Kacper Chwaliński), Panny Młodej i Poety (Nikola
Czajkowska, Konrad Bryłka), Demeter i Kory (Nikola Sobczak, Monika Biczysko), Amora i Anioła (Hubert Jerczyński, Klaudia Pietrzak).
O nagłośnienie spotkania zadbali
uczniowie: Kamil Tylżanowski i Sebastian Kasperek (II TI), o oprawę
multimedialną natomiast – Bartosz
Maciejewski (I LOa).
Utwory muzyczne, które uświetniły spotkanie, wykonali uczniowie
w składzie: Paweł Maryniak, Martyna Jagieniak (II LOA), Joanna
Majchrowska, Aleksandra Micha-

skiej. Odpowiedni klimat i wystrój
sali uzyskano dzięki zaangażowaniu
młodzieży z klasy Technikum Architektury Krajobrazu i Organizacji
Reklamy pod opieką nauczycieli:
Marzeny Kalinowskiej i Małgorzaty Lisieckiej.
– Poezjo - wiecznież cię po
sprzętach szukać trzeba… czyliś jest
chwilą, czyli jesteś wieczna – tymi
słowami Stanisława Wyspiańskiego
rozpoczęto uroczyste podsumowanie

Kultura spod pióra
Jadwiga Miesiąc – poetka i malarka Ziemi Kępińskiej, emerytowana
nauczycielka i metodyk języka polskiego. Pisze wiersze od wczesnego
dzieciństwa. Posiada duży zbiór pieśni z okresu drugiej wojny światowej,
które zebrała na seminariach doktoranckich u prof. Doroty Simonides.
Posiada w swoim zbiorze ponad 70
amatorskich prac malarskich. Jest autorką 7 tomików wierszy, 2 ostatnie

dy z młodych twórców występował
pod pseudonimem. Tak zakodowane
utwory czytało powołane przez organizatorów jury. Nad uczestnikami
od pierwszej edycji konkursu czuwa
muza Erato - opiekunka poezji miłosnej, do której poeci zwracają się z
prośbą o natchnienie.
W kategorii poezja laureatami zostali: Wojciech Norkiewicz kl. Ia LO
nr I, Kinga Szczupak kl. IV TE ZSP
nr 1, Martyna Wrzalska kl. IId LO
nr I oraz przyznało dwa wyróżnienia:
Zuzanna Rozdolska kl. Id LO nr I,
Agata Świsulska kl. Ic LO nr I.
W kategorii proza jury wybrało
dwóch laureatów: Paulinę Błasek kl.
III TRI ZSP nr 1, Julię Wróbel kl.
IV TB ZSP nr 2 oraz przyznało wyróżnienie: Martyna Kurzawska kl. I
LOa ZSP nr 1.
Jak co roku Starostwo Powiatowe
ufundowało nagrody dla laureatów,
wyróżnionych i uczestników konkursu, a Rada Rodziców dofinansowała
biesiadę. Podczas wspólnego biesiadowania laureaci i wyróżnieni zaprezentowali dowolny utwór poetycki
lub fragment prozy ze zgłoszonego do
konkursu zestawu. W trakcie indywidualnych rozmów z jury konkursu
młodzież otrzymała cenne wskazówki dotyczące warsztatu pisania.
Tradycyjnie dyrektor szkoły Bogumiła Drobina wręczyła staroście
oraz dyrektorom szkół „Antologię
poezji i prozy młodych twórców”,
będącej pokłosiem XVIII edycji kon-

tomiki to: „Miłość jak motyl”, „Nie
ma słońca bez cienia”.

Aż strach pomyśleć
Aż strach pomyśleć,
co się z tym życiem stało.
Na głowie tyle siwych włosów
pamięcią czasu przyprószonych,
na twarzy dziwna radość
falami smutku pomarszczona,
na strunach życia niedołężne
palce w bólu zastygają
i jak tu jakąś pieśń zagrać,
gdy inni już pieśni nie słuchają.
Aż strach pomyśleć,
co się z tym życiem stało.
Gdy nie wiem, gdzie i komu
miłość jak drobne grosze
po drodze się rozdało.
Zostało tylko serce gorące.
A jedno serce - to za mało.

Zaproszeni gości uważnie wsłuchiwali
się w recytowaną poezję

Raport SMOG-owy
debiutów poetyckich i prozatorskich,
które poprowadzili Karolina Nowak
i Jakub Wojtkowski (ILOa).
Do jury debiutów poetyckich zaproszono regionalnych twórców, którym poezja jest bardzo bliska, panie:
Danutę Idzikowską, Aleksandrę
Jokiel i Piotra Wieczorka.
Do konkursu prace nadesłało
20 uczestników z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjr Henryka
Sucharskiego w Kępnie, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Kępnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Każ-

kursu literackiego opracowaną przez
Danutę Wabnic.
Uroczystość przygotowali: Danuta Wabnic, Aleksandra Kowalek
i Dariusz Baranowski.
Wszystkim debiutującym, zdobywającym pierwsze doświadczenia twórcom, życzymy entuzjazmu
i optymizmu, przekonania, że dar
tworzenia gwarantuje pogodę ducha i radość czerpaną z codziennych
doświadczeń oraz powodzenia w
pisaniu.
Danuta Wabnic,
Aleksandra Kowalek

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

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10 (µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04

39 (155%)
21 (84%)
23 (92%)
41 (163%)
51 (204%)
43 (171%)

55 (110%)
31 (62%)
35 (70%)
56 (111%)
72 (144%)
59 (118%)

Bywało lepiej
Dobra
Dobra
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Bywało lepiej

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

Bardzo zła

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

Kilkanaście zastępów
straży i samolot
walczyły z pożarem
4 kwietnia br., około godziny
12.20, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o pożarze w
Donaborowie. Do działań zadysponowano 18 zastępów straży pożarnej oraz samolot gaśniczy, który
dokonał jednego zrzutu wody. - Ze
względu na rozmiar zdarzenia oraz
silny wiatr potęgujący prędkość
rozprzestrzeniania się pożaru zadysponowano znaczne siły i środki
z terenu powiatu kępińskiego oraz

wieruszowskiego. W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu
działało 76 strażaków, służby leśne
oraz samolot gaśniczy Lasów Państwowych – mówi mł. kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno. Dzięki
szybkiej reakcji strażaków sytuacja
została dość szybko opanowana, a
ogień nie rozprzestrzenił się na większy teren. Spaleniu uległy łącznie 3
ha zrębu leśnego oraz młodnika wraz
z poszyciem leśnym. Strażacy działali na miejscu przez 6 godzin.
Oprac. KR

Kępińscy policjanci zwracają się z apelem do mieszkańców Kępna oraz powiatu kępińskiego o właściwe znakowanie posesji. Brak wyraźnych numerów na budynkach może
utrudnić pracę służbom ratunkowym

Pamiętajmy o obowiązku
znakowania posesji

Właściciel, użytkownik lub administrator posesji, nieruchomości
zabudowanej, zobowiązany jest do
oznakowania posesji stosownym numerem. Numeracja budynków musi
być czytelna i podświetlona. Jest to
bardzo ważne, ponieważ w momencie, gdy wzywamy na pomoc służby ratunkowe, brak odpowiedniego
oznakowania może wydłużyć dojazd
służb ratowniczych pod wskazany
adres. W takich przypadkach cenna
jest każda minuta, którą niejednokrotnie służby ratunkowe poświęcają
na odnalezienie właściwego adresu z
powodu braku stosownego oznakowania posesji.
Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie przeprowadziła działania informacyjne w tym zakresie. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości
związanych z numeracją domów,
policjanci przeprowadzali rozmowy
z właścicielem posesji. Od kwietnia
wobec osób, które nie zastosują się
do przepisów, zostaną zastosowane
sankcje wynikające z art. 64 Kodeksu

Wykroczeń: § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości, nie

chomości, nawą ulicy lub placu albo
miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Od kwietnia osoby, które nie zastosują się do przepisów dotyczących
znakowania posesji, zostaną ukarane. Fot. www.wagrowiec.naszemiasto.pl

dopełnia obowiązku umieszczania
w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki
z numerem porządkowym nieru-

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie
dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości.
Oprac. KR

Tragiczne w skutkach zdarzenie drogowe na ul. Solidarności w Kępnie

W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu działało 76 strażaków, służby
leśne oraz samolot gaśniczy Lasów Państwowych . Fot. OSP Opatów

Fot. KP PSP Kępno

Pożar zrębu leśnego i młodnika w Donaborowie

Fot. Radio SUD

straż pożarna

We wtorek, 2 kwietnia 2019 r., w Starostwie Powiatowym
w Kępnie zawarta została umowa na udzielenie pożyczki
pomiędzy Powiatem Kępińskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Pożyczka dla szpitala Dwie osoby potrącone na „pasach”

Umowa opiewa na kwotę
1.000.000,00 złotych.
Zgodnie z warunkami umowy
udzielona pożyczka wykorzystana
zostanie na uregulowanie bieżących
zobowiązań szpitala.
Podpisanie umowy pożyczkowej
jest kolejnym z działań podjętych
przez Zarząd Powiatu Kępińskiego
mających na celu poprawę kondycji
finansowej tej jednostki.
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Warto przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat z budżetu
Powiatu na dofinansowanie działań
inwestycyjnych szpitala przekazanych zostało łącznie 1.785.000,00 zł.
Obecnie na zlecenie Powiatu Kępińskiego opracowywany jest program naprawczy. Celem jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających
poprawę finansów SPZOZ w Kępnie.
Oprac. bem
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dzonych przez policję – relacjonuje
mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP
Kępno.
Osoby poszkodowane w stanie
ciężkim zostały przekazane przybyłym na miejsce załogom Pogotowia
Ratunkowego i przetransportowane
do szpitala w Kępnie. Ze względu
na bardzo poważny stan mężczyzny,
po badaniach został on przetransportowany do szpitala w Kaliszu,

gdzie do późnych godzin nocnych był
operowany. Niestety, wskutek odniesionych obrażeń, zmarł w czwartek.
Jego 68-letnia żona doznała ogólnych
obrażeń ciała, jej życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.
Kierująca citroenem w chwili
zdarzenia była trzeźwa. Dokładne
przyczyny i okoliczności zdarzenia
bada Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie. 		
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

Podpisano umowę na pożyczkę dla kępińskiego
szpitala w wysokości 1 mln zł

W środę, 3 kwietnia br., około
godziny 20.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu
na ul. Solidarności w Kępnie. Doszło
tam do potrącenia przez samochód
osobowy dwóch pieszych – 68-letniej
kobiety i 71-letniego mężczyzny. Ze
wstępnych ustaleń policji wynika, że
kierująca citroenem, 44-letnia mieszkanka Kępna, nie zachowała należytych środków ostrożności i potrąciła
na przejściu dla pieszych dwie osoby.
Do zdarzenia zadysponowano
dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Poszkodowane osoby znajdowały się na jezdni,
jedna z nich była nieprzytomna. Na
potrzeby akcji zablokowano ruch
w obu kierunkach. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
i oświetleniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym
oraz pomocy w udrożnieniu ruchu
po zakończeniu czynności prowa-

Kierująca citroenem nie zachowała należytych środków
ostrożności i potrąciła na przejściu dla pieszych dwie osoby

Straż pożarna

ogłoszenia

Pamiętajmy o szkodliwości wypalania traw i zwiększajmy
świadomość znajomych

Stop pożarom traw!
Stop pożarom traw!
Słoneczna pogoda i panująca susza
w połączeniu z podmuchami wiatru to
doskonałe warunki do szybkiego rozwoju pożarów. Niestety, wraz z nadejściem
wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie
suchych traw i pozostałości roślinnych na
łąkach i nieużytkach rolnych, co bardzo
często jest przyczyną pożarów.
Wypalanie traw nie użyźni gleby
Obszary zeszłorocznej, wysuszonej
roślinności, która ze względu na okresy
wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, w połączeniu z nieodpowiedzialnością
ludzi, skutkują gwałtownym wzrostem
ilości pożarów. Za ponad 94% przyczyn
powstania tego typu pożarów odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród
wielu ludzi panuje mylne przekonanie,
że spalenie suchej trawy użyźni glebę,
co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost
młodej trawy. Rzeczywistość wskazuje,
że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się,
zahamowany zostaje bardzo pożyteczny,
naturalny rozkład resztek roślinnych
oraz asymilacja azotu z powietrza. Gleba
potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić
do stanu sprzed pożaru. Ponadto do atmosfery przedostaje się szereg związków

chemicznych, będących truciznami dla
ludzi i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną pożarów, w których ludzie
tracą dobytek życia. Występuje też bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia oraz życia
ludzi i zwierząt.
48.767 pożarów traw w 2018 roku
W 2018 r. w Polsce odnotowano
149.434 pożary, wśród których 48.767,
czyli aż 33%, to pożary traw na łąkach i
nieużytkach rolnych, w większości spowodowane przez ludzi. Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu
(25.345), co stanowiło 51% wszystkich
pożarów traw w ubiegłym roku. Tego
typu pożary były bezpośrednią przyczyną śmierci aż 7 osób, a 81 osób zostało
rannych. Ginie też wiele bezbronnych
zwierząt. Straty spowodowane pożarami
traw w 2018 r. oszacowane zostały na
32.956.500 zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Państwową Strażą Pożarną prowadzą akcję
„Stop pożarom traw”. Kampania ma na
celu uświadomienie, jak niekorzystne dla
środowiska jest wypalanie traw.
Pożary traw co 10 minut
Co roku strażacy walczą ze zjawiskiem wypalania traw. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i często
duże rozmiary, angażują znaczną liczbę

sił i środków straży pożarnych. W 2018
r. strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i
nieużytków rolnych średnio co 10 minut.
Każda interwencja to także poważny wydatek finansowy. W zeszłym roku podczas
akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 123.153.186 litrów wody. Co więcej, strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i
nieużytkach, w tym samym czasie mogą
być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu.
Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność
ludzi, związaną z wypalaniem traw, nie
dojadą na czas tam, gdzie są potrzebni.
Wypalanie traw zagładą
fauny i flory
Pożary traw powodują spustoszenie
dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na
ziemi i w krzewach. Dym uniemożliwia
pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk, a
owady giną w płomieniach, co powoduje
zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów i w konsekwencji – obniżenie plonów roślin. Giną też zwierzęta domowe,
które przypadkowo znajdą się w zasięgu
pożaru oraz zwierzęta leśne, jak sarny,
jelenie, lisy, zające czy dziki. Płomienie
niszczą miejsca bytowania zwierzyny
łownej, m.in. bażantów czy kuropatw. W
płomieniach lub na skutek podwyższonej
temperatury ginie wiele pożytecznych
gadów, płazów i ssaków, a także wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in.
dżdżownice, pająki, owady czy mrówki.
Ogień rozprzestrzenia
się z prędkością 20 km/h
Należy pamiętać, że po okresie zimy
trawy są wysuszone i palą się bardzo
szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się
pożaru może wynosić ponad 20 km/h (dla
porównania – szybki bieg to prawie 19
km/h, a szybka jazda na rowerze to około
30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia po-

maga także wiatr. Osoby, które decydują
się na wypalanie traw, przekonane są, że
w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby w porę zareagują. Niestety, czasami kończy się to tragedią – pożary bardzo
często wymykają się spod kontroli i w
niezwykle szybkim tempie przenoszą się
na pobliskie lasy i zabudowania.
Lasy zagrożone pożarem
Jeśli ogień rozprzestrzeni się i obejmie las, jest to kolejne potężne zagrożenie.
Spalony las przestaje być naturalną barierą
zatrzymującą zanieczyszczenia i zatruwa
okolicę gazami oraz pyłami. Skutki pożaru
mogą być odczuwalne w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w
bliskim sąsiedztwie ognia z uwagi na dużą
toksyczność dymu. Ponadto zadymienie
może spowodować zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych. W
naszym regionie obserwujemy dużą lesistość. Pożary lasów mogą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę
obowiązujący w niemal całej Polsce najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
Wysokie kary za wypalanie traw
Osoby wypalające trawy muszą liczyć
się z konsekwencjami – jest to bowiem działanie surowo zabronione. Za wypalanie traw
grożą wysokie kary grzywny (nawet do
5.000 zł), a w przypadkach, kiedy zagrożone jest mienie lub życie – od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego osobom
wypalającym trawy grożą także dotkliwe
kary finansowe nakładane przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w postaci zmniejszenia od 1% do 20%, a w
skrajnych przypadkach nawet odebrania,
należnej wysokości wszystkich rodzajów
dopłat bezpośrednich za dany rok.
Tegoroczne pożary traw w powiecie
Od początku roku w powiecie kępińskim straż pożarna wzywana była do

wielu pożarów traw i nieużytków rolnych.
Do pierwszego w tym roku pożaru traw
doszło już 2 lutego br. w Grębaninie
(straty objęły 1 m 2). Kolejne zdarzenie
zgłoszone zostało 18 lutego br. Doszło
do niego przy ul. Poznańskiej w Kępnie
(10 m 2). Dwa dni później, 20 lutego br.,
do pożaru doszło w Proszowie (30 m 2).
Następny miał miejsce 28 lutego br. w
miejscowości Granice (10 m 2). 2 marca
br. doszło do pożaru w Opatowie (25
m 2), a 4 marca br. – w Trębaczowie (100
m 2). 7 marca br. przyniósł dwa zdarzenia: w Kierznie (10 m 2) i przy ul. Małcużyńskiego w Kępnie (20 m 2). 12 marca br.
to pożar w Taborze Wielkim (20m 2). 23
marca br. doszło do następnych dwóch:
przy ul. Kolejowej w Łęce Opatowskiej
(2000 m 2) i Słupi pod Kępnem (2500
m 2). Kolejnego dnia doszło do pożaru w
Zgorzelcu (20 m 2), a dzień później – w
Turkowach (20 m 2). 28 marca br. to pożar w Nowej Wsi Książęcej (40 m 2), a 31
marca br. – przy ul. Łąkowej w Baranowie (1000 m 2). 1 kwietnia br. miały miejsce dwa pożary: w Bralinie (10m 2) i
przy ul. Poznańskiej w Kępnie (10 m2), a 3
kwietnia doszło do kolejnego, tym razem
w Słupi pod Kępnem (500 m2). Od 4 do
7 kwietnia br. jednostki ochrony przeciwpożarowej 6-krotnie podejmowały działania związane z pożarami traw. Dotychczas spłonęło łącznie ponad 6.000 m2 traw
i nieużytków rolnych. - Należy zaznaczyć,
że statystycznie najwięcej pożarów tego
typu przypada na kwiecień, więc prawdopodobnie statystyka będzie się dynamicznie zmieniać w najbliższym czasie.
W ubiegłym roku w powiecie kępińskim
odnotowano 123 zdarzenia związane z
pożarami traw (52 na terenach rolnych,
71 – na pozostałych terenach) – podkreśla mł. kpt. Paweł Michalski z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie.		
Oprac. KR

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE
PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Od 01 stycznia 2019 r. istnieje możliwość telefonicznego oraz elektronicznego umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod
numerem: 62 78 28 968 lub mailowo pod adresem: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie tj. od poniedziałku do piątku od 07:30
do 15:30.
Osoby bez rezerwacji będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej
się zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanym wyżej
numerem telefonu.
Ponadto na stronie Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz na stronie BIP Powiatu i każdej z Gmin, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone jest nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie dostępna jest lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dni przyjęć

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
prowadzony przez Powiat Kępiński

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
prowadzony przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra

Lokal

Godziny przyjęć

Lokal

Godziny przyjęć

Urząd Gminy w Baranowie
ul. Rynek 21, 63-604 Baranów

14:00 – 18:00

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie*
Perzów 77a, 63-642 Perzów

08:00 – 12:00

11:30 – 15:30

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej*
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

07:30 – 11:30

11:30 – 15:30

Urząd Gminy w Rychtalu*
ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal

11:30 – 15:30

Czwartek

11:30 – 15:30

Urząd Gminy w Bralinie*
ul. Rynek 3, 63-640 Bralin

11:30 – 15:30

Piątek

11:30 – 15:30

Urząd Gminy w Trzcinicy*
ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

07:30 – 11:30

Poniedziałek
Wtorek
Środa

Starostwo Powiatowe w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

* wkażdej z w/w lokalizacji w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi poniedziałek, wtorek, środę, czwartek,
piątek miesiąca w w/w lokalizacjach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatna pomoc prawna w punktach udzielana będzie przez adwokatów oraz radców prawnych, natomiast nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będzie przez doradców obywatelskich.
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straż pożarna
wieści znad pomianki
kwiecień 2019, nr 15 (917)

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską

Podpisano umowę o współpracy trójstronnej pomiędzy Gminami Byczyna i Łęka Opatowska a firmą „Idźczak Meble”

„Dilerka emocji” w bibliotece

Chcą inwestować w edukację młodych
Jak wskazują sygnatariusze porozumienia, głównym celem zawarcia
umowy jest chęć podniesienia jakości
kształcenia zarówno ogólnego, jak i
zawodowego uczniów szkół, dla których organami prowadzącym są Gminy Byczyna oraz Łęka Opatowska.

operator wózków widłowych, mechanik maszyn i urządzeń, projektant,
grafik oraz sprzedawca.
Porozumienie ma przynieść korzyści zarówno dla samorządów,
przedsiębiorstwa, jak i szkół oraz
uczniów. Mają nimi być: zwiększenie

Jak podkreśla wójt A. Kopis, porozumienie jest odpowiedzią
na wymagania i oczekiwania lokalnego rynku pracy

Priorytetem jest też zwiększenie
liczby przyszłych pracowników w zawodach: operator maszyn stolarskich,
tapicer, stolarz, krawiec, magazynier,

dostępności do miejsc pracy, rozwój
lokalny, nawiązanie współpracy w
zakresie kształcenia ogólnego, wykształcenie wykwalifikowanej kadry

w branży meblowej oraz wzmocnienie wizerunku firmy jako podmiotu
odpowiedzialnego społecznie.
Uczniowie mają mieć możliwość
uzyskania stypendiów, a także, dzięki
powiązaniu kształcenia teoretycznego z praktyką rynkową i nabywaniu
umiejętności zawodowych, zdobywania kwalifikacji odpowiadających
potrzebom rynku pracy. Absolwenci
powinni zaś zyskać gwarancję zatrudnienia.
- Podpisanie tej trójstronnej
umowy to wyjście naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom wynikającym z obecnej sytuacji na lokalnym
rynku pracy – podkreślił wójt gminy
Łęka Opatowska Adam Kopis. - Myślę, że za przykładem firmy „Idźczak Meble” również inne przedsiębiorstwa z terenu gminy Łęka
Opatowska będą zainteresowane
współpracą ze szkołami średnimi i
branżowymi. Inwestując w edukację
uczniów, przedsiębiorstwa inwestują
w rozwój swojej firmy, zyskując kompetentnych i właściwie przygotowanych pracowników – wskazał.
Oprac. bem

Chór „Echo”oraz Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej zaprosili na spotkanie z pieśnią
patriotyczną

Patriotyczne śpiewanie

A. Lingas-Łoniewska opowiadała m.in.
o swoich pisarskich początkach

Czytelnicy zaproszeni zostali na
spotkanie z wrocławską pisarką, nazywaną przez swoich fanów „dilerką
emocji”, autorką ponad trzydziestu
bestsellerowych powieści łączących
romans, dramat i sensację.
Jego uczestnicy dowiedzieli się,
jak wyglądały pisarskie początki
Agnieszki Lingas-Łoniewskiej: pisanie do szuflady, następnie - za namową przyjaciółek - publikowanie w
Internecie, a w końcu wydanie pierwszej książki.
Autorka zdradziła też, że napisanie każdej z nich poprzedza skrupulatnym badaniem środowisk i zagadnień, o których ma zamiar pisać,
dzięki czemu jej powieści są tak autentyczne. Wszystkie jej książki są

pełne emocji, wpisują się przy tym w
różne gatunki literackie. Każdy może
w nich znaleźć coś dla siebie.
W trakcie spotkania między zadającymi wiele pytań czytelnikami a
A. Lingas-Łoniewską wywiązała się
żywa dyskusja.
Na zakończenie dyrektor biblioteki Gabriela Brzezińska wręczyła
pani Agnieszce karmę dla psów i kotów. Pisarka prowadzi bowiem akcję
„Karma zamiast kwiatka” i zebraną
podczas spotkań żywność dla zwierząt przekazuje organizacji „Ekostraż” we Wrocławiu.
Po spotkaniu czytelnicy mogli zrobić sobie z jego bohaterką
pamiątkowe zdjęcie oraz zakupić
książkę z dedykacją.
Oprac. bem

Odbyły się spotkania informacyjne odnośnie możliwości
gazyfikacji miejscowości Łęka Opatowska, Opatów i Siemianice

Spotkania informacyjne
dotyczące gazyfikacji
Podczas spotkań przekonywano mieszkańców do zmiany
źródła ogrzewania na gazowe

Wśród wykonywanych przez chór „Echo” pieśni była m.in. „Rota”.
Spotkanie z pieśnią patriotyczną przygotowane zostało przez chór
„Echo” z Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Łęce Opatowskiej oraz Zespół Szkół
w Łęce Opatowskiej z okazji setnej
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.
W uroczystości zorganizowanej
w Domu Strażaka-Rolnika w Łęce
Opatowskiej uczestniczyli: wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis,
sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak, członkowie chóru „Słupianie”
ze Słupi pod Kępnem, członkowie
Koła PZERiI, uczniowie, mieszkańcy gminy Łęka Opatowska oraz gmin
ościennych.
Chór „Echo” pod kierownictwem
Jadwigi Kłodnickiej wykonał sie-
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dem pieśni, wśród których znalazła
się „Rota”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej zaprezentowali natomiast przedstawienie
pt. „Pisk orła” również prezentujące
utwory patriotyczne.

Obecni włączyli się do wspólnego śpiewania patriotycznych pieśni z
akompaniamentem grającego na akordeonie dyrygenta chóru „Słupianie”.
Oprac. bem

Uczniowie podstawówki zaprezentowali
patriotyczny spektakl
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Spotkania informacyjne odnośnie możliwości gazyfikacji miejscowości Łęka Opatowska, Opatów
i Siemianice miały miejsce 28 marca
2019 r. w Łęce Opatowskiej i Opatowie. Była to już trzecia próba przekonania mieszkańców do zmiany źródła
ogrzewania na gazowe.
Spółka NOVATEK-BLUE GAZ,
która jest zainteresowana budową infrastruktury i dostawą paliwa gazo-

wego, zaoferowała budowę stacji regazyfikacji LNG oraz sieci gazowej,
do której podłączone będą budynki
użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa oraz domy mieszkalne.
Warunkiem ekonomicznym realizacji takiego przedsięwzięcia jest
pozyskanie odpowiedniej liczby odbiorców w miejscowościach Łęka
Opatowska, Opatów i Siemianice.
Oprac. bem

Region

gmina
Podpisano umowę na wykonanie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Perzowie

GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2019, nr 15 (868)

Umowa z wykonawcą
termomodernizacji
Czytelnicy Roku 2018 nagrodzeni
Rozstrzygnięto organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Perzowie plebiscyt na Czytelnika Roku

Wykonawca termomodernizacji
perzowskiej szkoły, zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych, wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego.

15 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród czytelnikom, którzy w 2018 r. systematycznie
przychodziły do biblioteki i wypożyczyli dużą liczbę
książek.
Plebiscyt jest organizowany przez Bibliotekę
Publiczną w Perzowie od kilku lat, a jego głównym
zadaniem jest promocja czytelnictwa oraz utrwalanie nawyku czytania już od najmłodszych lat. Trwa
przez cały rok kalendarzowy i jest adresowany do
wszystkich mieszkańców gminy Perzów, którzy są
zarejestrowani w bibliotece.

perzowskim ZS wymieniona zostanie
stolarka okienna i drzwiowa z zastosowaniem nowej technologii oraz zrealizowane roboty elewacyjne poprzez
ocieplenie ścian zewnętrznych, a tak-

Najlepsi czytelnicy wypożyczyli
w ubiegłym roku ponad 100 książek

Głównym zadaniem plebiscytu jest promocja czytelnictwa
oraz utrwalanie nawyku czytania już od najmłodszych lat

W tym roku głównym kryterium
było przekroczenie 100 egzemplarzy
wypożyczonych książek, w związku
z czym jury wyłoniło 5 osób, które
otrzymały nagrody.
Czytelnikami Roku zostali: Adrianna Sobczyk, Maria Kapral,
Celina Luźniak, Adriana Koniczna
i Maria Kurzeja.
- Wszystkim nagrodzonym gorąco gratulujemy i zachęcamy do czytania również i w tym roku – podkreślają bibliotekarze z Perzowa.
Oprac. bem

W piątek, 22 marca 2019 r., Biblioteka Publiczna w Perzowie zorganizowała spotkanie
autorskie z podróżnikiem i pisarzem – Romanem Pankiewiczem

Wójt gminy D. Froń podpisała umowę na realizację zadania
związanego z termomodernizacją perzowskiej szkoły

2 kwietnia 2019 r. wójt gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę z wybraną firmą
- Przedsiębiorstwem Ogólnobudowlanym EXDACH Małgorzata Kmieć z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim na realizację zadania
związanego z termomodernizacją
Zespołu Szkół w Perzowie.
Łączny koszt inwestycji wyniesie
716.118,02 zł. W ramach zadania w

że roboty dekarskie, w tym docieplenie dachu i stropodachu. Zmodernizowana zostanie instalacja c.o.
Zakończenie wszystkich prac
przewiduje się na 30 września 2019 r.
- Naukę w roku szkolnym
2019/2020 dzieci będą realizować już
w pięknej, wyremontowanej i ciepłej
szkole – powiedziała wójt D. Froń.
Oprac. bem

Autorskie spotkanie z najmłodszymi
Wójt Gminy Perzów,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018, poz. 2204 ze zm.)
informuje,
że podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Perzów, wykaz nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Perzów o numerze
ewidencyjnym 413/1, stanowiącej zasób mienia komunalnego
Gminy Perzów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/

W spotkaniu z Romanem Pankiewiczem uczestniczyli uczniowie
klas 0–III Szkoły Podstawowej w
Trębaczowie.
Autor znany ze swoich publikacji podróżniczych, w ostatnim czasie napisał również cykl książek dla
najmłodszych pt. „5 ważnych zawodów”.
Wszyscy z zainteresowaniem słuchali, jak ważną funkcję w społeczeństwie pełnią osoby, które stały się bohaterami jego książek pn.: „Ratownik
medyczny”, „Listonosz”, „Żołnierz”,
„Policjant” oraz „Strażak”.
Dzieci miały możliwość aktywnego uczestniczenia w zabawie, odgadując ostatnie frazy rymowanek
odnoszących się do książkowych
tekstów.
Oprac. bem
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W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
ustawiono dziewięć dystrybutorów z wodą

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2019, nr 15 (1191)
Akcja pn. „Czysty las Bralin – sprzątamy lokalny świat na wiosnę”

Mieszkańcy po raz kolejny
wyszli z inicjatywą sprzątania lasu
W niedzielę, 31 marca br., mieszkańcy gminy Bralin wzięli udział we
współorganizowanej po raz kolejny
przez Ewelinę Kuźnik oraz Tomasza Biziaka akcji pn. „Czysty las
Bralin – sprzątamy lokalny świat na
wiosnę”. Niezmiernie cieszy ogromny odzew mieszkańców. Frekwencja
oraz pogoda w trakcie akcji sprzątania lasu wokół bralińskiego cmentarza dopisały.
Około 70 osób, którym nie jest
obojętny stan lokalnej przyrody, spotkało się w jednym celu – pracy na

Mieszkańcy gminy Bralin spisali się znakomicie, oczyszczając
las ze śmieci. Fot. Tomasz Biziak, Rafał Rams

Dzieci chętnie korzystają
z dystrybutorów z wodą

Fot. Tomasz Biziak, Rafał

Rams

udziału w akcji. Po ciężkiej pracy w
lesie przyszedł czas na odpoczynek i
wspólne biesiadowanie. Cieszy fakt,
że tak wielu mieszkańcom gminy
Bralin nie jest obojętne to, co dzieje
się w najbliższym otoczeniu – podsumowują organizatorzy niedzielnej
akcji. Oby więcej takich inicjatyw
społecznych i jak najmniej śmieci w
lasach!		
M. Gudra

W akcji brali udział nie tylko dorośli, ale także dzieci, które chciały
pomóc w dbaniu o naszą planetę. Fot. Tomasz Biziak, Rafał Rams

rzecz środowiska naturalnego. - Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wysiłek i zaangażowanie włożone w sprzątanie lasu.
Serdeczne podziękowania należą się
również wójtowi gminy Bralin Piotrowi Hołosiowi, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie,
sołectwu Bralin oraz sołtys Bralina Aleksandrze Maciej, Maciejowi
Lewkowi, a także Marianowi Kłoskowi za przygotowanie przepysznej zupy oraz wielu innym osobom,
które znalazły czas i chęci do wzięcia

Chcesz się napić?
Wybierz wodę!

Zgodnie ze stanowiskiem ministra edukacji narodowej, ministra
zdrowia oraz ministra sportu i turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie
zdrowego żywienia uczniów, ich obowiązkiem jest zapewnienie uczniom
dostępu do wody pitnej. W Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie tak właśnie jest. Na
każdym korytarzu oraz w budynku
sali gimnastycznej ustawiono dziewięć dystrybutorów z wodą. Aby się
w nią zaopatrzyć, uczniowie powinni
zabierać z domu kubeczki lub butelki
– w ten sposób ograniczą powstawanie plastikowych odpadów.
Miejmy nadzieję, że dzięki do-

stępowi do świeżej wody dzieci przestaną sięgać tak często po niezdrowe
słodzone napoje. Jeśli tak się stanie,
wnet poprawi się ich metabolizm,
będą miały więcej energii do nauki i
zabawy. Na dłuższą metę przyczyni
się to do ich prawidłowego rozwoju,
utrzymania właściwej wagi ciała oraz
ogólnego dobrego samopoczucia.
Uczniowie powinni zdawać sobie
sprawę, że jeśli odpowiednio nie nawodnią swoich organizmów (około
1,5 l wody), będą się czuli gorzej.
Dyrekcja dokłada starań, by zapewnić dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki w czasie ich pobytu w
szkole. Oby uczniowie szanowali to,
co im ofiarowano. Jacek Kuropka

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego „Kwiaty
Polskie” w Bralinie były gośćmi Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie

W trosce o Ziemię
Najmłodsi dowiedzieli się, jak
segregować odpady i czemu to służy

W sprzątanie okolicy zaangażowali się druhowie
z OSP Bralin. Fot. Tomasz Biziak, Rafał Rams

Przekazano teren budowy kanalizacji sanitarnej w Mnichowicach

Coraz bliżej skanalizowania Mnichowic

4 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Bralin, w obecności wójta Piotra
Hołosia oraz kierownika technicz-

nego firmy „EKO-KAN-GAZ” Sp.
z o.o. Tomasza Woźniaka, nastąpiło podpisanie protokołu przekazania

Umowę podpisali wójt P. Hołoś oraz kierownik techniczny
firmy „EKO-KAN-GAZ” Sp. z o.o. Tomasz Woźniak
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terenu w celu realizacji zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z wymianą sieci wodociągowej w
Mnichowicach”. Podpisanie protokołu miało miejsce po wcześniejszych
uzgodnieniach organizacyjnych na
miejscu inwestycji, w których brał
udział inspektor nadzoru inwestorskiego. Przekazanie nastąpiło na podstawie umowy z wykonawcą robót
budowlanych, zawartej 19 lutego br.
W ciągu najbliższych trzech tygodni będą trwały prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Budowa kanalizacji sanitarnej w
Mnichowicach w znaczący sposób
poprawi komfort życia mieszkańców miejscowości oraz będzie miała
pozytywny wpływ stan środowiska
naturalnego w sołectwie.
M. Gudra
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28 marca br. przedszkolaki z grup
„Maczki” i „Bratki” z Przedszkola
Samorządowego „Kwiaty Polskie”
w Bralinie były gośćmi istniejącego
od 2014 roku Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. Tam
doskonaliły wiedzę na temat zachowań poprawiających kondycję naszej
planety.
Podczas wycieczki dzieci spotkały sympatyczną Sowę, która uczyła
ich zasad właściwej segregacji śmieci
i uzmysłowiła dzieciom, czemu ona
służy. Każdy przedszkolak musiał
zmierzyć się z zadaniem umieszczenia odpadu we właściwym pojemniku. Dzieci poznały znaczenie no-

wych słów: recykling i rekultywacja.
Następnie przewodnik oprowadził
przedszkolaki po terenie zakładu.
Zwiedzający ujrzeli hałdy sprasowanych, plastikowych butelek, aluminiowych puszek, starych opon i
makulatury. Wszystkie te odpady zostaną przetworzone i powstaną z nich
nowe, przydatne rzeczy, np. koszulki,
ciepłe polary, papier, a nawet rowery.
Miłym akcentem wycieczki był
upominek w postaci ekologicznej
torby z niespodziankami w środku.
Wizyta w ZZO Olszowa z pewnością
wpłynie na wzrost świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Ziemi.
M. Gudra

Region

gmina
kurier baranowa
kwiecień 2019, nr 15 (1110)

Czy wiosna lubi futbol?

szkolne teamy z klas IV-VI z Baranowa, Grębanina, Donaborowa, Łęki
Mroczeńskiej, Słupi pod Kępnem,
Mroczenia, Opatowa, Kępna i Mikorzyna. Po losowaniu stworzono trzy
grupy. Ich zwycięzcy stoczyli między
sobą walkę o najcenniejsze nagrody.
Przegrani otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Suche wyniki nie oddają dramatyzmu niektórych spotkań. Oto np.
grającym w grupie pierwszej Baranowem złośliwy wicher zakręcił niczym
Piotrem Żyłą w Planicy. Pierwszy
mecz wygrany po bramce kuriozum,
bo zwycięskiego gola strzelił chyba
Sam Pan Wiatr. No i mecz numer

dwa, zakończony podobnym ekscesem, tylko tym razem na niekorzyść
dzielnych piłkarzy z Baranowa.
Warto również docenić wyczyn Donaborowa, który w ćwierćfinale gola
na wagę cennego remisu zdobył w
ostatniej sekundzie meczu, a drugie
miejsce w turnieju wywalczył po
zwycięskiej serii rzutów karnych. W
baranowskim turnieju triumfowali
reprezentanci kępińskiej „trójki”. Zespół ten wyraźnie górował nad całą
stawką przede wszystkim siłą fizyczną. Na drugim miejscu zameldował
się reprezentant gminy Baranów, czyli wspomniany już Donaborów, a na
trzecim – Mikorzyn.
ems

Drużynowe Biegi Przełajowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kępińskiego odbyły się w Mielęcinie
Po eliminacyjnym turnieju „Wielkopolskiego Orlika” dla klas IV-VI, który rozegrano w Baranowie 2 kwietnia br., nasuwa
się oczywiste pytanie: czy wiosna lubi futbol? Po tym, co wyczyniała tego dnia na boisku i poza nim, z pewnością każda
komisja dyscyplinarna nałożyłaby na nią surową karę. A to zesłany złośliwie wicher co rusz porywał piłkę i próbował zmienić
przebieg zawodów, a to wściekle szarpał namiot-szatnię, w której schroniło się ponad 100 uczestników tych zawodów... Im jednak niestraszny był wicher ani ziąb. Sportowa odpowiedź na fanaberie wiosny to wspaniała gra i emocjonujący finał zawodów,
w którym reprezentacja Szkoły Podstawowej w Donaborowie w porywającym stylu wywalczyła awans do kolejnej rundy. Atak
zimna zawodnicy odparli hektolitrem gorącej herbaty!
ELIMINAC JE TURNIEJU
PIŁK ARSKIEGO
”
„WIE LKOPOLSKI ORLIK 2019
Baranów – Słupia 1:0
Donaborów – Opatów 3:1
SP nr 3 Kępno – Mroczeń 3:1
Słupia pod Kępnem – Mikor zyn 1:1
Opatów – Grębanin 1:1
Mroczeń – Łęka Mroczeńska 0:0
Baranów – Mikor zyn 0:1
Donaborów – Grębanin 2:1
SP nr 3 Kępno – Łęka Mroczeńska 1:1

We wtorkowe przedpołudnie, 2
kwietnia br., na baranowskim „Orliku” o dwa premiowane awansem

miejsca oraz nagrody ufundowane
przez wójta gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską-Siwek walczyły

Mroczeń znów w czołówce

Finał y:
Mikor zyn – Donaborów 3:3
SP nr 3 Kępno – Donaborów 3:0
SP nr 3 Kępno – Mikor zyn 3:0
1:2
Mikor zyn – Donaborów (rzuty karne)
Ogólna klasy fikacja:
1. SP nr 3 Kępno
2. Donaborów
3. Mikor zyn

Najlepszy zawodnik:
Wojciech Kałus (SP nr 3 Kępno)
Najlepszy bramkarz:
Krystian Skiba (Mikorzyn)
Najlepszy strzelec:
Gracjan Malcher (Donaborów)

Na baranowskim „Orliku” można było podziwiać
zaciętą i wyrównaną walkę młodych piłkarzy

Kolejne sukcesy młodych tancerzy z Baranowskiego Studia Tańca podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Dobrzeniu Wielkim oraz „Dance Festival” w Miliczu

27 marca br. w Mielęcinie uczniowie szkół podstawowych z terenu
powiatu kępińskiego rywalizowali w
Drużynowych Biegach Przełajowych.
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu reprezentowana była przez cztery drużyny: dziewczyny z rocznika 20032005 oraz chłopców: rocznik 2008 i
młodsi, rocznik 2006-2007 i rocznik
2003-2005. Wszyscy uczniowie zanotowali bardzo udany występ.
Chłopcy z rocznika 2008 i młodsi
w biegu na 1000 m zdobyli pierwsze

pierwsze miejsce w powiecie i prawo startu w finale wojewódzkim. W
skład zespołu weszli: Tobiasz Rabiega (trzecie miejsce w klasyfikacji
indywidualnej), Marcel Maliszewski, Jakub Gliński, Maciej Kordek,
Szymon Skiba i Filip Klepin.
W biegu na 1200 m VI miejsce
w powiecie przypadło chłopcom z
rocznika 2006-2007. W skład drużyny weszli: Dawid Kryściak, Piotr
Świerczyński, Filip Chwał i Bartosz Kozłowski.

Baranowscy tancerze na podium

Podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego w Dobrzeniu Wielkim Paulina
Kolendowicz i Błażej Gruszka zdobyli pierwsze
miejsce

10 marca br. w Dobrzeniu Wielkim odbył się Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego. Baranowskie
Studio Tańca reprezentowały cztery
pary. Paulina Kolendowicz i Błażej
Gruszka w kategorii H 10-11 lat wytańczyli zasłużone, pierwsze miejsce.
W kategorii H 12-13 lat drugie miejsce zdobyli Jagoda Lipińska i Adam
Stasiak. Reprezentanci naszego re-

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu
zanotowali bardzo udane występy

medale
Jagoda Lipińska i Adam Stasiak wywalczyli złote
na „Dance Festival” w Miliczu

gionu wywalczyli też dwa brązowe
medale – Kamila Kryściak i Filip
Kubik w kategorii G 12-13 lat oraz
Aleksandra Lamek i Filip Gąszczak w kategorii G 14-15 lat.
Tancerze z Baranowskiego Studia Tańca dali również popis swoich
umiejętności tanecznych 30 marca
br. podczas „Dance Festival” w Miliczu. Tam nasz region reprezentowały

trzy pary. Talent Jagody Lipińskiej
i Adama Stasiaka, którzy startowali
w kategorii H 12-13 lat, został doceniony i nagrodzony złotym medalem.
Wspaniale spisali się też Paulina Kolendowicz i Błażej Gruszka, zajmując
drugie miejsce w kategorii H 10-11 lat
oraz Kamila Kryściak i Filip Kubik,
którzy zdobyli trzecie miejsce w kategorii G 12-13 lat.		
KR

miejsce w powiecie i tym samym –
prawo startu w finale wojewódzkim.
Drużyna biegła w składzie: Jonasz
Albert, który ponadto wywalczył
pierwsze miejsce w klasyfikacji
indywidualnej, Kacper Lipiński
– zdobywca czwartego miejsca w
klasyfikacji indywidualnej, Bruno
Lempert, Nataniel Góra, Maciej
Kuźnik i Krystian Tarnawski.
Bardzo duży sukces odnotowali
też chłopcy z rocznika 2003-2005,
którzy w biegu na 2000 m zdobyli

Popis umiejętności dały także
dziewczęta. W biegu na 1600 m to one
zostały zdobywczyniami srebrnych
medali. Drużyna biegła w składzie:
Weronika Idzikowska, Magdalena Jerczyńska, Kinga Przybylska,
Karolina Hucz i Joanna Makowska. Ponadto Zofia Gierak zdobyła
trzecie miejsce w klasyfikacji indywidualnej w kategorii dziewcząt z
rocznika 2006-2007, a co za tym idzie
– uzyskała prawo startu w finale wojewódzkim.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 11 kwietnia 2019

13

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
kwiecień 2019, nr 15 (1081)

31 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się promocja tomiku wierszy Krystyny Pluty
„Przebudzenie”, wydanego przez trzcinicką książnicę

W tym roku uczniowie z gminy Trzcinica w ramach gminnych konkursów poświęconych
poezji dziecięcej recytowali i ilustrowali wiersze Marcina Brykczyńskiego

Celebrowali poetyckie
„Przebudzenie”

Recytowali i ilustrowali poezję
14 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy odbyła się
dwunasta edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej.
W tym roku dzieci recytowały wiersze Marcina Brykczyńskiego.
Konkurs recytatorski i towarzyszący mu konkurs plastyczny mają
na celu poznawanie twórczości poetów dziecięcych oraz popularyzację
kultury języka polskiego. Na stałe
wpisały się już do kalendarza imprez
szkolnych gminy.
W tegorocznych zmaganiach recytatorskich wzięli udział uczniowie
uczęszczający do szkół podstawowych w Laskach i Trzcinicy. Kon-

Wyn iki kon kursu

recytatorskiego
W kategorii klas pierwszych:
1. Zofia Zimoch (SP w Laskach)
2. Kamil Adamek (SP w Trzcinicy),
Radosław Grabowski (SP w Laskach)
3. Alicja Pietrzak (SP w Trzcinicy),
Maja Sołtysiak (SP w Laskach)
W kategorii klas drugich i trzecich:
1. Zuzanna Sikora (SP w Trzcinicy),
Paulina Wróbel (SP w Laskach)
2. Martyna Laske (SP w Laskach),
Jan Parzonka (SP w Trzcinicy)
3. Zofia Grycman (SP w Laskach)

kurs odbył się w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I oraz klasy II-III szkoły podstawowej. Zadaniem
uczestników konkursu recytatorskiego było zaprezentowanie jednego dowolnie wybranego utworu poetyckiego M. Brykczyńskiego.
Recytacje oceniała komisja konkursowa w składzie: Zofia Kwaśniak
– pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy, Renata Marczak – nauczyciel-bibliotekarz w ZS w Laskach, Maria
Olejnik – emerytowany nauczyciel
ZS w Trzcinicy.
W Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „Ilustracje do wierszy

Marcina Brykczyńskiego” uczestnicy
oceniani byli w dwóch kategoriach
wiekowych: 5- i 6-latki z przedszkola
oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, bowiem ocenie poddano aż 148 prac.
Nagrody, wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy wręczył laureatom
konkursów wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik.
Konkursy zorganizowała Ewa
Gaze, nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół w Trzcinicy.
Oprac. bem

Wyniki konkursu plastycznego
W kategorii 5 i 6-latki z przedszkola:
1. Lena Pawlik (PPS w Laskach), Oliwia Trzęsicka (PPS w Laskach), Nina Strycharek (PPS w Trzcinicy)
2. Zuzanna Cieślak (PPS w Laskach), Remigiusz Kaczmarek (PPS w Trzcinicy),
Wiktoria Zimoch (PPS w Trzcinicy)
3. Anna Diachenko (PPS w Laskach), Karol Kołodziejczyk (PPS w Trzcinicy),
Fabian Mikoś (PPS w Trzcinicy), Martyna Wróbel (PPS w Trzcinicy)
W kategorii uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:
1. Amelia Aleksandrowicz (SP w Trzcinicy), Amelia Kaczmarek (SP w Trzcinicy),
Zuzanna Tomalik (SP w Laskach)
2. Krystian Baum (SP w Laskach), Wiktoria Kominek (SP w Trzcinicy),
Maria Stefańska (SP w Trzcinicy), Marcel Treliński (SP w Laskach)
3. Julia Banaś (SP w Trzcinicy), Weronika Buła (SP w Trzcinicy),
Kamil Szajdak (SP w Laskach), Wojciech Szymański (SP w Trzcinicy)
Wyróżnienia: Anna Jeż (SP w Laskach), Lena Trzęsicka (SP w Trzcinicy),
Alan Walczak (SP w Trzcinicy).

Na początku uroczystości Renata Gość, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy powitała licznie przybyłych mieszkańców i gości,
a wśród nich posłankę na Sejm RP
Bożenę Henczycę, Alicję Śniegocką – wicestarostę kępińskiego, wójta
gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, ks. kanonika Wiesława Cieplika – proboszcza parafii w Trzcinicy,
Ewę Bagińską – asystenta posła na
Sejm RP Tomasza Ławniczaka,
Renatę Ciemny – sekretarz gminy
Trzcinica i członka Zarządu Powiatu Kępińskiego, przewodniczącego
Rady Gminy Trzcinica Zdzisława
Mikołajczyka wraz z radnymi Danutą Parzonką i Krzysztofem Waloszczykiem. Serdecznie przywitano
również przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie gminy
Trzcinica oraz powiatu kępińskiego,
a także rodzinę i przyjaciół autorki
tomiku poezji - Krystyny Pluty.
Dzięki życzliwości Yolandy
Podejmy-Eloyanne do trzcinickiej
biblioteki w niedzielne popołudnie
zawitała również Telewizja Wzgórz

Prace modernizacyjne w domach ludowych gminy Trzcinica

Modernizują domy ludowe

W ostatnim czasie na terenie gminy Trzcinica obok dużych inwestycji
przeprowadzono kilka mniejszych
modernizacji. Część z nich dotyczyła

podniesienia standardu domów ludowych.
W Domu Ludowym w Piotrówce wykonano nowy piec kuchenny.

W domach ludowych prowadzone są remonty, a także
dokonywane zakupy potrzebnych sprzętów
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W obiekcie w Laskach zakupiono
krzesła, zawarta została też umowa
na remont oraz modernizację zmywalni i dolnej łazienki. W Kuźnicy
Trzcińskiej zakupiono i zamontowano wyposażenie kuchni, w tym
szafę chłodniczą. Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
pomalowali salę klubową w Domu
Ludowym w Wodzicznej, a ze środków gminnych zakupiono rolety.
Zawarta została także umowa na
wykonanie i montaż szaf na zapleczu
kuchennym w tym obiekcie.
Przygotowano
dokumentację
techniczną i zamówiono wyposażenie, które wykorzystane zostanie
przy remoncie kanalizacji w Domach
Ludowych w Pomianach i Smardzach.
Oprac. bem
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- Bardzo często miejsca, w których mieszkamy, tak bardzo nam
powszednieją, że przestajemy dostrzegać i widzieć ich wyjątkowość i
piękno. Wciąż na nowo musimy zapisywać na kartach lokalnych dziejów
naszą historię, uwieczniać piękne
miejsca, obrazy, kreślić i zapisywać
nieśmiertelnym piórem nasze dziedzictwo duchowe i kulturowe. To, co
kochamy już dzisiaj, musi pozostać
żywe dla przyszłych pokoleń. Warto
zachować okruchy pamięci o miejscach, ludziach, o tych, którym nasza
„mała Ojczyzna” ujęła serca… lokalnych literatach, rękodzielnikach,
malarzach, rzeźbiarzach, naszych
lokalnych twórcach – pisze w słowie
wstępnym tomiku dyrektor R. Gość.
Dyrektor przypomina też, iż z
myślą o tych, którzy podejmują próbę upamiętnienia lokalnego piękna, Gminna Biblioteka Publiczna
w Trzcinicy zainicjowała „Gminne
Spotkania z Poezją” połączone z
konkursem literackim o „Laur Złotej
Trzciny”. Odbyły się już dwie edycje
tego konkursu i promocje tomików

Promocję tomiku wierszy Krystyny
Pluty uświetniło wielu gości

Trzebnickich, by nagrać reportaż z
uroczystego spotkania. Materiał przeplatany był wypowiedziami dyrektor
biblioteki, wicestarosty, wójta gminy
oraz ks. proboszcza na temat wspierania kultury i twórców lokalnych.
Niedzielne popołudnie z poezją
rozpoczęło się od poruszającego recitalu muzycznego Jacka Klyty oraz
jego synów - Kajetana i Franciszka.
Następnie zaproszeni goście wysłuchali montażu słowno-muzycznego
przygotowanego przez młodzież
szkolną z Trzcinicy pod kierunkiem
Renaty Adamskiej. Nie zabrakło
również wielu ciepłych słów oraz
podziękowań dla osób, które wsparły
organizację niedzielnego spotkania.
Uroczystość była okazją nie tylko
do spotkania lokalnych twórców, ale
okazała się prawdziwą ucztą duchową dla miłośników poezji i muzyki.

wierszy, będące uwieńczeniem organizowanych spotkań poetyckich.
Wśród uczestników i laureatów
tych prób literackich jest właśnie K.
Pluta, od urodzenia związana z gminą Trzcinica.
- W pierwszej edycji konkursu,
wiersz pani Krystyny pt. „Oczekiwanie” uzyskał najlepszą ocenę jury.
Natomiast w kolejnej edycji autorka
niniejszego tomiku otrzymała wyróżnienie – zaznacza w swoim wstępie
R. Gość.
W publikacji zawierającej utwory literackie K. Pluty znalazły się
też recenzje autorstwa Y. Podejmy-Eloyanne i Kazimiery Lissy-Kalafarskiej. Tomik opatrzony został
kolorowymi fotografiami z gali podsumowujących dwie edycje konkursu
literackiego o „Laur Złotej Trzciny”.
Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 15
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gmina
Spotkanie sprawozdawcze członków Kółka Rolniczego w Laskach

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14
XIV edycja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie i Wójta Gminy Trzcinica

Grali o Puchary Komendanta i Wójta
31 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzcinicy
odbyła się XIV edycja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta
Powiatowego Policji w Kępnie i Wójta Gminy Trzcinica. Wystartowało w
nim 39 zawodników.
Otwarcia turnieju dokonali: komendant powiatowy Policji w Kępnie mł. insp. Robert Ciesielski oraz
pracownik Urzędu Gminy Trzcinica
Dawid Gościniak. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
seniorzy, młodzież szkół średnich i
szkoła podstawowa.

Turniej z ramienia policji prowadził st. sierż. Filip Ślęk. Zawody poprzedziły losowania grup i ustalenie
systemu rozgrywek.
Mecze grupowe grano do 2 wygranych setów i do 11 punktów jednocześnie na 4 stołach, a w sędziowaniu
rozgrywek pomagali sami zawodnicy. Mecze finałowe po fazie grupowej
i play-off rozgrywano do 3 wygranych setów.
Rozgrywki podsumowali: komendant R. Ciesielski i wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik, którzy
wręczyli zwycięzcom nagrody, dy-

W tegorocznej edycji turnieju
wystartowało 39 zawodników

plomy i puchary. Gratulowali także
wszystkim zawodnikom biorącym
udział w turnieju za sportową rywalizację i zaangażowanie. Podziękowali Zespołowi Szkół w Trzcinicy
za udostępnienie oraz przygotowanie
sali gimnastycznej, a firmie „Janmar
Centrum” za wsparcie organizacji
turnieju.
Oprac. bem

Wyniki

Kategoria - szkoła podstawowa:
1. Szymon Skotnik (Siemianice)
2. Adam Wróbel (Raków)
3. Marcel Stanikowski (Siemianice)
4. Jakub Parzonka (Ignacówka Trzecia)
Wyróżnienie – Julia Stempin (Opatów)
Kategoria - szkoła średnia:
1. Paweł Skotnik (Siemianice)
2. Bartosz Chwał (Słupia)
3. Michał Skąpski (Słupia)
Kategoria - seniorzy:
1. Jan Kasendra (Kępno)
2. Przemysław Klepacz (Opatów)
3. Karol Wróbel (Syców)
4. Andrzej Gogol (Miechów)

echo rychtala
kwiecień 2019, nr 14 (881)
Konkurs recytatorski pn. „Wesołe wierszyki Jana Brzechwy i Juliana Tuwima” w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Rychtalu

Wesołe recytacje małych artystów

29 marca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu gościła
14 wspaniałych przedszkolaków z
oddziałów przedszkolnych w Droż-

Juliana Tuwima”. Pomimo tego, że
od czasów, w których pisali Julian
Tuwim i Jan Brzechwa, upłynęło
ponad pół wieku, dla wielu czytel-

Jury postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników konkursu,
wręczając dyplom, książkę z pluszakiem i słodycze

kach, Wielkim Buczku oraz przedszkola w Rychtalu. Po eliminacjach
przedszkolnych dzieci wzięły udział
w konkursie recytatorskim pn. „Wesołe wierszyki Jana Brzechwy i

ników poezja dla dzieci wciąż zaczyna się i kończy na wierszach tych
dwóch poetów. Ich sława przyćmiła
dokonania wielu poprzedników i
trwa dalej.

„Skarżypytę”, „Lenia”, „Samochwałę”, „Murzynka Bambo” i wiele
innych wierszyków w bibliotece recytowali: Nataniel Gaze, Aleksandra
Maciej, Klaudia Kotwicka, Maja
Burchot, Igor Stryczek, Nadia Kowalczyk, Piotr Szymański, Brajan
Gabor, Kinga Flor, Nicole Pegza,
Patryk Marczak, Dorota Kowalczyk, Emilia Biegańska i Wojciech
Nowak. Uczestnicy konkursu wykazali się sumiennym przygotowaniem,
pomysłowością i pięknymi recytacjami. Zaprezentowali niemal profesjonalne umiejętności recytatorskie,
twórczą interpretację oraz zaangażowanie, odwagę i śmiałość.
Wszystkie wystąpienia uczestników reprezentowały wysoki poziom,
dlatego jury – Elżbieta Łubieńska-Kopeć, Wanda Opac i Maciej
Oscenda – postanowiło nagrodzić
każde dziecko, wręczając dyplom,
książkę z pluszakiem oraz słodycze.
Ewa Walków

Rozmawiali o rolnictwie
Kółko Rolnicze w Laskach zosta- uczestnikom spotkania zagadnienia
ło zarejestrowane w 2001 r., a wśród dotyczące między innymi zmian w
najważniejszych
realizowanych przepisach dotyczących płatności
przez tę organizację celów wymie- bezpośrednich oraz płatności ONW w
nić można: równoprawne traktowa- 2019 r., aplikacji eWniosekPlus i pornie zawodu rolnika z innymi gru- talu IRZplus. Kierownik kępińskiego
pami zawodowymi, a także obronę Biura ARiMR przedstawił tegoroczpraw i interesów
zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych
rolników indywidualnych oraz ich
rodzin. Członkowie
KR działają także
na rzecz rozwoju
i nd y w id u a l nych
gospodarstw rolnych oraz wzrostu
Do udziału w spotkaniu członkowie Kółka Rolniczego zaprosili
ich produktywno- kierownika kępińskiego Biura Powiatowego ARiMR M. Potarzyckiego
ści, jak również
zapewnienia opłacalności produkcji ny harmonogram naboru wniosków
rolnej i należytego wyposażenia rol- w ramach Programu Rozwoju Obszanictwa w środki produkcji.
rów Wiejskich na lata 2014-2020. PoW spotkaniu, które odbyło się 30 informował też o Kołach Gospodyń
marca 2019 r. w Domu Ludowym w Wiejskich zarejestrowanych na tereLaskach, uczestniczyło ponad 20 osób. nie powiatu kępińskiego.
Zarząd Kółka Rolniczego repreNa zakończenie spotkania odbyła
zentowali: prezes Janusz Żłobiński, się dyskusja, w trakcie której odposekretarz Józef Trzęsicki oraz skarb- wiadano na pytania odnoszące się do
nik Leszek Tomalik.
omawianych zagadnień. - Tego typu
Do udziału zaproszony został spotkania są dobrym sposobem na
również kierownik Biura Powiato- zdobywanie wiedzy i wymianę dowego w Kępnie Agencji Restruk- świadczeń w zakresie realizowanych
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa działań dla rolnictwa - zaznacza
Marek Potarzycki. Gość przybliżył M. Potarzycki.
Oprac. bem

W rychtalskiej hali sportowej realizowane są zajęcia dla
grupy „Aktywni ruchowo 50+”

Siła ćwiczeń poprzez zabawę
i ukierunkowaną rywalizację

Już niewielki trening siłowy, spokojne ćwiczenia wzmacniające całe
ciało w połączeniu z około 30-minutowym wysiłkiem tlenowym,
pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich chorób, jak: osteoporoza, cukrzyca, zawał serca czy bóle
reumatoidalne. Regularne ćwiczenia
usprawniają pracę wszystkich układów i narządów. Poprawiają uwapnienie i wzmacniają układ kostny.
Zwiększają również zakres ruchomości stawów, co pomaga łatwiej
wykonywać wiele codziennych czynności. Rozgrzewka i trening to także
podstawa dla właściwego działania
części organizmu odpowiedzialnej
za utrzymanie postawy i wykonywanie ruchów. Mięśnie podczas
ćwiczeń są lepiej dotlenione, a więc
sprawniejsze, dlatego skuteczniej
podtrzymują nie tylko kręgosłup, ale
również cały układ kostno-stawowy.
- Dzięki regularnym ćwiczeniom
już po kilku dniach można odczuć
radość życia i wyraźnie poprawić
samopoczucie. Jest jednak warunek
– musimy chcieć zaangażować się

w samorozwój ruchowy, wyluzować
się i ukierunkować swoje działanie
na myślenie pozytywnie, cieszyć się
i wierzyć w to, że możemy więcej –
podkreśla gminny koordynator sportu w Rychtalu Piotr Nasiadek. - W
ćwiczeniach ruchowych dla osób
50+, realizowanych w rychtalskiej
hali sportowej, zastosowane zostały
zadania treningowe w formie zabawy, pozwalające na całkowite wyciszenie emocjonalne i poczucie
przez chwilę, jak byśmy wrócili
do lat młodzieńczych. Zastosowanie z drugiej strony różnorodnych
bodźców wzmacniających w postaci nowych ćwiczeń na przyrządach
w siłowni oraz w formie wyrównanej i ukierunkowanej rywalizacji,
pozwalają na pełne zaangażowanie
organizmu w rozwój, nie tylko ogólnych predyspozycji fizycznych, ale
także społecznych – dodaje. Zatem –
czy warto? Czwartek, godzina 18.30,
hala sportowa w Rychtalu – tam może
dowiedzieć się tego każda osoba powyżej 50. roku życia.
Oprac. KR
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną,
pow. 800 m2, w Bralinie, ul. Malinowa
(zjazd z ul. Wrocławskiej).
Tel. 577 983 960.
(TK 103/04/19)
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 101/04/19)
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 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 działkę 10-20 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 68/03/19)

Sprzedam duży dom w atrakcyjnej lokalizacji - Kępno, Os. Przemysława.
Tel. 609 136 343.
(TK 74/03/19)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię 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)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Pokoje do wynajęcia dla pracowników,
wysoki standard, opłata od osoby 500 zł,
Kepno, Jana Pawła II, ul. Potworowskiego.
Tel. 605 449 658.
(TK 100/04/19)
Do wynajęcia komfortowe mieszkanie 45 m2
na Os. Grafitowym - Krążkowy.
Tel. 603 653 203.
(TK 94/04/19)
Wynajmę pawilon handlowy o pow. 115
m2 w Wieluniu przy ul. Stanki, blisko
targowiska i centrum miasta. Kontakt: 603
100 536.
(TK 76/03/19)

szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 92/03/19)

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

praca

Sprzedam opla corsę z gazem, poj. sil.
1.2, 16V, rok 2000, w b. dobrym stanie
technicznym jak i wizualnym.
Tel. 728 458 563.
(TK 102/04/19)

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

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

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

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

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

motoryzacja

rolnicze

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)
sprzedam
Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 36-38,
cena 250 zł. Tel. 691 345 884.
(TK 99/04/19)
Garaże blaszane, bramy garażowe.
Tel. 608 467 942.
(TK 72/03/19)
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)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
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)

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

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

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

Mikorzyn: Ośrodek letniskowy wolno
stojący, parterowy, składający się z 6 pokoi
(każdy z osobnym wejściem i tarasem),
pomieszczenia gospodarczego,
dwóch łazienek.

Powierzchnia obiektu ok. 129 m2, położony
na terenie w Ośrodku Wypoczynkowym w
Mikorzynie na działce o powierzchni ok. 1800 m2
z prawem dzierżawy gruntu.

Oferty zakupu należy złożyć w biurze
Ośrodka do dnia 30.04.2019 r. do godz. 15:00.
Kontakt: 605 246 059 lub 787 716 582.

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

lek. med. Ma³gorzata Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie
przyjmuje w œrody od 17.00 do 18.30, Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w gminie Rychtal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Rychtal wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w dniach od 19 kwietnia 2019 r. do 13 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1,
63-630 Rychtal, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 maja
2019 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art.
54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać pisemnie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do Wójta Gminy Rychtal na adres Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal,
osobiście, ustnie do protokołu, drogą pocztową lub na adres e-mail: szczepan.ptak@ugrychtal.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2019 r.
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy i przedmiot uwagi.
Wójt Gminy Rychtal
mgr inż. Adam Staszczyk
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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

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

sprzedam

lokale
mieszkalne

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

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.
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Badan
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
63-600 Kępno, ul. Staszica 10
tel./fax: 62 78 230 29
e-mail: tansman@hot.pl
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FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Joanna Tekieli - „Rok w Pensjonacie Leśna Ostoja”

TAPICERÓW

Zapraszamy do pięknego pensjonatu położonego wśród wysokich, starych drzew, w którym każdy może znaleźć to, czego szuka. Wystarczy tylko chcieć. W niedawno wyremontowanym pensjonacie Leśna Ostoja sezon trwa cały rok. Oddelegowani przez szefa pracownicy Konsultraku, muszą
kolejno opiekować się hotelikiem i jego gośćmi. Niektórzy z nich traktują to zadanie z entuzjazmem,
inni ze złością, a jeszcze inni wiążą z nim duże nadzieje. Jedno jest pewne: każde z nich wyjedzie
z uroczego Drzewia bogatsze o nowe doświadczenia, niezwykłe wspomnienia i… wiedzę o sobie.
Usiądźcie wygodnie w fotelu z filiżanką herbaty i spędźcie parę wspaniałych chwil w Leśnej Ostoi.
Rozkoszujcie się jej zielonym sąsiedztwem i chłońcie niepowtarzalne zapachy przytulnego domu,
który po remoncie stał się przystanią dla poszukujących ciepła i spokoju osób.

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

tel.:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Joanna Kuciel-Frydryszak - „Służące do wszystkiego”
Sprzątały, zmywały, froterowały, prały. Gotowały, cerowały, szyły. Współczuły, przytulały, kochały, ratowały. Ocierały łzy i nosy, bandażowały kolana i składały złamane serca. Bez nich zniknąłby niejeden dom, załamało niejedno życie. Polskie „białe niewolnice” – zapomniana grupa kobiet
z najniższej warstwy społecznej z pierwszej połowy XX wieku: niedoceniona, wykorzystywana,
upokarzana i przemilczana do dziś. Wiejskie dziewczęta zaczynające służbę najczęściej w wieku
lat piętnastu. Pozbawione prawa do urlopu i wypoczynku, na nogach od świtu do nocy. Zarabiające
grosze. Zaglądamy do ich kuchennych nyż w eleganckich kamienicach i patrzymy, co robią, gdy
mają wychodne, obserwujemy je przy pracy i w sytuacji molestowania, wykorzystywania, a także
wtedy, gdy muszą oddać swoje często nieślubne dzieci. Ale praca służącej to mimo wszystko awans
i dotknięcie lepszego świata. Dla niektórych służba stanie się epizodem. Inne w rodzinie chlebodawców znajdą przyjaciół i opiekunów. Pierwsza w naszym kraju książka, która opowiada o losach
kobiet pracujących w Polsce w charakterze służących. To także opowieść o potrzebie dominacji lepiej
urodzonych nad biedakami, o różnicach klasowych, tarciach i o zmieniającym się
społeczeństwie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Eric-Emmanuel Schmitt - „Człowiek, który widział więcej”
O co zapytałbyś Boga, gdybyś mógł z Nim porozmawiać? Huk, błysk. Chwilę potem gorąca
fala powietrza, która podrzuca w niebo nawet najcięższe przedmioty. Augustin niewiele pamięta z
momentu wybuchu. Widział sprawcę, to pewne. Ale kim była postać, która mu towarzyszyła? Tego
Augustin nie jest pewien i nikomu nie chce o tym mówić. Od dziecka ukrywa swój dar. Widzi więcej.
Widzi tych, którzy odeszli. Czy jego niezwykła zdolność pozwoli zapobiec kolejnemu nieszczęściu?
Eric-Emmanuel Schmitt to mistrz filozoficznych przypowieści. Tym razem zastanawia się, jak to
możliwe, że w świecie, w którym pragniemy miłości, jest również miejsce na zło. Jak to się dzieje, że
ludzie w imię Boga dopuszczają się najgorszych zbrodni. Mały Oskar z „Oskara i Pani Róży” pisał do
Pana Boga listy, dorosły Augustin przeprowadza z Nim wywiad.

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 15
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 17 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. Joanna Tekieli - „Rok w Pensjonacie Leśna Ostoja”,
2. Joanna Kuciel-Frydryszak - „Służące do wszystkiego”,
3.	Eric-Emmanuel Schmitt - „Człowiek, który widział więcej”.

Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 14 nagrody otrzymuj¹:

T. Nawrot (Baranów), A. Wróbel (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
Czeka cię zaproszenie do podróży lub dobra wiadomość z zagranicy. Będziesz w optymistycznym
nastroju i z radością powitasz nowe propozycje.
Twoje sukcesy wzbudzą obawy u ludzi, którzy ci
zazdroszczą.

Byk 21 IV – 21 V
To dobry czas na pogodzenie się z przeciwnikiem,
łagodzenie rodzinnych konfliktów i pomaganie przyjaciołom. Dla studentów i uczniów karta wróży zdanie egzaminu. W sprawach zawodowych czeka cię
korzystny interes.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz z nich
wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i doświadczeniem porozmawia z tobą i wskaże ci drogę.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Prima” - 11.04.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 12.04.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 13.04.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 14.04.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 15.04.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 16.04.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 17.04.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

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

Rak 23 VI – 22 VII
Ważne dla ciebie sprawy mogą się nagle zmienić.
Ktoś zachowa się lub zdecyduje zupełnie inaczej,
niż przypuszczasz. Nie denerwuj się jednak, bo
cokolwiek się by się nie stało, to i tak po pewnym
czasie uznasz, że wyszło ci to na dobre.

(62) 78 292
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

Lew 23 VII – 22 VIII
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.

REK
I OG£OSZENIA DR
PRZYJMUJEMY CODZIE
(PN
W GODZ. 9.00

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Panna 23 VIII – 22 IX
Będziesz wyrozumiały i serdeczny w stosunku
do innych ludzi. Nie będziesz egoistą i dostrzeżesz sens czynienia dla innych dobra. Chętnie
pomożesz komuś, kto nie radzi sobie ze swoimi
sprawami.

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 daj się ponieść zbyt silnym emocjom i egzaltowanym uczuciom. Nie podejmuj decyzji pod wpływem silnych uczuć i emocji. Trzymaj się swoich
planów, przyjmuj rady innych, ale ni daj im wpływać
na swoje decyzje.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Twoje działania przyniosą takie efekty, o jakich marzyłeś. Wytrwale pracuj i nie słuchaj marudzenia
osób, które zazdroszczą ci pomysłów i energii. To
dobry czas, aby rozmawiać o podwyżce lub ubiegać się o lepsze stanowisko.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pochłoną cię obowiązki i plany nowych interesów.
Będziesz liczyć, dyskutować i zastanawiać się jak
zdobyć więcej pieniędzy. Chętnie wybierzesz się
do banku, zajmiesz omawianiem oprocentowania
swojego konta i lokat.

Wodnik 20 I – 18 II
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz to,
co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać więcej dystansu od zawodowych obowiązków i niekończącego się wyścigu z konkurencją.

Ryby 19 II – 20 III
Ktoś zarzuci ci, że wcale nie interesujesz się jego
sprawami. To może być przyjaciel lub inna, bliska ci
osoba, która próbuje nawiązać z tobą kontakt. Wysłuchaj jej i zastanów się, czy aby nie ma racji. Bądź
w tym tygodniu bardziej życzliwy i wyrozumiały.

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

Odnajdziesz rozwiązanie problemu, jaki cię ostatnio niepokoił. Uznasz, że wiesz, co masz robić i pozbędziesz się wewnętrznego niepokoju. Nie chwal
się tym, co ostatnio zdobyłeś, bo ktoś zazdrosny
zacznie działać przeciwko tobie.
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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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NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa (FC Midtjylland)
Superligaen

Playoff | wiosna 2019
Esbjerg FC – FC Midtjylland – 2:2 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

Poznaliśmy finalistów Pucharu Polski,
wielka powtórka sprzed trzech lat
Wiemy już, kto zagra w wielkim finale Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. 24 kwietnia na Stadionie Miejskim w Kaliszu
zmierzą się ze sobą KKS Kalisz i Jarota Jarocin. Dla kaliszan będzie to pierwszy od trzech lat udział w okręgowym finale. KKS
po raz ostatni grał w nim w 2016 roku i sięgnął po trofeum, pokonując w nim po rzutach karnych właśnie Jarotę Jarocin. Teraz
podopieczni Dariusza Marca do finału dostali się po wyeliminowaniu Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski. Jarota Jarocin z kolei
ostatni raz triumfowała w Pucharze Polski w sezonie 2016/2017. 24 kwietnia jarocinianie będą mieli szanse na ponowne zdobycie tego trofeum. W tegorocznym półfinale Jarota okazał się lepszy od LKS-u Gołuchów, swojego ubiegłorocznego pogromcy
w meczu finałowym.

Juniorzy kępińskich Marcinków mogą się pochwalić świetnym początkiem wiosny. Na inaugurację wiosny pokonali
Kanię Gostyń, a w miniony weekend okazali się lepsi od liderującej Kotwicy Kórnik
I Wojewódzka Liga Juniora
A2
1. kolejka | wiosna 2019
Marcinki Kępno – Kania Gostyń
...............– 2:1
Kotwica Kórnik – Zjednoczeni ..
................– 5:0
Sparta Konin – Obra Kościan ......
.............– 1:0
Korona Zakrzewo – Lider Swarzęd
z .........– 3:0
2. kolejka | wiosna 2019
Kotwica Kórnik – Marcinki Kępno
............ – 1:2
Lider Swarzędz – Sparta Konin
................– 2:1
Kania Gostyń – Obra Kościan ........
........... – 2:1
Zjednoczeni – Korona Zakrzew
o .............. – 3:7
1. KSS Kotwica Kórnik
2 24 6:2
2. KS Korona Zakrzewo
2 22 10:3
3. MUKS Marcinki Kępno
2 20 4:2
4. MKS Kania Gostyń
2 19 3:3
5. CKS Sparta Konin
2 18 2:2
6. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno
2 14 3:12
7. UKS Lider Swarzędz
2 11 2:4
8. KP Obra 1912 Kościan
2 4
1:3

Udane rozpoczęcie wiosny
Przed niespełna dwoma tygodniami piłkarze Marcinków Kępno wznowili wiosenne zmagania w Wielkopolskiej Lidze
Juniora A2. Kępnianie w dwóch inauguracyjnych kolejkach zgarnęli komplet punktów. Podopieczni Jacka Falszewskiego rundę wiosenną rozpoczęli od domowego zwycięstwa nad Kanią Gostyń 2:1. Takim samym rezultatem zakończyło się ostatnie zwycięstwo kępnian nad Kotwicą Kórnik. Dla juniorów Marcinków były to pierwsze mecze o stawkę
w 2019 roku. Przypomnijmy, że do rundy wiosennej zespoły przystępowały z dorobkiem punktowym wywalczonym
podczas poprzedniej rundy.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | nowe.

29. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Arka Gdynia – 3:3 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
28. kolejka | wiosna 2019
Lech Poznań – Pogoń Szczecin – 3:2 (2:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (pauza za kartki)
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

29. kolejka | wiosna 2019
Korona Kielce – Zagłębie Lubin – 0:2 (0:0)
NA BOISKU: 62-90 minuta
28. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

29. kolejka | wiosna 2019
Miedź Legnica – Cracovia – 2:1 (2:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
28. kolejka | wiosna 2019
Śląsk Wrocław – Miedź Legnica – 0:0
NA BOISKU: 69-90 minuta
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna I Liga

27. kolejka | wiosna 2019
Termalica Nieciecza – Odra Opole – 3:0 (2:0)
NA BOISKU: 1-65 minuta
AKCJE: żółta kartka
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna I Liga

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

22. kolejka | wiosna 2019
Pogoń II Szczecin – Mieszko Gniezno – 2:2 (1:1)
NA BOISKU: 80-90 minuta
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

22. kolejka | wiosna 2019
Miedź II Legnica – Ślęza Wrocław – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: 46-90 minuta
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

22. kolejka | wiosna 2019
Rekord Bielsko-Biała – Agroplon Głuszyna – 4:1 (2:1)
NA BOISKU: 1-46 minuta
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

22. kolejka | wiosna 2019
Rekord Bielsko-Biała – Agroplon Głuszyna – 4:1 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

21. kolejka | wiosna 2019
RKS Radomsko – Boruta Zgierz – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 46-90 minuta
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Sport

piłka nożna

Fortuna I Liga
27. kolejka | wiosna 2019
Warta Poznań – Wigry Suwałki ................– 1:0
Stal Mielec – Raków Częstochowa ............– 3:1
Bytovia Bytów – Sandecja Nowy Sącz ......– 1:1
GKS Katowice – Chrobry Głogów ..............– 2:2
Stomil Olsztyn – Chojniczanka .................– 0:0
Garbarnia Kraków – GKS 1962 Jastrzębie ..– 0:1
ŁKS Łódź – Puszcza Niepołomice ..............– 0:1
Podbeskidzie – GKS Tychy .......................– 2:0
Termalica Nieciecza – Odra Opole ............– 3:0
1. RKS Raków Częstochowa
27 61 44:14
2. ŁKS Łódź
27 52 44:19
3. FKS Stal Mielec
27 48 37:17
4. MKS Sandecja Nowy Sącz 27 45 26:15
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 27 41 41:33
6. MKS Puszcza Niepołomice 27 38 29:32
7. GKS 1962 Jastrzębie
27 37 30:32
8. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 27 36 37:36
9. Chojniczanka 1930 Chojnice 27 35 35:35
10. GKS Tychy
27 34 34:33
11. OKS Odra Opole
27 33 37:46
12. KS Warta Poznań
27 31 26:36
13. MZKS Chrobry Głogów
27 30 20:30
14. OKS Stomil Olsztyn
27 29 26:32
15. MKS Bytovia Bytów
27 29 35:35
16. GKS Katowice
27 26 26:38
17. SKS Wigry Suwałki
27 26 27:41
18. RKS Garbarnia Kraków
27 20 18:48
II Liga
27. kolejka | wiosna 2019
Siarka Tarnobrzeg – Resovia Rzeszów .....– 2:1
GKS Bełchatów – Znicz Pruszków .............– 3:0
Radomiak Radom – ROW 1964 Rybnik ....– 0:0
Olimpia Elbląg – Górnik Łęczna ...............– 2:0
Ruch Chorzów – Stal Stalowa Wola ..........– 1:1
Pogoń Siedlce – Elana Toruń ....................– 2:0
Skra Częstochowa – Gryf Wejherowo .......– 2:1
Olimpia Grudziądz – Rozwój Katowice .....– 3:0
Błękitni Stargard – Widzew Łódź .............– 0:0
1. RKS Radomiak 1910 Radom 27 51 57:20
2. GKS Olimpia Grudziądz
27 47 55:35
3. RTS Widzew Łódź
26 47 39:20
4. GKS Bełchatów
27 45 31:15
5. TKP Elana Toruń
27 44 37:25
6. GKS Górnik Łęczna
27 39 39:44
7. KS Skra Częstochowa
27 38 27:37
8. ZKS Stal Stalowa Wola
27 38 39:39
9. MKS Znicz Pruszków
27 37 40:48
10. MKP Pogoń Siedlce
27 37 43:36
11. CWKS Resovia Rzeszów
27 34 33:39
12. KP Błękitni Stargard
27 29 31:45
13. KS Siarka Tarnobrzeg
26 29 25:41
14. KS ROW 1964 Rybnik
27 28 23:32
15. KS Ruch Chorzów
27 28 30:33
16. KS Rozwój Katowice
27 27 30:42
17. WKS Gryf Wejherowo
27 27 33:50
18. ZKS Olimpia Elbląg
25 26 20:31
III Liga Grupa 2
22. kolejka | wiosna 2019
Lech II Poznań – KKS Kalisz .....................– 4:1
Chemik Bydgoszcz – Bałtyk Koszalin .......– 1:2
Pogoń II Szczecin – Mieszko Gniezno .......– 2:2
Gwardia Koszalin – KP Starogard Gdański ..– 0:2
Wierzyca Pelplin – Radunia Stężyca .........– 0:4
Świt Skolwin – Kotwica Kołobrzeg ............– 1:1
Polonia Środa – Sokół Kleczew ................– 2:0
Górnik Konin – Bałtyk Gdynia .................– 1:4
Jarota Jarocin – Wda Świecie ....– 3:0 walkower
1. KKS Lech II Poznań
22 51 55:19
2. KKS Kalisz
22 50 49:22
3. MKS Mieszko Gniezno
22 49 57:31
4. KS Radunia Stężyca
22 48 49:22
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
22 42 38:29
6. SKS Bałtyk Gdynia
22 41 39:25
7. KS Sokół Kleczew
22 36 35:33
8. KP Starogard Gdański
22 35 36:20
9. KS Polonia Środa Wlkp.
22 35 36:31
10. KS Świt Skolwin-Szczecin 22 32 26:23
11. KS Górnik Konin
22 29 31:34
12. KKPN Bałtyk Koszalin
22 21 29:55
13. JKS Jarota Jarocin
22 21 23:32
14. MKS Pogoń II Szczecin
22 20 28:48
15. KS Gwardia Koszalin
22 18 24:43
16. BKS Chemik Bydgoszcz
22 16 25:45
17. KS Wierzyca Pelplin
22 11 23:54
18. KS Wda Świecie
22 8 20:57
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Po czwartej już wiosną stracie punktów przez Lubuszanina
Trzcianka, rumieńców nabiera walka o awans do trzeciej ligi. Mimo wpadki lider z Trzcianki zachował swoją pozycję, ale każde kolejne potknięcie może już oznaczać pożegnanie z pozycją lidera
FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i tabele

To nie zadyszka, to kryzys.
Polonia znów ograna w Kępnie
W 25. kolejce wielkopolskiej czwartej ligi Polonia Kępno przegrała przed własną publicznością 1:2 (1:1) z Pogonią Nowe
Skalmierzyce. Sobotnia porażka oznacza, że kryzys formy drużyny z Alei Marcinkowskiego coraz bardziej się pogłębia. Dla
biało-niebieskich była to już czwarta ligowa porażką z rzędu. W ligowej tabeli podopieczni Bogdana Kowalczyka spadli na
ósme miejsce i do zespołów ze ścisłej ligowej czołówki tracą już sześć i więcej punktów. Nerwowo robi się też w Trzciance.
Lubuszanin po sześciu wiosennych
kolejkach pozostaje jedną z trzech niepokonanych jeszcze w tym roku drużyn, a łącznie może się pochwalić serią
już czternastu ligowych spotkań bez porażki. Przewaga Lubuszanina topnieje
jednak z każdym kolejnym remisem, a
po ostatnim podziale punktów w Śmiłowie jest już najmniejsza z możliwych.
Wydawało się, że drużyna z Trzcianki
z każdym kolejnym meczem będzie
zbliżać się do trzeciej ligi, tymczasem
im bliżej końca sezonu, tym sytuacja
lidera robi się coraz trudniejsza. Grupę
pościgową otwiera Nielba Wągrowiec.
W zespole nie zawodzą najskuteczniejsi zawodnicy. Wicelidera do kolejnych
zwycięstw prowadzą Tomasz Bzdęga
i Rafał Leśniewski. To właśnie dwa
gole tego ostatniego dały wygraną w
Trzemesznie, po której Nielba zaledwie
do jednego punktu zmniejszyła stratę
do lidera. Z kolei na trzy punkty do lidera zbliżyła się Unia Swarzędz. Przed
meczem z Sokołem w klubie doszło do
zmiany trenera. Dotychczasowy Patryk
Kniat skorzystał z zaproszenia i został
asystentem Leszka Ojrzyńskiego w
Wiśle Płock. W Swarzędzu zaś drużynę

zdecydowano powierzyć dotychczasowemu asystentowi Pawłowi Boryczce.
Debiut trenera wypadł udanie. Wprawdzie w 28. minucie goście wyszli na prowadzenie, zdobywając bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego, ale gospodarze
wyrównali jeszcze przed przerwą, by
tuż po niej objąć prowadzenie i nie oddać go już do końca spotkania. Co istotne w kontekście walki o awans, Unia ma
lepszy bilans bezpośrednich spotkań
z Lubuszaninem, więc przy zrównaniu się punktami, wyprzedzi zespół z
Trzcianki. Wszystko wskazuje na to, że
właśnie między tymi trzema zespołami rozstrzygnie się kwestia awansu do
trzeciej ligi. Szansę ma jeszcze czwarta
w stawce Centra Ostrów Wielkopolski,
której strata do prowadzącego Lubuszanina wynosi dziewięć oczek. Centra
wygrała 2:1 w sobotę prestiżowe starcie
z Ostrovią w czwartoligowych derbach
Ostrowa Wielkopolskiego. Optymizmem powiało w Kórniku. Sześć spotkań w roli gospodarza potrzebowała
tamtejsza Kotwica, by odrobić straty
poniesione jesienią i wydostać się ze
strefy spadkowej. Drużyna spod Poznania zepchnęła do niej Wartę Mię-

dzychód po zwycięstwie w bezpośrednim meczu 4:2. Mecz miał niezwykle
emocjonujący finisz. Kotwica na nieco
kwadrans przed końcem prowadziła
bowiem 3:0 i wówczas wróciły demony
z wcześniejszych spotkań z Lubuszaninem oraz LKS-em Gołuchów, kiedy to
zespół roztrwonił dwubramkową przewagę. Warta zniwelowała szybko straty
do wyniku 3:2, ale ostatnie słowo należało do graczy Kotwicy, a konkretnie
Dawida Urbanka. Po kolejnej porażce
Warta utrzymała status najgorszej drużyny ligi na wiosnę, a w następnej kolejce czeka ją kolejny kluczowy mecz z
sąsiadem z tabeli – Klubem Sportowym
Opatówek, który w tej serii gier podzielił się punktami z LKS-em Gołuchów.
Podsumowując ostatnią kolejkę na uwagę zasługuje wysokie zwycięstwo Obry
Kościan, która aż 5:0 ograła w Krobi
tamtejszą Krobiankę. Obra zaczęła sezon od trzech porażek, ale trzy ostatnie
mecze wygrała bez straty gola i utrzymuje się w czołówce ligi. Tego samego
nie mogą o swoim zespole powiedzieć
natomiast fani Polonii Kępno. Piłkarze
z Alei Marcinkowskiego zawodzą i w
dalszym ciągu nie potrafią odnaleźć

Puchar Polski >>> Środowe mecze w Ostrowie Wielkopolskim i Gołuchowie wyłoniły finalistów
tegorocznej edycji Okręgowego Pucharu Polski. Triumfator tych rozgrywek będzie reprezentował
okręg kaliski na szczeblu wojewódzkim

Trzecioligowy skład finału

Piłkarze KKS-u Kalisz i Jaroty Jarocin zagrają w finale czterdziestej trzeciej edycji Pucharu Polski na szczeblu okręgu kaliskiego. W meczach półfinałowych kaliszanie wyeliminowali Ostrovię, a trzecioligowiec z Jarocina okazał się lepszy od LKS-u
Gołuchów. Dla klubów z Kalisza i Jarocina będzie to powtórka finału sprzed trzech lat.
24 kwietnia na Stadionie Miejskim
w Kaliszu w czterdziestej trzeciej edycji Pucharu Polski na szczeblu okręgowym zmierzą się KKS Kalisz i Jarota
Jarocin. Dla kaliszan będzie to pierwszy od trzech lat udział w okręgowym
finale. KKS po raz ostatni grał w nim w
2016 roku i sięgnął po trofeum pokonując w nim po rzutach karnych właśnie
Jarotę Jarocin. Teraz podopieczni Dariusza Marca do finału dostali się po
wyeliminowaniu Ostrovii 1909 Ostrów
Wielkopolski. Jarota Jarocin z kolei
ostatni raz triumfowała w Pucharze
Polski w sezonie 2016/2017. Ekipa z Jarocina udział w finale zapewniła sobie

po zwycięstwie 3:1 nad LKS-em Gołuchów, z którym przegrała ubiegłoroczny finał na szczeblu okręgowym. Kaliszanie z kolei awans zapewnili sobie
dzięki zwycięstwu w derbowym pojedynku z Ostrovią Ostrów Wielkopolski.
Kaliszanie w środowe popołudnie pewnie pokonali odwiecznego rywala 3:0.
Kaliszanie od początku spotkania mieli
optyczną przewagę, jednak nie potrafili
tego udokumentować. Wszystko co najważniejsze w tym meczu miało miejsce
w drugiej jego części. Kilka minut po
przerwie wynik rywalizacji otworzył
Ivan Vidal Gonzalez, a w samej końcówce awans KKS-u do finału przy-
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pieczętowali Mateusz Żytko oraz ten,
który rozpoczął strzelanie na Stadionie
Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
BAS

Wyniki półfinałów

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlk
p. 0 (0)
KKS Kalis z
3 (0)
Bra

mki: 0:1 Ivan Vidal Gonza
lez - 52’,
0:2 Mateusz Żytko - 81’, 0:3
Ivan Vidal
Gonzalez - 86’.

LKS Go łuchów
JKS Jarota Jarocin

1 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Jakub Now
ak - 4’, 0:2
Adam Męcfel - 43’, 0:3 Piotr
Skokowski 57’, 1:3 Dawid Guźniczak 68’.

właściwej formy wiosną. W sobotę podopieczni Bogdana Kowalczyka doznali
czwartej porażki z rzędu, przegrywając
przed własną publicznością ważne starcie z Pogonią Nowe Skalmierzyce 1:2.
Spotkanie rozpoczęło się po myśli gości
już w trzynastej minucie, kiedy Tomasz
Kaczmarek otworzył wynik spotkania.
Polonia walczyła, na ile potrafiła i w 34.
minucie doprowadziła do wyrównania
za sprawą Łukasza Walczaka. Po zmianie stron długo zanosiło się na na to, że
mecz zakończy się podziałem punktów.
Pogoń miała jednak w swoich szeregach
Przemysława Balcerzaka. Były gracz
KKS-u Kalisz okazał się katem kępińskiej drużyny. Dodajmy jeszcze, że
wyniki 25. kolejki dopełnia zwycięstwo
Victorii Września w Kole (3:0) oraz bezbramkowy remis Polonii Leszno z Tarnovią Tarnowo Podgórne.
BAS

Wyniki 25. kolejki
KKS Polonia Kępno
1 (1)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (1)

Bramki: 0:1 Tomasz Kaczmarek - 13’,
1:1 Łukasz Walczak - 34’, 1:2 Przemysław Balcerzak - 78’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Bernard Fai Ndukong, Miłosz
Konieczny, Adrian Holak (Maciej Sikora - 90’),
Karol Latusek, Wojciech Drygas, Jakub Górecki, Łukasz Walczak, Piotr Cierlak (Mikołaj
Gretkiewicz - 56’). Trener: Bogdan Kowalczyk.

SKS Unia Swarzędz
KS Sokół Pniewy

3 (1)
1 (1)

MKS Olimpia Koło
MKS Victoria Września

0 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Bartłomiej Graczyk - 28’,
1:1 Mateusz Świergiel - 42’, 2:1 Dominik
Nowacki - 47’, 3:1 Marcin Nowicki - 69’.
Bramki: 0:1 Szymon Krawczyński - 13’,
0:2 Maciej Szczublewski - 60’, 0:3 Maciej
Szczublewski - 82’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 0:1 Miłosz Nowicki - 23’, 0:2 Jakub
Michalski - 46’, 1:2 Daniel Kaczmarek - 67’.

KSS Kotwica Kórnik
MLKP Warta Międzychód

4 (2)
2 (0)

KS Opatówek
LKS Gołuchów

1 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Dawid Urbanek - 18’, 2:0 Piotr
Sarbinowski - 30’, 3:0 Piotr Sarbinowski 77’, 3:1 Bartosz Nowak - 78’, 3:2 Bartosz
Nowak - 84’, 4:2 Dawid Urbanek - 87’.
Bramki: 1:0 Mateusz Spychalski - 17’,
1:1 Dawid Guźniczak - 90+3’.

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)
MKS Nielba Wągrowiec
2 (0)
Bramki: 0:1 Rafał Leśniewski - 46’
(z karnego), 0:2 Rafał Leśniewski - 65’.

LZS Krobianka Krobia
KP Obra 1912 Kościan

0 (0)
5 (2)

Bramki: 0:1 Kacper Borowiak - 23’,
0:2 Dawid Ratajczak - 31’, 0:3 Mateusz
Adamski - 69’, 0:4 Szymon Słoma - 80’,
0:5 Mateusz Adamski - 83’ (z karnego).

KS Polonia 1912 Leszno
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
LZS Orkan Śmiłowo
MKS Lubuszanin Trzcianka

0
0
0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Program 26. kolejki
Sobota, 13 kwietnia 2019 roku
16:00
Lubuszanin – Polonia Kępno
16:00
Olimpia Koło – Sokół Pniewy
16:00
Warta Międzychód – KS Opatówek
16:00 Tarnovia Tarnowo – Ostrovia Ostrów
16:00
Kotwica Kórnik – Zjednoczeni
16:00
LKS Gołuchów – Orkan Śmiłowo
16:00
Obra Kościan – Polonia Leszno
16:00 Victoria Września – Nielba Wągrowiec
16:00
Pogoń Nowe S. – Krobianka Krobia
17:00
Centra Ostrów – Unia Swarzędz
21
16
15
15
14
14
13

Sport

piłka nożna

Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> Bez zmian na czele rozgrywek na zapleczu
czwartej ligi. W grupie pościgowej pozostają ekipy z Odolanowa i Mroczenia. Równie
ciekawie robi się w środkowej strefie tabeli. Przewaga punktowa szóstego zespołu nad
jedenastym wynosi osiem oczek

Górecki pomógł się przełamać Orłowi

łamanie, po którym Orzeł cieszył się
z pierwszego zwycięstwa w meczu o
stawkę. Mimo zwycięstwa, czwarty
w stawce Orzeł traci do pierwszego
miejsca czternaście punktów. Orzeł
ma za to najskuteczniejszego strzelca rozgrywek. Marcin Górecki w
niedzielę dołożył swoje cegiełki do
ważnej. Trafił w tym meczu po raz
dwudziesty pierwszy i dwudziesty
drugi w sezonie. W klasyfikacji najskuteczniejszych snajper mroczenian ma tyle samo trafień co Łukasz
Pietrzak z SKP Słupca. Prowadząca
dwójka ma o jedno trafienie więcej
niż kolejni w tym zestawieniu Jacek
Pacyński ze Stali Pleszew i Maciej
Stawiński z Victorii Ostrzeszów.
BAS

Wyniki 19. kolejki
GKS Sompolno
LZS Orzeł Mroczeń
W 19. kolejce Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin mecze wygrały cztery czołowe zespoły rozgrywek, a prowadzenie w tabeli utrzymała Victoria Ostrzeszów. Wreszcie zwyciężył Orzeł Mroczeń.
Drużyna Marka Wojtasiaka pokonała na wyjeździe GKS Sompolno 2:0 (0:0), dając tym samym sygnał, że nie składa broni w walce o podium Ligi Międzyokręgowej. W coraz trudniejszej sytuacji
jest Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski, po tym jak w 19. kolejce piłkarze z Koźmina przegrali przed
własną publicznością z Astrą Krotoszyn. Biały Orzeł z tuzinem punktów na koncie jest przedostatni w stawce.
W derbowym pojedynku Astra
Krotoszyn okazała się lepsza od
Białego Orła Koźmin Wielkopolski.
Podopieczni trenera Krzysztofa
Wewióra wygrali na terenie rywala
zasłużenie 3:0. Po dymisji Dariusza
Maciejewskiego drużynę gospodarzy po raz pierwszy prowadził Adam
Zieliński. Dla nowego szkoleniowca
koźminian nie był to wymarzony
debiut. W 24. minucie gry sędzia
podyktował rzut karny dla Astry za
zagranie piłki ręką przez jednego z
koźmińskich zawodników. Warto
dodać, że po meczu nawet z obozu
gości dochodziły głosy, że była to
dość kontrowersyjna decyzja. Do
piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Karol Krystek i bez
problemu pokonał Patryka Szulca.
Kontrowersyjna decyzja, której następstwem była bramka dla Astry,
ustawiła dalsze fragmenty meczu.
Przed przerwą przyjezdni mogli
prowadzić różnicą dwóch goli, lecz
sytuacji sam na sam z bramkarzem
Orłów nie wykorzystał były gracz
koźmińskiego zespołu, Krzysztof
Ratyński. Astra była skuteczniejsza
po zmianie stron. W 67. minucie in-

dywidualną akcją popisał się Maxim
Ishchuk. Ukraiński pomocnik minął trzech rywali i będąc już w polu
karnym, posłał piłkę do siatki. Trzy
minuty później było już po meczu.
Astra dobiła miejscowych, strzelając
trzeciego gola. Po dośrodkowaniu, a
właściwie próbie strzału przez Szymona Polowczyka, interweniować
próbował jeszcze golkiper Białego
Orła, ale piłka nabrała takiej rotacji,
że wpadła do bramki. Podopieczni
debiutującego na ławce w roli trenera Adama Zielińskiego mieli jedną
świetną sytuację, lecz po zagraniu
wzdłuż bramki jeden z zawodników Białego Orła minął się z piłką
o centymetry. Coraz wyżej w tabeli
pnie się Piast Kobylin. Dla drużyny
Piasta wyjazdowe starcie z Tulisią
Tuliszków było trzecim meczem i
trzecim kolejnym zwycięstwem.
Drużyna z Kobylina zachwyca wraz
z początkiem piłkarskiej wiosny.
Tym razem zespół prowadzony przez
trenera Jarosława Plotę pokonał na
wyjeździe Tulisię Tuliszków 3:0.
Przyjezdni chcieli się zrewanżować
za porażkę 2:4 z rundy jesiennej, co
im się w pełni udało. Już do przerwy

drużyna z Kobylina prowadziła różnicą dwóch bramek. W 23. minucie
wynik meczu otworzył Jakub Szymanowski, uderzając mocno z rzutu
wolnego. Sekundy przed przerwą
podwyższył Patryk Wciórka. Całą
sytuację wypracował jednak Patryk
Kamiński, który po minięciu rywali wyłożył piłkę nadbiegającemu
skrzydłowemu. Po zmianie stron
miejscowych dobił Mateusz Wachowiak. Napastnik Piasta przyjął
piłkę, po czym strzelił nie do obrony.
Dzięki trzem zwycięstwom z rzędu
Piast awansował na szóste miejsce
w tabeli. Kobylinianie mają przed
sobą Stal Pleszew, której ustępują o
trzy punkty oraz Orła Mroczeń, który z kolei wyprzedza Piasta o osiem
oczek. Spać spokojnie mogli nareszcie w niedzielę piłkarze i kibice Orła
Mroczeń. Czołowy zespół rozgrywek
przeżywał ostatnio rozczarowujące
chwile. Na inaugurację wiosny Orzeł
przegrał bowiem z Piastem Kobylin,
by w kolejnym starciu z Tulisią Tuliszków podzielić się punktami. Takie
rezultaty z pewnością nie ucieszyły
kibiców w Mroczeniu. Ale trzeci ligowy mecz na wiosnę przyniósł prze-

Piłka nożna >>> W najbliższy piątek w Poznaniu odbędzie się, zorganizowane przez
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, szkolenie dla trenerów i instruktorów piłki nożnej.
Zajęcia poprowadzi Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski U-21

WZPN zaprasza na warsztaty z trenerem kadry

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zaprasza trenerów oraz instruktorów piłki nożnej na bezpłatne
i certyfikowane warsztaty szkoleniowe z Czesławem Michniewiczem. Spotkanie z selekcjonerem
reprezentacji Polski do lat 21 odbędzie się w piątek, 12 kwietnia o godzinie 17:00 w Zespole Szkół
Przyrodniczych przy ul. Golęcińskiej w Poznaniu.
Selekcjoner reprezentacji młodzieżowej, która w czerwcu wystąpi
w UEFA Euro U-21 we Włoszech,
wygłosi prelekcję poświęconą działaniom w fazie atakowania i bronienia.
Podstawą prezentacji będzie materiał
szkoleniowy trenera właśnie z pracy z kadrą do lat 21. Przekazywana
wiedza teoretyczna poparta zostanie
analizami wideo przeprowadzonymi przez sztab reprezentacji. Uzu-

pełnieniem wykładu trenera będzie
panel dyskusyjny ze słuchaczami.
Warsztaty są możliwością zdobycia godzin szkolenia niezbędnych
do przedłużenia licencji trenerskiej.
Każdy uczestnik szkolenia na podstawie listy obecności (podpisy przed
i po prelekcji) otrzyma w systemie
certyfikat potwierdzający zaliczenie
dwóch godzin nauki. Udział w warsztatach „Działania w fazie atakowania

i bronienia realizowane w reprezentacji Polski U-21” jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest
rejestracja na wydarzenie poprzez
platformę PZPN24. Początek warsztatów w piątek, 12 kwietnia o godzinie 17:00 w sali wykładowej Zespołu
Szkół Przyrodniczych przy ul. Golęcińskiej w Poznaniu.
BAS

0 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Marcin Górecki - 52’, 0:2
Marcin Górecki - 85’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Moś, Jakub Kupczak, Dariusz Luźniak, Miłosz Jędrzejewski,
Kacper Małolepszy, Mariusz Bednarek, Marcin
Grądowy (Jakub Strąk - 85’), Daniel Parzybót (Tobiasz Rabiega - 85’), Rafał Janicki, Marcin Górecki
(Tomasz Froń - 89’). Trener: Marek Wojtasiak.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)
KKS Astra Krotoszyn
3 (1)

Bramki: 0:1 Karol Krystek - 24’ (z karnego), 0:2 Maxim Ishchuk - 67’, 0:3 Szymon Polowczyk - 70’.

MKS Tur 1921 Turek
KP Victoria Ostrzeszów

0 (0)
2 (1)

MGKS Tulisia Tuliszków
KS Piast Kobylin

0 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Robert Skrobacz - 27’, 0:2
Mikołaj Jędrzejewski - 87’.
Bramki: 0:1 Jakub Szymanowski - 23’,
0:2 Patryk Wciórka - 45’, 0:3 Mateusz
Wachowiak - 55’.

SKP Słupca
7 (5)
LKS Raszkowianka Raszków 1 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Pietrzak - 8’, 2:0 Łukasz Pietrzak - 13’, 3:0 Kamil Sikorski - 18’,
3:1 Krzysztof Walczak - 23’, 4:1 Kamil Sikorski - 26’, 5:1 Kamil Sikorski - 35’, 6:1 Łukasz Pietrzak - 66’, 7:1 Filip Otchere - 90’.

GOS Zieloni Koźminek
0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 2 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Bąk - 40’, 0:2 Jakub
Bąk - 90+1’.

LKS Piast Czekanów
KS Stal Pleszew

3 (2)
2 (2)

Bramki: 0:1 Błażej Ciesielski - 14’, 0:2
Jacek Pacyński - 31’, 1:2 Eryk Leśnierowski - 32’, 2:2 Łukasz Adamczyk - 38’,
3:2 Kacper Grzmil - 83’.

GKS Wilki Wilczyn
5 (1)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (0)

Bramki: 1:0 Michał Zajączkowski - 8’,
2:0 Bartosz Domaniecki - 65’, 3:0 Bartosz Domaniecki - 76’, 4:0 Kamil Konieczka - 82’, 5:0 Marcin Balalja - 89’, 5:1
Krzysztof Słowiński - 90+1’.
Najskuteczniejsi strzelcy
22
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
22
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
21
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
21
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
14
Patryk Adamski (Raszkowianka)
12
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
12
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
12
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
12
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
11
Szymon Szczęsny (SKP Słupca)
Program 20. kolejki
Sobota, 13 kwietnia 2019 roku
16:00
Orzeł Mroczeń – Wilki Wilczyn
16:00 Victoria Ostrzeszów – Zieloni Koźminek
16:30
Odolanovia – Biały Orzeł
17:00
Astra Krotoszyn – SKP Słupca
Niedziela, 14 kwietnia 2019 roku
11:00
Raszkowianka – Piast Czekanów
15:00
Stal Pleszew – Tulisia Tuliszków
16:00
Piast Kobylin – GKS Sompolno
16:00
Polonus Kazimierz – Tur Turek

wyniki i tabele
IV Liga Grupa Wielkopolska
25. kolejka | wiosna 2019
Polonia Kępno – Pogoń Nowe S. ..............– 1:2
Olimpia Koło – Victoria Września .............– 0:3
Kotwica Kórnik – Warta Międzychód ........– 4:2
Unia Swarzędz – Sokół Pniewy ................– 3:1
Ostrovia Ostrów – Centra Ostrów .............– 1:2
KS Opatówek – LKS Gołuchów .................– 1:1
Zjednoczeni – Nielba Wągrowiec ..............– 0:2
Polonia Leszno – Tarnovia Tarnowo .........– 0:0
Orkan Śmiłowo – Lubuszanin ..................– 0:0
Krobianka Krobia – Obra Kościan ............– 0:5
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 25 54 57:22
2. MKS Nielba Wągrowiec
25 53 45:26
3. SKS Unia Swarzędz
25 51 53:33
4. LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 25 45 49:33
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 25 44 52:37
6. KP Obra 1912 Kościan
25 43 38:28
7. KS Polonia 1912 Leszno
25 38 35:24
8. KKS Polonia Kępno
25 38 45:39
9. MKS Victoria Września
25 36 40:29
10. LKS Gołuchów
25 36 43:38
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 25 35 38:32
12. LZS Orkan Śmiłowo
25 34 33:34
13. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 25 33 38:42
14. KS Sokół Pniewy
25 32 30:52
15. KSS Kotwica Kórnik
25 27 46:54
16. KS Opatówek
25 27 24:38
17. MLKP Warta Międzychód 25 25 37:50
18. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 25 20 32:50
19. LZS Krobianka Krobia
25 19 22:62
20. MKS Olimpia Koło
25 10 30:64
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
19. kolejka | wiosna 2019
GKS Sompolno – Orzeł Mroczeń ...............– 0:2
Biały Orzeł – Astra Krotoszyn ..................– 0:3
Tur Turek – Victoria Ostrzeszów ...............– 0:2
SKP Słupca – Raszkowianka ....................– 7:1
Piast Czekanów – Stal Pleszew .................– 3:2
Tulisia Tuliszków – Piast Kobylin ..............– 0:3
Zieloni Koźminek – Odolanovia ...............– 0:2
Wilki Wilczyn – Polonus Kazimierz ...........– 5:1
1. KP Victoria Ostrzeszów
19 52 65:18
2. SKP Słupca
19 48 70:29
3. MLKS Odolanovia Odolanów 19 39 45:15
4. LZS Orzeł Mroczeń
19 38 47:24
5. KS Stal Pleszew
19 33 46:26
6. KS Piast Kobylin
19 30 33:32
7. LKS Raszkowianka Raszków 19 28 25:45
8. KKS Astra Krotoszyn
19 28 28:34
9. MGKS Tulisia Tuliszków
19 23 33:50
10. GKS Sompolno
19 23 27:40
11. GKS Wilki Wilczyn
19 22 29:28
12. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 19 21 31:40
13. MKS Tur 1921 Turek
19 20 18:29
14. LKS Piast Czekanów
19 18 25:43
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 19 12 22:50
16. GOS Zieloni Koźminek
19 6 14:55
Kaliska Klasa Okręgowa
19. kolejka | wiosna 2019
GKS Rychtal – Korona-Pogoń ...................– 3:1
Pogoń Trębaczów – CKS Zbiersk ..............– 1:2
GKS Grębanin – LZS Cielcza .....................– 3:2
Barycz Janków P. – Prosna Kalisz ............– 1:0
GKS Żerków – LZS Doruchów ...................– 1:0
Zefka Kobyla Góra – WKS Witaszyce .......– 7:1
LKS Czarnylas – Victoria Laski .................– 2:0
Victoria Skarszew – Olimpia Brzeziny ......– 2:3
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
19 45 56:12
2. GKS Rychtal
19 42 42:23
3. LKS Czarnylas
19 35 44:26
4. Barycz Janków Przygodzki 19 35 36:26
5. KS Victoria Skarszew
19 31 43:35
6. GKS Grębanin
19 31 44:27
7. WKS Witaszyce
19 31 39:36
8. LZS Doruchów
19 27 24:35
9. LKS Olimpia Brzeziny
19 27 34:36
10. LZS Cielcza
19 25 34:32
11. LZS Pogoń Trębaczów
19 25 20:32
12. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 19 24 27:28
13. GKS Żerków
19 23 20:31
14. KS Prosna Kalisz
19 21 34:45
15. CKS Zbiersk
19 15 20:38
16. LZS Victoria Laski
19 1 10:65
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Sport

piłka nożna

I liga okręgowa juniora b1 grupa 2
SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSENNA 2019

iI liga okręgowa orlika e1 grupa 5
SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSENNA 2019

iI liga okręgowa orlika e1 grupa 6
SEZON 2018/2019
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