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W tradycjinowe
wielkanocnej

Spokojnych i pogodnych

świąt Wielkiej Nocy
oraz radosnych spotkań
w rodzinnym gronie
wszystkim Klientom,
Kontrahentom
oraz Pracownikom życzy
Zarząd „Intermarche” Kępno

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

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

Tradycje i zwyczaje wielkanocne przypominają, że Chrystus
co rok przynosi nam nadzieję
Zmartwychwstania...

pełniącym
obowiązki
dyrektora
szpitala
str. 4

Co tydzień
w „TK”

raport

- eWydanie naszej gazety.

Spokojnych i radosnych

Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych w gronie najbliższych,
w atmosferze wzajemnego zrozumienia,
szacunku i miłości. Niech te święta
będą czasem wytchnienia i spokoju
oraz przepełniają Was nadzieją i radością
ze Zmartwychwstania Jezusa,
przynoszą tchnienie wiosny
oraz rozbudzają wiarę, pogodę w sercu
i pozwolą z większą ufnością patrzeć
w przyszłość.
Wesołego „Alleluja” wszystkim czytelnikom
życzy

Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”
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Strajk wygasa

str. 2
Fot. OSP Bralin

Marian
Olejniczak

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

SMOG-owy!

str. 7

kotły

Do spalania płyt drewnopodobnych i biomasy

ogrzewanie hal

Ciężarówka wjechała w przyczepę.
Zginął obywatel Litwy
str. 9

Informacje

aktualności
W okresie strajku nauczycieli rozdzwoniły się w redakcji telefon, że „strajkują, a w domu
udzielają płatnych korepetycji”, stąd postanowiliśmy sprawdzić, jak kształtuje się w naszym regionie rynek korepetytorów

Korepetycje legalne, czy nie?
W gazecie, na słupie ogłoszeniowym, na tablicach ogłoszeń w marketach i osiedlowych sklepach znaleźć
można niejedną ofertę udzielania korepetycji. W popularnej internetowej
przeglądarce, po wpisaniu hasła „korepetycje”, wybije nam link z ofertą
kilkudziesięciu tysięcy od korepetytorów najróżniejszych przedmiotów - od aktorstwa do zootechnika.
O ile przedmiotem korepetycji mogą
być dziedziny niszowe, co można by
tłumaczyć ich rzadkością, to jednak
napotykamy na ogromną ilość ofert
z przedmiotów wiodących, uczonych
w szkołach od najmłodszych lat, co
daje powody do refleksji i niepokoju.
Korepetycje - to moda?
Rosnąca popularność prywatnych
lekcji wynika z faktu, że rodzice chcą,
aby ich dzieci zdobywały jak najlepsze
wykształcenie, by swój kapitał edukacyjny jak najszybciej zamienić na kapitał ekonomiczny. Oprócz pozytywnych aspektów zjawiska korepetycji,
takich jak zdobywanie przez uczniów
dodatkowej wiedzy i umiejętności,
istnieją też aspekty negatywne. Korepetycje mogą wywierać niekorzystny wpływ na proces kształcenia w
szkole, w polskim systemie edukacji
stanowią jeden z jego „punktów zapalnych”. Jest to temat tabu, którego
istnienie łatwiej przemilczeć, niż o

nim dyskutować. Za taką interpretacją
przemawiają wypowiedzi sugerujące,
że korepetycje są problemem marginalnym, dotyczącym poszczególnych
rodziców i ich dzieci lub mówiące o
tym, że uczniowie w szkole z korepetycji nie korzystają. Tak jednak nie
jest. - W mojej klasie większość koleżanek i kolegów chodzi na korki z
matmy, chemii i biologii. Brakuje tu
nauczyciela z fizyki, dlatego jechać
muszą do Ostrowa lub Wrocławia –
mówi kępińska licealistka. Ponadto
popularne są tu szkoły językowe, ale
uczniowie często korzystają z prywatnych korepetycji anglisty, germanisty,
polonisty, a ostatnio nawet rusycysty
czy informatyka. Jednocześnie nie do
rzadkości należą prywatne lekcje gry
na instrumentach muzycznych lub zajęcia plastyczne. - Ja chodzę na korepetycje z matmy już od gimnazjum,
a teraz jeszcze z chemii i biologii – dodaje licealistka.
Dlaczego na korepetycje?
O to, dlaczego uczniowie chodzą
tek gremialnie na korepetycje, zapytaliśmy jednego z nauczycieli – Nauczyciel ma mało czasu na lekcji,
żeby zrealizować cały program, dodam, że w klasie jest zawsze ponad 20
uczniów. I nie da się z każdym indywidualnie pracować. Dlatego rodzice
i sami uczniowie, widząc swoje braki

edukacyjne, chcą pogłębiać wiedzę
na dodatkowych lekcjach korepetytorskich. Zazwyczaj uczeń ma 2 godziny w tygodniu korepetycji – mówi
wieloletni nauczyciel. Jak twierdzi,
w szkole w której uczy - korepetycji
udziela minimum 5 nauczycieli, a
może więcej. Sam jednak nie chce powiedzieć, czy jest korepetytorem. Zazwyczaj dzieje się tak, że nauczyciel
ze szkoły A poleca jako korepetytora
kolegę ze szkoły B, a ten w zamian
mu się rewanżuje uczniem ze swojej
szkoły.
Ile za korepetycje?
W klasie każdej z kępińskich szkół
ponadpodstawowych,
kończonych
egzaminem dojrzałości znajdziemy
uczniów biorących korepetycje z jednego lub kilku przedmiotów. Tajemnicą poliszynela pozostaje, ilu czynnych
nauczycieli w każdej ze szkół udziela
korepetycji po lekcjach, a niejednokrotnie nawet w weekendy. Jak można
szacować, nauczyciel z popularnych
„korkowych” przedmiotów – matematyka, chemia, biologia, angielski,
niemiecki czy polski dzienne ma od
2 do 3 uczniów na godzinnej korepetycji. Wiadomo powszechnie, że u nas
godzina korepetycji kosztuje nie mniej
niż 50 zł. Inaczej już kształtują się
ceny w Kaliszu lub Wrocławiu, gdzie
u specjalistów z tytułem naukowym

Coraz mniej nauczycieli w powiecie uczestniczy w strajku ogłoszonym tydzień temu przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego

Strajk wygasa
Nauczyciele strajkujący i niestrajkujący na dzień 15.04.br.

Źródło: UMiG Kępno

W trwającym od tygodnia strajku coraz mniej nauczycieli w nim
uczestniczy w powiecie kępińskim.
Przypomnę, że tydzień temu protest
podjęło 414 nauczycieli, w tym 59
pracowników administracji i obsługi,
w 17 placówkach oświatowych tak
informował wówczas Wiktor Gruszka prezes oddziału ZNP w Kępnie.
W ostatni poniedziałek (15.04.
br.) do strajku przystąpiło już tylko
16 placówek, a w nich ok. 200 nauczycieli i pracowników szkoły, tj. o
ponad połowę mniej, niż w dniu rozpoczęcia strajku. Już na początku tygodnia w Szkole Podstawowej w Myjomicach żaden nauczyciel nie wpisał
się na listę strajkową, w związku z
czym strajk został zawieszony. W pozostałych szkołach część nauczycieli
nadal strajkuje. W gminie Kępno od
15 kwietnia br. funkcjonują prawie
wszystkie oddziały przedszkolne.
Oprócz Liceum Ogólnokształcącego
nr I w Kępnie, protestuje nadal cześć
nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2, Zespole
Szkół Specjalnych w Słupi oraz w
szkołach podstawowych w: Mroczeniu, Trzcinicy, Rychtalu i Wielkim
Buczku.			
m

trzeba zapłacić od 100 do 150 zł za godzinę. A zatem, uśredniając, tygodniowo nauczyciel udzielający korepetycji
może zarobić minimum 500 zł, co
miesięcznie daje 2000 zł lub więcej. I
tu rodzi się pytanie, czy każdy z nich
uczciwie rozlicza się z fiskusem, jak to
czynią inne jednoosobowe handlowe
czy usługowe podmioty gospodarcze?
Ilu mamy korepetytorów?
Z danych uzyskanych z Urzędu
Skarbowego po klasyfikacji prowadzonej działalności - PKD 85.59.B
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaną
(udzielanie korepetycji) w powiecie
kępińskim w 2018 r. działalność w tej
grupie zgłosiło 25 podmiotów, w gminie Kępno – 17. Natomiast w 2019 r.
26 podmiotów w powiecie, w tym 19
w gminie Kępno. A gdzie reszta?
Jednocześnie naczelnik Urzędu
Skarbowego w Kępnie Justyna Mularczyk podkreśla, że w ubiegłym
roku rząd Mateusza Morawieckiego
wprowadził tzw. konstytucję dla biznesu, gdzie pewne drobne działalności
zarobkowe osób fizycznych zostały

zwolnione z konieczności rejestracji
własnej firmy. Jest to wyraźna ulga
i ułatwienie podatkowe rządzących
skierowane m.in. do nauczycieli – korepetytorów. - Taka działalność nierejestrowana może być prowadzona
pod warunkiem, że przychody z działalności nie przekroczą w żadnym
miesiącu 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia (obecnie w 2019
roku wynosi ono 2250 zł, zatem miesięczny przychód - uwaga przychód
nie dochód, czyli wszystko to, co się
zarobi bez możliwości pomniejszenia o poniesione koszty - nie będzie
mógł przekroczyć 1125 zł). Podatek
z takiej działalności rozliczany będzie na zasadach ogólnych – wyjaśnia J. Mularczyk.
Reasumując, cześć strajkujących
nauczycieli udzielając nierejestrowanych korepetycji, wchodzi w „szarą
strefę”, nie płacąc ustawowych taks,
oszukują siebie i kolegów, albowiem
m.in. od płaconych przez nich podatków uzależnione są ich wynagrodzenia
i podwyżki, o które teraz tak walczą.
m

Kochana Lauro!
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”. (ks. Jan Twardowski)
Byłaś z nami 25 lat, zdecydowanie za krótko...
Miałaś piękne plany i marzenia, jednak choroba przekreśliła wszystko.
Lecz Ty, mimo okrutnej diagnozy, nie poddałaś się bez walki.
Byłaś silna i walczyłaś do końca, mimo tego,
że los co chwilę uniemożliwiał powrót do zdrowia
i powoli odbierał nadzieję...
Lecz Ty po każdym ciosie podnosiłaś się i byłaś dzielniejsza;
Mimo wielu przeciwności, jakie spotkałaś na swojej drodze,
byłaś wytrwalsza i pełna wiary w poprawę stanu zdrowia,
walczyłaś o każdy dzień – jednak Bóg miał inne plany.
Odeszłaś tak szybko i tak młodo...
Czas nie zaleczy ran, które powstały...
Odchodząc, zabrałaś cząstkę każdego z nas,
w zamian zostawiając ból i ogromną wyrwę w naszych sercach...
Ból nadal trwa, lecz są wspomnienia.
Nigdy nie zapomnimy Twego uśmiechu rozświetlającego oczy,
Twojej szczerości, otwartości i zjednywania sobie ludzi,
Twej delikatności i wrażliwości, a jednocześnie niezwykłej siły
i wiary w lepsze jutro.
Droga Lauro, pokazałaś, jak cieszyć się z drobnostek,
niczym z największych prezentów od losu.
Tworzyłaś wspaniałe ozdoby, zostawiając w nich cząstkę siebie,
pozostawiłaś ślady, które inni z przyjemnością wspominają.
Nigdy nie zapomnimy Twej niezwykłości!
Wierzymy, że życie się zmienia, lecz się nie kończy
i kiedyś wszyscy razem się spotkamy.

Spoczywaj w pokoju.
Żegnają Cię koleżanki i koledzy, przyjaciele i znajomi
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trosk i zmartwień.
Niech magia Bożego Narodzenia
sprawi, że radość i miłość
zawita do każdego domu
a nadzieja i spokój zagoszczą
w sercu każdego z Nas.
Z nadchodzącym Nowym Rokiem
życzymy dużo zdrowia,
nadziei oraz zadowolenia
i satysfakcji z podjętych wyzwań.

Życzenia

Przewodniczący Rady
Powiatu Kępińskiego

Wicestarosta
Kępiński

Starosta
Kępiński

Stanisław Baliński

Grażyna Jany

Witold Jankowski

oraz zawodowej i osobistej pomyślności.
Niech te najpiękniejsze w roku Święta
upłyną Wam w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
w gronie rodziny
i przyjaciół,
wielkanoc
będą pogodne, refleksyjne i szczęśliwe,
a Nowy Rok 2015 spełni wszystkie Wasze
pragnienia, marzenia, zamysły i oczekiwania.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kępnie
Andrzej Stachowiak

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno
Piotr Psikus

Zdrowych pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego
W oczekiwaniu nastroju,
na zbliżające się
serdecznychŚwięta
spotkańBożego
w gronieNarodzenia
rodziny
Niech zbliżające
się święta
Bożego Narodzenia
smacznego
jajka,
mokrego
dyngusa,
będą
cudownym
czasem
rodzinnych
spotkań.
i
Nowy
Rok
ipełni
wśród
przyjaciół
a
także
odpoczynku
w
rodzinnym
gronie
Niech upływają w zdrowiu, radosnej atmosferze,
nadziei spoglądamy w przyszłość.
a nowy rok będzie
obfitował w wiele
sukcesów
wszystkim
pracownikom,
klientom,
Składamy
życzą Państwu życzenia:
w życiu prywatnym i zawodowym.
zdrowia, pogody ducha, dostatku, kontrahentom i firmom współpracującym
Wszystkim pracownikom, współpracownikom,
Rada i Zarządlicznych
Powiatu
Kępińskiego
powodów
do radości,
kontrahentomżyczą
oraz klientom życzą
spełnienia wszystkich marzeń,

Świąt Wielkiej Nocy,

Przewodnicząca Rady
Powiatu Kępińskiego

osobistej i zawodowej satysfakcji
oraz wielu sukcesów.

z poważaniem
Starosta Kępiński
prezes zarządu WODOCIĄGi Kępińskie sp. z o.o.

Jolanta Jędrecka

mirosław
grygier
Robert
Kieruzal

Tygodnik Kępiński 18 grudnia 2014
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Szanowni Państwo!
W radosnym oczekiwaniu
na nadchodzące odrodzenie,
pragnę złożyć serdeczne życzenia,
spokojnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych ciepłem
rodzinnych spotkań,
optymizmu i wiary
na każdy dzień.
Piotr Kaleta

Poseł na Sejm RP
Tygodnik Kępiński 18 kwietnia 2019
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Informacje

wiadomości
11 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady
Rynku Pracy

Inauguracyjne posiedzenie

w nowej kadencji

Pierwsze posiedzenie w nowej
kadencji otworzył starosta kępiński
Robert Kieruzal, który wręczył powołania nowym członkom Rady.
Organizację i tryb działania Rady
regulują przepisy ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Powiatowa Rada pełni rolę
opiniodawczo-doradczą wobec starosty kępińskiego.
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2019-2023 weszli
przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, organizacji
pozarządowych oraz samorządów
gminnych. Są to reprezentanci samorządów: wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, burmistrz Piotr
Psikus, reprezentujący samorząd
miasta i gminy Kępno, wójt gminy
Rychtal Adam Staszczyk, a także
Marek Wróbel – przedstawiciel
pracodawców, Wiktor Gruszka,
Barbara Łuczak i Sławomir Chudy - przedstawiciele związków
zawodowych, Marta Dąbrowska-Sołtysik i Grzegorz Grzunka
– przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel Izby
Rolniczej Roman Taborski.

na rzecz tworzenia nowych miejsc
pracy, w sposób wymierny przekładają się na jedną z najniższych w skali
kraju stopę bezrobocia, która wynosi
1,9%. Dla porównania: w tym samym
czasie wskaźnik ten w kraju wynosił
5,8%, a w województwie wielkopolskim - 3,1%.
Członkowie Rady zapoznali się
również ze stopniem realizacji programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
z rezerwy ministra rodziny pracy i
polityki społecznej w 2019 r. Ogółem
na aktywizację PUP dysponuje kwotą
blisko 3 mln zł, dzięki którym 238
osób będzie mogło skorzystać z różnych form wsparcia.
Tematem posiedzenia były również zadania w zakresie realizacji
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
W roku bieżącym w ramach aktualnie pozyskanych przez PUP środków
(510.900,00 zł) oraz rozstrzygniętego
naboru - 322 pracodawców/pracowników podwyższy lub zmieni swoje
kwalifikacje zawodowe.
Ostatnim akcentem posiedzenia
były wolne głosy i wnioski, w których
członkowie Powiatowej Rady Rynku

W trakcie posiedzenia dokonano wyboru prezydium
Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023

Od 22 kwietnia 2019 r. obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kępnie pełnić będzie Marian Olejniczak

Marian Olejniczak

pełniącym obowiązki dyrektora szpitala
Dotychczasowy zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Marian Olejniczak
obejmie obowiązki dotychczasowego dyrektora kępińskiego szpitala
Jakuba Krawczyka. Przypomnijmy, że J. Krawczyk złożył wypowiedzenie 21 stycznia br.

niczak – informuje starosta kępiński
Robert Kieruzal.
Pytany o szczegóły dotyczące
konkursu na stanowisko dyrektora
SPZOZ, starosta wyjaśnia: - Mamy 2
miesiące na to, żeby ogłosić konkurs
na dyrektora szpitala. Na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego

W ciągu 2 miesięcy ogłoszony ma zostać konkurs
na stanowisko dyrektora szpitala w Kępnie

- Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu jego członkowie podjęli decyzję, że po zakończeniu okresu zatrudnienia
dotychczasowego dyrektora szpitala SPZOZ w Kępnie pana Jakuba
Krawczyka, pełniącym obowiązki
dyrektora będzie pan Marian Olej-

podjęta ma być uchwała obligująca
Zarząd do podjęcia dalszych czynności zmierzających ku wyłonieniu
nowego dyrektora w trybie konkursowym.
R. Kieruzal zapewnia też, iż
zmiany na stanowisku dyrektora
szpitala nie będą miały wpływu na

jakość świadczonych przez kępińską
placówkę usług i jej funkcjonowanie.
- Mieszkańcy powiatu kępińskiego muszą czuć się bezpieczni i nie
powinni mieć żadnych obaw dotyczących funkcjonowania szpitala
– powiedział. - Wszelkie nasze działania zawsze są podyktowane przede
wszystkim bezpieczeństwem pacjentów i zapewnieniem stabilnego
funkcjonowania szpitala. Zmiana

M. Olejniczak pełnił będzie obowiązki
dyrektora szpitala od 22 kwietnia

na stanowisku dyrektora jest tylko
formalnością, nie rewolucją, i nie
wiąże się z żadnymi odczuwalnymi
dla pacjentów konsekwencjami – dodał starosta. 		
bem

4 kwietnia br., w popołudniowy czwartek, o godz. 16.00 w Restauracji Kamiński a Zdrowie
na przedświątecznym zajączku spotkały się kępińskie Amazonki

Świąteczny zajączek Amazonek

Powiatowa Rada Rynku Pracy
dokonała wyboru nowego prezydium.
Jednogłośnie wybrała przewodniczącego, powierzając tę funkcję ponownie W. Gruszce – przedstawicielowi Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych. Wiceprzewodniczącym został kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie M.
Wróbel.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Rataj przedstawiła
Radzie sprawozdanie z działalności
Urzędu w 2018 r. W minionym roku
Urząd Pracy wydatkował ogółem
6.212.363,29 zł, z czego na zasiłki
- 18%, zadania fakultatywne - 7%,
wydatki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy - 7%, natomiast 73% wydatków (w tym aż 86% pozyskanych
dodatkowo) wydatkowano na aktywne formy. Prężnie rozwijająca się gospodarka w powiecie kępińskim oraz
intensywne działania aktywizujące
podejmowane przez PUP w Kępnie
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Pracy wyrazili pozytywną opinię o
powierzeniu swoich kompetencji w
obszarze opiniowania spraw należących do ich zadań wyznaczonym
członkom działającym w ramach
komisji kwalifikacyjnej ds. programów rynku. Upoważnienie w ramach
tzw. wzajemnego „traktatu zaufania”
obejmuje m.in. zmiany kryteriów
podziału środków Funduszu Pracy i
przeniesień planowanych wydatków
pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Członkowie Rady podjęli też dyskusję na temat barier, na jakie napotkają uczniowie podejmujący dalszą
edukację w szkołach ponadgimnazjalnych, w związku z kontynuacją
nauki równocześnie przez 2 roczniki (tj. kończący szkoły podstawowe
oraz gimnazjalne). Bariery te dotyczą
przede wszystkim ograniczonego
dostępu do środków komunikacji publicznej umożliwiających dojazd do
poszczególnych szkół. Oprac. bem

Co roku, w miesiącu, w którym zją do rozmów, wymiany doświadprzypadają wielkanocne święta, Za- czenia nie tylko w sprawie wspólnej
rząd Stowarzyszenia Kępiński Klub choroby, ale i przygotowań świątecz„Amazonki” organizuje przedświą- nych. Zarząd (prezes Halina Pazek,
teczne spotkanie wielkanocne. Dla wiceprezes Zdzisława Szymańska,
kobiet zrzeszonych w tej organizacji skarbnik - Ewa Czekała, sekretarz
ważne są działania, zmierzające do - Ewa Krawczyk, członek Zarządu poprawy stanu zdrowia,
tj. ćwiczenia, rozmowy
Na przedświątecznym zajączku
z psychologiem czy spe- spotkały się kępińskie Amazonki
cjalistycznym terapeutą,
konsultacje i, oczywiście,
masaże. W rehabilitacji nie
mniej ważne stają się również spotkania integracyjne, podczas których można podzielić się własnym
doświadczeniem, sukcesami w pokonywaniu choroby, swoimi zdolnościami i
działaniami na rzecz walki
z rakiem. Tak też zadziało
się i w Kępnie, 4 kwietnia
br. Spotkanie stało się oka-

Jolanta Marchela) zadbał o to, aby
kępińskie Amazonki to czwartkowe
popołudnie spędziły w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Zebrani przekazali sobie wiele ciepłych wielkanocnych życzeń.
G.G.

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
( Wyniki na dzień 17.04.2019 r. )

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

SMAKI WIELKANOCNEJ TRADYCJI
W WIELKOPOLSCE
Z okresem Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wiążą się piękne tradycje, obrzędy i zwyczaje. Samorząd Województwa
Wielkopolskiego stara się je konsekwentnie kultywować i zachowywać dla przyszłych pokoleń. Nie sposób wyobrazić sobie,
aby ten szczególny czas mógł być przeżywany bez potraw, które doskonale znamy i od dziesięcioleci ze smakiem spożywamy na naszych stołach. Niektóre z nich są charakterystyczne dla konkretnego miejsca, a ich jakość lub wyjątkowe cechy
i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.
Na taką promocję żywności o
charakterze regionalnym i tradycyjnym Samorząd Województwa
Wielkopolskiego wraz z członkami
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska stawia już przeszło 11 lat.
Dziedzictwo kulinarne stanowi jeden
z obszarów, pozwalających na wyróżnienie się i zbudowanie potencjału turystycznego. Charakterystyczne

Europejski Koordynator Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Niclas Fjellström

smaki są czymś co przyciąga turystów, powoduje że chcą wracać w
dane miejsce. Doskonale sprawdza
się to na przykładzie Wielkopolski,
która aktywnie rozwija swoją działalność w obrębie sieci. Wkład Wielkopolski w promocję Sieci Dziedzictwa Kulinarnego podkreślił Niclas
Fjellström Europejski Koordynator
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego –
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego znakomicie
działa jeśli chodzi o promocję Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Dla
naszej sieci z jednej strony jest
istotne to, aby pokazywać nowe
idee, nowe pomysły, a z drugiej
strony, aby sięgać do tradycji.
Wartym przypomnienia jest również fakt, że na szczeblu krajowym
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, wspólnie z Marszałkami Województw, prowadzi Listę Produktów
Tradycyjnych.
– Liczba pozycji, które obejmuje lista, świadczy o niezwykle
bogatej historii kulinarnej naszego regionu. Dzięki pielęgnowaniu
tradycji przez pokolenia możemy
jako konsumenci czerpać z pozostawionego nam dziedzictwa.
Trzeba podkreślić również fakt,
że wpis na Listę Produktów Tradycyjnych i Regionalnych stanowił w

niektórych przypadkach pierwszy
krok dla producentów w ubieganiu się o rejestrację wytwarzanej
przez siebie żywności najwyższej
jakości w Komisji Europejskiej
– podkreśla Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski.
Wszystkie znajdujące się tam
produkty stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym
są wytwarzane oraz są elementem
tożsamości lokalnej. Wielkopolska
ma w tej chwili zarejestrowane na tej
liście 93 produkty. Są to między innymi wielkanocne specjały takie, jak:
żur na kiełbasie, kiełbasa biała parzona wielkopolska, szynka wielkopolska dojrzewająca wędzona i chleb
żytni wielkopolski.
Z całą pewnością nakrywając
stół do śniadania Wielkanocnego nie
możemy zapomnieć o białej kiełbasie. Warto jednak wspomnieć tu o
wielkopolskiej białej kiełbasie parzonej. Ma on a charakterystyczny smak
i aromat przypraw, m. in. czosnku i
majeranku, który odróżnia ją od białych kiełbas z innych regionów Polski. Do jej produkcji używa się mięsa
wieprzowego najwyższej jakości.
Tradycja wyrabiania białej kiełbasy w Wielkopolsce sięga XVII w.
Obecnie, przysmak ten uzyskał unijny certyfikat i stał się, obok rogala
świętomarcińskiego czy smażonego
sera, kulinarną wizytówką naszego
regionu.
Obok kiełbasy na wielkanocnym stole powinien znaleźć się żur
na zakwasie. Obecnie uznawany za
wykwintną zupę dla smakoszy, w
przeszłości był synonimem postu.
Tylko w lecie żur był kraszony słoniną
lub wywarem z kiełbasy, natomiast
zimą za okrasę służyło mleko. Zupę
gotowano na zakwasie z mąki żytniej, kiszonej przez kilka dni z wodą
w kamiennym garnku. Istnieje zwyczaj wyparzania tego garnka wrzącą
wodą we wtorek przed Popielcem,
aby pozbyć się z niego resztek tłuszczu. Natomiast w pierwszy dzień
święta Wielkanocy garnek uroczyście rozbijano. Żur, który stanowił w
Wielkim Poście główne pożywienie,
jadano przede wszystkim z ziemniakami lub ze śledziem.
Wielkopolska jest przodującym
regionem w kraju pod względem
produkcji trzody chlewnej, dlatego
na wielkanocnym koszyku nie może
zabraknąć wieprzowych wyrobów

wędliniarskich. Mowa tutaj o szynce
wielkopolskiej dojrzewającej wędzonej, która dzięki staraniom Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
została w maju 2010 roku wpisana
na Listę Produktów Tradycyjnych i
Regionalnych. Surowiec do jej wyrobu stanowi szynka tylna pochodząca
od świń karmionych tradycyjnymi
paszami. Szynka peklowana jest na

Biała parzona

Chleb żytni

Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

sucho poprzez natarcie mieszanką,
w której skład wchodzi sól kuchenna,
saletra oraz cukier. Następnie powinna leżakować około trzy tygodnie w
chłodnym pomieszczeniu. Kolejnym
etapem jest peklowanie szynki na
mokro z użyciem ziół takich jak liść
laurowy, ziele angielskie czy lubczyk.
W trakcie ostatniego etapu, którym
jest formowanie i sznurowanie, szynka trafia do rozgrzanej wędzarni,
gdzie nabiera odpowiednich walorów
smakowych oraz winnej barwy.
Dla podkreślenia uroczystego
charakteru święconki warto włożyć
do niej chleb upieczony przez siebie,
a dla podtrzymania tradycji regionu
może to być nasz wielkopolski chleb
żytni.
Chleb żytni wielkopolski został
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych w dniu 12 września 2016
roku. Idealny chleb jest wypiekany
według receptury przekazywanej z
pokolenia na pokolenie w piecu chlebowym. Powinien ważyć ok. 2,5 kg,
natomiast jego skórka powinna być
lekko popękana. Cechą charakterystyczną miękiszu jest jego konsystencja - lekko zbita, gliniasta. Kolor
miękiszu powinien być lekko szary,
a smak nieco kwaśny, co charakterystyczne jest dla pieczywa żytniego.

Szynka wielkopolska

Żur na kiełbasie

Informacje dotyczące Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska:
Koordynator Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Siedziba Departamentu: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 65 00
www.sdk-wlkp.pl
/
www.culinary-heritage.com
artykuł płatny
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Po raz kolejny młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie uczestniczyła
w europejskim, międzynarodowym projekcie edukacyjnym
Erasmus+ 2019

Śniadanie wielkanocne gminy Kępno w tym roku odbyło się w Świbie

„Kolorowe pisanki przez dzieci malowane...”
Możdżanowska, poseł na Sejm RP
Jarosław Urbaniak oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Wielkanocne świętowanie rozpoczęto programem artystycznym
w wykonaniu dzieci z miejscowego
przedszkola i szkoły podstawowej.
Niezwykły, kolorowy, wiosenno-wielkanocny występ wprowadził
wszystkich w dobry nastrój i sprawił,
że w sali zapanowała prawdziwie
świąteczna atmosfera.
Burmistrz P. Psikus przekazał
wszystkim życzenia świąteczne, życzył wzajemnej serdeczności oraz
dobrej współpracy. Życzenia wielka-

Międzynarodowe spotkanie projektowe

Erasmus+ we Włoszech

Dwanaścioro uczniów kępińskiego liceum, którzy byli zaangażowani w pracę na rzecz projektu w
roku szkolnym 2018/2019, pojechało na podsumowującą konferencję
do Włoch. A byli to: Marta Gabas,
Klaudia Górecka, Martyna Jerczyńska, Aleksandra Polak, Natalia Szczerbuk, Weronika Wróbel,
Julia Kozica, Iga Tuz, Julia Wiśniewska, Karol Bagiński, Emilian
Nowak i Tomasz Schimrosczyk.
Opiekę nad uczniami sprawowała dyrektor szkoły Danuta Stefańska oraz
nauczyciel języka angielskiego Marek Froń. Działanie i pracę w projekcie nadzorowała polonistka Paulina
Pacyna-Dawid.

re dotyczą nas wszystkich i każdego
z osobna, była to także okazja do poznania bogatej kultury oraz tradycji
regionu, w jakim się znajdowaliśmy.
Odwiedziliśmy stolicę Piemontu - Turyn, gdzie zwiedziliśmy drugie, zaraz
po Muzeum w Kairze, najważniejsze
Muzeum Egipskie. Uczestniczyliśmy
w zajęciach sportowych na plaży Pala
Beach Spotorno, gdzie w grupach
międzynarodowych
rozegraliśmy
turniej siatkówki. Mieliśmy okazję
zwiedzić kompleks jaskiń i muzeum
etnograficznego w Toirano oraz muzeum szkła w Altare, gdzie mogliśmy
zobaczyć proces ręcznego wyrabiania szklanych przedmiotów. Okazją
do poznania włoskiej kultury była

Na wielkanocnych stołach królowały
tradycyjne, świąteczne potrawy

9 kwietnia br. w Domu Ludowym w Świbie odbyło się Gminne
Śniadanie Wielkanocne. Na zaproszenie burmistrza Piotra Psikusa,
przewodniczącego Rady Miejskiej
Andrzeja Stachowiaka, przewodniczącej miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich Małgorzaty Napierały
oraz sołtysa Piotra Baraniaka przy
świątecznym stole zasiedli wspólnie
przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarnych, reprezentanci instytucji, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy Świby.
Wśród przybyłych znaleźli się m.in.
sekretarz stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju Andżelika

Wspaniały program artystyczny przedstawiły dzieci
z miejscowego przedszkola i szkoły podstawowej

Uczestnicy projektu edukacyjnego
Erasmus+ wraz z opiekunami

Spotkanie, zrzeszające uczniów
europejskich szkół, miało miejsce
w malowniczym miasteczku Carcare, w regionie Liguria, prowincji Savona. To tam, we wspólnym działaniu zjednoczyły się
szkoły: Gymnasium Ulricianum Aurich z Niemiec, Gymnazium Pribram z Czech, Vollen Ungdomsskole z Norwegii, wrocławskie XIII
Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry, liceum z Kępna oraz
organizatorzy: Liceo Calasanzio.
Tegorocznym tematem projektu były
problemy Unii Europejskiej i próby
ich zapobiegania. Podczas konferencji poruszyliśmy kwestie masowej industrializacji miast, warunków życia
osób niepełnosprawnych, problemu
tolerancji i ksenofobii oraz tematy
związane ze środowiskiem, między
innymi zanieczyszczeniem oceanów
i lasów. Nad ostatnim tematem przez
cały rok szkolny pracowali uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego nr I z
Kępna.  
Wyjazd stał się okazją nie tylko
do wspólnej pracy nad tematami, któ-

również wizyta w teatrze Chiabrera
- zobaczyliśmy spektakl ,,Romeo i
Julia”, który pozwolił nam przenieść
się w klimat XVI-wiecznej Werony.
Resztę wolnego czasu spędzaliśmy
na zajęciach teatralnych i artystycznych w grupach międzynarodowych
w szkole Caracare. Były one nie tylko możliwością do dobrej zabawy,
ale również nauki języków obcych,
doskonalenia współpracy w grupach
międzynarodowych oraz poznawania
siebie nawzajem.
Ceremonię zamknięcia konferencji zakończyło uroczyste przedstawienie teatralne z udziałem wszystkich uczestników wyjazdu. Ponownie
zrealizowaliśmy hasło projektu: „UR
a part of US” - ,,Jesteś częścią nas”.
Z niecierpliwością czekamy na kolejny rok pracy oraz nowe wyzwania.
Miło wspominamy wszystkie nowe
znajomości, serdeczność ludzi oraz
włoskie słońce. Niestety, musieliśmy
powiedzieć sobie: arrivederci! i wrócić z powrotem do Kępna.
Julia Kozica,
uczennica klasy II D

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.
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Przy świątecznym stole zasiedli wspólnie przedstawiciele
władz samorządowych, parlamentarnych, reprezentanci
instytucji i organizacji oraz mieszkańcy Świby

nocne przekazali również zaproszeni
goście.
Słowa podziękowań i gratulacji
kierowane były do członkiń Koła
Gospodyń Wiejskich w Świbie, które w bieżącym roku świętują 60-lecie
swojej działalności. To dzięki ich talentom i gościnności na wielkanocnych stołach królowały tradycyjne,
świąteczne potrawy, takie jak: żurek,
biała kiełbasa, jajka faszerowane czy
wielkanocne mazurki.
Przed przystąpieniem do degustacji pokarmy poświęcił proboszcz
tamtejszej parafii ks. Rafał Lubryka.
KR

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie otrzymała dofinansowanie z programu ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Biblioteka – wejdź,
zobacz, zostań”

Biblioteka z dofinansowaniem

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej w Kępnie będzie realizować projekt pn. „Biblioteka –
wejdź, zobacz, zostań”, adresowany
m.in. do osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów. Na to zadanie biblioteka otrzymała dofinansowanie z programu ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pn. „Partnerstwo dla książki”. Partnerem
biblioteki w realizacji projektu jest
Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością i ich Rodzin
„Ołówek”.
Projekt nastawiony jest na animację czytelnictwa i promowanie
literatury, która ma zachęcić dzieci
do kreatywnego działania. W ramach
projektu przeprowadzone zostaną
warsztaty czerpania papieru, odciskania pieczęci lakowych i pisania
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gęsim piórem, spotkanie autorskie
połączone z warsztatami ilustratorskimi z ilustratorką książek dla dzieci, spotkanie autorskie połączone z
warsztatami rękodzieła rozwijające
motorykę dłoni oraz warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów

KLANZA dla osób pracujących z
dziećmi.
Całkowity koszt projektu wynosi
7.400 zł, a kwota dofinansowania to
5.400 zł. Realizację projektu zaplanowano na drugą połowę roku. Pierwsze warsztaty odbędą się w sierpniu.
Oprac. KR

Realizację projektu zaplanowano na drugą połowę roku –
pierwsze warsztaty odbędą się w sierpniu. Fot. archiwum
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Uczniowie klas gimnazjalnych napisali egzamin pomimo trwającego strajku nauczycieli

Gimnazjalne zmagania po raz ostatni
Egzamin gimnazjalny jest podsumowaniem wiedzy uczniów, którą nabyli przez 3 lata gimnazjum. Obejmuje
on umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej.
W bieżącym roku uczniowie najstarszych klas gimnazjalnych napisali
ostatni egzamin. Zgodnie z wprowadzoną reformą edukacji trwa wygaszanie gimnazjów – od 1 września 2019 r.
przestaną one istnieć w systemie edukacji, dlatego też egzamin gimnazjalny zostanie zastąpiony przez egzamin
ósmoklasisty.
Do tegorocznego sprawdzianu
wiedzy, który odbywał się od 10 do 12
kwietnia, przystąpiło ponad 350.000
uczniów z całej Polski, wśród których
znaleźli się też młodzi mieszkańcy powiatu kępińskiego.
Przystąpienie do egzaminu jest
warunkiem ukończenia gimnazjum,
ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający musi uzyskać – egzaminu gimnazjalnego nie można więc
nie zdać. Ma on za zadanie sprawdzić
wiedzę ucznia, jego predyspozycje i
nakierować go na wybór szkoły średniej. Wyniki są jednak istotne, ponieważ to część kryterium przy przyjęciu
do szkoły ponadgimnazjalnej.
Strajk nie stanął
na przeszkodzie
Choć w tym czasie w większości szkół trwał strajk nauczycieli, we
wszystkich placówkach na terenie
naszego powiatu zespoły nadzorujące egzaminy zostały skompletowane
i egzaminy odbyły się bez przeszkód.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie Małgorzata Frala-Kędzior
podsumowała organizację egzaminów
w związku z trwającym protestem.
- Komisje egzaminacyjne udało się
skompletować z nauczycieli, którzy
nie brali w danym dniu udziału w
strajku. Dla niektórych dyrektorów
nie stanowiło to żadnego problemu,
a dla niektórych stanowiło to duże

wyzwanie organizacyjne. Szkoły, w
których przeprowadzany był egzamin
gimnazjalny, solidarnie wspierali
przy kompletowaniu komisji dyrektorzy pozostałych szkół. W dwóch
przypadkach jako zabezpieczenie byli
również przygotowani emerytowani
nauczyciele, aby w razie konieczności
wspomóc komisje, tak, by strajk nie
rzutował na sprawne przeprowadzenie egzaminów – wyjaśniła. - Część
nauczycieli, zgodnie z tym, co okazało się w referendum, zadeklarowała,
że nie będzie strajkowała w czasie egzaminów. Ta część była zatrudniona
w zespołach nadzorujących egzamin

na terenie gminy Rychtal. Szkołom
udało się skompletować komisje
egzaminacyjne. Ponadto przedstawiciele Urzędu Gminy w Rychtalu
pełnią funkcje obserwatorów egzaminów zewnętrznych – podkreślił
wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk.
- Egzaminy gimnazjalne w gminie
Łęka Opatowska przebiegają bez
żadnych zakłóceń. Wcześniej, jako
organ prowadzący, odbyłem spotkania z dyrektorami szkół w kwestiach
zapoznania się z sytuacją w każdej
placówce i przygotowaniami do egzaminów – przyznał wójt gminy Łęka
Opatowska Adam Kopis, składając

Wśród uczniów znaleźli się zarówno zestresowani i pełni obaw, z rękami
trzęsącymi się z nerwów, jak też spokojni, pewni siebie i z głową pełną wiedzy

gimnazjalny. Również nauczyciele z
zewnątrz byli członkami komisji – dodał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Kępnie Maciej Adamek. Wójtowie
gmin potwierdzili, że egzaminy gimnazjalne przebiegły zgodnie z planem.
- Egzaminy odbyły się bez zastrzeżeń.
Organizacja końcowych egzaminów
dla gimnazjalistów przez dyrektora
Andrzeja Tyrę przebiegła bez żadnych
komplikacji. Strajk odbywa się tylko
w Szkole Podstawowej w Mroczeniu,
przystąpiło do niego 22 na 25 wszystkich nauczycieli – poinformowała
wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. - Egzamin gimnazjalny przebiega bez zakłóceń we
wszystkich placówkach oświatowych

podziękowania wszystkim nauczycielom i dyrektorom za prawidłowy
przebieg egzaminów. Podziękowania
przekazał też wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik. - Życzę wszystkim
uczniom piszącym egzamin sukcesów
i powodzenia w dalszym etapie edukacji – podsumował. W gminach Bralin i Perzów nauczyciele nie strajkują,
tam również egzaminy odbyły się bez
przeszkód.
Dzień pierwszy
– humanistyczne zagwozdki
W pierwszym dniu gimnazjaliści
pisali testy z części humanistycznej.
Pierwszy blok zawierał zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie i składał się z zadań zamkniętych, opartych

W poniedziałek, 8 kwietnia br., ludzie zatroskani o trzeźwość w polskich rodzinach kolejny raz pielgrzymowali drogą krzyżową w Kępnie do Matki Bożej Grębanińskiej. Organizatorami modlitwy - jak co roku - byli: ks. prałat Stanisław Borowicki, kustosz Sanktuarium
Matki Bożej w Grębaninie oraz Katolickie Stowarzyszenie` Trzeźwości „Dom” w Kępnie

Wielkopostne święto trzeźwości

To już 23-letnia tradycja, obejmująca dzisiaj kilkuset uczestników, nie
tylko z Kępna i okolic, ale z całej diecezji kaliskiej. Ciepły, wiosenny wieczór sprzyjał plenerowej modlitwie a

zachodzące słońce opromieniało niezwykłą atmosferę przeżywanego misterium. Grębanińskie sanktuariun
stało się miejscem ukochanym przez
pielgrzymów, którzy przychodzą

Pielgrzymowali drogą krzyżową do Matki Bożej
Grębanińskiej. Fot. Ewa Kotowska Rasiak

foto

doń, aby zawierzyć Matce Bożej swe
osobiste dramaty i troski, ale i radości za dar trzeźwego życia, swego lub
bliskich. Tutaj „ładują akumulatory”
na kolejny rok pracy nad trzeźwością
własną, w rodzinie i ojczyźnie.
W tym roku szczególną troską
modlitewną obejmowali młode pokolenie Polaków. Dziękowali za dojrzałą, mądrą uchwałę Rady Miejskiej
w Kępnie, znoszącą nocną sprzedaż
alkoholu na terenie Kępna i całej
gminy. Prosili o mądrość i odwagę
dla radnych pozostałych miast i gmin
diecezji w podejmowaniu podobnych
działań na swoim terenie, w imię dobra młodego pokolenia mieszkańców.
Uroczystej mszy świętej celebrowanej w Grębaninie przewodniczył
ks. prałat Wiesław Kondratowicz,
diecezjalny duszpasterz trzeźwości.
Uroczystość zakończyło spotkanie
przy wspólnym stole, na tradycyjnej
agapie.			
M.G.

na tekstach źródłowych, mapach, ilustracjach oraz informacjach z historii
i wiedzy o społeczeństwie. Następny
był język polski. Zadania odnosiły
się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych. Na
uczniów, oprócz pytań zamkniętych,
czekało kilka zadań otwartych, w których sprawdzili swoje umiejętności
pisania, wnioskowania i argumentacji.
W tym roku uczniowie zmierzyli się
także z rozprawką.
Dzień drugi – królowa nauk
Drugi dzień to walka z przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką. W bloku matematycznym
sprawdzana była m.in. umiejętność
posługiwania się wzorami czy rozumienie pojęć matematycznych i
umiejętność dobierania odpowiednich
strategii matematycznych. Zadania
z biologii, chemii, fizyki i geografii
sprawdzały m.in. znajomość faktów,
symboli, terminów, wzorów, formuł
oraz opanowanie umiejętności, takich
jak wyszukiwanie informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i
procesów.
Dzień trzeci
– do you speak English?
12 kwietnia br. trzecioklasiści podeszli do egzaminu z języków obcych
nowożytnych (angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski), przeprowadzanego
na dwóch poziomach. Najpierw odbył
się test na poziomie podstawowym, a
po przerwie gimnazjaliści przystąpili
do testu na poziomie rozszerzonym.
Zadania sprawdzały rozumienie ze
słuchu, rozumienie tekstów pisanych
oraz znajomość funkcji i środków językowych.
Jakie odczucia uczniów?
Choć uczniowie różnią się od
siebie i to, co dla jednego może być
problemem, dla drugiego jest błahostką, większość z gimnazjalistów

za najtrudniejszą uznała tradycyjnie
część matematyczno-przyrodniczą.
Uczniowie odetchnęli jednak z ulgą,
ponieważ tegoroczny egzamin nie był
trudny. - Moim zdaniem obie części
egzaminu z języka angielskiego były
dosyć łatwe, ale może to dlatego, że od
dziecka chodzę na dodatkowe zajęcia
z języka. Część humanistyczna poszła
mi dosyć dobrze, sprawdzałam już
odpowiedzi w Internecie. Matematyka była najtrudniejsza, podobnie jak
część przyrodnicza. Jednak jestem
dobrej myśli, wydaje mi się, że nie
spadłam poniżej 50% – mówi Aleksandra. - Myślimy, że poszło nam dobrze. Angielski był dość łatwy, matematyka przyjemna. Najprostsza była
część humanistyczna. Słyszałyśmy, że
wielu miało problemy z biologią, ale
większość zadań dotyczyła tematów,
które były omawiane niedawno. Jeśli
ktoś uważnie czytał polecenia, raczej
nie miał z niczym problemu. Myślimy
optymistycznie, powinno być jakieś
80% – przyznają z ulgą Agata i Martyna. - Najtrudniejsza była jak zawsze
matematyka, a najłatwiejszy polski,
było tam jednak jedno bardzo trudne
zadanie, które jest już nagłośnione w
Internecie, dotyczące fraszki. Z tym
wiele osób miało kłopot. Z języków
postawa była prosta, a co do rozszerzenia – mamy mieszane odczucia.
Nie było jednak tak źle. Biorąc pod
uwagę, że to ostatni egzamin gimnazjalny, nie był on trudny – stwierdzają
Jowita, Nikola i Zuzia.
Prace gimnazjalistów zostaną
sprawdzone przez egzaminatorów,
a wyniki przysłane do szkół przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Rezultaty tegorocznego egzaminu
będą ogłoszone 14 czerwca br., a zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego uczniowie otrzymają
21 czerwca br.
KR

Ilość uczniów szkół powiatu kępińskiego,
któr zy w 2019 roku przystąpili
do egzaminów gimna zjalnych:
Gmina Kępno – 250 uczniów:
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie – 25 uczniów,
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie – 107 uczniów,
– Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie – 84 uczniów,
– Szkoła Podstawowa w Mikorzynie – 34 uczniów.
Gmina Baranów – 63 uczniów
Gmina Bralin – 51 uczniów
Gmina Łęka Opatowska – 62 uczniów
Gmina Perzów – 32 uczniów
Gmina Rychtal – 23 uczniów
Gmina Trzcinica – 54 uczniów:
– Zespół Szkół w Laskach – 23 uczniów,
– Zespół Szkół w Trzcinicy – 31 uczniów

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące
poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3,
a alarmowy – przy 300 µg/m3.
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Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.
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Reklama

ogøoszenia
Kępno, dnia 11 kwietnia 2019 roku

Burmistrz

AB.6745.2.2019

Kępno, dnia 15.04.2019 r.

Miasta i Gminy Kępno

OBWIESZCZENIE

- OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno na terenach
części obrębów: Borek Mielęcki, Rzetnia, Szklarka Mielęcka,
Przybyszów, Krążkowy, Osiny, Domanin, Ostrówiec – Myjomice,
Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko,
Mechnice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
***
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z
późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno na terenach części
obrębów: Borek Mielęcki, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Przybyszów,
Krążkowy, Osiny, Domanin, Ostrówiec – Myjomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko, Mechnice w dniach
26 kwietnia 2019 roku do 28 maja 2019 roku w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno w godz. od
8.00 do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 24 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w
postaci elektronicznej, w sposób określony w art. 18 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 z późn. zm.).
Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o:
przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym
terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w
formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres kepno@um.kepno.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku.
W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza
– Plan – zmiana mpzp gminy i miasta Kępno”. Organem właściwym do
rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84
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Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam,
o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Baranów postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „budowa drogi gminnej nr G852555 i G852537 Mroczeń – Słupia pod Kępnem”.
I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0006 Mroczeń
ark.6; 590, 573/8, 573/7,
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów
ark.8; 1224, 1169/2, 1170/2, 1171/2, 1174, 1175, 1176, 1177, 1180,1189, 1184, 1182, 1183, 1181/2, 1211/1, 1212, 1211/2,
1223, 1222, 1213, 1214, 1215, 1167/4, 1167/5, 1167/6, 1166, 1661(scalenie 1172/2 i 1167/2)
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0008 Słupia p. Kępnem
ark.4; 1229, 1223/5, 1228, 1227, 1222
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości,
oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie Powiatowym w Kępnie,
a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2018,
poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia 18.04 2019 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115 (tel. 78 / 28 946), oraz składać ewentualne wnioski,
uwagi lub zastrzeżenia do dnia 02.05.2019 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
Starosta Kępiński
Robert Kieruzal

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCINICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Trzcinica
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/237/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Trzcinica, zmienionej Uchwałą Nr IV/49/2019 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20
lutego 2019 r. w sprawie zmiany ww. uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Trzcinica, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.04.2019 r. do 28.05.2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy
Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.05.2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać do Wójta Gminy Trzcinica, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2019 r., w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres: gmina@trzcinica.com.pl.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) podaję do publicznej wiadomości, że
zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu w okresie
jego wyłożenia do wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w
siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47.
W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi i
wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2019 r. w
formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: gmina@trzcinica.com.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Trzcinica.
Wójt Gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik
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Policja / Straż pożarna

informacje

K
ultura spod pióra
Ciężarówka wjechała w przyczepę.

Wypadek z udziałem dwóch samochodów ciężarowych na trasie S8 w kierunku Wrocławia

Zginął 46-letni obywatel Litwy
ciężarowego na odpiętą przyczepę,
która blokowała ruch na jednym z
pasów – mówi mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno.
Wcześniej na miejsce, ze względu na stojącą na drodze przyczepę,
odpiętą wskutek awarii samochodu,

Fot. OSP Bralin

We wtorek, 16 kwietnia br., około godziny 3.57, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o wypadku
z udziałem dwóch samochodów ciężarowych na trasie S8 w kierunku

Kierujący dafem nie zachował środków ostrożności i uderzył
w przyczepę scanii, która odpięła się w wyniku awarii

Wrocławia (około 2 km przed zjazdem na Bralin). Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP
Mikorzyn, OSP Szklarka Mielęcka,
OSP Bralin oraz OSP Baranów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia
pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że na 95
km trasy S8 w kierunku Wrocławia
doszło do najechania samochodu

skierowany został patrol policji. W
międzyczasie doszło jednak do wypadku. - Policjanci, którzy udali
się na miejsce zdarzenia, ustalili,
że 32-letni obywatel Polski, kierujący scanią, w wyniku uszkodzenia
pojazdu zatrzymał się na drodze
S8 i odpowiednio oznaczył pojazd
ciężarowy, jednak jadący w tym samym kierunku, w stronę Wrocławia,
55-letni obywatel Litwy, kierujący

zestawem siodłowym marki DAF,
nie zachował należytych środków
ostrożności i uderzył w przyczepę
scanii – wyjaśnia zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kępnie podkom.
Gabriela Kurzawa-Szuba. Ruch w
kierunku Wrocławia był całkowicie
zablokowany.
Pojazdem, który najechał na odczepioną przyczepę, podróżowały
dwie osoby – kierowca, który opuścił pojazd o własnych siłach przed
przybyciem służb ratunkowych oraz
pasażer, który był uwięziony i nieprzytomny. Niestety, nie udało się
go uratować. - W wyniku zdarzenia
śmierć na miejscu poniósł 46-letni
obywatel Litwy – informuje policjantka. Mężczyzna, który zginął w
wypadku, spał w tylnej części kabiny.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
wykonaniu dostępu i ewakuacji osoby uwięzionej oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Pomimo akcji
ratunkowej, lekarz stwierdził zgon
u ewakuowanego pasażera. Z kolei
kierowca z ogólnymi obrażeniami
ciała został przetransportowany do
szpitala – dodaje strażak. Kierowcy
zostali poddani badaniu na zawartość
alkoholu. Byli trzeźwi.
Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia ustala KPP Kępno. KR

Pożar samochodu osobowego na ul. Grabowskiej w Kępnie

Na drodze płonął samochód

We wtorek, 9 kwietnia br., kilka osób poszkodowanych. Działania
minut po godzinie 12.30, do Stano- strażaków polegały na zabezpieczewiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zgłoszono pożar samochodu osobowego
marki Volkswagen Golf na ul.
Grabowskiej w Kępnie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Po przybyciu na
miejsce zastępów straży stwierdzono pożar komory silnika w
samochodzie osobowym znajdującym się na poboczu drogi. Po Komora silnika uległa doszczętnemu
przeprowadzeniu dokładnego spaleniu. Fot. KP PSP Kępno
rozpoznania nie stwierdzono

niu miejsca zdarzenia oraz podaniu
jednego prądu piany ciężkiej w natarciu, co doprowadziło do
ugaszenia pożaru – relacjonuje mł. kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno.
Mimo strat materialnych –
doszczętnie spalonej komory
silnika i nadpalonych elementów karoserii – kierowca może
mówić o dużym szczęściu.
Strażacy podkreślają, że mogło dojść do eksplozji, gdyby
ogień dotarł do zbiornika z
paliwem, ponieważ samochód
był wyposażony w instalację
gazową.		
KR

Wypadek podczas prac ziemnych w Opatowie

Mężczyzna przygnieciony przez ławę fundamentową
11 kwietnia br., około godziny
18.40, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o osunięciu się
ławy fundamentowej na pracownika
prowadzącego prace wyburzeniowe
w Opatowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z OSP Opatów oraz
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie. - Po przybyciu na miejsce
pierwszych jednostek straży stwierdzono, że podczas prac ziemnych

przy rozbiórce budynku osunięciu
uległa ława fundamentowa, przygniatając nogi pracownika pracującego w wykopie. Mężczyzna był
przytomny. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz uwolnieniu przygniecionych nóg poszkodowanego – informuje mł. kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno. - Wraz z druhami z
KP PSP Kępno, za pomocą sprzętu
hydraulicznego, a przede wszystkim
szpadli, podkopując się, zaczęliśmy

ostrożnie wyciągać nogi mężczyzny
spod betonowego ciężaru. Po szybkiej i sprawnej akcji mężczyzna z
obrażeniami nóg został przekazany
lekarzom – relacjonują druhowie z
OSP Opatów. Po oswobodzeniu mężczyzny udzielono mu kwalifikowanej
pierwszej pomocy i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego,
który przetransportował poszkodowanego do szpitala.
KR

Marek Kowalski od kilkudziesięciu lat prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalno-artystyczną i społeczną wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych. Prezes Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno–Sportowego. Animator wielu
wydarzeń kulturalnych i sportowych
(m.in. Diecezjalny Konkurs Recyta-

torski Poezji Religijnej). Poeta, kompozytor i wykonawca piosenek z gatunku poezji śpiewanej. Regionalista.
GRÓB
Zamknij w grobie
To co ciężarem ci jest
Niech zniknie bezpowrotnie
Zamknij w nim
To co smutkiem i płaczem jest
Niech pochłonie go jego ciemność
I stań
Jak kobiety przed nim
Wczesnym rankiem
W oniemiałym zdziwieniu
Że kamień odsunięty
A to co w nim było
Znikło
Bezpowrotnie
Ten cud uczynił
Zmartwychwstały

Burmistrz

Miasta i Gminy Kępno
informuje
o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany
w drodze bezprzetargowej
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Zamiana prawa własności:
1) nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej przy ul. Feliksa
Nowowiejskiego w Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów,
w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka
nr 1829/4 o powierzchni 0,0137 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00054443/2 oraz działka nr
3056/1 o powierzchni 0,0280 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie
prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00049590/9
na
2) prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
osoby fizycznej, położonej przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego w
Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 1826/8
o powierzchni 0,0264 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi
księgę wieczystą nr KZ1E/00059521/8,
w celu regulacji stanu prawnego i granic publicznych dróg gminnych
nr G859883P oraz G859888P.
Nieruchomość wymieniona w pkt 1 stanowi własność Gminy Kępno, nie
jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600
Kępno, ul. Ratuszowa nr 1, w okresie od 18 kwietnia 2019 roku
do 10 maja 2019 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl
oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
– ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 78 25 810) – adres do korespondencji:
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Drodzy Czytelnicy!

Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańców
powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych. Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie, o których warto mówić głośno
i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby,
a nawet rodziny, które odznaczają się czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą telefoniczną, internetową albo osobiście.
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Wielkanocna uroczystość w Chojęcinie

W radosnym nastroju

Uroczyste śniadanie wielkanocne w Mnichowicach

Spotkanie przy
wielkanocnym stole

wśród wielkanocnych ozdób
Święta Wielkanocne to czas rodzinnych spotkań, radości ze zwycięstwa życia nad śmiercią, wiosennego budzenia się przyrody. To także

młodsi mieszkańcy, dzięki zaangażowaniu i kreatywności pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich oraz
finansowemu wsparciu Gminy Bra-

Dzieci od wczesnych godzin rannych pod czujnym okiem opiekunek
przygotowywały kolorowe palemki, kartki świąteczne i stroiki

okres bardzo lubiany przez dzieci,
które mogą dać ponieść się swojej
fantazji i inwencji twórczej przy tworzeniu dekoracji świątecznych i malowaniu pisanek.
Nie inaczej było 6 kwietnia br. w
Domu Ludowym w Chojęcinie. Naj-

lin, mieli możliwość wzięcia udziału
w warsztatach wielkanocnych.
Dzieci od wczesnych godzin rannych pod czujnym okiem opiekunek
przygotowywały kolorowe palemki,
kartki świąteczne oraz stroiki, które można było podziwiać w trakcie

odbywającego się tego samego dnia
uroczystego śniadania wielkanocnego. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się m.in.: sekretarz stanu w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Andżelika Możdżanowska, poseł
Bożena Henczyca, wicestarosta kępińska Alicja Śniegocka, wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś, sekretarz Urzędu
Gminy Bralin Ewelina Pieles, przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek Markiewicz, proboszcz bralińskiej parafii ks. Roman Krzyżaniak,
przedstawiciele Posterunku Policji
w Bralinie, radni i sołtysi z terenu
gminy oraz licznie zebrani mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła się od
przywitania wszystkich obecnych na
spotkaniu oraz od ciepłych słów i życzeń. Po przemówieniach zaproszonych gości proboszcz pobłogosławił
potrawy, które znalazły się na stołach
dzięki paniom z KGW.
Śniadanie wielkanocne w Chojęcinie przebiegło w domowej i bardzo
serdecznej atmosferze, a na twarzach
gości nie zabrakło radości i uśmiechu.
M. Gudra

Śniadanie wielkanocne przebiegło
w miłej i rodzinnej atmosferze

W związku ze zbliżającymi się
świętami wielkanocnymi, w niedzielę, 7 kwietnia br., w Domu Ludowym
w Mnichowicach odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne. Spotkanie, na które zaproszono m.in. wójta
gminy Bralin Piotra Hołosia, sekretarz Ewelinę Pieles, wicestarostę kępińską Alicję Śniegocką, przedstawicieli Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów z terenu gminy Bralin oraz przedstawicieli Posterunku Policji w Bralinie, odbyło się
dzięki zaangażowaniu Zarządu Koła
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Rady Sołeckiej

w Mnichowicach oraz sołtys Małgorzaty Klofty.
Spotkanie było połączone z wystawą prac plastycznych o tematyce
wielkanocnej, wykonanych przez
najmłodszych mieszkańców sołectwa. Śniadanie wielkanocne przebiegło w miłej i rodzinnej atmosferze.
Tradycyjnie podczas niedzielnej uroczystości nie zabrakło świątecznych
życzeń od wójta oraz pozostałych,
zaproszonych gości, a na wspólnym
stole pojawiło się wiele wspaniałych
przysmaków kojarzących się ze świętami wielkanocnymi.
M. Gudra

Śniadanie wielkanocne w Nosalach

Na stołach pojawiło się wiele wspaniałych przysmaków
kojarzących się ze świętami wielkanocnymi

Spotkanie wójta gminy Bralin z sołtysami

Wiosenne świętowanie
Szanowni Mieszkańcy Gminy Bralin,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy życzyć Państwu, aby w tych wyjątkowych dniach
w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła wiara,
miłość oraz nadzieja odradzającego się życia, a spotkania
w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.
Niech świąteczny czas napełni Państwa serca
otuchą, wprowadzi do życia spokój i harmonię,
przyniesie wiele szczęścia i radości,
tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość.
Przewodniczący
Rady Gminy Bralin
Marek Markiewicz
z radnymi
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Wójt Gminy Bralin
Piotr Hołoś
z pracownikami
Urzędu Gminy Bralin

W sobotę, 13 kwietnia br., w Nosalach odbyło się świąteczne spotkanie mieszkańców sołectwa.
Na uroczystość przybyli m.in.
wójt gminy Bralin Piotr Hołoś i
sekretarz Ewelina Pieles. Zebranych gości przywitał sołtys Nosali
Stanisław Niechciał, który życzył
wszystkim przybyłym oraz pozostałym mieszkańcom wspaniałych świąt
Wielkiej Nocy. W imieniu samorządu
gminnego najserdeczniejsze życzenia
mieszkańcom złożył wójt.
Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało pyszny poczęstunek dla zebranych, nie zostawiając
nikogo bez świątecznego żurku.
Całość przebiegała w sympatycznej atmosferze. Nastrój świąt był wyczuwalny dla wszystkich.
KW
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Rozmawiali o sprawach bieżących
11 kwietnia br. odbyło się kolejne
spotkanie wójta gminy Bralin Piotra
Hołosia z sołtysami. Rozmawiano na
bieżące tematy, dotyczące gminy oraz
jej mieszkańców. Wójt przedstawił sołtysom sprawozdanie z realizacji zadań
zgłaszanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw w trakcie zebrań
wiejskich, które odbyły się w styczniu
oraz w lutym bieżącego roku.
W czasie spotkania omówiono
również postęp prac związanych z
budową kanalizacji sanitarnej wraz z
wymianą sieci wodociągowej w Mnichowicach. Rozmawiano również o sy-

tuacji drogowej w sołectwach. Sołtysi
referowali, na jakim etapie jest dowóz
kruszywa. Większość prac remontowych została wykonana, a ostatnie
transporty kamienia będą miały miejsce w ciągu kilku najbliższych dni.
Przy okazji czwartkowego spotkania włodarz gminy złożył sołtysom
życzenia radosnych, spokojnych świąt
spędzonych w atmosferze wzajemnego zrozumienia, szacunku i miłości w
gronie najbliższych. Kolejne spotkanie wójta z sołtysami odbędzie się w
pierwszej połowie maja.
M. Gudra

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH na str. 11

Region

gmina
cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 10

echo rychtala
kwiecień 2019, nr 15 (882)

Finał XVI Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas IV-VIII

W ostatnich dniach Szkołę Podstawową w Drożkach odwiedzili nietypowi goście

Poetyckie wspomnienia

Młodzi mistrzowie ortografii
4 kwietnia br. w Zespole Szkół w
Nowej Wsi Książęcej odbył się finał
XVI Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas IV-VIII.
O laur zwycięstwa i zdobycie zaszczytnego tytułu Mistrza Ortografii
w roku szkolnym 2018/2019 ubiegało
się dwanaścioro uczniów: Weronika
Grossek, Weronika Kitzol, Anastazja Kozica, Tomasz Kuropka,
Daria Schudy i Emilia Witak ze
Szkoły Podstawowej w Bralinie oraz
Aleksandra Czajkowska, Kata-

rzyna Gogół, Bartłomiej Malcher,
Nikodem Marcinków, Julia Sikora
i Agata Spodymek ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Książęcej.
Uczniowie
rywalizowali
w
dwóch kategoriach wiekowych, a
ich kompetencje ortograficzne były
sprawdzane w formie dyktanda pisanego ze słuchu. Dyktanda konkursowe przygotowała dyrektor Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie
Teresa Michalska. Po sprawdzeniu
i ocenieniu prac uczniów komisja

O zdobycie zaszczytnego tytułu Mistrza Ortografii w roku
szkolnym 2018/2019 ubiegało się dwanaścioro uczniów

konkursowa – Sławomir Bąk (przewodniczący), Agnieszka Balcerzak,
Jolanta Cudniewicz i Andrzej Mirowski – wyłoniła laureatów.
W kategorii klas IV-VI tytuł Mistrza Ortografii 2018/2019 przypadł
Katarzynie Gogół (SP Nowa Wieś
Książęca). Wicemistrzem Ortografii
została Emilia Witak (SP Bralin), a
trzecie miejsce zajął Bartłomiej Malcher (SP Nowa Wieś Książęca). W
kategorii klas VII-VIII tytuł Mistrza
Ortografii 2018/2019 zdobyła Daria
Schudy (SP Bralinie). Drugie miejsce
i tytuł Wicemistrza Ortografii wywalczyła Julia Sikora (SP Nowa Wieś
Książęca), a trzecie miejsce – Weronika Grossek (SP Bralin).
Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej
Wsi Książęcej Elżbieta Kuropka
oraz wójt gminy Bralin Piotr Hołoś,
dziękując nauczycielom i uczniom
za wkład pracy włożony w przygotowanie konkursu, wręczyli laureatom
nagrody książkowe, a wszystkim finalistom pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez włodarza
gminy.
Andrzej Mirowski

Dotacja przeznaczona zostanie na prace konserwatorskie przy trzech XIX-wiecznych
witrażach figuralnych przedstawiających św. Bartłomieja, św. Józefa z Dzieciątkiem i
św. Barbarę

Parafia w Nowej Wsi Książęcej

otrzymała dotację
Wójt P. Hołoś i proboszcz parafii w Nowej Wsi
Książęcej D. Wawrzyniak po podpisaniu umowy

Zgodnie z uchwałą nr VI/36/2019
Rady Gminy Bralin z 13 lutego br. w
sprawie udzielenia dotacji z budżetu
Gminy Bralin z przeznaczeniem na
realizowane w 2019 r. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku – kościele
parafialnym pw. Świętej Trójcy w
Nowej Wsi Książęcej – 10 kwietnia
br. wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, w
obecności proboszcza parafii Daniela
Wawrzyniaka, podpisał umowę na
udzielenie parafii pomocy finansowej
w wysokości 15.000 zł.
Dotacja przeznaczona zostanie
na prace konserwatorskie przy trzech
XIX-wiecznych witrażach figuralnych przedstawiających św. Bartłomieja, św. Józefa z Dzieciątkiem i
św. Barbarę. Kościół w Nowej Wsi
Książęcej jest wpisany do rejestru zabytków nie stanowiących własności
Gminy Bralin.
M. Gudra

W Szkole Podstawowej w Drożkach goszczono wyjątkowo sentymentalnie związane z nią osoby
- placówkę odwiedziły wnuczka i
prawnuczka wieloletniego dyrektora
Jana Strzyżewskiego, który stał się
ikoną tego miejsca. Był on pierwszym dyrektorem otwartej po II wojnie światowej szkoły w Drożkach i
pracował w niej nieprzerwanie do
1973 r. Wraz z paniami przybył ich
krewny, Stefan Skąpski. Po przywitaniu zgromadzonych przez dyrektor Grażynę Adamską goście
podzielili się swoimi wspomnieniami, dotyczącymi J. Strzyżewskiego,
szkoły w Drożkach oraz okolic, ze

Gwoździem programu była prezentacja wierszy autorstwa S. Skąpskiego w konkursie recytatorskim, w
którym wzięli udział uczniowie klas
I-III przygotowani przez Bogumiłę Kotowską i Katarzynę Górę. W
jury zasiadły: prawnuczka J. Strzyżewskiego, Małgorzata Kuśmierczyk oraz nauczycielki: Aleksandra
Cegła i Katarzyna Bonio. Recytatorzy deklamowali utwory wybrane
z trzech tomików poezji poświęconej
przyrodzie i miejscom, które ukochał poeta. Wygrała uczennica klasy
I - Amelia Kulesza, która zaprezentowała wiersz „Leśniczówka” upamiętniający wieś Remiszówkę. Miej-

Ważnym punktem spotkania był konkurs recytatorski
podczas którego prezentowano wiersze S. Skąpskiego

społecznością szkolną oraz zaproszonymi na to spotkanie: wójtem
gminy Adamem Staszczykiem,
przewodniczącą Rady Gminy Aleksandrą Olejnik, sekretarz Katarzyną Kucharską i emerytowanymi nauczycielami.
Bardzo ciekawa okazała się przygotowana przez Ewę Strzyżewską
prezentacja starych fotografii, pochodzących z bogatego zbioru rodziny. Dzięki temu uczestnicy spotkania
mogli zobaczyć, jak dawniej wyglądały te tereny i ile zmian nastąpiło
wraz z upływem czasu.

sce drugie zajął Krystian Topoła, a
trzecie – Kaja Głąbowska.
Trzeba wspomnieć, że S. Skąpski
urodził się w powiecie kępińskim,
który wspomina z wielką nostalgią.
Swoje dorosłe życie związał z Wrocławiem, na rzecz którego działał
przez lata, pełnił tam też funkcję prezydenta tego miasta pod koniec lat 80.
XX wieku.
Spotkanie to okazało się interesującą podróżą w przeszłość. Było
mnóstwo ciekawych wspomnień, łez
wzruszeń i wiele miłych słów.
Izabela Usarek
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gmina
G£OS TRZCINICY
kwiecień 2019, nr 16 (1082)
6 kwietnia 2019 r. w Domu Ludowym w Wodzicznej odbyło się Gminne Śniadanie Wielkanocne

W niedzielny wieczór, 14 kwietnia br., w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy ulicami wioski przeszła Droga
Krzyżowa

Droga Krzyżowa
ulicami parafii

Zasiedli przy wielkanocnym stole
W uroczystym spotkaniu, w
świątecznej atmosferze, organizowanym tradycyjnie w okresie poprzedzającym Wielkanoc, udział wzięli
mieszkańcy gminy Trzcinica i goście,
którzy przybyli na zaproszenie gospodarzy uroczystości: przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w
Wodzicznej Teresy Kuboszek oraz
wójta gminy Grzegorza Hadzika.

czyk, przedstawiciel członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Marzeny Wodzińskiej - Jolanta
Nowosielska oraz reprezentanci parlamentarzystów, radny powiatowy
Tomasz Gatner, komendant powiatowy Policji w Kępnie mł. insp. Robert Ciesielski i proboszcz parafii
Trzcinica ks. kanonik Wiesław Cieplik. W gminnej uroczystości wzięli

Świąteczne życzenia składali
gospodarze i zaproszeni goście

Przy wspólnym stole zasiedli
między innymi: wiceminister Andżelika Możdżanowska, poseł na
sejm RP Bożena Henczyca, członek
Zarządu Powiatu Kępińskiego, a zarazem sekretarz gminy Trzcinica
Renata Ciemny, przewodniczący
Rady Gminy Zdzisław Mikołaj-

udział również radni Rady Gminy
Trzcinica, sołtysi, przewodniczące KGW oraz przewodniczący kół
PZERiI z delegacjami, dyrektorzy i
kierownicy jednostek organizacyjnych, jak również prezesi stowarzyszeń działających na terenie gminy
Trzcinica.

Uroczystość uświetnił występ
młodzieży z Zespołu Szkół w Trzcinicy, który wprowadził wszystkich
obecnych w wyjątkową atmosferę
świąt wielkanocnych.
Wójt G. Hadzik złożył zebranym
serdeczne życzenia zdrowia i radości.
Życzył: - Aby nadchodzący czas był
okresem spokoju i spotkań w gronie najbliższych. Podziękował również paniom z KGW w Wodzicznej
za przygotowanie uroczystości, a na
ręce przewodniczącej złożył upominek, zwracając przy tym uwagę na
rolę, jaką pełnią członkinie tej organizacji w pielęgnowaniu tradycji.
Następnie wraz z sekretarz R.
Ciemny oraz przewodniczącym Z.
Mikołajczykiem obdarowali gości
słodkim upominkiem wraz z życzeniami.
Świąteczne życzenia złożyli również zaproszeni goście.
Przewodnicząca KGW w Wodzicznej T. Kuboszek podziękowała
uczestnikom uroczystego spotkania
za liczne przybycie, życzyła pięknych
świąt w rodzinnym gronie i poprosiła
ks. proboszcza o poświęcenie przygotowanych potraw. Miłym akcentem
było tradycyjne dzielenie się jajkiem.
Spotkanie przebiegło w życzliwej
atmosferze przy pięknie i suto zastawionych stołach, na których królowały, oczywiście, pyszne wielkanocne
potrawy, przyrządzone przez gospodynie z Wodzicznej.
Oprac. bem

Szanowni Mieszkańcy!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam
zdrowych, spokojnych świąt pełnych nadziei.
Niech tegoroczna Wielkanoc
przyniesie chwile wytchnienia,
czas do życiowych podsumowań
a beztroskie momenty
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą radość oraz optymizm
na poświąteczny czas.
Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica

Wójt Gminy Trzcinica

Zdzisław Mikołajczyk

Grzegorz Hadzik

z radnymi

z pracownikami
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Nabożeństwo pasyjne pod przewodnictwem
ks. W. Cieplika zgromadziło około 250 wiernych

Stało się zwyczajem wielu miast,
osiedli i wiosek, że w okresie Wielkiego Postu parafie organizują nabożeństwo pasyjne Drogi Krzyżowej,
podczas którego wychodzi się z krzyżem poza kościół, na ulice. Ma to być
świadectwem wiary uczestników, ich
przywiązania do Krzyża Chrystusowego i publicznego wyrażenia swoich przekonań, podobnie jak podczas
procesji Bożego Ciała.

plik – obecny proboszcz. Również i
w tym roku ulicami Trzcinicy przeszła Droga Krzyżowa.
Nabożeństwo pasyjne pod przewodnictwem ks. W. Cieplika zgromadziło około 250 wiernych, którzy
wraz proboszczem w ciszy i skupieniu z własnymi intencjami podążali
ulicami swojej miejscowości z lampionami i świecami w rękach, aby
rozważać Mękę i Śmierć Pańską.
Droga Krzyżowa przeszła
ulicami Trzcinicy 14 kwietnia

W trzcinickiej parafii takie nabożeństwo wprowadził i umieścił w
kalendarzu liturgicznym w Niedzielę
Palmową ks. kanonik Wiesław Cie-

Podczas Drogi Krzyżowej modlono
się w intencji powołań kapłańskich,
zakonnych i do życia konsekrowanego, za wszystkich powołanych z parafii, a także o Boże Błogosławieństwo
dla całej parafii. Dzieci, młodzież,
przedstawiciele parafian ze wszystkich wiosek oraz ministranci rozważali i modlili się razem z Chrystusem
Cierpiącym i Ukrzyżowanym. Śpiew
pieśni pasyjnych, jak również modlitwa koronki do Bożego Miłosierdzia
oplatały i towarzyszyły poszczególnym stacjom Drogi Krzyżowej.
Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Trzcinicy oraz Aniołki
Pierwszej nie tylko zadbali o rozświetlenie pochodniami drogi, którą
podążali parafianie, ale również o
bezpieczeństwo precesji.
Dopełnieniem parafialnej Drogi
Krzyżowej było wspólne odśpiewanie przed obliczem Matki Boskiej
Częstochowskiej w kościele parafialnym Apelu Jasnogórskiego, gdyż w
tej szczególnej chwili nie mogło zabraknąć oddania się w opiekę Matce
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana.			
Red.

cd. G£OSU TRZCINICY
na str. 13

Region

gmina
cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 12

Prace projektowe dotyczące budowy Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach

Omawiają szczegóły inwestycji

1 kwietnia 2019 roku do Urzędu
Gminy Trzcinica wpłynęło pismo w
sprawie wydania warunków technicznych na budowę nowych
przyłączy oraz podłączenia
do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach realizacji
inwestycji pn. „Budowa
Posterunku w Trzcinicy z
siedzibą w Laskach”.
Zadanie obejmuje budowę posterunku policji i
budynku garażowego oraz
zagospodarowanie terenu.
Utwardzona zostanie część
powierzchni gruntu z wydzieleniem miejsc parkingowych. Powstaną ogrodzenia, a także przyłącza i

niezbędne instalacje. Wybudowany
zostanie nowy zjazd do budynku posterunku.

Odbyło się też spotkanie komendanta powiatowego Policji w Kępnie
mł. insp. Roberta Ciesielskiego i
kierownika Posterunku w
Trzcinicy z/s w Laskach mł.
asp Marcina Żłobińskiego
z wójtem gminy Trzcinica
Grzegorzem Hadzikiem.
Jego celem było omówienie
zaawansowania prac projektowych i szczegółów przyszłych prac budowlanych.
Zaprezentowana
została
wizualizacja przyszłego posterunku. Zakończenie prac
budowlanych planowane jest
na 2020 r. Środki na tę inwePodczas spotkania z wójtem zaprezentowano stycję pochodzić mają z prowizualizację przyszłego posterunku
gramu rządowego.
Oprac. bem

W marcu 2019 r. ruszyły prace związane z budową sieci gazowej na kolejnych ulicach
miejscowości Trzcinica

Trwa budowa sieci gazowej

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację inwestycji
gazowej prowadzonej w ubiegłym roku. Harmonogram tegorocznych prac realizowanych w Trzcinicy
z uwzględnieniem gminnej inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowej ustalony został podczas spotkania
w siedzibie Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, w
którym uczestniczył wójt gminy Grzegorz Hadzik.
Wśród ulic objętych tegorocznym zakresem inwestycji gazowej znajduje się ulica Szkolna, przy
której zlokalizowane są obiekty szkolne, przedszkolne i biblioteczne zasilane ze wspólnej kotłowni, która
obecnie opalana jest olejem opałowym. Realizacja
inwestycji umożliwi przełączenie tej kotłowni na zasilanie w postaci gazu ziemnego, podobnie jak zostało
to wykonane w 2017 r. w Zespole Szkół w Laskach w
ramach termomodernizacji.
Oprac. bem

wieści znad pomianki
kwiecień 2019, nr 16 (918)
Uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w programie „Archipelag skarbów”

Profilaktyczny „Archipelag skarbów”

„Archipelag Skarbów’’ jest programem profilaktyki zintegrowanej
prowadzonym przez odpowiednio
przeszkoloną ekipę trenerów.
W zajęciach prowadzonych w
jego ramach uczestniczyli uczniowie
szkół podstawowych działających na
terenie gminy Łęka Opatowska.
Dwudniowy program składał się
z dwóch mityngów, a także modułu
szkoleniowego dla kadry pedagogicznej i rodziców.

- Profilaktyka zintegrowana to
skuteczna forma przeciwdziałania
zachowaniom problemowym i ryzykownym młodzieży - wyjaśniają
osoby zaangażowane w realizację projektu. - Jakość efektów dla
uczestniczącej w programie młodzieży w dużej mierze zależy od jakości
współpracy szkoły i rodziców - zaznaczają.
Oprac. bem

Realizowana inwestycja stanowi
kontynuację zeszłorocznych prac

Zajęcia w ramach programu profilaktyki
zintegrowanej prowadzili przeszkoleni trenerzy

Gmina Łęka Opatowska pozyskała dofinansowanie dla projektu „Nowy żłobek w gminie
Łęka Opatowska szansą dla rodziców”

Dofinansowanie
dla nowego żłóbka

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu odbyło
się 4 kwietnia br. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Łączna wartość projektu wynosi 341.603,75 zł, a dofinansowanie - 306.467,75 zł.
Głównym celem projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest
stworzenie 16 dzieciom warunków bytowych zbliżonych do
warunków domowych oraz zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych. Funkcjonowanie żłobka ma na celu zapewnienie podopiecznym poczucia
bezpieczeństwa poprzez organizację warunków zbliżonych
do domowych, a także ich prawidłowy rozwój psychoruchowy. W trakcie codziennej pracy nacisk będzie kładziony na
indywidualne potrzeby dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych.
W ramach zadania zaplanowano także wyposażenie pomieszczeń Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej. Przewidziano zakup mebli, sprzętu audio-wizualnego, elementów
wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb wszystkich potencjalnych użytkowników.
Ma to zapewnić maluchom funkcjonowanie w warunkach
zbliżonych do domowych oraz wszechstronny rozwój stymulowany poprzez odpowiednio dobrane materiały do zajęć,
sprzęt oraz zabawki.
Projekt realizowany jest od 30 marca 2019 r. do 31 lipca
2020 r. 				
Oprac. bem
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gmina
GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2019, nr 16 (869)
14 kwietna 2019 r. w Trębaczowie odbyło się tradycyjne Gminne Spotkanie Wielkanocne

Spotkanie wielkanocne w gminie Perzów

Uroczystość przygotowana została przez sołectwo Trębaczów i
tutejsze Koło Gospodyń Wiejskich.
Gospodarzami spotkania byli: wójt
gminy Perzów Danuta Froń, przewodniczący Rady Gminy Perzów
Przemysław Łytka, sołtys Trębaczowa Cyryla Pietrus oraz proboszcz
parafii Trębaczów ks. Józef Lipiński.
Przy świątecznym stole spotkali
się mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście. Życzenia mieszkańcom
składali: starosta kępiński Robert
Kieruzal, przewodnicząca Rady
Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka, radny powiatowy Zdzisław
Burzała oraz przedstawiciele parlamentarzystów.
Życzenia do mieszkańców skierowali również włodarze gminy Perzów.

Świąteczne potrawy poświęcił
ks. proboszcz J. Lipiński

w składzie: Edyta Kieruzal, Piotr
Prędki, Justyna Rojkiewicz i Kinga
Slotta postanowiła przyznać nagrody
i wyróżnienia. Zwyciężyło sołectwo
Trębaczów, za którym znalazło się
sołectwo Słupia pod Bralinem, a
na trzecim miejscu uplasowały się
sołectwa: Perzów, Brzezie, Doma-

Spotkanie uświetnił występ dzieci
z przedszkola w Trębaczowie

- Życzę wam drodzy państwo zdrowych i spokojnych świąt wielkanoc-

Życzenia do mieszkańców skierowali włodarze
gminy Perzów oraz zaproszeni goście

nych. Niech przyniosą nam radość i
wzajemną życzliwość, napełnią nas
pokojem, wiarą i pozwolą z ufnością
patrzeć w przyszłość - mówiła wójt
D. Froń, dziękując jednocześnie za
przygotowanie tradycyjnego spotkania w świątecznym klimacie.
Na stołach gościł żurek, nie brakowało wielkanocnego jajka, chleba
i białej kiełbasy. Przygotowane przez
panie z KGW świąteczne potrawy poświęcił ks. proboszcz J. Lipiński.
Spotkanie uświetniły występy
dzieci z przedszkola w Trębaczowie
oraz koncert zespołu „Perzowianie”.
Podczas uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs na
najładniejsze stroiki wielkanocne
przygotowane przez poszczególne
sołectwa gminy Perzów. Komisja

słów i Turkowy. Wyróżnione zostały stroiki sołectw: Miechów, Koza
Wielka, Zbyczyna.
W trakcie spotkania Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów nagrodziło też laureatów konkursu na
ozdobę wielkanocną.
Oprac. bem

Koło Gospodyń Wiejskich w Trębaczowie zorganizowało
wspólne wykonywanie pisanek i ozdób, które upiększyły
stoły w czasie Gminnego Śniadania Wielkanocnego

Zaprosiły dzieci
do wspólnego ozdabiania

Dzieci z zaangażowaniem
tworzyły wielkanocne ozdoby

Radosnych, pogodnych

Świąt Wielkiej Nocy,
wiosennych nastrojów, ciepłej,
radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi
oraz obfitości na świątecznym stole.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Twórcze i sympatyczne spotkanie
miało miejsce w sobotnie popołudnie, 6 kwietnia 2019 r., w sali wiejskiej w Trębaczowie. Na zaproszenie
Koła Gospodyń Wiejskich licznie
stawiły się małe i duże dzieci z trębaczowskiego przedszkola i szkoły, aby
wspólnie tworzyć dekoracje świątecznych stołów.
Dzieci z zaangażowaniem i radością malowały, oklejały, barwiły i
zdobiły jajka oraz figurki. W tworze-

nie dekoracji włączyła się także wójt
gminy Perzów Danuta Froń, która w
towarzystwie najmłodszych ozdabiała pisanki. Wszystkie niezbędne materiały zapewniło KGW.
Nie zabrakło domowego ciasta,
ciepłych i zimnych napojów, a po
słodką niespodziankę, jaką były gofry, ustawiła się kolejka. Członkinie
trębaczowskiego KGW przygotowały
też stroiki i wystrój sali.
Oprac. bem

życzą
Przewodniczący
Rady Gminy Perzów

Przemysław Łytka
oraz radni Rady Gminy Perzów
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Wójt Gminy Perzów

Danuta Froń
oraz pracownicy
Urzędu Gminy w Perzowie
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Na twórcze spotkanie najmłodszych
zaprosiło KGW w Trębaczowie

Region

gmina
kurier baranowa
kwiecień 2019, nr 16 (1111)

Gminne Śniadanie Wielkanocne w tym roku przygotowała Joanka

W Baranowie dzielili się
świątecznym jajkiem
Zwyczaje i tradycje wielkanocne zaprezentowali
artyści ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

Wójt B. Lewandowska-Siwek złożyła
wszystkim zebranym świąteczne życzenia

Spotkanie przy symbolicznym,
gminnym, świątecznym stole to
uwertura do wielkanocnej symfonii
potraw. Zamknijcie oczy... Symfonię smaków otwiera divertimento.
Świąteczną pieśń sytości wyśpiewują
schabowe i mielone, gulasze i kluski
śląskie. Później wariacje barw, ingrediencji i zapachów, czyli zupy: bajeczny rosół, nieśmiertelny barszcz,
nieziemskie ogórkowa, pomidorowa
i dyniowa. Czas na wielki finał –
beethovenowskie scherzo albo mozartowski menuet. Królowa dnia,
kaczka w jabłkach, kusi nas przepychem przybrania i szatańską maestrią przypraw. Na koniec szybkie
rondo, w którym przymilają się do
smakoszy tradycyjne wielkanocne

melodie; puszyste i lekkie babki, kru- cje wielkanocne przybliżyli młodzi
che i słodkie mazurki, rozpływające artyści ze Szkoły Podstawowej w
się w ustach kremowe serniki – bez Mroczeniu. Natomiast życzenia świątych słodkości nie wyobrażamy sobie teczne złożyli zebranym wójt gminy
Baranów Bogumiła Lewandowskawielkanocnego świętowania.
Symboliczne wielkanocne śnia- -Siwek oraz sołtys Joanki Mateusz
danie jest okazją do spotkania się Jańczak wespół z przewodniczącą
przedstawicieli różnych grup tworzą- lokalnego KGW Elżbietą Woźniacych małą ojczyznę – samorząd, radni, kowską. Zdrowych i rodzinnych
szkoły, sołtysi, organizacje społeczne, świąt życzyli również starosta kępińprzedstawiciele klubów sportowych, ski Robert Kieruzal oraz zaproszeni
ems
druhowie z ochotniczych straży pożar- goście.		
nych, organizacje pozarządowe,
Koła Gospodyń Wiejskich, lokalne media, księża – i złożenia
życzeń. Śniadanie pełni również
funkcję podtrzymania tradycji
regionalnych. Stół wielkanocny,
po brzegi zastawiony świątecznymi potrawami i wypiekami,
poświęcił ksiądz kanonik Jerzy
Kondal. Pyszne potrawy wielkanocne przygotowały panie z
miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich przy wsparciu Ur- Stół wielkanocny, zastawiony świątecznymi
szuli Oleś. Zwyczaje i trady- potrawami i wypiekami, poświęcił ks. kan. J. Kondal

8 i 9 kwietnia br. wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek uczestniczyła w V Europejskim Kongresie
Samorządów. W jego trakcie zaprezentowano i nagrodzono najlepsze gminy i miasta w Polsce

8 kwietnia br. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie uruchomili projekt

Dumni ze swojej gminy

Nie boję się pomagać
Adresatami tego projektu są uczniowie miejscowej szkoły. - Na
dzieciaki codziennie czyha sto zagrożeń. Na drodze, w szkole, na placu zabaw, na boisku. Postanowiliśmy więc nauczyć dzieci, jak należy
reagować w takich trudnych sytuacjach – wyjaśnia sekretarz OSP Baranów Sylwia Szmaja. - Część uczniów tej szkoły już ma za sobą jakąś
wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy, gdyż ćwiczy w naszej straży.
Również ten kurs pomocy przedmedycznej nie jest pierwszym takim
projektem skierowanym do nich – tłumaczy prezes OSP Baranów Arkadiusz Krawczyk.
W poniedziałek odbyły się zajęcia rozpoczynające projekt. Wzięli
w nich udział uczniowie najstarszych, V i VI klas Szkoły Podstawowej
w Baranowie. W kolejne dni tygodnia do projektu przystąpią młodsze dzieci. Projekt pilotuje OSP Baranów. Grant na ten cel pochodzi z
Gminnego Konkursu Ofert. Ćwiczenia praktyczne prowadził dyplomowany ratownik medyczny Miron Leśniarek. Pomocą służyli druhowie OSP Baranów. 				
syl

W grupie 1548 gmin wiejskich w
2018 r. w dziesiątce najlepszych znalazła się gmina Baranów. Możemy
być dumni, gdyż Baranów w rankingu
zrównoważonego rozwoju uplasował
się na 6. miejscu w Polsce, a w rankingu finansowym samorządów – na 9.
Ranking rozkładał na czynniki
pierwsze finanse każdego polskiego samorządu, koncentrując się na
dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych czy środkach unijnych
pozyskanych na realizację zadań. Te
obiektywne kryteria pokazują i wyłaniają liderów na samorządowej mapie
kraju.
Wykorzystano zestaw siedmiu
wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstał
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Są to: udział

dochodów własnych w dochodach
ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej
do dochodu ogółem, udział wydatków
inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków
europejskich w wydatkach ogółem –
bez poręczeń, relacja zobowiązań do
dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bieżących.
- To sukces naszych przedsiębiorców i mieszkańców gminy, ale
również ogromna praca pani skarbnik, która tak skutecznie konstruuje budżet, aby wszyscy mieszkańcy
korzystali z publicznych pieniędzy.
Gmina Baranów jest rozpoznawalna
i podziwiana przez samorządowców
w całej Polsce – mówi wójt Bogumiła
Lewandowska-Siwek. UG Baranów

Tygodnik Kępiński 18 kwietnia 2019

15

Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam pięknie położoną działkę budowlaną w Myjomicach o powierzchni 1192
m2. Działka uzbrojona w prąd i wodę, leży
przy nowej asfaltowej drodze z podłączoną
kanalizacją, ze ścieżką rowerową. Dojazd
do Kępna, około 6 km. Atrakcyjna cena.
Kontakt - tel. 605 687 507. (TK 108/04/19)

Sprzedam działki budowlane w Osinach.
Tel. 607 168 523.
(TK 93/04/19)

Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

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

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

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

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

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną,
pow. 800 m2, w Bralinie, ul. Malinowa
(zjazd z ul. Wrocławskiej).
Tel. 577 983 960.
(TK 103/04/19)

Sprzedam dom w Kępnie na ul. Parkowej, działka 400 m2, zagwarantowany komfort budynku, ogrodu i
otoczenia. Kompletnie wyposażony.
Duże możliwości adaptacyjne (gabinet). Proszę o poważne propozycje.
Tel. 601 844 036.
(TK 90/03/19)

Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 101/04/19)

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

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.

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)

sprzedam
Sprzedam przyczepę 3,5 tony.
Tel. 721 598 809.
(TK 107/04/19)
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 106/04/19)

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)

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

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)

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

US£UGI

motoryzacja

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)

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

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

Potnę, porobię, poukładam, wytnę
drzewa - posiadam swój sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 95/04/19)

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)

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

szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
rolnicze
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 105/04/19)
Sprzedam 500 kg pszenicy.
Tel. 609 937 850.
(TK 104/04/19)
Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 88/03/19)
Sprzedaż młodych kurek. Sadogóra 19
k. Rychtala. Tel. 62 / 78 16 322,
693 661 542.
(TK 87/03/19)
Sprzedam jęczmień jary - 850 zł/tona. Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932. (TK 44/02/19)

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda samochód marki

FORD
TRANSIT,
rok produkcji 2012.

Tel.: 604 824 980.

RTG

ZDJÊCIA

PANTOMOGRAFICZNE
Ostrzeszów, ul. Leœna 45

Tel.: 627 327 950, 601 985 111

Œroda i Pi¹tek: 15.00-19.00
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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.

ORTODONCJA

lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Aparaty stałe i ruchome.
Przyjęcia: Ostrzeszów, ul. Leśna 45,
tel. 62 / 732 79 50, 601 98 51 11.
Środa i piątek: 15.00-20.00.

Ogłoszenia

reklamy

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

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.

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.)

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…
UWAGA! 6 CZERWCA 2020 ROKU ŚWIĘTUJEMY W KĘPNIE
100- LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
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

Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/

Pilnie poszukujemy
pracowników
do pracy przy produkcji
i pakowaniu mebli.

Mile widziane doświadczenie.
Praca od zaraz. Oferujemy bardzo dobre
warunki pracy i płacy.

Miejsce pracy - Domanin 25.
Tel: 882 092 765 lub 889 814 745.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

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

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

tel.

do wynajęcia

sprzedam

komfortowe mieszkanie

lokale
mieszkalne

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

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
Turkowy o numerze ewidencyjnym 200/2,
stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Perzów
przeznaczonej do użyczenia.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

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

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
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Małgorzata Terlecka-Reksnis - „Holoubek. Rozmowy”

TAPICERÓW

Zapis rozmów Małgorzaty Terleckiej-Reksnis z Gustawem Holoubkiem dokumentuje opowieść
jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. W miarę upływu lat dzielących nas od słynnej inscenizacji „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka jego rola Konrada w coraz większym stopniu
staje się mitem, sam zaś aktor przeszedł do historii i legendy polskiego teatru. Rozmowy odbywały
się w różnych miejscach, latach i okolicznościach. Dla Gustawa Holoubka był to czas otwarty, ciągle jeszcze pełen możliwości. W trakcie powstawania książki nagle został przecięty, zatrzymany. I
słowa, które były żywą rozmową, okazały się podsumowaniem osobistego i artystycznego życia,
swoistym testamentem. Dziś, po dziesięciu latach od śmierci Gustawa Holoubka, jego opowieść staje
się historią. Wypowiedzi aktora poza osobistą narracją zyskują dodatkowy wymiar zapisu konkretnego czasu: drugiej połowy dwudziestego i początku dwudziestego pierwszego wieku. I jako takie
wymagają uzupełnienia o świadectwa, dokumenty i komentarze.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

tel .:

Yasmina Khadra - „Zamach”
Dr Amin Dżaafari, Arab izraelskiego pochodzenia, pracuje jako chirurg w szpitalu w Tel Awiwie. Jest oddany swojej pracy, szanowany i podziwiany przez kolegów i społeczność. Nauczył się żyć
w owładniętym chaosem i przemocą mieście. Kiedy dochodzi do zamachu bombowego w wypełnionej dziećmi restauracji, pracuje niestrudzenie, aby pomóc zszokowanym pacjentom z izby przyjęć.
W pewnym momencie identyfikuje szczątki własnej żony i dowiaduje się, że to ona
była zamachowcem samobójcą. Nie może i nie chce uwierzyć, że kobieta, z którą żył i
którą kochał, była kimś zupełnie innym, osobą zdolną do zamordowania dzieci. Wiele
ryzykując, postanawia dowiedzieć się prawdy o osobie, z którą spędził ostatnie piętnaście lat…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Christina Lauren - „Dziki romans”
W przeciwieństwie do przyjaciółek, Harlow Vega ma opinię zawsze gotowej do romansu. Dwanaście pełnych alkoholu i szaleństwa godzin w Sin City, wystarczyło by poślubiła niedorzecznie
atrakcyjnego i szorstkiego kanadyjskiego rybaka, Finna Robertsa. Ale to przecież był tylko romans:
dziki, oszałamiający i łatwy… Dopóki Finn nie przyjeżdża w interesach do jej rodzinnego miasta.
Harlow nie jest jeszcze gotowa się wiązać, ale kiedy cała paczka spędza czas razem, przekonuje się,
że coś ją w Finnie pociąga. Może to nie miłość (cholera, to nawet nie sympatia), ale ich podniecające, pełne napięcia spotkania stanowią dla nich idealne oderwanie od przerażających wyzwań, które
stawia przed nimi życie – wyzwań, których żadne z nich nie do końca potrafi podjąć, nie mówiąc
już o ich rozwiązaniu. Jedna wspólna noc zamienia się w dwie, a wkrótce tajemnicze interesy Finna
przeciągają się w tygodnie. Oboje zgodzili się na seks – dziki, mokry, oszałamiający – ale teraz ich
dorywcze wspólne noce zaczynają się zamieniać w coś prawdziwego. Dla dwojga ludzi przyzwyczajonych do kontrolowania swojego życia ostatni skok w nieznane, czyli zakochanie się, przypomina
raczej jazdę bez trzymanki…

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 16
SPONSORZY NAGRÓD:

BIURO PODRÓŻY z GRZESIEM CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz 601 58 11 65; Mirosława 609 50 28 25.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 24 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. Małgorzata Terlecka-Reksnis - „Holoubek. Rozmowy”,
2. Yasmina Khadra - „Zamach”,
3. Christina Lauren - „Dziki romans”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 15 nagrody otrzymuj¹:

G. Seiffert (Baranów), A. Tomasik (Syców).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu ważne dla ciebie sprawy mogą się
nagle zmienić. Ktoś zachowa się lub zdecyduje zupełnie inaczej, niż przypuszczasz. Nie denerwuj się
jednak, po pewnym czasie uznasz, że wyszło ci to
na dobre.

Byk 21 IV – 21 V
W sprawach zawodowych gotuj się do starcia z
kimś, kto nie gra uczciwie. Musisz pozbyć się skrupułów i nie dać się oszukać. Pewien projekt może
nie dojść do realizacji lub pewien klient zechce wycofać się, a ty stracisz zlecenie lub prowizję.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Do nowych wyzwań podejdziesz z ostrożnością i wszystko będziesz chciał dobrze zaplanować. Wobec ludzi będziesz wymagający, ale sprawiedliwy.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Przy Szpitalu” - 18.04.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 19.04.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 20.04.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 21.04.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 22.04.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 23.04.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 24.04.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

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

Rak 23 VI – 22 VII
Nie obiecuj ludziom więcej, niż rzeczywiście chcesz
spełnić. Znajdziesz się w dwuznacznej sytuacji.
Ktoś może cię źle zrozumieć, a nawet zaplanować
sobie sprawy z twoim udziałem. W miłości czeka
cię wielka pokusa namiętnego flirtu.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

Lew 23 VII – 22 VIII
Spotkasz się z życzliwością i serdecznością w swoim otoczeniu. Twoje decyzje i wybory będą słuszne,
jednak pod warunkiem, że będziesz szczery i zaufasz swojej intuicji. Konflikty uda się załagodzić, a
trudne sprawy szybko rozwiązać.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Panna 23 VIII – 22 IX
Możesz coś przeoczyć lub o czymś zapomnieć,
ważna osoba spóźni się lub sprawa zostanie na
jakiś czas odwołana. Nie denerwuj się, tylko wykorzystaj ten czas na odpoczynek i porządki. W miłości karta zwiastuje chwilę osamotnienia, a nawet
rozłąki.

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

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu zdołasz przekonać kogoś do swoich ambitnych planów. Nowe propozycje będą warte starannego przemyślenia. W sprawach finansowych zapowiada się postęp, możesz nawet zdobyć
dodatkowe pieniądze.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Będziesz miał możliwość wykazać się swoimi talentami organizacyjnymi i umiejętnością zarządzania.
Zdobędziesz autorytet, jeśli będziesz hojny i wspaniałomyślny. Ktoś ważny doceni twoje sukcesy i wyznaczy ci nowe cele.

Wodnik 20 I – 18 II
W tym tygodniu powinieneś zachować ostrożność.
W skutek lekkomyślności lub lenistwa możesz stracić szansę lub zrazić do siebie osobę, na której ci
zależy. W pracy przygotuj się do ważnego zadania i
staraj się nie ryzykować.

Ryby 19 II – 20 III
Postaraj się wywiązać z obietnic, jakich udzieliłeś w pracy lub towarzystwie. Braki i zaniedbania
mogą w tym tygodniu niespodziewanie wyjść na
jaw. Uporządkuj ważne sprawy i nie spóźniaj się
na spotkania!

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

Czeka cię ważna rozmowa. Staniesz na przeciwko osoby, do której czujesz żal lub urazę. Bądź
szczery, bo powodzenie jest po twojej stronie.
Wyjaśnisz wątpliwości, oczyścisz dwuznaczną
sytuację.
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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
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NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(FC Midtjylland)
Superligaen

Playoff | wiosna 2019
FC Midtjylland – Odense BK – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

30. kolejka | wiosna 2019
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – 3:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka

OZPN Kalisz
Finał Pucharu Polski
godz. 18:00
środa, 24 kwietnia,

KKS i Jarota odliczają do finału
KKS Kalisz po raz siódmy czy Jarota Jarocin po raz czwarty? W środę, 24 kwietnia, na Stadionie Miejskim w Kaliszu
wielki finał Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. Czterdziesta trzecia edycja walki o okręgowe trofeum będzie pojedynkiem trzecioligowców, którzy w finale tej imprezy grali ze sobą przed trzema laty. Wówczas górą byli kaliszanie.
Zwycięzca zdobędzie nie tylko trofeum, ale też przepustkę do rozgrywek pucharowych na szczeblu wojewódzkim,
a w dalszej perspektywie do rozgrywek centralnych.
Runda zasadnicza w Lotto Ekstraklasie dobiegła końca. W ostatniej kolejce tej części sezonu padło aż dwadzieścia
siedem goli. Na ten dorobek złożyły się między innymi trafienia pochodzącego z Domasłowa byłego zawodnika kępińskich Marcinków

Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

30. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Wisła Kraków – 3:1 (2:0)
NA BOISKU: 1-90 minuta
AKCJE: zdobył bramki na 1:0 w 14. minucie
i 3:1 w 77. minucie
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

30. kolejka | wiosna 2019
Arka Gdynia – Miedź Legnica – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: 67-90 minuta
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna I Liga

28. kolejka | wiosna 2019
Odra Opole – Stomil Olsztyn – 2:2 (0:0)
NA BOISKU: 1-71 minuta
AKCJE: żółta kartka
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna I Liga

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

23. kolejka | wiosna 2019
Mieszko Gniezno – Chemik Bydgoszcz – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

23. kolejka | wiosna 2019
Ślęza Wrocław – Gwarek Tarnowskie G. – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-86 minuta

Patryk Tuszyński katem Wisły
W meczu 30. kolejki Lotto Ekstraklasy piłkarze Zagłębia Lubin wygrali na własnym stadionie z Wisłą Karków 3:1 (2:0).
Bohaterem lubinian został Patryk Tuszyński. Pochodzący z Domasłowa wychowanek Marcinków Kępno dobił krakowian dwoma trafieniami. Podopieczni Bena van Daela umocnili się w czołówce rozgrywek i zakończyli tę część sezonu
na piątym miejscu. Dla Patryka Tuszyńskiego były to bramki numer osiem i dziewięć w obecnym sezonie. Taki wynik
daje mu ósme miejsce wśród najskuteczniejszych zawodników Lotto Ekstraklasy. Takim samym dorobkiem legitymuje się też inny wychowanek kępińskich Marcinków, Kamil Drygas.

Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

23. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Foto-Higiena Gać – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-79 minuta
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

23. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Foto-Higiena Gać – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

22. kolejka | wiosna 2019
RKS Radomsko – PAUZA

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Trwa kryzys Polonii. Piąta porażka z rzędu.
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Sport

piłka nożna

Fortuna I Liga
28. kolejka | wiosna 2019
Wigry Suwałki – Bytovia Bytów ...............– 4:2
GKS Tychy – ŁKS Łódź .............................– 0:2
Raków Częstochowa – Warta Poznań .......– 3:0
Odra Opole – Stomil Olsztyn ....................– 2:2
Sandecja Nowy Sącz – Podbeskidzie ........– 2:0
GKS Jastrzębie – Stal Mielec ....................– 1:0
Puszcza Niepołomice – GKS Katowice .......– 1:2
Chrobry Głogów – Termalica Nieciecza .....– 0:1
Chojniczanka – Garbarnia Kraków ...........– 5:1
1. RKS Raków Częstochowa
28 64 47:14
2. ŁKS Łódź
28 55 46:19
3. MKS Sandecja Nowy Sącz 28 48 28:15
4. FKS Stal Mielec
28 48 37:18
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 28 41 41:35
6. GKS 1962 Jastrzębie
28 40 31:32
7. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 28 39 38:36
8. Chojniczanka 1930 Chojnice 28 38 40:36
9. MKS Puszcza Niepołomice 28 38 30:34
10. GKS Tychy
28 34 34:35
11. OKS Odra Opole
28 34 39:48
12. KS Warta Poznań
28 31 26:39
13. MZKS Chrobry Głogów
28 30 20:31
14. OKS Stomil Olsztyn
28 30 28:34
15. SKS Wigry Suwałki
28 29 31:43
16. GKS Katowice
28 29 28:39
17. MKS Bytovia Bytów
28 29 37:39
18. RKS Garbarnia Kraków
28 20 19:53
II Liga
28. kolejka | wiosna 2019
Widzew Łódź – Pogoń Siedlce ..................– 1:1
Stal Stalowa Wola – GKS Bełchatów .........– 1:0
Górnik Łęczna – Błękitni Stargard ............– 1:1
Resovia Rzeszów – Radomiak Radom ......– 1:0
Znicz Pruszków – Olimpia Grudziądz .......– 2:1
ROW 1964 Rybnik – Skra Częstochowa ....– 0:0
Elana Toruń – Siarka Tarnobrzeg .............– 4:2
Rozwój Katowice – Olimpia Elbląg ............– 0:1
Gryf Wejherowo – Ruch Chorzów .............– 3:2
1. RKS Radomiak 1910 Radom 28 51 57:21
2. RTS Widzew Łódź
28 49 41:22
3. GKS Olimpia Grudziądz
28 47 56:37
4. TKP Elana Toruń
28 47 41:27
5. GKS Bełchatów
28 45 31:16
6. ZKS Stal Stalowa Wola
28 41 40:39
7. MKS Znicz Pruszków
28 40 42:49
8. GKS Górnik Łęczna
28 40 40:45
9. KS Skra Częstochowa
28 39 27:37
10. MKP Pogoń Siedlce
28 38 44:37
11. CWKS Resovia Rzeszów
28 37 34:39
12. KP Błękitni Stargard
28 30 32:46
13. ZKS Olimpia Elbląg
27 30 22:32
14. WKS Gryf Wejherowo
28 30 36:52
15. KS ROW 1964 Rybnik
28 29 23:32
16. KS Siarka Tarnobrzeg
27 29 27:45
17. KS Ruch Chorzów
28 28 32:36
18. KS Rozwój Katowice
28 27 30:43
III Liga Grupa 2
23. kolejka | wiosna 2019
KKS Kalisz – Polonia Środa ......................– 2:1
Lech II Poznań – Jarota Jarocin ...............– 4:0
Sokół Kleczew – Gwardia Koszalin ...........– 3:1
Bałtyk Gdynia – Wierzyca Pelplin ............– 1:1
Mieszko Gniezno – Chemik Bydgoszcz .....– 0:1
KP Starogard Gdański – Pogoń II Szczecin ..– 0:1
Bałtyk Koszalin – Górnik Konin ...............– 0:2
Radunia Stężyca – Świt Skolwin ...............– 1:2
Kotwica Kołobrzeg – Wda Świecie – 3:0 walkower
1. KKS Lech II Poznań
23 54 59:19
2. KKS Kalisz
23 53 51:23
3. MKS Mieszko Gniezno
23 49 57:32
4. KS Radunia Stężyca
23 48 50:24
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
23 45 41:29
6. SKS Bałtyk Gdynia
23 42 40:26
7. KS Sokół Kleczew
23 39 38:34
8. KP Starogard Gdański
23 35 36:21
9. KS Świt Skolwin-Szczecin
23 35 28:24
10. KS Polonia Środa Wlkp.
23 35 37:33
11. KS Górnik Konin
23 32 33:34
12. MKS Pogoń II Szczecin
23 23 29:48
13. KKPN Bałtyk Koszalin
23 21 29:57
14. JKS Jarota Jarocin
23 21 23:36
15. BKS Chemik Bydgoszcz
23 19 26:45
16. KS Gwardia Koszalin
23 18 25:46
17. KS Wierzyca Pelplin
23 12 24:55
18. KS Wda Świecie
23 8 20:60
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II

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Bez wątpienia drużyna z Kępna prezentuje się poniżej oczekiwań. Ku zaskoczeniu wielu spada w ligowej tabeli. Klub z Kępna aspirował
do walki o najwyższe lokaty, więc obecna postawa jest bardzo dużym rozczarowaniem

Polonia bez szans
w starciu z liderem

FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i tabele

Wyniki 26. kolejki
MKS Lubuszanin Trzcianka 4 (2)
KKS Polonia Kępno
0 (0)

Bramki: 1:0 Dawid Zieliński - 16’, 2:0
Paweł Wicher - 24’, 3:0 Łukasz Cyruk 49’, 4:0 Kacper Grygier - 81’ (z karnego).
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Witold Kamoś (Adrian Kurzawa - 81’), Maciej
Sikora, Adrian Holak, Bernard Fai Ndukong,
Miłosz Konieczny, Wojciech Drygas (Mikołaj
Gretkiewicz - 79’), Jakub Górecki, Łukasz Walczak (Damian Grondowy - 85’), Borys Wawrzyniak. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Victoria Września
MKS Nielba Wągrowiec

1 (0)
3 (1)

MKS Olimpia Koło
KS Sokół Pniewy

1 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Rafał Leśniewski - 34’, 0:2
Mateusz Rocławski - 52’, 1:2 Jacek Kopaniarz - 54’, 1:3 Rafał Leśniewski - 87’.
Bramki: 0:1 Marcin Chorzępa - 76’ (z
karnego), 1:1 Kamil Jaroszewski - 79’ (z
karnego).

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)
SKS Unia Swarzędz
1 (0)
Bramka: 0:1 Marcin Nowicki - 89’.

MLKP Warta Międzychód
KS Opatówek

2 (0)
2 (2)

KP Obra 1912 Kościan
KS Polonia 1912 Leszno

1 (1)
1 (1)

Bramki: 0:1 Christian Nnamani - 15’,
0:2 Christian Nnamani - 42’, 1:2 Bartosz
Nowak - 68’, 2:2 Bartosz Nowak - 90+4’.
Bramki: 1:0 Tomasz Marcinkowski - 6’,
1:1 Konrad Juskowiak - 45’.

Po dwudziestu sześciu seriach gier na szczycie tabeli bez zmian. Swoje spotkania konsekwentnie wygrały bowiem trzy czołowe zespoły rozgrywek. Z kolei kluczowe znaczenie dla układu sił w dolnej części tabeli miał, a właściwie miał mieć pojedynek Warty
Międzychód z Klubem Sportowym Opatówek. Mecz ostatecznie zakończył się podziałem
punktów, który nie zadowolił żadnej ze stron. W rozgrywkach wciąż nie może się przełamać Polonia Kępno. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego w starciu z Lubuszaninem ponieśli
piątą porażkę z rzędu i ich szanse na zajęcie czołowych miejsc w ligowej tabeli są praktycznie iluzoryczne.
Dwudziesta szósta seria gier na
zapleczu trzeciej ligi nie przyniosła
zmian na szczycie ligowej tabeli. Prowadząca trójka solidarnie wygrała
swoje spotkania. Takie rozstrzygnięcia sprawiły, że prowadzący Lubuszanin ma w dalszym ciągu punkt
przewagi nad wiceliderem z Wągrowca i trzy nad Unią Swarzędz. Sporo
emocji towarzyszy walce o uniknięcie degradacji. Pojedynek Warty Międzychód i Klubu Sportowego Opatówek miał kluczowe znaczenie dla
układu sił w dolnej części tabeli. Gospodarze przed sezonem byli stawiani w gronie faworytów do czołowych
lokat, jednak ligowa rzeczywistość
brutalnie zweryfikowała przedsezonowe prognozy. Piłkarze z Opatówka
natomiast od początku rozgrywek
skazywani byli na walkę o utrzymanie. Po rundzie jesiennej ich sytuacja
nie była zbyt dobra, ale wiosnę zaczęli znakomicie, notując zaledwie jedną
porażkę. W bezpośrednim starciu w
Międzychodzie długo zanosiło się na
to, że to zespół spod Kalisza powiększy swój dorobek. Dwa gole przed
przerwą Christiana Nnamaniego
dały pewne i zasłużone prowadzenie. W drugiej połowie bramki zdobywali już jednak tylko gospodarze,
a konkretnie Bartosz Nowak. Zawodnik, który w przerwie zimowej
opuścił trzecioligową Wartę Gorzów
i wrócił do Międzychodu, jest w tej
chwili kluczową postacią Warty.
Na siedem zdobytych przez zespół
w tej rundzie bramek, aż pięć jest
jego autorstwa. Ta ostatnia z trzeciej
minuty doliczonego czasu gry spra-

wiła, że w Międzychodzie sytuacja
wciąż jest do odratowania, bo strata
do ostatniego rywala wynosi dwa
punkty. Na braku rozstrzygnięcia w
Międzychodzie najbardziej skorzystała Kotwica Kórnik. Zespół spod
Poznania konsekwentnie punktuje u
siebie wiosną i już zostawił za sobą
strefę spadkową. W sobotę Kotwica
pokonała Zjednoczonych Trzemeszno 3:1, choć nie obyło się bez problemów. Dopiero stracony w drugiej
połowie gol pobudził miejscowych do
lepszej gry, co zaowocowało szybkim
odwróceniem sytuacji. Gospodarze
między 60. a 65. minutą spotkania
trafiali trzykrotnie rozstrzygając losy
meczu. Patrząc na postawę drużyny z
Kórnika wydaje się, że kwestią czasu
jest, gdy Kotwica wskoczy na miejsce
w górnej części tabeli. Od Kotwicy
lepszy bilans wiosennych meczów
mają tylko Unia Swarzędz i Nielba
Wągrowiec. Obie kolejne punkty
wywalczyły na trudnych terenach w
Ostrowie Wielkopolskim oraz Wrześni. Nielba swoje spotkanie miała
względnie pod kontrolą, po otwarciu
wyniku w 34. minucie nie oddała prowadzenia do końca i ograła Victorię
3:1. Takiego spokoju nie miała z kolei
Unia, która jedyną bramkę w meczu
z Centrą strzeliła na minutę przed
końcem regulaminowego czasu gry.
Co jednak najważniejsze, dała ona
trzy punkty i zachowanie kontaktu z
rywalami w grze o awans. Unia i Nielba mimo poprawy dorobku punktowego nie poprawiły swej pozycji w
tabeli, bo wygrał też Lubuszanin.
Lider rozgrywek nie miał problemów
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z pokonaniem fatalnie spisującej się
wiosną Polonii Kępno. Porażka biało-niebieskich 0:4 odzwierciedla pogłębiający się kryzys drużyny prowadzonej przez Bogdana Kowalczyka.
Porażka na terenie rywala była piątą
kolejną przegraną Polonii. Okazja do
przełamania i zrehabilitowania się za
czarną serię będzie sobotnie starcie
na Stadionie Miejskim w Kępnie. Polonia zmierzy się bowiem z LKS-em
Gołuchów. Zadanie łatwe nie będzie,
bo gołuchowianie przegrali wiosną
zaledwie jedno spotkanie. W minioną sobotę LKS ograł Orkan Śmiłowo
co zaowocowało awansem w tabeli i przeskoczeniem w niej właśnie
drużyny z Kępna. Niewiele lepiej
od graczy z Alei Marcinkowskiego
radzi sobie inny zespół z okręgu kaliskiego, Pogoń Nowe Skalmierzyce.
Tu również po udanej jesieni wiosna
jest pasmem rozczarowań. Wydawało się, że po wygranej przed tygodniem w Kępnie, wszystko wróci do
normy, ale w sobotę przyszła sensacyjna porażka z Krobianką Krobia.
Do przerwy wszystko układało się
jeszcze po myśli graczy z Nowych
Skalmierzyc Pogoni, ale druga część
należała do gości, którzy w ostatecznym rozrachunku okazali się lepsi o
dwie bramki. Na cenne zwycięstwo
wyjazdowe poczekać muszą z kolei
gracze Sokoła Pniewy. W meczu beniaminków nie udało mu się pokonać
najsłabszej w lidze Olimpii Koło.
Jeden zdobyty punkt nie zmienił sytuacji w tabeli, gdzie Sokół wciąż ma
przewagę pięciu oczek nad miejscem
szesnastym, które w zależności od

KSS Kotwica Kórnik
3 (0)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (0)

Bramki: 0:1 Krzysztof Majchrzak - 53’,
1:1 Karol Skiba - 60’, 2:1 Witold Walkowiak - 62’, 3:1 Witold Walkowiak - 65’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (2)
LZS Krobianka Krobia
4 (1)

Bramki: 1:0 Paweł Korczak - 4’, 1:1 Marcin Masełkowski - 13’, 2:1 Przemysław
Balcerzak - 24’ (z karnego), 2:2 Rafał
Sarbinowski - 49’, 2:3 Joachim Knapp 61’, 2:4 Aleksander Woźniak - 87’.

LKS Gołuchów
LZS Orkan Śmiłowo

3 (2)
1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Szkudlarski - 20’,
2:0 Krzysztof Czabański - 30’, 2:1 Sebastian Mikołajczak - 55’, 3:1 Marcin Szymkowiak - 72’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 1:0 Zbigniew Zakrzewski - 12’,
1:1 Mateusz Ziemiański - 15’, 1:2 Grzegorz Wachowiak - 90+3’.
Najskuteczniejsi strzelcy
21
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
16
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
15
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
15
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
14
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
14
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
13
Filip Latusek (Polonia Kępno)
13
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
13 Zbigniew Zakrzewski (Tarnovia Tarnowo)
Program 27. kolejki
Sobota, 20 kwietnia 2019 roku
15:00
Krobianka Krobia – Lubuszanin
15:00 Orkan Śmiłowo – Warta Międzychód
16:00
Polonia Kępno – LKS Gołuchów
16:00
Ostrovia Ostrów – Obra Kościan
16:00
Kotwica Kórnik – Victoria Września
16:00
KS Opatówek – Zjednoczeni
16:00
Nielba Wągrowiec – Sokół Pniewy
16:00
Olimpia Koło – Unia Swarzędz
16:00
Polonia Leszno – Pogoń Nowe S.
16:00
Tarnovia Tarnowo – Centra Ostrów
rozstrzygnięć w drugiej oraz trzeciej
lidze, może okazać się pozycją spadkową. Pniewian czekają jeszcze trzy
kolejne mecze wyjazdowe (w tym ze
znajdującymi się tuż za nimi Kotwicą
i Opatówkiem) i jeśli nie zdobędą w
nich punktów, znajdą się w ciężkim
położeniu.
BAS

Sport

piłka nożna

Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> Piłkarze Orła Mroczeń po ubiegłotygodniowym przełamaniu wciąż znajdują się na zwycięskiej ścieżce. Drużyna Marka Wojtasiaka
podtrzymała zwycięską passę w starciu z outsiderem z Wilczyna

Orzeł na zwycięskiej ścieżce
Ani drgnęła czołówka zaplecza czwartej ligi po weekendowych meczach 20. kolejki. Cztery najlepsze zespoły rozgrywek odniosły
bowiem pewne zwycięstwa. Czteropunktową przewagę nad SKP Słupca w tabeli utrzymał lider z Ostrzeszowa. Victoria tym
razem błysnęła skutecznością, aplikując ostatniemu zespołowi rozgrywek pół tuzina goli. Z czołówki tabeli zwycięstwa odnosiły
też drużyny z Odolanowa i Mroczenia. Odolanovia wygrała małe derby okręgu z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski, a Orzeł
Mroczeń pozostał na zwycięskiej ścieżce dzięki ograniu przed własną publicznością Wilków Wilczyn.

Wyniki 20. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
GKS Wilki Wilczyn

2 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Marcin Górecki - 77’, 2:0
Rafał Janicki - 86’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Moś, Dariusz
Luźniak, Jakub Kupczak, Miłosz Jędrzejewski,
Kacper Małolepszy, Mariusz Bednarek, Marcin
Grądowy, Daniel Parzybót, Rafał Janicki (Tobiasz Rabiega - 88’), Marcin Górecki (Jakub
Strąk - 85’). Trener: Marek Wojtasiak.

KP Victoria Ostrzeszów
6 (2)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Kornet Skorzybót - 18’ (z
karnego), 2:0 Robert Lisiecki - 36’ (samobójcza), 3:0 Maciej Stawiński - 50’, 4:0 Mikołaj Obsadny - 57’, 5:0 Remigiusz Pastucha - 65’, 6:0 Remigiusz Pastucha - 87’.

KS Stal Pleszew
MGKS Tulisia Tuliszków

1 (0)
1 (1)

KKS Astra Krotoszyn
SKP Słupca

0 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Patryk Janicki - 22’, 1:1 Tomasz Zawada - 77’ (z karnego).
Bramki: 0:1 Konrad Kobylarek - 32’, 0:2
Łukasz Pietrzak - 60’.

MLKS Odolanovia Odolanów 5 (5)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Daniel Bąk - 22’, 2:0 Daniel
Bąk - 28’, 3:0 Mikołaj Marciniak - 30’, 4:0
Mikołaj Marciniak - 37’, 5:0 Jakub Bąk 42’, 5:1 Wojciech Kamiński - 85’.

KS Piast Kobylin
GKS Sompolno

1 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Wachowiak - 58’,
1:1 Szymon Bierut - 77’.

LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)
LKS Piast Czekanów
1 (1)
Bramka: 0:1 Tomasz Ulichnowski - 5’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0
MKS Tur 1921 Turek
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
Patryk Adamski (Raszkowianka)
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
Program 21. kolejki
Sobota, 20 kwietnia 2019 roku
11:00
Piast Czekanów – Astra Krotoszyn
11:00
Wilki Wilczyn – Piast Kobylin
13:00
Orzeł Mroczeń – Tur Turek
15:00
Biały Orzeł – Victoria Ostrzeszów
16:00 Zieloni Koźminek – Polonus Kazimierz
16:00
Raszkowianka – Stal Pleszew
16:00
SKP Słupca – Odolanovia
17:00
GKS Sompolno – Tulisia Tuliszków
23
23
22
21
14
14
12
12
12

W dwudziestej serii gier Ligi
Międzyokręgowej Kalisz-Konin mecze wygrały cztery czołowe zespoły
rozgrywek, a prowadzenie w tabeli
utrzymała Victoria Ostrzeszów, która
domowe zwycięstwo nad Zielonymi
Koźminek zapewniła sobie dzięki
okazałej wygranej w starciu z zamykającymi tabelę Zielonymi Koźminek. Kontakt z czołówką ponownie
złapali gracze z Mroczenia. Po ubiegłotygodniowym przełamaniu i zwycięstwie z GKS-em Sompolno, Orzeł
tym razem ograł na własnym obiekcie
zdecydowanie słabsze Wilki Wilczyn.
Zwycięstwo nad jedenastym zespołem rozgrywek nie przyszło jednak
łatwo. Mroczenianie mimo przewagi
bardzo długo nie potrafili udokumentować jej bramkami. O zwycięstwie
drużyny Marka Wojtasiaka zadecydował ostatni kwadrans spotkania,
w którym gospodarze zdołali dwukrotnie poderwać własnych kibiców
z trybun. Najpierw w 77. minucie
Marcin Górecki pokonał golkipera
mroczenian, a następnie kropkę nad
„i” postawił tuż przed końcem regulaminowego czasu gry Rafał Janicki.
Dzięki zwycięstwu drużyna z Mroczenia utrzymała kontakt z zajmującą
trzecie miejsce w stawce Odolanovią
Odolanów. Mroczenianie do miejsca na podium tracą zaledwie punkt.
Odolanovia to zespół, który także w
minionej kolejce zainkasował pełną
pulę. Tym razem gracze spod Ostrowa
Wielkopolskiego nie dali szans outsiderowi z Koźmina Wielkopolskiego,
który zanotował siódmą porażkę z
rzędu. Piłkarze z Odolanowa już w
pierwszej połowie rozbili rywala,
aplikując mu aż pięć goli. Po przerwie
podopieczni trenera Adama Zielińskiego odpowiedzieli honorowym
trafieniem, ale przegrali ostatecznie
1:5. W pierwszej części spotkania
gospodarze całkowicie zdominowali przebieg boiskowych wydarzeń.
Najpierw dwa razy koźmińskiego
bramkarza pokonał Daniel Bąk. W
obu przypadkach trafiał głową po dośrodkowaniach Piotra Skrzypczaka.
Następnie dwa gole dorzucił Mikołaj
Marciniak. Najpierw podwyższył
on na 3:0 strzałem z rzutu wolnego,
a następnie skierował do siatki piłkę
po uderzeniu głową i po kolejnym
dośrodkowaniu Piotra Skrzypczaka.
Tuż przed przerwą dzieła zniszcze-

nia dopełnił Jakub Bąk. Po zmianie
stron miejscowi zwolnili grę i oddali
inicjatywę rywalom. Koźminian było
stać jedynie na honorowe trafienie.
Odolanowski bramkarz musiał wyciągać piłkę z siatki po strzale Wojciecha Kamińskiego z ponad dwudziestu metrów. Z czołówki tabeli
zwycięstwo odniósł też SKP Słupca.
Wicelider rozgrywek walczył o cenne
punkty w starciu z Astrą Krotoszyn.
O porażce krotoszynian zadecydowały błędy indywidualne, a końcowy
rezultat nie oddaje tego, co działo się
na boisku. Spotkanie Astry z SKP
było niezwykle zacięte i wyrównane. Ale goście ze Słupcy bezlitośnie
wykorzystali błędy popełniane przez
miejscowych i to oni po końcowym
gwizdku mogli cieszyć się ze zwycięstwa. W 32. minucie po dalekim podaniu Szymon Polowczyk nie sięgnął
piłki, którą przejął skrzydłowy SKP,
po czym zagrał wzdłuż pola karnego, a Konrad Kobylarek wpakował
futbolówkę do siatki. Jeszcze przed
przerwą wyrównać mógł Krzysztof
Ratyński, lecz dobrze zachował się
blok defensywny Słupcy. W 60. minucie prostopadłe podanie pomiędzy
stoperów Astry otrzymał Łukasz
Pietrzak, który znalazł się w sytuacji
sam na sam z Patrykiem Wojtkowiakiem. Po strzale napastnika gości
bramkarz Astry wprawdzie odbił piłkę, lecz zbyt słabo, by zapobiec utracie gola. Prowadząca czwórka systematycznie buduje swoją przewagę nad
resztą stawki. Obecnie przewaga Orła
Mroczeń nad grupą pościgową wynosi siedem punktów. Na czele jej stawki znajduje się natomiast Stal Pleszew,
która rundy wiosennej nie może zaliczyć do udanych. Przed tygodniem
pleszewianie polegli w Czekanowie
z tamtejszym Piastem, a w minioną niedzielę zaledwie podzielili się
punktami na własnym terenie z Tulisią Tuliszków. Niezwykle ciekawie
zapowiada się weekendowa seria gier
na boiskach okręgów kaliskiego i konińskiego. W jednym z ciekawszych
spotkań Orzeł Mroczeń zagra przed
własną publicznością z Turem Turek.
Spotkanie z byłym drugoligowcem
odbędzie się w Wielką Sobotę, 20
kwietnia o godzinie 13:00. Podczas
świątecznej kolejki na uwagę zasługuje jeszcze pojedynek SKP Słupca z
Odolanovią Odolanów.
BAS

wyniki i tabele
IV Liga Grupa Wielkopolska
26. kolejka | wiosna 2019
Lubuszanin – Polonia Kępno ....................– 4:0
Olimpia Koło – Sokół Pniewy ...................– 1:1
Victoria Września – Nielba Wągrowiec ......– 1:3
LKS Gołuchów – Orkan Śmiłowo ...............– 3:1
Kotwica Kórnik – Zjednoczeni ..................– 3:1
Tarnovia Tarnowo – Ostrovia Ostrów ........– 1:2
Obra Kościan – Polonia Leszno ................– 1:1
Warta Międzychód – KS Opatówek .. .........– 2:2
Centra Ostrów – Unia Swarzędz ...............– 0:1
Pogoń Nowe S. – Krobianka Krobia .........– 2:4
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 26 57 61:22
2. MKS Nielba Wągrowiec
26 56 48:27
3. SKS Unia Swarzędz
26 54 54:33
4. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 26 45 49:34
5. KP Obra 1912 Kościan
26 44 39:29
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 26 44 54:41
7. KS Polonia 1912 Leszno
26 39 36:25
8. LKS Gołuchów
26 39 46:39
9. KKS Polonia Kępno
26 38 45:43
10. MKS Victoria Września
26 36 41:32
11. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 26 36 40:43
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 26 35 39:34
13. LZS Orkan Śmiłowo
26 34 34:37
14. KS Sokół Pniewy
26 33 31:53
15. KSS Kotwica Kórnik
26 30 49:55
16. KS Opatówek
26 28 26:40
17. MLKP Warta Międzychód 26 26 39:52
18. LZS Krobianka Krobia
26 22 26:64
19. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 26 20 33:53
20. MKS Olimpia Koło
26 11 31:65
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
20. kolejka | wiosna 2019
Orzeł Mroczeń – Wilki Wilczyn .................– 2:0
Astra Krotoszyn – SKP Słupca ..................– 0:2
Victoria Ostrzeszów – Zieloni Koźminek ...– 6:0
Stal Pleszew – Tulisia Tuliszków ...............– 1:1
Piast Kobylin – GKS Sompolno .................– 1:1
Raszkowianka – Piast Czekanów .............– 0:1
Odolanovia – Biały Orzeł .........................– 5:1
Polonus Kazimierz – Tur Turek ................– 0:0
1. KP Victoria Ostrzeszów
20 55 71:18
2. SKP Słupca
20 51 72:29
3. MLKS Odolanovia Odolanów 20 42 50:16
4. LZS Orzeł Mroczeń
20 41 49:24
5. KS Stal Pleszew
20 34 47:27
6. KS Piast Kobylin
20 31 34:33
7. LKS Raszkowianka Raszków 20 28 25:46
8. KKS Astra Krotoszyn
20 28 28:36
9. MGKS Tulisia Tuliszków
20 24 34:51
10. GKS Sompolno
20 24 28:41
11. GKS Wilki Wilczyn
20 22 29:30
12. GKS Polonus Kazimierz B. 20 22 31:40
13. MKS Tur 1921 Turek
20 21 18:29
14. LKS Piast Czekanów
20 21 26:43
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 20 12 23:55
16. GOS Zieloni Koźminek
20 6 14:61
Kaliska Klasa Okręgowa
20. kolejka | wiosna 2019
Prosna Kalisz – Zefka Kobyla Góra ..........– 1:2
CKS Zbiersk – GKS Grębanin ....................– 0:2
Victoria Laski – Victoria Skarszew ............– 2:2
LZS Cielcza – GKS Żerków .......................– 1:1
Olimpia Brzeziny – Barycz Janków P. ......– 2:2
WKS Witaszyce – Pogoń Trębaczów ..........– 4:2
LZS Doruchów – Korona-Pogoń ................– 1:0
GKS Rychtal – LKS Czarnylas ...................– 1:1
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
20 48 58:13
2. GKS Rychtal
20 43 43:24
3. LKS Czarnylas
20 36 45:27
4. Barycz Janków Przygodzki 20 36 38:28
5. WKS Witaszyce
20 34 43:38
6. GKS Grębanin
20 34 46:27
7. KS Victoria Skarszew
20 32 45:37
8. LZS Doruchów
20 30 25:35
9. LKS Olimpia Brzeziny
20 28 36:38
10. LZS Cielcza
20 26 35:33
11. LZS Pogoń Trębaczów
20 25 22:36
12. GKS Żerków
20 24 21:32
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 20 24 27:29
14. KS Prosna Kalisz
20 21 35:47
15. CKS Zbiersk
20 15 20:40
16. LZS Victoria Laski
20 2 12:67
Kaliska Klasa A Grupa 1
18. kolejka | wiosna 2019
KS Kościelna Wieś – Szczyt Szczytniki ......– 1:4

Żaki Taczanów – Sokoły Droszew ............– 3:2
Pelikan Nowy Karolew – LKS II Gołuchów .– 0:4
RKS Radliczyce – Grom Golina .................– 1:2
Prosna Chocz – Gladiatorzy Pieruszyce ....– 1:4
Czarni Dobrzyca – Jaskiniowiec Rajsko ....– 2:0
LZS Godziesze – Ogniwo Łąkociny –. przełożony
1. LZS Ogniwo Łąkociny
17 45 63:18
2. LKS II Gołuchów
18 40 56:19
3. LZS Grom Golina
18 39 63:30
4. MLKS Czarni Dobrzyca
18 37 43:22
5. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 18 30 46:32
6. PUKS Sokoły Droszew
18 25 49:51
7. LZS Szczyt Szczytniki
18 24 44:51
8. LZS Prosna Chocz
18 24 38:41
9. KS Jaskiniowiec Rajsko
18 23 27:36
10. LZS Godziesze
17 23 35:37
11. UKS Żaki Taczanów
18 22 39:42
12. KS Kościelna Wieś
18 22 41:64
13. RKS Radliczyce
18 13 22:61
14. LZS Pelikan Nowy Karolew 18 0 12:74
Kaliska Klasa A Grupa 2
18. kolejka | wiosna 2019
LKS Jankowy – Pelikan Grabów ...............– 0:2
Sulimirczyk – Ostrovia II Ostrów ..............– 0:0
OKS Ostrów Wlkp. – Sokół Świba..............– 2:4
Wielkopolanin – Płomień Opatów ............– 3:4
LZS Czajków – Sokół Bralin .....................– 2:3
Zawisza Łęka O. – KS Rogaszyce .............– 3:2
Strażak Słupia .....................................– pauza
1. LZS Pelikan Grabów
17 37 39:14
2. LKS Sokół Świba
17 30 49:36
3. LZS Strażak Słupia
16 29 32:27
4. LKS Zawisza Łęka Opatowska 17 28 27:25
5. OKS Ostrów Wlkp.
16 28 39:26
6. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 16 27 37:25
7. KS Rogaszyce
17 25 23:28
8. LKS Jankowy 1968
17 24 28:37
9. LKS Sokół Bralin
17 22 28:30
10. LZS Płomień Opatów
17 17 25:34
11. LZS Czajków
16 14 27:32
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 16 13 17:36
13. LKS Wielkopolanin Siemianice 17 9 33:54
Kaliska Klasa B Grupa 3
11. kolejka | wiosna 2019
Polonia II Kępno – Lilia Mikstat ...............– 0:5
Masovia Kraszewice – Dąb Dębnica .........– 4:3
LZS Ostrówiec – KS Hanulin .....................– 1:0
Zryw Kierzno – LZS Mikorzyn ..................– 1:3
LZS Trzcinica – LZS Siedlików ...................– 1:5
1. LZS Lilia Mikstat
11 33 42:9
2. LZS Siedlików
11 23 33:18
3. LZS Ostrówiec
11 19 26:20
4. KS Hanulin
11 17 22:16
5. LZS Mikorzyn
11 16 28:29
6. LKS Dąb Dębnica
11 13 28:30
7. LKS Masovia Kraszewice
11 12 14:23
8. KKS Polonia II Kępno
11 10 15:33
9. LZS Zryw Kierzno
11 10 29:36
10. LZS Trzcinica
11 4 17:40
I Liga Wojewódzka Juniora Starszego A2
3. kolejka | wiosna 2019
Korona Zakrzewo – Marcinki Kępno ........– 0:2
Kotwica Kórnik – Kania Gostyń ................– 3:0
Obra Kościan – Lider Swarzędz ................– 1:3
Sparta Konin – Zjednoczeni .....................– 3:0
1. KSS Kotwica Kórnik
3 27 9:2
2. MUKS Marcinki Kępno
3 23 6:2
3. KS Korona Zakrzewo
3 22 10:5
4. CKS Sparta Konin
3 21 5:2
5. MKS Kania Gostyń
3 19 3:6
6. UKS Lider Swarzędz
3 14 5:5
7. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 3 14 3:15
8. KP Obra 1912 Kościan
3 4
2:6
I Liga Wojewódzka
Trampkarza Młodszego Grupa 2
3. kolejka | wiosna 2019
AT Krotoszyn – Marcinki Kępno ...............– 2:2
Warta Poznań – KKS Kalisz .....................– 8:0
SKP Słupca – Victoria Września ................– 4:6
Górnik Konin – Ostrovia Ostrów ...............– 5:1
1. KS Warta Poznań
4 12 20:2
2. KS Górnik Konin
4 10 11:4
3. MKS Victoria Września
4 7 11:9
4. AT Krotoszyn
4 5
9:9
5. MUKS Marcinki Kępno
4 5 9:11
6. KKS Kalisz
4 3 5:13
7. SKP Słupca
4 1 6:14
8. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 1 5:14
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Sport

piłka nożna

i liga wojewódzka trampkarza c2 grupa 2
SEZON 2018/2019

RUNDA WIOSENNA 2019

i liga okręgowa żaka f1 grupa 6
SEZON 2018/2019
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