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Otwarto kompleks sportowy
przy „Sucharku”
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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
W poniedziałek, 29 kwietnia 2019 r., otwarto gruntownie zmodernizowane boisko wielofunkcyjne
wraz z kompleksem lekkoatletycznym przy Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra Henryka
Sucharskiego w Kępnie. Obiekt otwarto uroczyście w obecności parlamentarzystów, władz powiatowych i gminnych, reprezentantów instytucji oraz urzędów. W ważnym dla szkoły wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Oklaskiwano przygotowany przez młodzież
roztańczony i rozśpiewany program artystyczny.
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Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu
Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

Nowy budynek LZD
w Siemianicach
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Ukraińcy

chętnie wybierają
Wielkopolskę
i powiat kępiński
str. 7

Groźne zdarzenie
Murator jak terminator.
na „starej ósemce”
Niezniszczalny
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Informacje

aktualności
29 kwietnia br. w Domu Katolickim Witold Tomczak kandydat Komitetu Wyborczego Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy do Parlamentu Europejskiego zainaugurował
swoją kampanię wyborczą

Przywrócić chrześcijańską Europę
Na spotkanie rozpoczynające
kampanię wyborczą Witolda Tomczaka z Konfederacji, prócz jego
zwolenników przyszli - ks. proboszcz
Jerzy Palpuchwski oraz ks. kanonik
Krzysztof Nawrocki. W. Tomczak w
latach 2004-2009 był już eurodeputowanym, zapamiętanym przez ówczesnych posłów inicjatywą zawieszenia
krzyży w brukselskim Parlamencie i
Strasburgu. W nadchodzących wyborach kandyduje z czwartego miejsca
listy wielkopolskiej Konfederacji,
liderem listy jest Liroy. W ponad
godzinnej prezentacji swojej wizji
działania europarlamentu wyświetlił
zebranym przemówienie Ojca Świętego, odnoszące się do kształtowania
Europy chrześcijańskiej oraz zaprezentował swoje wystąpienia w PE.
Głównym jego celem, jaki zamierza
realizować w strukturach parlamentu

brukselskiego jest obrona suwerenności Polski – abyśmy nie rozmyli
swoich korzeni chrześcijańskich w
ateistycznej Europie. Dziś ateiza-

cja stała się wyznacznikiem Europy
bez Boga, tak było w czasach komunizmu i tak jest teraz w Unii Europejskiej – stwierdził W. Tomczak.

W. Tomczak deklarował, że w Parlamencie Europejskim
będzie bronił wartości chrześcijańskich

Jednocześnie jest przeciwnikiem
wprowadzenia waluty euro. - Nasza
złotówka ma być na zawsze środkiem płatniczym w Polsce – apelował
były europarlamentarzysta. Ponadto
sprzeciwia się dyskryminacji polskich rolników, czego dowodem mają
być różnicowane dopłaty do hektara.
- Polski rolnik jest dyskryminowany
już od samego wejścia naszego kraju
do Unii, miał mniejsze dopłaty i ma
dalej, to trzeba zmienić – postulował
kandydat Konfederacji. Zamierza
też przeciwstawiać się islamizacji
Europy oraz „nachalnej” promocji
ideologii i środowisk LGBT. Ponadto
sprzeciwia się wprowadzaniu cenzury, szczególnie w mediach elektronicznych poprzez wprowadzenie tzw.
ustawy ACTA2. - Obecnie większość
mediów polskich jest kupiona przez
zagranicznych inwestorów i to oni
narzucają nam tematy dyskusji w
kraju oraz przemilczają niewygodne dla nich fakty. Media stanowią
ogromną silę kształtowania społeczeństw i tylko my pozwoliliśmy, aby
oddać je w ręce zagranicznego kapitału – zauważył W. Tomczak.
Postuluje on również wzmocnienie

energetyczne państwa poprzez ochronę własnych surowców energetycznych, szczególnie węgla i gazu oraz
większe dofinansowanie do rozbudowy i unowocześnienia polskiej armii.
Jest zagorzałym zwolennikiem dla
obrony życia od poczęcia do naturalnej
śmierci oraz obrany praw rodziny. - To
jeden z tych punktów programowych
Konfederacji, który przekonał mnie,
abym wsparł tę inicjatywę polityczną
i ubiegał się o mandat z tego ugrupowania – wyjaśniał W. Tomczak. Jednocześnie jest przeciw nadmiernemu
rozdawnictwu pieniędzy z budżetu
państwa, jak to ma miejsce obecnie w
ramach programu 500+, czy 13 emerytury. - Powinno być wspieranie rodzin
poprzez obniżenie podatków, a nie
rozdawnictwo jak 500+ - postulował
były eurodeputowany. Na zakończenie podkreślił, cytując świętego Jana
Pawła II, że Europę należy budować
na chrześcijańskich fundamentach i
zadeklarował, że będzie działał tak,
aby przywrócić „staremu” kontynentowi jego naturalną tożsamość religijną, z której wywodzi się całe prawo
europejskie.
m

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak zainicjował w Kępnie swoją kampanię do
Parlamentu Europejskiego pod hasłem - „W obronie dobrego imienia Polski”

W obronie dobrego imienia Polski

Na konferencji prasowej 29
kwietnia br. w obecności Ewy Bagińskiej poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak zainaugurował swoją kampanię wyborczą
w naszym powiecie. Kandydat do
Parlamentu Europejskiego startuje
z ostatniego miejsca listy PiS, żartobliwie argumentował, że - ostatni
będą pierwszymi. Jak zaznaczył w
tych wyborach jego partia liczy na
dwa mandaty. – Do tej pory w Wielkopolsce zawsze zdobywaliśmy jeden
mandat, jednak wszystkie sondaże
wskazują, że w tych wyborach zdobędziemy dwa mandaty – prognozował
J. Dziedziczak. Murowany mandat
ma prof. Zdzisław Krasnodębski,
który jest „jedynką” na liście PiS-u.
Zauważyć trzeba, że kolejne miejsce
na tej liście zajmuje minister Andżelika Możdżanowska. A zatem jak
podkreślił poseł - Gra toczy się o drugi mandat. Kępiński gość w pracy w
PE zamierza w pierwszej kolejności
skupić się na obronie dobrego imienia Polski w Europie. - Pracując w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych
jednym z moich zadań było interweniowanie tam, gdzie został fałszywie
przedstawiony obraz Polaków. Będę
stanowczo walczył ze stwierdzeniami
„polskie obozy koncentracyjne” lub
oskarżeniami o rzekomy nasz udział
w holokauście. Mam doświadczenie
w tym zakresie i na tym zamierzam
koncentrować swoją działalność -

stwierdza parlamentarzysta. Pracę
edukacyjną zamierza prowadzić w
środowiskach: politycznych, społecznych jak i medialnych, poprzez organizowane konferencje międzynarodowe i wystawy. - Przez takie formy

Polskę, to zamierza współpracować
również z eurodeputowanymi z Koalicji Europejskiej. - Możemy spierać
się i różnić w Polsce, ale na zachodzie
i w PE powinniśmy mówić jednym
głosem i być jednością, reprezentu-

Włodzimierzowi Jędrasikowi
oraz Jego rodzinie
wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci brata
Śp.

Ireneusza
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.
Poseł J. Dziedziczak w obecności E. Bagińskiej zapewniał,
że będzie bronił dobrego imienia Polski w Europie

edukacyjne zamierzam przybliżyć
historię Polaków, którzy ratowali
Żydów w czasie ostatniej wojny, za
co, mało kto wie w zachodniej Europie, groziła im kara śmierci. Należy
też w sposób szeroki promować ruch
społeczny „Solidarność”, który był
jednym z najważniejszych w świecie
i doprowadził nas do wolności - podkreślał K. Dziedziczak.
Zaznaczył, że w przyszłej kadencji PE, jeżeli będzie reprezentował

jąc interesy naszego kraju – mówił
poseł. Na zakończenie podkreślił,
że ważna będzie frekwencja wyborcza w Wielkopolsce, albowiem ilość
mandatów uzależniona jest od liczby
oddanych głosów w województwie.
- Dlatego, nie lekceważmy tych wyborów, idźmy i oddajmy swój głos na
listę Prawa i Sprawiedliwości, na
której ja jestem na dziesiątej pozycji
– podsumował J. Dziedziczak.
m

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno, jeżeli w Waszej
rodzinie obchodzony jest dostojny jubileusz wspólnego
pożycia małżeńskiego bądź też huczne urodziny,
a chcielibyście upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia, który
opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
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Wydarzenia

W poniedziałek, 29 kwietnia 2019 r., otwarto gruntownie zmodernizowane boisko wielofunkcyjne
wraz z kompleksem lekkoatletycznym przy Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

Otwarto kompleks sportowy
przy „Sucharku”

Obiekt otwarto uroczyście w
obecności parlamentarzystów, władz
powiatowych i gminnych, reprezentantów instytucji oraz urzędów.
W ważnym dla szkoły wydarzeniu
uczestniczyli nauczyciele, rodzice i
uczniowie. Oklaskiwano przygotowany przez młodzież roztańczony i
rozśpiewany program artystyczny.
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr I Danuta Stefańska powitała całą społeczność szkolną i

go, wicestarostę Alicję Śniegocką,
przewodniczącą Rady Powiatu Kępińskiego Jolantę Jędrecką, głównego wykonawcę – prezesa firmy „Mardo-Sport” Jarosława Stefańskiego,
proboszcza parafii pw. św Marcina
w Kępnie Jerzego Palpuchowskiego, przedstawicieli Rady Rodziców,
włodarzy gmin, dyrektorów szkół i
jednostek organizacyjnych
Dyrektor D. Stefańska przypomniała, że w przyszłym roku obcho-

Do wspólnego przecięcia wstęgi zaproszono
gospodarzy uroczystości i gości

zaproszonych gość, między innymi:
sekretarz stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju Andżelikę
Możdżanowską, eurodeputowanego Andrzeja Grzyba, posłów: Jana
Dziedziczaka, Joannę Lichocką,
Tomasza Ławniczaka, Piotra Kaletę, senatora Łukasza Mikołajczyka,
dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu Violettę
Słupianek, starostę kępińskiego Roberta Kieruzala, starostę poprzedniej kadencji Witolda Jankowskie-

dzony będzie wspaniały jubileusz
100-lecia szkoły, która może poszczycić się licznymi sukcesami na
polu nauki, sportu i w innych dziedzinach aktywności. Prestiż kępińskiego
„ogólniaka” potwierdzają liczne wyróżnienia, tytuły i wysokie miejsca w
rankingach
- Dzisiejsze święto szkoły napawa nas radością i dumą, ponieważ
doczekaliśmy się koniecznego w warunkach każdej szkoły kompleksu
sportowego. Dotychczasowa praca

nauczycieli wychowania fizycznego
siłą rzeczy musiała odbywać się w
warunkach skromnych, ograniczonych i nieprzystających do standardów XXI wieku. Cieszymy się, że
teraz możemy równać się z innymi
placówkami, które od dawna takie
obiekty sportowe mają. Dzisiejsze
święto pozwala nam też mieć nadzieję, że już wkrótce nasi uczniowie
będą mogli ćwiczyć w nowoczesnej
sali sportowej – zaznaczyła. D. Stefańska. - Ta której używamy obecnie
nie spełnia koniecznych wymogów,
co od lat jest przedmiotem troski organu prowadzącego, rodziców, nauczycieli i samych uczniów. Mamy
nadzieję, że doczekamy się hali
sportowej na miarę sukcesów sportowych, jakie od dziesiątek lat osiągamy – podkreśliła.
Dziękowała też wszystkim osobom zaangażowanym w realizację
oddawanej do użytku inwestycji
sportowej. Goście natomiast nie
szczędzili gratulacji, przekazując
na ręce dyrektor akcesoria sportowe
i środki na doposażenie bazy rekreacyjno-sportowej liceum. List gratulacyjny przesłał premier Mateusz
Morawiecki.
Jak zaznaczył starosta kępiński,
boisko przy starym „ogólniaku” od
lat nie zachęcało do promowania i
rozwijania jakiejkolwiek dyscypliny
sportowej. Choć obiekt był świadkiem narodzin wielu nadziei sportowych, nie był godnym miejscem do
pielęgnowania tradycji związanych z
królową sportu - lekkoatletyką. Sytuację diametralnie zmieniła zakończona inwestycja.

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
( Wyniki na dzień 30.04.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

Zwieńczeniem otwarcia zmodernizowanego kompleksu
sportowego był mityng lekkoatletyczny oraz mecz piki nożnej

- Ogromnie się cieszymy z tego, to 2.530.277,28 złotych.
że młodzież zyskała tak wspaniałe
Zarząd Powiatu Kępińskiego pomożliwości dzięki oddaniu do użytku przedniej kadencji złożył wniosek o
zmodernizowanego obiektu spor- dofinansowanie realizacji tego zadatowego - podkreślał starosta R. Kie- nia inwestycyjnego do Ministerstwa
ruzal. - Po wielu latach oczekiwań Sportu i Turystyki w ramach prograPowiat Kępiński wreszcie przystąpił mu dotacyjnego „Sportowa Polska
do kapitalnego remontu komplek- – Program rozwoju lokalnej infrasu lekkoatletycznego przy Liceum struktury sportowej 2018”. Wniosek
Ogólnokształcącym nr 1 im. mjra otrzymał dofinansowanie w kwocie
Henryka Sucharskiego w Kępnie. blisko 765 tys. zł.
Dawne bosko przy liceum swój blask
Inwestycja obejmowała gruntowutraciło bowiem wiele, wiele lat ną przebudowę boiska. W miejsce
temu – mówił włodarz, przypomina- starej, zdezelowanej asfaltowej płyty
jąc, jak przebiegała inwestycja.
pojawiły się dwa boiska sportowe o
Założeniem przebudowy kom- nawierzchni syntetycznej. Pierwpleksu sportowego przy LO nr I była sze, uniwersalne, umożliwiające grę
całkowita rewitalizacja tego obiektu m.in. w koszykówkę, siatkówkę czy
i przywrócenie mu jego pierwotnej tenis ziemny, drugie służyć będzie
funkcji sportowo-rekreacyjnej dają- do gry w piłkę nożną. Gruntownie
cej możliwość rozwoju sportu szkol- przebudowana została również część
nego, jak również współzawodnictwa lekkoatletyczna obiektu. Wykonasportowego poprzez
organizację różnego typu lokalnych
zawodów i turniejów
sportowych.
Wy r e m o nt owa ny
obiekt ma być miejscem
dostępnym
dla wszystkich zainteresowanych rozwojem aktywności
fizycznej w bardzo
szerokiej gamie dyscyplin, począwszy Przebudowany kompleks sportowy poświęcony
został przez ks. proboszcza J. Palpuchowskiego
od dyscyplin lekkoatletycznych po gry
zespołowe.
na została bieżnia okólna o długości
21 czerwca 2018 r. podpisano 300 metrów z odcinkiem prostym do
umowę z wykonawcą inwestycji organizacji biegów na dystansie 100
wyłonionym w drodze przetargu metrów. Dodatkowo wybudowano
nieograniczonego. Całość prac wy- bieżnię do skoku w dal i rzutnię do
konała firma „Mardo-Sport” z Pusz- pchnięcia kulą. Wygospodarowano
czykowa. Koszt realizacji inwestycji także miejsce do rozgrywania skoku wzwyż. Wykonaną modernizację
dopełniła budowa przejść utwardzonych oraz trybun dla widowni. Obiekt
jest oświetlony i posiada monitoring.
Obecnie władze Powiatu czynią
starania, by pozyskać dofinansowanie na dalszą rozbudowę zaplecza
sportowego LO nr I. Chodzi o budowę hali sportowej, która jest niezbędna dla potrzeb edukacyjnych tej
szkoły.
Symbolicznego otwarcia przebudowanego obiektu dokonano przecinając wstęgę, a nowy kompleks
sportowy poświęcił ks. proboszcz
J. Palpuchowski.
Oficjalnym
uroczystościom
towarzyszyły mistrzostwa lekkoatletyczne z udziałem reprezentacji
dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego.
Wiele emocji wzbudził rozgrywany
w duchy sportowej rywalizacji, ale i
dobrej zabawy, mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami parlamentarzystów i Starostwa Powiatowego w
Kępnie. 			
bem
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historia
Mieszkańcy powiatu kępińskiego w walce o granice polskiego Śląska

Delegacja Śląska - część 1
W roku 2019 dedykowanym uczczeniu powstań śląskich, trzeba pamiętać
także o zakończonych sukcesem, pokojowych staraniach o włączenie do Polski
traktatem wersalskim wschodniej części
dwóch dolnośląskich powiatów: namysłowskiego i sycowskiego. Po przyłączeniu do Wielkopolski ziemie te weszły w
skład pow. kępińskiego.
Na trop tej interesującej sprawy
wpadłem prawie przypadkiem, zajmując się genealogią, czyli historią przodków zamieszkałych na obszarze przedwojennego powiatu kępińskiego. W
aktach wojskowych osoby o moim nazwisku znajdowały się także dokumenty
2 innych działaczy niepodległościowych i tak właśnie trafiłem na „Delegację Śląska”. List napisany przez tę tajemniczą grupę 27 grudnia 1937 r. w Kępnie
w „biurze pisania podań do władz administracyjnych i sądowych” Antoniego
Morawiaka, przy ul. Ratuszowej 4 (w
istniejącej do dziś kamienicy pod tym
samym adresem), z pobraniem opłaty 1
zł, był skierowany do premiera Sławoja
Składkowskiego (1885-1962, gen. dyw.
WP, dr med., 3x szef MSW, ostatni premier II RP) i mimo okresu świątecznego
wpłynął już 1 stycznia 1938 r. do sekretariatu osobistego prezesa Rady Ministrów i zarazem szefa MSW, a stamtąd
został przekazany do MS Wojsk. i Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości
(KKiMN), jako pismo J. Pastusiaka i
towarzyszy (wypada podziwiać sprawność ówczesnych urzędów, które mimo
braku dzisiejszych udogodnień technicznych, dawały sobie radę o wiele lepiej niż obecne…). Przytaczam jego słowa w oryginalnym brzemieniu: …
Prośba Delegacji Śląska o zbadanie
przyczyny, dlaczego do dziś dnia nie zostały nasze wnioski rozpatrzone. My niżej podpisani wysłaliśmy swego czasu
kwestionariusze w/s wydania odznak za
pracę dla RP Polski. Mija 18 lat jak Polskie Wojska wkroczyły do terenu przez
nas opracowany przez 2 lata czasu i do
dziś dnia nikt nie chce w Polsce o tym
wiedzieć, mimo tego, że Niemcy o tym
lepiej o nas wiedzą i nam Gestapo wywiady posyłają, aby się do pracy przyznać, za co nam obficie wynadgrodzić
chcą... Wobec tego wnosimy o ponowne
zbadanie naszej prośby i przychylne załatwienie. Z poważaniem b. Delegacja
Śląska: Jan Pastusiak, Kępno (ur. Mnichowice), Józef Górecki, Bralin (ur.
Kuźnica Skakawska, pow. Kępno),
Edward Dyrbach, Bralin (ur. Kościelisko, pow. Olesno, Górny Śląsk)... Idąc
tropem sygnatariuszy pisma udało się
ustalić, że Józef Górecki urodził się 12
marca 1871 r. w Kuźnicy Skakawskiej
(wtedy Kuźnica Skakawa) pow. Syców
(wtedy Gross Wartenberg, a po odzyskaniu niepodległości pow. Kępno,
obecnie pow. Wieruszów, woj. łódzkie),
jako syn gospodarza Jana i Teofili Katarzyny z d. Wróbel. Ochrzczony został w par. katolickiej p.w. Św. Jadwigi
Śląskiej w Olszowej, gm. i pow. Kępno.
Po ukończeniu 7-klasowej Szkoły Powszechnej pracował w gospodarstwie
rolnym rodziców. W latach 1892-1895
odbył służbę wojskową w pułku ułanów
w Miliczu (wtedy Militsch, dziś m. pow.
w woj. dolnośląskim). Był to 1 pułk ułanów im. Cesarza Rosji Aleksandra III,
zwany też zachodnio-pruskim, który
stacjonował w Miliczu i Ostrowie Wlkp.
W tej samej formacji służył potem m. in.
także Manfred von Richthofen zanim
stał się asem przestworzy i „Czerwonym
Baronem”. W 1895 r. J. Górecki wrócił z
wojska do rodzinnej miejscowości,
gdzie w tym samym roku w wieku 69 lat
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zmarł jego ojciec Jan (1826-1895), syn
gospodarza Jana i Salomei z d. Florczak (wszyscy pochodzili z KuźnicySkakawa). Po zakończeniu żałoby, w
1896 r. w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Wyszanowie (obecnie pow.
Wieruszów, woj. łódzkie) poślubił tamtejszą mieszkankę, Teresę z d. Cempel,
urodzoną w 1877 r. w Szklarce Myślniewskiej (obecnie pow. Ostrzeszów),
córkę oberżysty Wojciecha i Marianny
z d. Gabryś. Na rodzinnym gospodarstwie w Kuźnicy Skakawskiej został z
owdowiałą matką Piotr (brat Józefa), a
młodzi małżonkowie wyjechali w 1898
r. do Westfalii, gdzie Józef pracował w
cegielniach i hutnictwie. Dawna Westfalia to obecnie pn.- wsch. część kraju
związkowego Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech. W XIX w. znalazło
tam zatrudnienie w Zagłębiu Ruhry ok.
pół mln polskich emigrantów, gł. ze Śląska. Co charakterystyczne, mimo pobytu na emigracji, dzieci Góreckich przychodziły na świat w rodzinnych
stronach, gdzie wracali oni na ten moment, by potem znów wyjechać do Niemiec. W 1900 r. w Kuźnicy Skakawskiej
urodziła im się córka Stanisława, późniejsza żona bralińskiego kowala Władysława Maciejewskiego (ur.1902), a
ich dzieckiem była Ludwika Maria
(ur.1923). Natomiast w 1902 r. w Wyszanowie urodziła się Góreckim druga córka, Marianna. W 1903 r. w wieku 67 lat
zmarła matka J. Góreckiego, Teofila Katarzyna (1836-1903), córka młynarza
Antoniego Wróbla i Urszuli z d. Niesobska, urodzona w Niesobmuhle, kreis
Kempen. Jej panieńskie nazwisko oraz
nazwa rodzinnej miejscowości pochodziły zapewne od rzeki Niesób (Nieszob), dopływu Prosny mającego początek w gm. Bralin, koniec w Wieruszowie.
Ta nieistniejąca dziś miejscowość (w
wolnym tłumaczeniu Młyn nad Niesobem) znajdowała się niespełna 10 km na
pd.- wsch. od Kępna, pomiędzy osadą
Morawina, a Podlesiem k. Biadaszek w
gm. Łęka Opatowska. Na mapach satelitarnych w przestrzeni międzyleśnej widać tam obecnie kilka zabudowań, ale
mało prawdopodobne, że jest wśród nich
ówczesny młyn. Nazwisko Niesobski
nosiło natomiast wielu wielkopolskich
patriotów, wśród nich Leon (ur.1897),
powstaniec wlkp., kawaler Virtuti Militari (VM) i Medalu Niepodległości
(MN), ur. w Ostrzeszowie. Tak nazywali się też inni zasłużeni dla Polski, zam.
w pow. kępińskim II RP, których mam
nadzieję opisać w TK, a także bohaterska rodzina z Ostrowa Wlkp. Głowa
tego rodu, Kazimierz (1896-1944), powstaniec wlkp., żołnierz wojny z bolszewikami, podoficer 70 p. p. Wlkp. z Pleszewa, w czasie okupacji niemieckiej
dowodził służbą kurierską okręgu poznańskiego AK. Odznaczono go VM i
KW. Jego syn Edward (1923-1944), harcerz i oficer AK został zamordowany
przez Niemców wraz z ojcem w Żabikowie. Podczas okupacji zginął też ich
młodszy syn i brat Bogdan (ur.1927). W
konspiracji niepodległościowej brały
udział także kobiety z tej rodziny. Wracając do naszego bohatera, jego w/w
dziadkowie ze strony ojca i matki mogli
jeszcze pamiętać, jeśli nie koniec I RP to
przynajmniej okres napoleoński. W
1910 r. w Wyszanowie urodziła się trzecia córka Góreckich, Jadwiga. Ojca tym
razem nie było i dziecko w jego zastępstwie zgłaszał teść. Zrobił to w urzędzie
w Wilhelmsbruck, jak nazywano po niemiecku Podzamcze. Wtedy na moście
przez Prosnę było tam przejście graniczne między zaborem pruskim, a rosyj-

skim, dziś to lewobrzeżny Wieruszów.
Po wybuchu I wojny światowej J. Górecki został wcielony do 43. pułku artylerii
w Wesel (jego żona wróciła wtedy zapewne do rodziny pod Wieruszowem,
albo już do Bralina, bo nie udało się
ustalić ile lat przed 1919 r. tam zamieszkali). Dokładnie był to 43. pułk artylerii
polowej z Kleve, będący w składzie 14.
Brygady Artylerii Polowej z Wesel, 14.
dywizji i 7. korpusu armijnego Cesarstwa Niemieckiego, oba miasta leżą natomiast pod Dusseldorfem, w I urodził
się ponadto cesarz Otton III. Artylerzysta J. Górecki brał udział m. in. w bitwach pod Arras i Verdun. Pod Arras we
Francji było podczas I wojny 6 wielkich
bitew, w tym jedna 9 maja 1915 r., w której po stronie francuskiej brali udział
Polacy z Legionu Bajończyków, jest
upamiętniona na Grobie Nieznanego
Żołnierza w Warszawie. Tymczasem
nasz bohater walczył w jednej z nich po
stronie niemieckiej, jak wielu innych Polaków z zaboru pruskiego. Po nastaniu
pokoju wrócił w rodzinne strony 20 listopada 1918 r., odznaczony niemieckim
Żelaznym Krzyżem II kl. Gdy przeczytał w bytomskiej gazecie „Katolik” (katolickie pismo górnośląskie wydawane
w latach 1868-1931 w j. polskim, 3x w
tyg., w nakł. 8 tys. egz.), że: … jeśli ludność polska nie opowie się za Polską to
wielka część ziemi polskiej przypadnie
do Niemiec..., postanowił działać. Jak
pisał 3 października 1936 r., już jako robotnik z Bralina, w swym I podaniu o
odznaczenie przez KKiMN: …wziąłem
się tedy do agitacji na rzecz Polski wraz
z kolegami za pośrednictwem ks. Nowickiego (ks. Walenty Nowicki, 1871-1953,
w latach 1910-1949 proboszcz par.
Wszystkich Świętych w Słupi k. Kępna)
i ks. Gabryela, dziekana w Bralinie (ks.
Tomasz Gabriel, 1865-1930, od 1896 r.
proboszcz w Bralinie, pochowany tam
przy kościele św. Anny), występując na
wiecach publicznie, a później tajnie
zbierając niespostrzeżenie przed niemieckiem wojskiem, grenzschutzem
podpisy okolicznej ludności polskiej na
specjalnie do tego przygotowanych formularzach (…). Po długiej i mozolnej
pracy zdobyliśmy tysiące podpisów, które z narażeniem życia dostarczyliśmy
osobiście… Trzeba zaznaczyć, że był
rok 1919, gdy duża część późniejszego
powiatu kępińskiego była opanowana
przez grenzschutz i trwał tam wciąż zabór niemiecki. Wracając do wspomnień
naszego bohatera: …nazbieraliśmy
wówczas 2/3 podpisów z pow. niemieckich: namysłowskiego i sycowskiego,
obecnie kępińskiego, które to pow. niemieckie częściowo przypadły za naszą
działalność do Polski. Wypełnione formularze podpisami wraz z kolegami zawiozłem (koleją) do Międzynarodowej
Komisji Koalicyjnej i Naczelnej Rady
Ludowej w Bytomiu, a tam dziękowano
nam za dostarczenie tyle tysięcy i setek
podpisów i upewniono nas, że te miejscowości skąd pochodzą podpisy przypadną macierzy polskiej. W Bytomiu
panował wówczas stan oblężenia i z trudem wydostaliśmy się z powrotem do
Polski. Pisząc o stanie oblężenia mógł
myśleć o I powstaniu śląskim trwającym
od 16 do 24 sierpnia 1919r., ale mogło
mu też chodzić o 27/28 maja 1920r., gdy
Niemcy łamiąc prawo międzynarodowe
oblegali zbrojnie siedzibę Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, działającego
od początku 1920 r. w bytomskim hotelu
„Lomnitz”. Przeciwko uzbrojonym po
zęby 12 batalionom niemieckiego grenzschutzu, udającego spontaniczne bojówki (przypadek „zielonych ludzików” to
nie jest więc nic nowego), liczące
con.7200 osób, stanęło… 15 Polaków
„uzbrojonych” w gumowe policyjne pałki, 1 karabin, 4 pistolety i 1 granat. Poza
8-osobową strażą hotelu (w obecnym
znaczeniu ochroną), wśród obrońców
było też kilku oficerów polskiego wy-
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wiadu wojskowego, pozostali to politycy
i urzędnicy. Wielokrotne ataki zostały
odparte bez strat własnych, za to z dużymi stratami w zabitych i rannych po
stronie nieprzyjaciela. W końcu jeden z
polskich oficerów wydostał się przez
dach i przyprowadził na odsiecz żołnierzy francuskich. Za bohaterską i skuteczną obronę z bronią w ręku, ówczesny szef komisariatu, uprzedni członek
Naczelnej Rady Ludowej (NRL) w Powstaniu Wlkp., a następnie poseł, bardziej polityk niż żołnierz, Wojciech
Korfanty (1873-1939) otrzymał potem
4x Krzyż Walecznych (KW). Stawiającym wniosek o odznaczenie W. Korfantego, KW po raz pierwszy, drugi, trzeci i
czwarty, czyli KW z trzema okuciami
był mjr Jan Ludyga-Laskowski (18941956). Ten polski działacz narodowy na
Śląsku, po dezercji z armii niemieckiej
podczas I wojny światowej na froncie
zach. we Francji, przekazał aliantom
istotne tajemnice wojskowe, ważne i
szkodliwe na tyle, że Niemcy wyznaczyli wysoką cenę za jego głowę i wydali zaocznie wyrok śmierci. On tymczasem został oficerem Armii gen. Hallera
we Francji, gdzie służył, jako komendant polskiej szkoły podoficerskiej, d-ca
komp. i adiutant 1. Pułku Strzelców Polskich, a w końcu adiutant I korpusu. Po
powrocie do kraju najpierw zajmował
Pomorze w szeregach WP, potem został
szefem sztabu Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (POW G. Śl.).
Brał udział w II powstaniu śląskim, w
III walczył na stanowiskach d-cy I dywizji wojsk powstańczych i Grupy
„Wschód” oraz z-cy d-cy wojskowego
powstania. W kampanii wrześniowej
1939 r. bronił Śląska, po przedostaniu
się do Francji walczył w ruchu oporu, a
następnie został więźniem Gestapo. A
tak opisał walkę o polski komisariat w
Bytomiu, jako naoczny świadek, a zarazem d-ca obrony. …Wieść o zamierzonym ataku Niemców na hotel Lomnic
doszła do wiadomości POW na Górnym
Śląsku na 2 godz. przed atakiem i natychmiast zawiadomiono o tem p. komisarza Korfantego i proszono go by opuścił hotel. Na powyższą propozycję nie
zgodził się, a przeciwnie kazał sobie
przedstawić straż hotelu, która składała
się z 8 ludzi. Rozkazał ich uzbroić i osobiście brał udział przy wyznaczeniu stanowisk dla poszczególnych ludzi. Podczas ataku, kiedy Niemcy mieli już 16
zabitych i kiedy małe siły straży już upadały na duchu, wtenczas to komisarz
Korfanty dodawał wszystkim ochoty do
walki, sam chwytając za karabin. Dzięki
obecności posła Korfantego i jego dzielnej postawy, Niemcy, mimo że liczba ich
sięgała w tysiące, nie zdobyli tej tak
ważnej placówki narodowej… Wniosek
został sporządzony 6 lipca 1922 r. w Katowicach w dowództwie Grupy gen.
Szeptyckiego i poparty przez samego
generała. Stanisław Szeptycki (18671950), gen. broni WP II RP i hrabia,
przeszedł z armii austrowęgierskiej do
Legionów, gdzie dowodził III Brygadą,
następnie był komendantem całości Legionów, w końcu d-cą Polskiej Siły
Zbrojnej. Po przejściu do WP został d-cą
oddziałów w Galicji, potem szefem
Sztabu Generalnego (SG), d-cą dywizji i
frontu litewsko-białoruskiego oraz 4
Armii i frontu pn.- wsch. w wojnie z bolszewikami. W okresie pokojowym najpierw był inspektorem armii w Krakowie i dowodził WP zajmującym polski
Śląsk, wkraczającym m. in. 20 czerwca
1922 r. do Katowic. Następnie został
szefem MS Wojsk. II RP. W czasie zamachu majowego 1926 r. był d-cą wojsk
wiernych rządowi poza stolicą. Po przejściu w stan spoczynku zajął się interesami i został prezesem zarządu Podkarpackiego Związku Przemysłowców
Naftowych, ówczesnym PGNiG. Po II
wojnie św. był natomiast prezesem PCK.
Wracając do 3 naszych bohaterów,
świadkami (a zarazem też zapewne
czynnymi współuczestnikami) ich tzw.

pracy niepodległościowej (jakiej brak
uznała potem przemilczając tradycyjnie
KKiMN), byli m.in.: Tomasz Godzina
(1866-1936), kupiec zam. przy Rynku w
Kępnie (sprzedawał tam m. in. książki,
był też jednym z I wydawców pocztówek z widokami Kępna i okolic) i Mikołaj Górecki (1876-1954), rolnik z Bralina. Należał do nich także Benedykt
Jański (1873-1947), mistrz kołodziejski
i „obywatel rolny” z Bralina, nazywany
„Polskim Królem”. Zorganizował on
jedną z delegacji bralińskich polskich
patriotów, tym razem do Wodzisławia
Śl., gdzie ponoć sam szef Międzysojuszniczej Komisji, francuski gen. Le Rond
dał im słowo, że Ziemia Bralińska zostanie przyłączona do Polski. Henri Le
Rond (1864-1949) był generałem armii
francuskiej, a wcześniej attache wojskowym w Japonii i bohaterem I wojny
światowej, którą zakończył, jako główny adiutant Ferdinanda Focha (18511929), marszałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. W latach 1919-1920
należał do Komisji ds. Polskich na konferencji pokojowej w Paryżu, a od 1920
do 1922 r. był przewodniczącym Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i
Plebiscytowej na Górnym Śląsku z siedzibą w Opolu. O aktywnej polskości 3
bohaterów opracowania świadczyli też
Paweł Moś/Mosch (1876-1953), młynarz i rolnik z Mnichowic i Franciszek
Pietr z Nowego Mroczenia (obecnie
część wsi Mroczeń, gm. Baranów). Jednym ze świadków działalności narodowej J. Góreckiego i 2 pozostałych był
Franciszek Płókarz (1866-1938), kupiec i rolnik z Bralina, będący (wraz z
n/w Sewerynem Szulcem i in.) członkiem polskiej delegacji do Paryża, która
przeforsowała tam przesunięcie planowanej granicy polsko-niemieckiej, mającej przebiegać m. in. pomiędzy Kępnem i Bralinem, o kilkanaście km na
zach., co też powiększyło znacznie pow.
kępiński. Jego córka, Amalia Scheffsowa z d. Płókarz (1895-1976), żona kupca z Bralina, Bogumiła Scheffsa (18901967), potwierdziła również wybitny
patriotyzm J. Góreckiego i 2 towarzyszy. Ta słynna patriotka lokalna i działaczka społeczna, nazywana przez
Niemców „Królową Bralina”, a nawet
„Polską Królową”, w czasie okupacji została uwięziona w KL Majdanek, gdzie
dostała nr 194755. Małżonkowie Scheffs
spoczywają na poznańskim Junikowie
(pole 8, rząd 2, m.13), a wg bazy danych
zarządu cmentarza, który podlega obecnie UM Poznań, Amalia została odmłodzona o 25 lat… Nie jest to zresztą nic
dziwnego, bo z bałaganem w rejestrach i
w tzw. „realu” na tym cmentarzu spotykałem się już nie raz w przeszłości, a
więc nihil novi sub sole (nic nowego pod
słońcem). Choć nie oznacza to zarazem
zgody na liczne, karygodne zaniedbania, w tym niszczejące groby bohaterów,
powstańców wielkopolskich i śląskich,
od których żąda się jednocześnie opłaty
za dzierżawę, a jak jej nie uiszczą, grozi
eksmisją… Rodzina F. Płókarza zamieszkuje obecnie podobno m. in. w
stolicy. Ostatnim z wymienionych notariuszy propolskiej działalności J. Góreckiego i 2 pozostałych, był Seweryn
Szulc/Schulz (ur.1868), ziemianin, właściciel majątku Drożki w gm. Rychtal, a
więc sąsiad Stefana Frankowskiego
(1895-1942), wspomnianego w TK (4 i
11.05.2017) właściciela majątku Ryniec.
S. Szulc był członkiem polskiej delegacji do Rady Ambasadorów w Paryżu,
która wykazała w marcu 1919 r. (zapewne też m. in. w oparciu o listy tzw. optantów polskich sporządzone przez 3 naszych bohaterów), że na terenie pow.
sycowskiego i namysłowskiego zam.
ludność etnicznie polska, co spowodowało podjęcie decyzji o włączeniu wsch.
części tych powiatów do Polski bez plebiscytu, bo już Traktatem Wersalskim z
28 czerwca 1919 r.
Tomasz Kostek Górecki,
Klub Kaliszan w Warszawie
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Aktualności

informacje
Podsumowanie poziomu smogu mierzonego w ostatnich miesiącach w centrum Kępna

Powietrze coraz lepsze, choć bywało bardzo źle

Od 22 listopada 2018 r. w „Tygodniku Kępińskim” publikowaliśmy
dane pomiarowe z sensora Airly,
znajdującego się na dachu budynku
na kępińskim Rynku. Dotyczyły one
poziomu smogu w centrum Kępna.
Wyniki monitorowane i notowane
były codziennie, od 13 listopada 2018
r. do 23 kwietnia br., o godzinie 19.00.
Czym jest pył PM2.5
i pył PM10?
Zanieczyszczenie powietrza to
obecność szkodliwych substancji w
atmosferze ziemskiej, które może
mieć negatywny wpływ na zdrowie
ludzi i innych organizmów żywych,
a także na całe naturalne środowisko.
Pył zawieszony (PM) jest terminem
używanym do opisania mieszaniny
cząstek stałych i kropelek cieczy w
powietrzu. Niektóre cząstki pojawiają
się w sposób naturalny (burze piaskowe czy pożary lasów), ale często jest

to efekt emisji z fabryk, ogrzewania
pomieszczeń mieszkalnych, zanieczyszczenia, pyłu drogowego itp. Im
mniejsze i lżejsze cząstki, tym dłużej
pozostają one w powietrzu. Biorąc
pod uwagę stopień zagrożenia zdro-

wia, ocenia się średnicę cząsteczek.
Pył PM 2.5 zawiera cząstki stałe o
niewielkiej średnicy – do 2,5 mikrometra (jedna tysięczna milimetra).
Te cząstki pozostają zawieszone w
powietrzu, którym oddychamy i nie

Najgorsze powietrze odnotowano 17 lutego br., kiedy poziom pyłu PM 2.5 wyniósł 191 μg/m,
czyli 762% dobowej normy, a pyłu PM 10 – 274 μg/m3, czyli 548% dobowej normy

Włodarze gmin powiatu kępińskiego podpisali umowy w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2019 roku

Gminy otrzymały dofinansowanie
na drogi dojazdowe
W kępińskim ratuszu wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz
włodarze gmin powiatu kępińskiego
– burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus, wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś, wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis, wójt gminy
Perzów Danuta Froń, wójt gminy
Rychtal Adam Staszczyk oraz wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
– i przedstawiciele poszczególnych
urzędów podpisali umowy na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2019
roku. - Nic nas tak nie cieszy jak dotacyjne pieniądze dla samorządów, o
które jest coraz trudniej i nic nas tak
nie cieszy jak możliwość podpisania
takich umów. Cieszy nas, że nasze
wnioski i praca zostały zauważone
i docenione przez Urząd Marszałkowski, a z drugiej strony, że wspólnie z urzędem możemy realizować
inwestycje zaspokajające potrzeby
społeczne mieszkańców – mówił w
imieniu wszystkich włodarzy burmistrz.
Łączną kwotę dotacji w wysokości 21.099.188 zł, pochodzącą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
przeznaczono na modernizację około
300 kilometrów dróg dojazdowych
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do gruntów rolnych w 174 gminach
regionu. Wśród nich znalazły się
wszystkie gminy powiatu kępińskiego. Na budowę dróg dojazdowych
gminy otrzymały: Baranów (droga w
Jankowach) – 96.000 zł, Bralin (droga w Bralinie) – 120.000 zł, Kępno
(droga w Mikorzynie) – 120.000 zł,
Łęka Opatowska (droga w Opatowie)
– 96.000 zł , Perzów (droga w Perzowie, Trębaczowie i Kozie Wielkiej)
– 75.750 zł, Rychtal (droga w Drożkach) – 114.750 zł i Trzcinica (droga
w Laskach i Kuźnicy Trzcińskiej) –
90.000 zł.
Wicemarszałek podkreślił, że to
już kolejny zastrzyk finansowy dla lokalnych samorządów. Co roku wielkopolskie gminy mogą skorzystać z
dotacji z budżetu województwa na
inwestycje związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych. W ten
sposób poprawiana jest jakość gruntów rolnych, a potrzeba ich modernizacji w Wielkopolsce jest bardzo
duża. Finansowane przedsięwzięcia
polegają najczęściej na położeniu asfaltowej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze
technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. - W perspektywie
ostatnich ośmiu lat były to znaczące
środki dla gmin, często była to kwota

od miliona do 1,7 milionów złotych
dla poszczególnych gmin na budowę dróg dojazdowych, dzięki czemu
można zbudować te mniejsze drogi,
bardzo ważne dla mieszkańców –
mówił K. Grabowski. Liderem w ilości pozyskanych na ten cel środków
jest gmina Trzcinica. - Bardzo doceniamy dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego, bo od 2011 roku
otrzymaliśmy na ten cel już prawie
1,7 milionów złotych, to potężny zastrzyk środków dla naszej gminy –
zaznaczył wójt G. Hadzik.
Podczas spotkania w ratuszu
podpisana została również umowa
na zakup sadzonek drzew miododajnych, przeznaczonych do nasadzenia
w pasach dróg gminnych. Dotacja ta
przyznana została gminom Kępno –
20.000 zł i Łęka Opatowska – 10.000
zł. - Tutaj w sposób szczególny trzeba wyróżnić gminy Kępno i Łęka
Opatowska, które korzystają z tych
środków i bardzo dobrze, bo to jest
myślenie perspektywiczne o ochronie środowiska, ale i pszczelarzach,
co jest bardzo ważne. Zachęcam pozostałe gminy, aby aplikowały o te
pieniądze, bo każdego roku na ten
cel będą środki – zapewnił wicemarszałek K. Grabowski.
KR
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rozpraszają się. Dzięki niewielkiemu
rozmiarowi w łatwy i szybki sposób
przedostają się do układu oddechowego, a następnie przesuwają się
dalej, powodując zatrucie krwiobiegu. W Polsce głównym źródłem tego
pyłu są paleniska domowe i transport
drogowy. Z kolei PM 10 to cząsteczki,
które mają średnicę do 10 mikrometrów. Ta wielkość pozwala przenikać
takim cząstkom do naszych płuc.
Głównym źródłem pyłu PM 10 w
powietrzu w naszych miastach jest
emisja ze spalania w indywidualnych
systemach grzewczych paliw stałych,
takich jak węgiel, drewno i biomasa
oraz z ruchu drogowego, szczególnie
z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych. W
Polsce dobowa norma stężenia pyłu
PM 10 wynosi 50 μg/m3, poziom informowania występuje przy 200 μg/
m3, a alarmowy – przy 300 μg/m3.
Poziom dopuszczalny pyłu PM 2.5
wynosi natomiast 25 μg/m3.
Zeszłoroczny rekord
nie został pobity
Najgorsze powietrze w naszym
regionie w monitorowanym okresie
o danej godzinie odnotowano 17 lutego br. Poziom pyłu PM 2.5 wyniósł
wówczas 191 μg/m, czyli 762% dobowej dopuszczalnej normy, a pyłu PM
10 – 274 μg/m3, czyli 548% dobowej
normy. W porównaniu z rokiem ubiegłym średnia jakość powietrza uległa
jednak poprawie. Dla porównania - w
ubiegłym roku najgorszy wynik dla
pyłu PM 2.5 wynósł 256 μg/m, czyli 1024% dobowej normy, a pyłu PM
10 – 383 μg/m3, czyli 766% dobowej
normy. Wzrosła również liczba dni,
kiedy powietrze było dobre, a spadła
z kolei ta, gdy jakość powietrza była
bardzo zła. Poziom pyłów zależny
głównie od temperatury powietrza,
dlatego trudno jednoznacznie stwierdzić, czy poprawa jakości powietrza
jest skutkiem lżejszej zimy i wyższych temperatur, czy też polepszaJAKOŚĆ POWIETRZA	

jącej się świadomości mieszkańców.
Nie zmienia to jednak faktu, że przy
wysokich stężeniach pyłów miasto
powinno informować mieszkańców o
poważnych zagrożeniach dla zdrowia
oraz zalecać pozostanie w domach.
Tymczasem przez większość czasu,
nawet kiedy w powietrzu unosi się
smog, po ulicach miasta spacerują
ludzie, zapewne przekonani, że wychodzą na świeże powietrze.
Grudzień z dobrym
powietrzem
Co ciekawe, na koniec marca,
kiedy sezon grzewczy powoli dobiega
końca, średnia jakość powietrza była
gorsza niż w zimowe, grudniowe wieczory. Co więcej, to właśnie w grudniu odnotowano najlepszy wynik pomiarów – 30 grudnia br. poziom pyłu
PM 2.5 wyniósł zaledwie 10 μg/m,
czyli 40% dobowej normy, a pyłu PM
10 – 13 μg/m3, czyli 26% dobowej
normy. Najlepszym i najczystszym
powietrzem do tej pory mogliśmy
oddychać również 21 kwietnia, kiedy
pomiary wykazały taki sam poziom
zanieczyszczeń, jak 30 grudnia.
Coraz lepsza jakość powietrza
Choć powietrze w Kępnie w monitorowanym okresie nie należało
do najlepszych i występowało wiele
dni z bardzo złą bądź złą jakością
powietrza, teraz możemy oddychać
coraz świeższym i bardziej wiosennym powietrzem: wraz ze znacznym
ociepleniem doczekaliśmy się końca
sezonu grzewczego. Słoneczna pogoda sprawia również, że coraz częściej przemieszczamy się pieszo bądź
rowerami, zostawiając samochody
w garażach, co również wpływa na
obniżenie poziomu zanieczyszczenia
powietrza.
Miejmy nadzieję, że świadomość
mieszkańców będzie wzrastać, ich
zachowanie – ulegać poprawie, a kolejne sezony grzewcze – przynosić
coraz lepszą jakość powietrza. KR
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Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarce Mielęckiej zorganizowali akcję zbiórki odpadów

Zadbali o czystość okolicy
Strażacy zebrali aż 8 worków odpadów,
w tym worek szkła

Aby powitać wiosnę jak należy,
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarce Mielęckiej postanowili
oczyścić okolicę ze śmieci. Choć grupa, która zaangażowała się w porządkowanie terenu, nie była liczna, po-

radzili oni sobie znakomicie i zebrali
aż 8 worków odpadów, w tym worek
szkła. Strażacy spisali się na medal, a
cała okolica – od Osin do Borku Mielęckiego – jest teraz czysta, uporządkowana i w pełni wiosenna.
KR
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W ubiegłym roku skala zatrudnienia cudzoziemców w powiecie kępińskim wzrosła w stosunku do 2017 r., a zdecydowaną większość stanowią obywatele Ukrainy

Ukraińcy chętnie wybierają Wielkopolskę i powiat kępiński

Polska to kraj, który bardzo chętnie wybierają Ukraińcy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
zdecydowana większość to mężczyźni.
W 2016 r. liczba zgłoszonych do
ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich
już ponad 580 tysięcy. Większość z
nich (około 337 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 18
tys. cudzoziemców prowadzi własną
działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.
W tej chwili Ukraińcy (ponad
430 tys.) stanowią prawie 74% ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w
ZUS obcokrajowców to Białorusini.
Jest ich ponad 35 tysięcy. Kolejni to
obywatele Mołdawii (ponad 8,7 tys.),
Wietnamczycy (7,9 tys.) i Gruzini
(7,7 tys.).
Warto podkreślić, że obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce, to

właśnie w naszym kraju opłacają
składki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy
wyklucza to umowa między Polską a
krajem macierzystym pracownika.
- Większość cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do naszego kraju do

nych do ubezpieczeń społecznych,
kobiet – cudzoziemek jest przeszło
193 tys.
W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza
57,7 tysięcy obcokrajowców (w 2016
r. było ich 21,5 tysiąca). Największą

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie w ubiegłym roku ponad 95% wszystkich
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy rejestrował dla obywateli Ukrainy

pracy, to mężczyźni – ponad 390 tys.
– informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w
Wielkopolsce. – Aktualnie, zgłoszo-

grupę wśród nich stanowią Ukraińcy
(48 tys.), Białorusini (2 tys.), obywatele Mołdawii (951) oraz Gruzji (927).
Większość z nich ma umowę o pracę.

Z inicjatywy starosty kępińskiego zorganizowana została pierwsza edycja konkursu o tytuł Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego

Wyłonią liderów przedsiębiorczości
Konkurs adresowany jest do
mikro, małych, średnich i dużych
przedsiębiorców wyróżniających się
dynamizmem i innowacyjnością w
działaniu.
Jego celem jest wspieranie wyróżnianie i promocja przedsiębiorstw
z obszaru powiatu kępińskiego, których działalność i osiągnięcia mogą
stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.
Organizatorzy liczą na udział w
konkursie lokalnych firm, które notują sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, działalność społeczna,

Unii Europejskiej i z tego powodu
pragniemy zorganizować na terenie
powiatu kępińskiego uroczystość
związaną właśnie z tymi rocznicami.
Organizowany jest także konkurs o
tytuł Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Kępińskiego, będący jednym
z elementów tych obchodów – powiedział starosta Robert Kieruzal.
- Celem jest przede wszystkim wyróżnienie i promocja tych zaangażowanych przedsiębiorców, którzy w
jak najlepszy sposób promują powiat
i rozwijają go. Chcemy im poprzez
organizację tego konkursu podzięObradom komisji konkursowej przewodniczył
będzie starosta kępiński R. Kieruzal

aktywność w zakresie pozyskiwania
funduszy dotacyjnych, a także posiadają ciekawą ofertę. Są przyjazne
ludziom i środowisku oraz rzetelnie
wywiązują się ze swoich zobowiązań.
Uroczysta gala finałowa konkursu „Lider przedsiębiorczości powiatu
kępińskiego” odbędzie się 20 maja
2019 r. i stanowić ma część programu
obchodów XX-ecia samorządu powiatowego.
- W tym roku mija już 20 lat
od kiedy powiaty powstały, zaczęły
funkcjonować, mija również 15 lat
od momentu wstąpienia Polski do

kować za wkład, który wnoszą w
rozwój powiatu, jak również przedstawić ich osiągnięcia i dorobek,
na które wpływ miały także środki
zewnętrzne pozyskiwane przede
wszystkim z Unii Europejskiej. Naszym zamiarem jest uhonorowanie
przedsiębiorców i pokazanie ich jako
wzoru do naśladowania – tłumaczył
włodarz.
W składzie siedmioosobowej
kapituły konkursowej znaleźli się reprezentanci różnych środowisk. Przewodniczy jej starosta R. Kieruzal,
a w ocenie zgłoszonych wniosków

wpierać go będą: przewodnicząca
Rady Powiatu Jolanta Jędrecka, kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w
Kępnie Marek Wróbel, kierownik
szkolenia praktycznego w ZSP
nr 2 w Kępnie Ewa Jobczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Iwona Rataj oraz Grzegorz Grzunka – prezes LGD „Wrota Wielkopolski” i pracownik Starostwa Powiatowego Paweł Jeziorny.
- Powiat kępiński to rzeczywiście taka kolebka biznesu. Mamy
zarejestrowanych ponad 6 tysięcy
podmiotów gospodarczych, w tym
blisko 5 tysięcy to są osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą. Tylko w biegłym roku w powiecie zarejestrowanych zostało blisko
1200 nowych firm – mówiła dyrektor
PUP I. Rataj. - Mamy, czym się pochwalić. Nasz powiat znajduje się
w czołówce powiatów o najniższym
bezrobociu, wynoszącym zaledwie
2 procent. Od wielu lat rozwija się
gospodarka i to wszystko jest zasługa lokalnych przedsiębiorców dzięki
ich kreatywności i zaradności. Dlatego zależy nam na tym, żeby jak najwięcej firm zgłosiło się do konkursu i
chciało się pokazać, bo rzeczywiście
to są liderzy w swoich działaniach –
tłumaczyła.
Zgłoszone do konkursu wnioski
będą oceniane w dwóch etapach –
formalnym, po którym nastąpi ocena
merytoryczna. Nagrody i ewentualne
wyróżnienia w konkursie przyznawane są w czterech kategoriach: mikro, mały, średni oraz duży przedsiębiorca. Laureaci konkursu otrzymują
statuetki i dyplomy.
Szczegółowe informacje, regulamin, kartę zgłoszeniową i wszystkie
potrzebne dokumenty znaleźć można na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i PUP w Kępnie.
Nabór trwa do 10 maja br. bem

Na terenie południowej Wielkopolski (obszar obsługiwany przez
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, w tym inspektorat w
Kępnie) pracuje 16.691 obcokrajowców. Większość z nich to obywatele
Ukrainy (14 869), Białorusi (395),
Gruzji (274) i Mołdawii (259).
Jak informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Iwona
Rataj, w 2018 r. weszły w życie nowe
przepisy, regulujące zatrudnianie
cudzoziemców na terenie Polski. Zamiast oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pojawiły
się oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, gdzie na pracodawcach ciąży obowiązek informowania
urzędów o podjęciu i niepodjęciu
pracy przez cudzoziemców. - Zmiany
nie wpłynęły na liczbę składanych
oświadczeń negatywnie, co więcej,
w stosunku do 2017 roku wzrosła
skala zatrudnienia cudzoziemców w
powiecie kępińskim - stwierdza dyrektor PUP.
Liczba oświadczeń wpisanych do
ewidencji w ramach tzw. procedury
uproszczonej w całym 2018 r. w powiecie kępińskim wyniosła ogółem
5.892. Względem liczby analogicznego okresu w ubiegłym roku to wzrost
o 242 oświadczenia, tj. 4,28%.
Dodatkowo, do urzędu wpłynęło
4.491 informacji na temat podjęcia i
niepodjęcia pracy. Anulowano 209
oświadczeń, wydano 33 odmowy wpisu oświadczeń do ewidencji, z uwagi
na zaległości w składkach ZUS podmiotów powierzających wykonywanie
pracy cudzoziemcom, 914 wniosków
pozostawiono bez rozpoznania, z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych, przez pracodawców.
5.601 oświadczeń, czyli ponad
95% wszystkich oświadczeń, urząd
rejestrował dla obywateli Ukrainy.
- W strukturze sektorowej rejestrowanych oświadczeń względem
2017 r. nie zaobserwowaliśmy znaczących zmian. Najwięcej oświadczeń w 2018 r. zarejestrowano w sektorze przetwórstwa przemysłowego,
działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej. Wzrosła również liczba pracodawców rejestrujących oświadczenia
- mówi dyrektor I. Rataj. - Ogółem
328 pracodawców dokonało rejestra-

cji oświadczeń, z których aż 1.297, tj.
22% za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.
Na podstawie zarejestrowanych
oświadczeń o powierzeniu pracy
cudzoziemcy podejmowali pracę
głównie na stanowiskach: pomocnika
stolarza (1.889), pomocnika tapicera
(581), ślusarza (255) pakowacza ręcznego (174), szwaczki maszynowej
(139) robotnika wykonującego prace
proste w przemyśle (120) oraz montera konstrukcji stalowych (73).
Od 2018 roku funkcjonuje nowy
typ zezwoleń na pracę cudzoziemców - zezwolenia na pracę sezonową.
Zezwolenia tego typu wydawane są
na 9 miesięcy w roku kalendarzowym pracodawcom działającym w
rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce.
W 2018 roku do urzędu wpłynęło 28
wniosków o wydanie zezwoleń na
pracę sezonową od 2 podmiotów powierzających pracę. Urząd wydał 20
zezwoleń na pracę sezonową, na ich
podstawie cudzoziemcy mogli wykonywać pracę na stanowiskach ogrodnik oraz ogrodnik szkółkarz.
Poza tym pracodawcy powiatu
kępińskiego ubiegali się również o
zezwolenia na pracę cudzoziemców,
które wydaje wojewoda w ramach
tzw. procedury testu rynku pracy. W
2018 r. na wniosek podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi PUP w Kępnie w imieniu
starosty wystawił 143 informacje o
braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, obejmujące 818 osób. Liczba ta wzrosła
o 15%, tj. o 107 informacji względem
analogicznego okresu 2017 r.
Najwięcej informacji wydano w
sektorze przetwórstwa przemysłowego, głównie produkcji meblowej i
metalowej.
Wydane informacje potwierdzające brak możliwości zatrudnienia na
dane stanowisko obywatela spoza UE
dotyczyły: pracowników produkcyjnych (225), ubojowych (119), ślusarzy/spawaczy (78), krawcowych (83),
operatorów maszyn do produkcji
opakowań z papieru i tektury (66), robotników torowych (40), operatorów
CNC (29), kierowców samochodu dostawczego (17) miejsc pracy.
Oprac. bem

Kultura spod pióra
Beata Szymoniak - nauczyciel
języka angielskiego z 10-letnim stażem. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie. Współ-

autorka podręcznika wydawnictwa
WSiP „Język angielski w logistyce
i spedycji”. Pierwszy wiersz napisała w wieku 13 lat. Kocha muzyka i
taniec. Członek Kępińskiego Koła
Literatów.
Siedzę po środku pustyni
z kawałkiem ciepła
cisza przenika zamarznięty cień
uczuciem są dzisiaj wiatry
błądzące pośród głuchych stron
siedzę i czekam końca nie znając
spalam resztki łez
umieram - pragnienie ucichło
pomóc może tylko On
kropla deszczu niech spadnie
obudzi zastygłą twarz
poruszy zranione serce
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Straż pożarna

policja
Pożar budynku gospodarczego przy ul. Rubinowej w Olszowie

Wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 482 w Goli

Strażacy walczyli Groźne zdarzenie na „starej ósemce”
z żywiołem

Pożar gasiły zastępy z JRG Kępno, OSP Olszowa
i OSP Świba. Fot. KP PSP Kępno

W czwartek, 25 kwietnia br.,
około godziny 1.58, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
pożarze budynku gospodarczego
przy ul. Rubinowej w Olszowie. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Olszowa i OSP Świba. Po przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożaro-

wej stwierdzono, że pożarem objęty
jest drewniany budynek gospodarczy. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz podaniu trzech prądów wody w
natarciu, co doprowadziło do ugaszenia pożaru. Następnie dokładnie
przeszukano pogorzelisko i przelano
je wodą – mówi mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń ciała.
Oprac. KR

W niedzielę, 28 kwietnia br.,
około godziny 19.02, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w
miejscowości Gola.
Kierująca samochodem osobowym marki Peugeot, 36-letnia mieszkanka gminy Bralin, nie dostosowała
prędkości do warunków panujących
na drodze, w wyniku czego zjechała
na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z
prawidłowo jadącym samochodem
osobowym marki Volkswagen, którego kierowcą był 31-letni mieszkaniec
gminy Perzów.
Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Bralin.
Pojazdami, które brały udział w zdarzeniu, podróżowały cztery osoby,
w tym małe dziecko. Na potrzeby
działań ruch na trasie całkowicie za-

blokowano. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odłączeniu zasilania

Kierująca peugeotem nie dostosowała prędkości do warunków, zjechała na
przeciwległy pas i doprowadziła do zderzenia z volkswagenem. Fot. KP PSP Kępno

w uszkodzonych pojazdach oraz
sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Osoby poszkodowane zostały przebadane i przetransportowane
do szpitala przez przybyłe na miejsce

Pożar lasu w miejscowości Wierzbięcin

Czy to podpalenie?

W piątek, 19 kwietnia br., około
godziny 14.06, dyżurny Stanowiska

Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w

Nietypowe znalezisko na ul. Nowowiejskiego w Kępnie

Znaleziono pocisk artyleryjski

18 kwietnia br., około godziny
16.00, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony przez mieszkankę Kępna, która znalazła pocisk artyleryjski,
znajdujący się w ziemi przywiezionej

Pocisk prawdopodobnie pochodzi z okresu
II wojny światowej. Fot. Radio SUD

przez męża. Właściciel posesji kupił
ją do celów dekoracyjnych terenu
obok domu. W trakcie przesypywania ziemi znaleziono pocisk. - Na
miejsce została skierowana grupa
minersko-pirotechniczna,
która
zakwalifikowała pocisk jako
pochodzący z okresu II wojny
światowej, PK433 lub PK534.
O znalezisku powiadomiono
I Pułk Saperów w Brzesku,
który zabezpieczył pocisk i
zdetonował go na poligonie –
wyjaśnia zastępca naczelnika
Wydziału Prewencji KPP Kępno podkom. Gabriela Kurzawa-Szuba. Do czasu przybycia
specjalistów, miejsca, w którym
znajdował się pocisk, pilnowali
policjanci.
Oprac. KR

Zdarzenie na ul. Wrocławskiej w Kępnie

Samochód potrącił rowerzystkę

18 kwietnia br., około godziny
9.20, podczas dojazdu do innego
zdarzenia (pożar w miejscowości
Turkowy) zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie najechały na kolizję na ul. Wrocławskiej
w Kępnie. W zdarzeniu brał udział
samochód osobowy, który potrącił
rowerzystkę na przejściu dla pieszych. Na miejscu zdarzenia pozostawiono jeden zastęp straży. - Po
przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania stwierdzono, że w wyniku
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kolizji rowerzystka doznała jedynie
stłuczenia stawu biodrowego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Poszkodowana została przekazana
przybyłemu na miejsce Zespołowi
Ratownictwa Medycznego – poinformował mł. kpt. Paweł Michalski
z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie.
Oprac. KR

Zespoły Ratownictwa Medycznego.
Na potrzeby czynności prowadzonych przez policję oświetlono miejsce wypadku, a po ich zakończeniu
udrożniono ruch na drodze – rela-

Do pożaru zostali zadysponowani strażacy z powiatów
kępińskiego i wieruszowskiego. Fot. KP PSP Kępno

cjonuje mł. kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR
Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Wierzbięcin
(przy polnej drodze relacji Kuźnica
Skakawska – Wierzbięcin). Do zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, JRG Wieruszów, OSP Kępno, OSP Świba, OSP Podzamcze oraz
OSP Wieruszów. Po przybyciu na
miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono
pożar młodnika o powierzchni około
10 arów. - Działania strażaków polegały podaniu czterech prądów wody
w natarciu na pożar, co doprowadziło do jego ugaszenia. Następnie dokładnie przelano wodą teren objęty
pożarem – relacjonuje mł. kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Ze względu na występowanie
ognisk pożaru w kilku odległych od
siebie miejscach, niewykluczone jest,
że doszło do podpalenia. Sprawę wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie. 		
Oprac. KR

Zasłabnięcie w zakładzie produkcyjnym przy ul. Wrocławskiej w Kępnie

Śmigłowiec zabrał kobietę do szpitala
W środę, 24 kwietnia br., około
godziny 19.01, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o potrzebie
zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który ze względu na brak
dostępnej karetki pogotowia ratunkowego udawał się do zasłabnięcia w zakładzie produkcyjnym przy ul. Wrocławskiej w Kępnie. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. Po przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że w chłodni znajduje się przytomna kobieta, która
wcześniej zasłabła i uderzyła głową
o posadzkę. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i lądowiska oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomo-
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cy osobie poszkodowanej. Przybyły
na miejsce zdarzenia lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, po
przebadaniu poszkodowanej, podjął

decyzję o przetransportowaniu jej do
szpitala – relacjonuje mł. kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Strażacy udzielili kobiecie kwalifikowanej pierwszej pomocy i zabezpieczyli
lądowisko dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Fot. KP PSP Kępno

Wiadomości

informacje

W piątek, 26 kwietnia br., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyła się
uroczystość pożegnania absolwentów Liceum nr II i Technikum nr 1

Absolwenci odebrali świadectwa

Piątkową uroczystość rozpoczęła
dyrektor ZSP nr 1 Bogumiła Drobina, która powitała absolwentów, ich
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaproszonych gości.
Wśród gości znaleźli się między innymi: starosta kępiński Robert Kieruzal, naczelnik Wydziału Edukacji
i Sportu Starostwa Powiatowego
Andrzej Jóźwik, ksiądz proboszcz
Jerzy Palpuchowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Magdaleną Woch na czele.
- Dzisiejsza uroczystość ma
szczególny charakter ze względu
na sytuację, w której znalazła się
polska oświata. W ostatnich tygodniach towarzyszyła nam wszystkim niepewność, obawy związane z
klasyfikacją i organizacją egzaminów maturalnych. W tych dniach
zarówno uczniowie, jak i rodzice
okazywali nam zrozumienie, ale
równocześnie ufali, że klasyfikacja i
egzaminy przebiegną bez zakłóceń. I
tak się stało – powiedziała dyrektor.
- 16 kwietnia odbyło się posiedzenie
rady pedagogicznej klasyfikacyjnej,
podczas którego podjęto uchwałę o ukończeniu szkoły przez 190
uczniów, co stanowi 96,4% ogółu
uczniów klas programowo najwyższych – poinformowała. - Chciałabym z tego miejsca podziękować
gronu pedagogicznemu, które swoją
postawą kolejny raz wzmocniło po-

czucie, że najważniejszym priorytetem dla nas jest dobro ucznia.
Świadectwa ukończenia szkoły
odebrało 56 na 58 uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego
nr II . Wszyscy przystąpią do egzaminu dojrzałości. Na ogólną liczbę 139
uczniów Technikum nr 1 świadectwo
odebrało 134. Gotowość przystąpie-

waszej wiedzy, ale także odporności
i wewnętrznej siły – mówiła B. Drobina. - Żegnając się z wami, życzę
abyście znaleźli własną drogę do
szczęścia i byście odważnie krocząc
tą drogą osiągnęli to, co sami sobie
postawicie za cel i poczytacie za
sukces.
Starosta R. Kieruzal podkreślał

Świadectwa odebrało
190 absolwentów

nia do egzaminów maturalnych zadeklarowało 128 osób.
Dyrektor zwróciła się też do
absolwentów: - Za dziesięć dni będziecie w skupieniu analizować arkusz maturalny z języka polskiego.
Poczujecie wagę tego wydarzenia,
egzaminu dojrzałości, który będzie
poważnym sprawdzianem nie tylko

dumę i radość ze zmian, jakie nastąpiły w szkole, której sam jest absolwentem. – To moja szkoła. Miałem
przyjemność się w niej uczyć i zaszczyt reprezentować tę szkołę – zaznaczył włodarz powiatu, kierując
swe słowa do zgromadzonej młodzieży: - Dzisiaj otrzymacie upragnione
świadectwa, kończąc pewien etap

„Reportaż po sąsiedzku” to nowy projekt młodzieżowy w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, którego partnerem jest „Tygodnik Kępiński”

Zdobywają reporterskie szlify

życia. Przez te lata nauki przeszliście
ciekawą i długą drogę. To w murach
tej szkoły krystalizowały się wasze
poglądy, zainteresowania, a dzisiejsze marzenia, decyzje o wyborze
kariery zawodowej z każdym dniem
szkolnego życia przybierały realny
kształt. Wierzę, iż wiedza i doświadczenie zebrane w tej szkole pozwoli
wam wyznaczone cele osiągać bez
żadnych problemów.
Podczas uroczystości podsumowano osiągnięcia tegorocznych absolwentów, ich wyniki w nauce i na
wielu innych dydaktyczno-wychowawczych płaszczyznach. Wręczono
absolwentom świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom listy gratulacyjne.
Przyznano 20 złotych listów pochwalnych. Otrzymali je absolwenci
Liceum Ogólnokształcącego: Wiktoria Maciejewska – klasa IIILOA,
Dominika Idzikowska - IIILOB,
Kacper Kuropka - IIILOA, Michał
Stanisławski - IIILOA, Julia Maciej
- IIILOB, Weronika Wrzalska - IIILOA, Weronika Szubert - IIILOA,
Weronika Maciejewska - IIILOA,
Aleksander Jokiel - IIILOA, Kinga
Dastych - IIILOA, a także absolwenci Technikum: Klaudia Kocańda
- IVTE, Magdalena Wala – IVTE,
Ewa Kanclerz - IVTHR, Paulina
Wawrzynek - IVTHR, Małgorzata
Woźniak - IVTHR, Urszula Polak IVTGO, Weronika Semba - IVTHR,
Weronika Walczak - IVTHR, Magdalena Peter - IVTHR, Daria Lebek – IVTGO.
Przyznano też 9 srebrnych listów
pochwalnych.
Dyrektor wręczyła również
nagrody książkowe. Za pracę w
Samorządzie Szkolnym otrzyma-

li je: Klaudia Kocańda - IVTE
(przewodnicząca Rady Samorządu
Uczniowskiego), Nikol Chmielarz IIILOB, Julia Maciej - IIILOB, Jagoda Tomoś - IIILOB, Kinga Szczupak - IVTE, Szymon Appel – IVTE,
Emilia Froń - IVTE, Zuzanna Bartkowiak - IIILOA, Aurelia Jarczak
- IIILOA, Monika Froń - IIILOA,
Aleksandra Udała - IVTE, Mateusz
Wajerowski - IVTE.
Za osiągnięcia sportowe książkami nagrodzeni zostali: Kacper
Kuropka - IIILOA, Wiktoria Krowiarz - IIILOB, Eryk Bartkowiak IIILOB, Daniel Parzybót – IIILOB,
Emilia Froń - IVTE, Bartłomiej
Garczarek - IVTE, Michał Kowalczyk - IVTE, Krystian Uruski
- IVTI, Karol Ociepa - IVTI, Szymon Kątny – IVTI, Klaudia Bryza
- IVTG, Paulina Wawrzynek –
IVTHR.
Za pracę w zespole wokalnym
wyróżnieni zostali: Kinga Szczupak
- IVTE, Amanda Nawrot – IVTE i
Szymon Kołodziejczyk – IVTHR.
Nagrody specjalne odebrali:
Klaudia Kocańda – IVTE, Daria
Lebek - IVTGO, Kacper Kuropka – IIILOA, Paulina Wawrzynek
– IVTHR, Dominika Zaborowska
– IVTGO.
Dodatkowo za aktywny udział w
konkursach recytatorskich, uświetnianie uroczystości szkolnych i powiatowych oraz propagowanie kultury języka polskiego własną postawą
i twórczością poetycką nagrodzono
Kingę Szczupak.
Po wręczeniu nagród nastąpiło
ślubowanie absolwentów na sztandar
szkoły oraz obejrzano część artystyczną.
bem

Wojewódzki etap zawodów sportowo-obronnych
pn. „Sprawni jak żołnierze”

z „Tygodnikiem Kępińskim”
7 kwietnia 2019 r. w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kępnie spotkała się grupa młodzieży, uczestnicząca w projekcie „Reportaż po sąsiedzku”.

przygotowanie swoich prac – opowiada koordynator projektu Natalia
Wolko-Stempniewicz. - Reportaż
musi być oparty na prawdzie, jego
temat powinien być ciekawy dla in-

Młodzi uczestnicy projektu przygotowują tematy
reportaży i opracowują pytania do wywiadów

Na zajęciach młodzi ludzie poznali cechy reportażu i zastanawiali
się nad tematami, z których można
stworzyć ciekawą relację.
- Dowiedzieli się, że ciekawe tematy są wszędzie i jest ich bardzo
dużo, ale trzeba wybrać takie, które
można opracować w dwa miesiące,
ponieważ tyle czasu ma młodzież na

nych. Szczegóły są ważne, ponieważ
to właśnie one mogą sprawić, że nasza opowieść wciągnie i zaciekawi
czytelnika. Nie jest łatwo napisać
dobry reportaż, ale życie ciągle podsuwa młodym dziennikarzom nowe
pomysły i sytuacje warte szerszego
opisania – dodaje.
Najlepsze reportaże wydruko-

wane zostaną na łamach „Tygodnika
Kępińskiego”. O tym, jakie prace trafią na łamy gazety zdecyduje redaktor naczelny Mirosław Łapa, który
podczas wizyty uczestników projektu w redakcji gazety nie szczędził
wskazówek, dotyczących warsztatu
reportażysty. Radził młodym, jak
rozpocząć pracę i gdzie znaleźć inspirację. - Wydaje nam się czasami, że
nic się wokół nas nie dzieje. To jest
nieprawda, trzeba to tylko zauważyć
– wskazywał - Najważniejsza jest
umiejętność słuchania i wychwytywania ważnych dla nas informacji.
Starajcie się też wczuć w emocje
drugiej osoby, a także przedstawiać
sytuacje z różnych punktów widzenia – radził M. Łapa. Opowiedział
też o rodzajach reportażu, wskazując
najbardziej cenionych autorów tego
gatunku.
Obecnie młodzi adepci sztuki
dziennikarskiej przygotowują swoje
tematy i opracowują pytania do wywiadów.
„Reportaż po sąsiedzku” jest częścią programu „Młodzi w akcji. Kreatywne wyzwania”, który Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Kępnie realizuje przy wparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Jest
to już druga edycja tego projektu w
Kępnie.
Oprac. bem

Chłopcy mistrzami
Wielkopolski
16 kwietnia br. reprezentujące
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im.
mjra H. Sucharskiego w Kępnie drużyny: dziewcząt (w składzie: Kinga
Trzeciak, Aleksandra Hołoś, Martyna Rybczyńska) oraz chłopców
(w składzie: Karol Przewdzięk,
Mikołaj Macioszczyk, Bruno Nowak i rezerwowy Marcin Jakubczak) przemierzyły długą drogę
do małego miasta Bolechowa, by
tam wspiąć się na wyżyny swoich
możliwości i wywalczyć miejsca
na podium w wojewódzkim etapie
zawodów sportowo-obronnych pn.
„Sprawni jak żołnierze”. Podczas
rywalizacji obie grupy musiały wykazać się w pięciu konkurencjach:
strzelanie z broni (KBKS), rzut granatem, bieg na orientację, wiedza z

zakresu pierwszej pomocy oraz tor
sprawnościowy.
Po trudnych zmaganiach dziewczyny uplasowały się na drugim
miejscu, a chłopcy zajęli wyczekiwane od 16 lat i w pełni zasłużone,
historyczne pierwsze miejsce.
Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej zawodów najlepszymi
okazali się: wśród dziewcząt - Aleksandra Hołoś, a wśród chłopców - Mikołaj Macioszczyk. Zaangażowanie
oraz czas poświęcony przez zespoły
i ich opiekunkę – Edytę Rybczyńską
– nie mogły zostać lepiej nagrodzone.
Zdobyta motywacja pozwoli na kolejne miesiące ciężkiej pracy, bowiem
chłopcy reprezentują województwo
w Finale Ogólnopolskim w Bornem
Sulinowie.
Oprac. KR
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Informacje

wiadomości
Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach buduje swoją nową siedzibę

W Wielkopolsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już 13. emerytury

Nowy budynek LZD w Siemianicach Wypłacają 13. emeryturę

Leśny Zakład Doświadczalny w
Siemianicach od momentu powstania
w 1951 r. mieści się w zabytkowym
pałacu wybudowanym w 1835 r.
przez Piotra hr. Szembeka. Budy-

przejęciu tego obiektu przez Skarb
Państwa. Spadkobiercy wskazywali,
że skoro w pałacu nie było kantoru,
biura, w którym zajmowano się sprawami gospodarstwa, to nie powinno

Fot. www.lzd-siemianice.home.pl

Trwa budowa nowego budynku
administracyjnego LZD w Siemianicach

nek należał do rodziny Szembeków,
a po małżeństwie Jadwigi Szembekowej z hrabią Szeptyckim przeszedł
w ręce Szeptyckich. Starania rodziny
Szeptyckich o odzyskanie pałacu i
otaczającego go parku trwały od ponad 7 lat. Rodzina Szeptyckich kwestionowała przejęcie przez państwo
po II wojnie światowej zespołu parkowo-pałacowego w Siemianicach.
Doszukiwali się wad prawnych w

to podlegać upaństwowieniu. Według
nich pałac i dworek służyły jedynie
jako obiekty mieszkalne, w których
przebywali i nocowali członkowie
ich rodziny.
Po przyjęciu tej argumentacji na
przełomie września i października
ubiegłego roku wojewoda wielkopolski wydał decyzję, w której stwierdził, że upaństwowienie pałacu w
Siemianicach zostało podjęte z naru-

szeniem ówcześnie obowiązującego
prawa i w związku z tym powinien
on zostać zwrócony prywatnym właścicielom.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że zakupem od rodziny Szeptyckich
pałacu w Siemianicach zainteresowany jest już lokalny przedsiębiorca.
Po tej decyzji dyrektor LZD Iwo
Gałecki, po konsultacji z rektorem
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podjął decyzję o budowie
nowego budynku administracyjnego
na sąsiadującej z byłym zespołem
parkowo-pałacowym własnej działce. Zakład już wcześniej uzyskał
konieczną do rozpoczęcia inwestycji
tzw. decyzję o warunkach zabudowy.
Nowy obiekt ma kosztować około 2
mln. zł. (projekt, budynek, droga dojazdowa, parking, tereny zielone). Już
rozpoczęła się budowa i jak planuje
dyrekcja najdalej na wiosnę 2020 r.
chce się przeprowadzić do nowego
obiektu.
W nowej siedzibie o powierzchni
460 – 470 m2 planuje się zastosowanie technologii ogrzewania opartej
na pompie ciepła, rozwiązanie bardziej ekologiczne i ekonomiczne w
porównaniu do działającej w pałacu
kotłowni węglowej. Nowoczesna infrastruktura ma też zapewnić wszelkie potrzebne udogodnienia, w tym
wykorzystywane na potrzeby dydaktyczne systemy audiowizualne.
m

Majowe świadczenia, które
otrzymają emeryci i renciści, będą
wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego,
czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło
700 tysięcy takich świadczeń. Wraz
z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe
świadczenie pieniężne. 13. emerytura
to 1100 zł brutto, czyli 888 zł. (netto).
13. emerytury przyznane zostaną z urzędu, nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je
razem ze świadczeniem przysługującym za maj.
Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione
do: emerytury – w tym emerytury
pomostowej, okresowej emerytury
kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do
pracy, w tym renty dla inwalidów

wojennych i wojskowych oraz rent
wypadkowych, renty szkoleniowej,
renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego
przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku
przedemerytalnego.
- 13. emeryturę otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do
wymienionych świadczeń na dzień
30 kwietnia 2019 r. i nie było ono
zawieszone np. z uwagi na osiąganie
przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe – wyjaśnia Marlena Nowicka regionalna
rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, pod który podlega powiat
kępiński wypłaci około 210 tysięcy
13 emerytur.
Oprac. m

Świąteczne przedstawienie w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Dzieci znają
wielkanocne tradycje

echo rychtala
maj 2019, nr 17 (884)
Grupa Teatralna Seniorów ,,RETROspekcja” z Namysłowa w Świetlicy Środowiskowej w
Rychtalu

Dzieci przygotowały przedstawienie i prezentację
multimedialną pt. „Wielkanocne tradycje”

Dawnych wspomnień czar
W Świetlicy Środowiskowej w
Rychtalu przed zgromadzoną publicznością wystąpiła Grupa Teatralna Seniorów ,,RETROspekcja” z Namysłowa. Liczna grupa artystów przybyła
do Rychtala na zaproszenie wójta
gminy Rychtal Adama Staszczyka,
który powitał artystów oraz publiczność. Grupa zaprezentowała piękny
spektakl pt. „W jesieni życia…” w
reżyserii opiekuna artystycznego zespołu Zofii Bachrynowskiej.
- Mamy w swoim składzie nauczycieli, rolników, prawników,
księgowych, kolejarzy, policjantów.
Przekrój jest różny i każdy z nas
szukał swojego miejsca. Ale najbardziej seniorom chyba doskwiera
samotność, wtedy kiedy nie mamy
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się do kogo odezwać, pożalić. I może
takie wspólne spotkania, wspólne
przeżywanie czegoś, da nam ten łut
szczęścia. Jesteśmy grupą teatralną,
która istnieje od 5 lat. Pracujemy
bardzo płynnie, śpieszymy się, każdy dzień jest dla nas niespodzianką
– mówiła Z. Bachrynowska, życząc
widzom mnóstwa szczęścia, satysfakcji oraz sentymentalnego powrotu
do dawnych wspomnień i lat młodości oraz zachęcając do wspólnego
śpiewu.
Publiczność usłyszała i podziwiała przepiękny muzyczny spektakl, łączący muzykę, znane dobrze
seniorom piosenki, piękne wiersze o
miłości, dialogi i rozmowy liryczne –
był nawet taniec, a wszystko scalone

słowem wiążącym tworzyło jedną,
spójną całość. Dopełnieniem była
wspaniała scenografia, a także doskonała gra aktorska seniorów. Publiczność wspólnie z artystami śpiewała
utwory i nagradzała wykonawców
gromkimi brawami. Na zakończenie nie zabrakło owacji na stojąco,
a na bis zespół zaśpiewał „Walczyka Namysłowskiego”. To niedzielne
popołudnie pokazało, że wprawdzie
granice województw rozdzielają, ale
muzyka łączy.
Wójt A. Staszczyk na zakończenie podziękował seniorom z Namysłowa za wyjątkowy występ, za
strawę dla ducha i ucha, wręczając na
ręce ich opiekunki bukiet kwiatów.
Ewa Walków

Tygodnik Kępiński 2 maja 2019

W oczekiwaniu na święta Wielkanocne dzieci z grupy pomarańczowej w Przedszkolu Samorządowym
w Rychtalu przygotowały przedstawienie i prezentację multimedialną
pt. „Wielkanocne tradycje”.
Celem przedstawienia, w którym
wzięły udział 4-latki, było przybliżenie tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Mali aktorzy, ubrani odświętnie
i stosownie do swej roli, zaprezentowali zabawne przedstawienie oraz
wierszyki, taniec i piosenki. Nie zabrakło również życzeń świątecznych.
Dzieci wystąpiły dla gości: sekretarz
Urzędu Gminy w Rychtalu Katarzyny Kucharskiej, proboszcza rychtal-

Do przedszkolaków przybył Zajączek
ze słodką niespodzianką

skiej parafii ks. Mariusza Białobłockiego, Rady Rodziców przedszkola,
dyrektor Elżbiety Lubojańskiej oraz
całego personelu przedszkola, swoich
pań i wszystkich przedszkolaków.
Młodzi artyści zebrali mnóstwo
gromkich braw, co świadczyło o tym,
że przedstawienie bardzo podobało
się publiczności.
Na zakończenie gospodarze programu obdarowali dorosłych gości
symbolicznym, wielkanocnym jajeczkiem, po czym ku wielkiej radości do wszystkich przedszkolaków
przybył Zajączek ze słodką niespodzianką.
Oprac. KR

Region

ogłosznia
GONIEC PERZOWSKI
maj 2019, nr 18 (871)

Dzieci z gminy Perzów zakończyły naukę pływania prowadzoną w ramach tegorocznej
edycji programu „Umiem pływać”

Nauczyli się pływać
na wodzie i nauczyli się przepływać
krótkie dystanse.
Zajęcia odbywały się na krytej
pływalni Qarium w Kępnie.
Na zakończenie kursu wszyscy
uczestnicy otrzymali medale i dyplomy z gratulacjami. W gminie Perzów
naukę pływania podjęło 45 uczniów:
30 z SP w Perzowie i 15 ze szkoły w
Trębaczowie.

Zajęcia z pływania wystartowały
11 lutego i zakończyły się 15 kwietnia
2019 r.
Dzieci klas I-III ze szkół podstawowych w Perzowie i Trębaczowie
miały okazję nauczyć się pływać pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów. Program przewidywał 20 godzin szkoleniowych, które prowadzone były w 15-osobowych grupach. W
tym czasie najmłodsi uczniowie szkół
podstawowych gminy Perzów opanowali umiejętność utrzymywania się

Organizatorem zadania było
Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe.
Projekt dofinansowany został
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Oprac. bem

45 uczniów z gminy Perzów zakończyło naukę
pływania w ramach programu „Umiem pływać”

Biblioteka Publiczna w Perzowie zaprosiła uczniów na kolejne spotkanie z autorem książki, znajdującej się w bibliotecznym księgozbiorze

Pisarz zachęcał
do czytania

Najmłodsi zachęcani są do
częstego sięgania po książki

O swojej książce
opowiadał Z. Kołba

5 kwietnia br. perzowska biblioteka gościła Zbigniewa Kołbę, autora książki dla dzieci „Znajdź mnie
i kiedyś odwiedź”. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie klas I-III
Zespołu Szkół w Perzowie wraz ze
swoimi wychowawcami.
Dzieci chętnie słuchały pisarza,
który opowiadał o swojej książce,
zachęcając do czytania i zgłębiania
zawartej w lekturach wiedzy. Gość
dawał też wskazówki, dotyczące
efektywnego uczenia się.
- Książkę „Znajdź mnie i kiedyś
odwiedź” będzie można wypożyczyć
w naszej bibliotece, do czego serdecznie zachęcamy – podkreślają bibliotekarze z Perzowa.
Oprac. bem
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Region

gmina
wieści znad pomianki
maj 2019, nr 18 (920)

Tajniki kodowania robotów poznawali młodzi uczestnicy
zajęć przeprowadzonych w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej zorganizowało spotkanie z okazji świąt wielkanocnych

Spotkanie w świątecznym klimacie

Uroczystość odbyła się 14 kwietnia 2019 r. w Domu Strażaka-Rolnika w Łęce Opatowskiej. W wielkanocnym spotkaniu uczestniczyło 140

wiatowy i sołtys Łęki Opatowskiej
- Dariusz Gąszczak oraz Maria
Jasnowska - przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI w Kępnie i

Nie zabrakło przedświątecznych
życzeń oraz upominków

osób - członków Koła,
mieszkańców
gminy
Łęka Opatowska i powiatu kępińskiego. Wśród
gości znaleźli się między innymi wicestarosta
Alicja Śniegocka, wójt
gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis, skarbnik
gminy Alina Brząkała,
proboszcz parafii Łęka
Opatowska ksiądz Rafał
Grześkowiak, radny po-

Członkinie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów wykonały piękne palmy wielkanocne

Uroczystość wzbogacona została pieśniami
wykonanymi przez chór „Echo”

Grzegorz Florczak - członek Zarządu. W uroczystości wzięli również
udział: przedstawicielki wiceminister Andżeliki Możdżanowskiej, a
także strażacy, nauczyciele i seniorzy.
Zebranych przywitał śpiewem
chór „Echo”, który pod kierunkiem
Jadwigi Kłodnickiej wykonał pieśni „Pewnej nocy łzy z oczu mych”,
„Jezus jest mym przyjacielem” i
„Stary krzyż”.
Przewodnicząca Koła PZERiI w
Łęce Opatowskiej Zofia Kucharska
i obecni goście złożyli życzenia oraz
wręczyli małe upominki z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych.
Członkinie Koła przygotowały
konkursowe palmy, a komisja w składzie: wicestarosta A. Śniegocka, wójt
A. Kopis i nauczycielka
Renata Klepacz wybrała
trzy najładniejsze.
Autorkom najwyżej
ocenionych prac wręczone zostały nagrody. Zwyciężyła Zofia Stempiń
z Piasek, drugie miejsce
zajęła Maria Brzezińska
z Piasek, trzecią nagrodę
zdobyła Anna Jędrecka
z Łęki Opatowskiej.
Autorki pozostałych
prac otrzymały nagrody pocieszenia, a piękne
wielkanocne palmy przekazano do
kościoła w Łęce Opatowskiej.
Jak przystało na uroczyste spotkanie poprzedzające Święta Wielkiej Nocy, nie mogło zabraknąć tradycyjnych wielkanocnych smaków.
Obecnych zaproszono do wspólnej
degustacja świątecznych potraw: żurku, faszerowanych jajek, baranków z
masła, buraczków z chrzanem, białej
kiełbaski, sałatek, mięs, a także babek i innych ciast.
Oprac. bem

Uczyli się
programowania robotów
We wtorek, 23 kwietnia br. w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie
odbyły się zajęcia dla dzieci z programowania zorganizowane w ramach
Lokalnego Klubu Kodowania działającego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie.
Tajniki programowania robotów
Finch w aplikacji Scratch przybliżał
uczestnikom wolontariusz, pasjonat
informatyki Damian Wabnic. Dzieci mogły zaprogramować Fincha tak,
by poruszał się w odpowiedni sposób
oraz świecił, reagował na przeszkody
na swojej drodze w określony sposób,

świecił na wskazany kolor w zależności od panującej temperatury. Ze
względu na sporą ilość chętnych przy
ograniczonej liczbie miejsc, zajęcia
odbyły się w dwóch grupach.
Lokalny Klub Kodowania działający przy Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kępnie zorganizowany został w ramach projektu „Link
do Przyszłości. Edukacja. Programowanie. Rozwój” realizowanego
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków
Microsoft w ramach inicjatywy
YouthSpark.
Oprac. bem
Ze względu na duże zainteresowanie
zajęcia odbyły się w dwóch turach

Bibliotekarze zorganizowali warsztaty wielkanocne dla dzieci z gminy Łęka Opatowska

Wielkanocne warsztaty w bibliotece

Przedświąteczne zajęcia odbyły
się w Łęce Opatowskiej, Opatowie i
Siemianicach.
Dzieci mogły własnoręcznie wykonać
wielkanocne dekoracje, które ozdobiły ich domy
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12 kwietnia 2019 r. w filii bibliotecznej w Siemianicach odbyły się
warsztaty wielkanocne z udziałem

dzieci z klasy pierwszej i drugiej
Szkoły Podstawowej w Siemianicach.
15 kwietnia zaproszono uczniów do
siedziby biblioteki w Opatowie i filii
bibliotecznej w Łęce Opatowskiej.
W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali stroiki świąteczne i inne
ozdoby, wykazując się przy tym dużą
kreatywnością. Gotowe prace mali
twórcy mogli zabrać ze sobą do domów.
- Prace nad wielkanocnymi dekoracjami przebiegały w wesołej atmosferze i były okazją do wspólnego
spędzenia czasu w bibliotece – podkreślają bibliotekarki, które zorganizowały w okresie przedświątecznym
bezpłatne i otwarte zajęcia dla najmłodszych.
Oprac. bem
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OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęka Opatowska
podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony
i wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej
stanowiących własność Gminy Łęka Opatowska
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy
Łęka Opatowska i na tablicach ogłoszeń
w sołectwach oraz opublikowano na stronie internetowej:
http://www.lekaopatowska.bip.net.pl.
Okres wywieszenia - 21 dni od dnia 2 maja 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać
w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łęka Opatowska
– ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112 (tel. 62 / 78 14 532).
Wójt Gminy Łęka Opatowska
/-/ Adam Kopis

Region

gmina
Na terenie gminy trwają wiosenne prace remontowe prowadzone na mniejszą i większą skalę

G£OS TRZCINICY
maj 2019, nr 18 (1084)
7 kwietnia 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzcinicy odbył się Halowy
Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Trzcinica

Wiosenne remonty w gminie

Część remontów sfinansowana została ze środków
Gminy Trzcinica w ramach funduszu sołeckiego

Wójt wręczył puchary
W turnieju udział wzięły 4 drużyny: LZS Dietrzkowice, Volleyball Team Perzów, Sokół Kępno i KS Volley
Trzcinica.
Na początku turnieju kapitanowie zespołów wzięli
udział w losowaniu, które zadecydowało o kolejności rozegrania spotkań, a grano systemem każdy z każdym do 2
wygranych setów. Zawody sędziowała Sylwia Bednarz.
Rozgrywki turniejowe były bardzo zacięte aż do fina-

łowego pojedynku. Ostatecznie najlepsza w turnieju okazała się drużyna Volleyball Team Perzów, drugie miejsce
przypadło teamowi KS Volley Trzcinica, a na trzecim
miejscu uplasował się LZS Dietrzkowice.
Na zakończeniu turnieju wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wszystkim uczestnikom.
Włodarz życzył sportowych sukcesów oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i puchary.		
Oprac. bem

Część z zadań sfinansowana została ze środków Gminy Trzcinica w
ramach funduszu sołeckiego, a w ich
realizację zaangażowali się mieszkańcy.
W Domu Ludowym w Wodzicznej zamontowano szafy w pomieszczeniu przyległym do kuchni, w planach jest również wymiana okna.
W Laskach trwa remont i moder-

nizacja zmywalni oraz dolnej łazienki domu ludowego, a w podobnym
obiekcie w Smardzach wykonano
remont kanalizacji.
Na stadionie w Laskach i w Trzcinicy zostały zamontowane obiekty
gospodarcze przeznaczone do magazynowania sprzętu i wyposażenia.
Oprac. bem

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy w każdy piątek odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci

Roztańczona biblioteka

Zajęcia taneczne dla dzieci rozpoczęły się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Trzcinicy pod koniec

stycznia i odbywają się w każdy piątek o godz. 15.00. Grupa taneczna
liczy 18 osób. Uczestnicy zajęć pod

Tancerze zaprezentują swoje umiejętności
podczas gminnych uroczystości

kierunkiem Darii Pietrzykowskiej,
która jest instruktorem tańca w Domu
Kultury w Wieruszowie, Galewicach
i Ostrzeszowie, uczą się profesjonalnych układów tanecznych.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy stale poszerza swoją ofertę kulturalną o dodatkowe
działania - mówi dyrektor biblioteki
Renata Gość. - Zajęcia taneczne są
kolejnymi - po „Czwartkowych spotkaniach z książką” - cyklicznymi,
cotygodniowymi warsztatami skierowanymi do dzieci z terenu gminy
Trzcinica. Dzieci pod profesjonalnym okiem pani Darii uczą się tańca
współczesnego. Już wkrótce zaprezentują swoje umiejętności podczas
różnych uroczystości organizowanych na terenie gmin – dodaje.
Oprac. bem

17 kwietnia 2019 r. dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Trzcinicy złożyły utrzymaną w klimacie Świąt
Wielkiej Nocy wizytę w Urzędzie Gminy w Trzcinicy

Przedświąteczna
wizyta w urzędzie

W tym roku w gminie Trzcinica dokonano już kilku nasadzeń zieleni

Coraz więcej drzewek i krzewów

Posadzono nową zieleń przy placu zabaw i Domu Ludowym w Smardzach, a także Domu Ludowym w
Aniołce Pierwszej oraz w Kuźnicy
Trzcińskiej.
W każdym z tych przypadków
do działania aktywnie włączali się
mieszkańcy, wykonując prace ziemne. Drzewka i krzewy zakupione zostały ze środków Gminy Trzcinica.
Posadzone zostały również jodły kanadyjskie przy Przedszkolu w
Trzcinicy, a przy drodze gminnej w
kierunku miejscowości Borek - daglezje.
Łącznie posadzono już około 80
drzewek i krzewów.
Oprac. bem

Na terenie gminy systematycznie
prowadzone są nasadzenia zieleni

Najmłodsi postanowili złożyć życzenia
świąteczne włodarzom gminy

Przedszkolaki zaśpiewały wielkanocne piosenki, zarecytowały
wierszyk, złożyły życzenia i wręczyły piękne, ręcznie robione ozdoby. W
podziękowaniu za miłą wizytę, a tak-

że życzenia i świąteczne upominki
sekretarz gminy Renata Ciemny w
imieniu wójta każdej z grup przedszkolnych przekazała słodycze.
Oprac. bem

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

gmina
kurier baranowa
maj 2019, nr 18 (1113)
W niedzielę, 28 kwietnia br., odbył się III Bieg Muratora, zorganizowany przez OSP Baranów Osiedle Murator oraz Grupę Odnowy Sołectwa w ramach projektu współfinansowanego ze środków otwartego konkursu ofert Gminy Baranów oraz z funduszu sołeckiego.
Imprezę zorganizowano w roku 10-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej

Prawdziwych sportowców nie zdoła
wystraszyć nawet ziąb i ulewa!

Murator jak terminator.
Niezniszczalny
Los organizatora imprez sportowych bywa czasem nie do pozazdroszczenia – nagła zmiana pogody
może w kilka chwil zniweczyć godziny żmudnych, wielodniowych przygotowań, setki zapinanych skrzętnie
na ostatni guzik drobiazgów, dzie-

siątki telefonów i setki zgłoszeń do
zawodów. Wydawało się, że ten ponury scenariusz czeka III edycję Biegu Muratora. Jednak gdy tuż przed
„godziną zero” w biurze zawodów
zawrzało jak w ulu, stało się jasne,
że prawdziwego sportowca nie zdoła

Udział w biegu wzięła
rekordowa liczba 161 biegaczy

wystraszyć nawet ziąb i ulewa. Na
starcie biegu głównego zameldowała
się rekordowa liczba 161 biegaczy.
Z ogromnym uznaniem zmarznięta publiczność powitała imponującą ilość młodych sportowców (do 7 lat
oraz 7-13 lat), którzy mimo deszczu
ruszyli do walki w dwóch Biegach
Młodego Muratora. Na wszystkich
czekały medale, gorąca herbata i niekłamany entuzjazm kibiców. Każdy
biegacz, starszy czy młodszy, otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi –
cenne nagrody.
W biegu głównym 161 biegaczy
musiało pokonać trasę wytyczoną
przez dwóch Mateuszów: Niechciała
oraz Grzesiaka. Niezwykle malowniczy, siedmiokilometrowy dystans
wykreślili przez osiedlowe uliczki
oraz tereny leśne. Już na mecie każdy
z uczestników otrzymał z rąk druhów
z Zarządu OSP Murator – Jana Tyca,

Jerzego Burzały, Eugeniusza
Grzesiaka oraz prezesa Roberta Seifferta - pamiątkowe
medale. Warto dodać, że najlepszym biegaczem wśród strażaków został Aleksander Pawlak
z Myjomic.
Niezwykłym dopełnieniem
imprezy głównej były biegi
Najmłodszego (do 7 lat) i Młodego Muratora (7-13 lat). Tuż po
rozpoczęciu biegu głównego,
prezes R. Seiffert swoim niezawodnym w tym roku pistoletem
startowym uruchomił bieg z
udziałem odważnej i ambitnej
dziatwy, której niestraszny był
ziąb i deszcz.
ems

Zawodnicy z wielką radością i dumą
przekraczali linię mety

KLASYFIKACJA KOŃCOWA III BIEGU MURATORA
Kobiety – OPEN:
1. Kinga Gierak (Kępno, KS Leniwiec) – 33:25,1
2. Daria Zborowska (Kobyla Góra) – 33:33,8
3. Ewa Kupczak (Mroczeń, Sparta Ultra Team) – 34:11,8
Mężczyźni – OPEN:
1. Damian Dyduch (Grębanin, KS Gepard Kępno) – 26:34,3
2. Sławomir Urbański (Piaski) – 27:41,1
3. Grzegor z Bednarek (Kępno) – 28:03,0
Kobiety – gmina Baranów:
1. Weronika Paleczna (Baranów) – 36:54,7
2. Sylwia Mendel (Jankow y) – 43:44,0
3. Aneta Żłobińska (Słupia pod Kępnem) – 44:03,5
Mężczyźni – gmina Baranów:
1. Dominik Wylęga (Łęka Mroczeńska, KS Gepard Kępno) – 28:03,2
2. Sylwester Parzonka (Mroczeń, KS Gepard Kępno) – 28:41,2
3. Waldemar Małolepszy (Baranów, Sparta Ultra Team) – 29:12,0
Najlepsz y biegacz wśród strażaków:
Aleksander Pawlak (OSP Myjomice)

Reforma oświaty wprowadziła sporo zamieszania, również do szkolnych rozgrywek sportowych. W rozegranym w czwartek, 25 kwietnia br., na baranowskim „Orliku” w Finale Powiatu Kępińskiego w Piłce Nożnej rywalizowały trzy szkoły podstawowe i... dwa gimnazja.
Większość zawodników urodziła się w 2003 roku. 16 lat to kluczowa granica dla rozwoju
ich futbolowego talentu. Tytuł mistrzowski obronili piłkarze z Opatowa. Podopieczni Agaty Rybak wywieźli z Baranowa również dwie nagrody indywidualne

Walka młodych piłkarzy była niezwykle
zacięta i na wysokim poziomie

Gdy się ma szesnaście lat...

Baranowski turniej zapisze się
w pamięci nie tyle z podanej wyżej
przyczyny, co z fantastycznej gry, cudownych goli i niezłych, jak na tak
młodych graczy, umiejętności. Trud-
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no się temu dziwić, wszak większość
z tych szesnasto- i piętnastolatków
ma już za sobą przynajmniej kilkuletnią karierę i gra na co dzień w piłkę w
różnych klubach. Wypatrzyliśmy tu

również takich, którzy mają za sobą
debiut w zespole seniorskim.
Turniej rozegrano wedle najsprawiedliwszej reguły, czyli metodą
„każdy z każdym”. W kluczowym
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meczu opatowianie nie dali żadnych
szans Mroczeniowi. Trzybramkowa
wygrana to i tak najmniejszy wymiar
kary. Pozostałych rywali Opatów rozjechał niczym walec wiosenne rabatki. Nikomu nie można jednak odmówić ambicji. Wszystkie mecze stały
na bardzo dobrym poziomie, a końcową tabelę, pomijając, oczywiście,
Opatów, mogliśmy ustalić dopiero po
gwizdku kończącym ostatni mecz.
ems

KLASYFIK AC JA
KOŃCOWA TURNIE
JU:
1.Opatów
2. Mroczeń
3. Perzów
4. Bralin
5. SP nr 2 Kępno
Najlepszy zawodnik:
Dawid Rachel (Opatów
)
Najlepszy str zelec:
Krzysztof Idźczak (Opa
tów)

Region

gmina
Konkurs plastyczny pn. „Wielkanoc 2019” zorganizowany
przez Świetlicę Profilaktyczno-Środowiskową „Tęcza” w
Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2019, nr 18 (1194)
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie zorganizowała akcję zbiórki rzeczy
dla podopiecznych Domu Dziecka w Ostrzeszowie

Wielkanocna paczka dla dzieciaczka

Od połowy marca br. uczniowie
klas ósmych Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Bralinie brali

artykuły szkolne, gry i zabawki oraz
środki higieniczne dla podopiecznych
Domu Dziecka w Ostrzeszowie. W

Podczas akcji zgromadzono ogromną ilość paczek
wypełnionych rozmaitymi podarunkami

udział w akcji pn. „Wielkanocna paczka dla dzieciaczka”, której finał nastąpił przed świętami Wielkiej Nocy.
Przedsięwzięcie prowadzone było w
charakterze wolontariatu. Zbierano

akcję włączyła się cała społeczność
szkolna. Nad przebiegiem przedsięwzięcia czuwali wychowawcy klas
ósmych: Katarzyna Biziak i Jolanta
Cudniewicz oraz Katarzyna Krupa

i Agata Piotrowiak.
Ósmoklasiści codziennie odwiedzali wszystkie klasy i odbierali upominki dla potrzebujących. W każdej
znalazły się dzieci, które żywo zareagowały i chętnie włączyły się w niesienie pomocy innym. Efekt przerósł
oczekiwania organizatorów. Zgromadzono ogromną ilość paczek wypełnionych rozmaitymi podarunkami.
17 kwietnia br. wszystkie dary
zostały przekazane wychowankom
Domu Dziecka w Ostrzeszowie. Podopieczni tej placówki byli wzruszeni
i wyrażali szczere podziękowanie.
Dzięki staraniom uczniów i nauczycieli dzieci otrzymały radość i poczucie, że obok nich są ludzie wrażliwi
na los drugiego człowieka.
Mamy nadzieję, że działania charytatywne i wolontariat jeszcze nieraz zagoszczą w murach tej szkoły.
J. Cudniewicz

Reprezentant gminy Bralin weźmie udział w 7-dniowym Szkoleniu Młodzieżowych Liderów Programu „Równać szanse”

Dominik Dąbrowski Młodzieżowym Liderem
Komisja Ekspertów Programu
„Równać szanse” wybrała 24 osoby,
które wezmą udział w 7-dniowym
Szkoleniu Młodzieżowych Liderów
Programu „Równać szanse”. Na
szkolenie mogła aplikować młodzież
w wieku 16-19 lat, biorącą udział w
projektach zrealizowanych w ramach
Regionalnego i Ogólnopolskiego
Konkursu Grantowego Programu
„Równać szanse” 2017.
Z gminy Bralin do drużyny
Młodzieżowych Liderów Programu
zakwalifikował się Dominik Dąbrowski, który wspólnie z Biblioteką Publiczną w Bralinie i Szkolnym
Kołem Krajoznawczo-Turystycznym
realizował projekt pn. „Wędrujemy,
czyli nasze stopy”.
Dla uczestników szkolenia będzie to szansa na zdobycie umiejętności oraz na nawiązanie kontaktów

z rówieśnikami z innych projektów
realizowanych w ramach Programu „Równać szanse”. W programie

Z gminy Bralin do drużyny Młodzieżowych
Liderów Programu zakwalifikował się
Dominik Dąbrowski

96. urodziny Edmunda Wiktora

Wielkie święto pana Edmunda

Z okazji 96. urodzin Edmunda Wiktora wójt wręczył mu kosz
upominkowy wypełniony słodkościami i złożył życzenia

szkolenia zaplanowane są m.in. zajęcia dotyczące metod pracy w grupie,
rozwoju liderskiego, projektowania
działań, wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych, np. w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
spotkania z ekspertami oraz zorganizowane formy spędzania czasu
wolnego. Dominik po zakończonym
szkoleniu będzie mógł wziąć udział
w konkursie dla Młodzieżowych Liderów Programu „Równać szanse”
i przy wsparciu rekomendującej instytucji, czyli Biblioteki Publicznej
w Bralinie, ubiegać się o dotację do
3.000 zł na dwumiesięczne działania młodych.
Gratulujemy Dominikowi i życzymy powodzenia w szkoleniu oraz
satysfakcji z pogłębiania wiedzy i
rozwijania własnych zainteresowań.
UG Bralin
16 kwietnia br. wójt gminy Bralin Piotr Hołoś wraz z kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną
Urbańską mieli przyjemność gościć
u Edmunda Wiktora, mieszkańca
wsi Działosze, który 12 kwietnia br.
obchodził swoje 96. urodziny. Z tej
okazji wójt wręczył panu Edmundowi kosz upominkowy wypełniony
słodkościami, składając przy okazji
w imieniu swoim oraz władz samorządowych Gminy Bralin najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat życia
w dobrym zdrowiu, miłości oraz samych szczęśliwych chwil w otoczeniu najbliższych.
Całość spotkania przebiegała w
rodzinnej i pełnej serdeczności atmosferze. Wszyscy obecni umówili
się na kolejne spotkanie za rok.
KW

Konkurs plastyczny
rozstrzygnięty

Podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego
wręczono nagrody wszystkim laureatom

Świetlica
Profilaktyczno-Środowiskowa „Tęcza” w Bralinie w
kwietniu zorganizowała konkurs
plastyczny pn. „Wielkanoc 2019”.
Każdy, biorący udział w konkursie,
uczestnik mógł wykonać tylko jedną pracę w dowolnej technice. Prace
konkursowe można było składać do
12 kwietnia br.
Zgłoszenia przeszły wszelkie
oczekiwania komisji konkursowej, a
zaangażowanie dzieci i ilość zgłoszonych prac są powodem do satysfakcji.
Finał konkursu odbył się 15 kwietnia br., kiedy wręczono nagrody

wszystkim laureatom. Uroczystość
odbyła się w holu szkolnym Szkoły
Podstawowej w Bralinie. W uroczystym rozdaniu nagród udział wzięli
uczniowie wszystkich klas. Patronat
nad konkursem objął wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś, który ufundował nagrody w konkursie. W trakcie
finału konkursu nagrody dzieciom
wręczyła sekretarz Ewelina Pieles.
Za przygotowanie konkursu, jego
przeprowadzenie oraz piękny finał
serdeczne podziękowania należą się
Agacie Piotrowiak.
KW

Konkurs „Wielkanoc 2019” dla przedszkolaków w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Wielkanocne
dzieła przedszkolaków

W środę, 24 kwietnia br., odbył
się drugi etap rozstrzygnięć w konkursie „Wielkanoc 2019”. Świetlica
Profilaktyczno-Środowiskowa „Tęcza” tym razem nagrodziła przedszkolaki.
Zasady konkursu były identyczne, jak w konkursie dla szkół podstawowych. Ocenione zostały prace
indywidualne, każdy uczestnik mógł
wykonać tylko jedną pracę, ich technika była dowolna. Tematyka dotyczyła świąt Wielkiej Nocy.
Uroczystość wręczenia nagród w
konkursie była dla przedszkolaków

bardzo emocjonująca. Upominki i
dyplomy wręczali: dyrektor Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie
Teresa Michalska, wójt gminy Bralin Piotr Hołoś oraz kierownik Referatu Oświaty Sławomir Bąk. Zaangażowanie włożone w przygotowanie
prac, a także estetyka i oryginalność
ich wykonania, robiły wrażenie na
wszystkich zebranych. Wójt pogratulował wszystkim biorącym udział w
konkursie i podziękował wszystkim
przedszkolakom za serce włożone w
tworzenie prac.		
KW

LAUREACI KONKURSU:
1. Hanna Bednara
szewska
2. ex-aequo Aleksandra Rybol i Marta Labry
ura
Valih
ika
Veron
3.
Wyróżnienia:

ymilian Wylęga,
Aleksandra Droszcz, Ewa Chałupka, Maks
a Blabuś,
Milen
a,
elnick
Franciszek Pruban, Agata Krusz
ska, Katar zyna Kiczka
Kamiń
Pola
a,
elnick
Krusz
ia
Klaud
k,
Oliwier Dwora
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki budowlane - Tabor Wielki,
od 35.000 zł. Tel. 692 954 115.
(TK 117/04/19)
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną,
pow. 800 m2, w Bralinie, ul. Malinowa
(zjazd z ul. Wrocławskiej).
Tel. 577 983 960.
(TK 103/04/19)
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 101/04/19)
Sprzedam działki budowlane w Osinach.
Tel. 607 168 523.
(TK 93/04/19)
Sprzedam 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)
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 działkę budowlaną o pow. 40
arów pod inwestycje lub budownictwo
mieszkaniowe, położoną przy drodze
nr 11 w kierunku Baranowa. Działka w
pełni uzbrojona. Decyzja o zabudowie.
Atrakcyjna lokalizacja i cena.
Tel. 880 303 900.
(TK 111/04/19)

Do wynajęcia mieszkanie 40 m2 w centrum
Kępna. Tel. 733 440 602.
(TK 110/04/19)

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

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

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

Do wynajęcia mieszkanie na Os. Murator.
Tel. 880 722 069.
(TK 112/04/19)

Do wynajęcia lokal 38 m2 handlowo-usługowy - Osiedle Kopa 1 (obok apteki).
Tel. 510 285 430.
(TK 113/04/19)
Do wynajęcia mieszkanie na Os. Wiosny
Ludów, I piętro, cena 1200 zł + opłaty.
Tel. 607 243 601.
(TK 115/04/19)

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

wielkopolska wojewódzka
komenda ochotniczych
hufców pracy

rolnicze

Ogłasza nabór na bezpłatny kurs zawodowy:

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)
sprzedam
Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 114/04/19)
Sprzedam donice ogrodowe i kinkiety
drewniane, cena 150 zł.
Tel. 607 243 601.
(TK 115/04/19)
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)
US£UGI
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Bardzo dobre warunki płacy.
Możliwość zatrudnienia na cały lub 1/2 etatu.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 793 308 355.

Zatrudnię na stałe panią do sprzątania
mieszkania - okolice Kępna.
Tel. 604 287 526.
(TK 109/04/19)

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

Szczegółowe informacje na:
www.ascobloc.pl w zakładce Kariera.
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ascobloc.pl

rok produkcji 2012.

Tel.: 604 824 980.

praca

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

Zakres obowiązków:
- kontakt z Klientem niemieckojęzycznym
- przygotowywanie ofert
- przyjmowanie i potwierdzanie zleceń
- negocjacje z Klientem

FORD
TRANSIT,

tokarz lub osobę do przyuczenia.

Sprzedam 500 kg pszenicy.
Tel. 609 937 850.
(TK 104/04/19)

Wymagania:
- dobra znajomość języka niemieckiego
- minimum średnie wykształcenie
- dobra znajomość pakietu Office
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu dobrych relacji
interpersonalnych

sprzeda samochód marki

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 105/04/19)

pracownika ze znajomością
języka niemieckiego

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.

GS „SCh” w Bralinie

Firma zatrudni osobę na stanowisko

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

Firma PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.
z siedzibą w Sycowie poszukuje:

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

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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie 38 m2 - Kępno.
Tel. 693 717 751, 605 260 116.
(TK 118/04/19)

motoryzacja

Naprawa komputerów, laptopów, strony i
sklepy internetowe, obróbka grafiki.
Tel. 889 786 700.
(TK 119/05/19)
Kurs kat. B - Stelmaszyk.
Tel. 607 243 601.
(TK 116/04/19)
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
klinkier i inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 98/04/19)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 92/03/19)
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Maj/czerwiec:

Kurs kosmetyczny
ze stylizacją paznokci
Kryteria naboru:
- WIEK 18-25 LAT,
- NIEUCZĄCE SIĘ I NIEPRACUJĄCE,
- ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE POLSKI.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do:
Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK)
w Kępnie, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno
e-mail: mck.kepno@ohp.pl, tel. 533 929 605

Gabinet chirurgiczny
Wojciech Żółtaszek
Czwartki od 16:00 / tel. 508 139 409.
Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Wtorek od 16:00 / tel. 501 508 670.
Kępno, ul. Sienkiewicza 52

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import
wiesław waloszczyk

adres zakładu:
ul. Poniatowskiego 24, 63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58, 602 570 336

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.

Ogłoszenia

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

(62) 78 292 84
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…
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

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

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

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

pon.-pt. 8.00-16.00.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

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

w Bralinie
przy ulicy Nowej.

„BIS”

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
63-600 Kępno, ul. Staszica 10
tel./fax: 62 78 230 29
e-mail: tansman@hot.pl

tel.

lokale
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WARUNKACH PRACY I PŁACY.
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Telefon: 518 973 923.

a
g
o
r
D ³ana
us ami
k
ê
i
w
¼
d

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

TAPICERÓW

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

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
Tygodnik Kępiński 2 maja 2019
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Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Jerzy Stuhr, ks. Andrzej Luter - „Myśmy się uodpornili.
Rozmowy o dojrzałości”

TAPICERÓW

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

tel .:

Jerzy Stuhr, legenda polskiego kina, oraz ks. Andrzej Luter, przyjaciel artystów i krytyk
filmowy, w prywatnej rozmowie odsłaniają przed czytelnikami sposoby na to, jak uodpornić
się na świat. O nieodpowiedzialnej młodości. O szalonej dojrzałości. O kultowych filmach. O
walce z chorobą. O polskim społeczeństwie. Bez patosu. Za to z ironią, dystansem, a przede
wszystkim z dużą dawką mądrości. „Myśmy się uodpornili” – podsumowują.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Peter Singer - „Wyzwolenie zwierząt”
Książka, która rozpoczęła rewolucję i zainicjowała powstanie ruchu obrońców praw zwierząt. W 1975 roku, wraz z ukazaniem się „Wyzwolenia zwierząt” w Stanach Zjednoczonych,
miliony ludzi poznało szokującą skalę wykorzystywania zwierząt – na fermach przemysłowych
i w laboratoriach. Peter Singer, analizując ludzkie okrucieństwo, wskazywał na rodzaj „etycznej ślepoty” i wzywał do działania. Dowodził, że wszystkie istoty zdolne do cierpienia zasługują na równe traktowanie i że jedynym sensownym traktowaniem zwierząt – w tym i ludzi – jest
takie, które maksymalizuje dobro i minimalizuje cierpienie. Dziś nastawienie do zwierząt w
dużej mierze się zmieniło, ale ciągłe znęcanie się nad nimi w fabrykach mięsa i używanie ich
jako narzędzi do badań pokazują, że podstawowe idee Singera wciąż obowiązują. Jak jasno
dowodzi w przedmowie Yuval Noah Harari, ta książka jest tak samo aktualna i
ważna jak w dniu, w którym została napisana.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Katrine Engberg - „Stróż krokodyla”
Pewnego dnia wczesnym rankiem starszy pan, Gregers Hermansen, idzie wyrzucić śmieci w nieco zaniedbanej kamienicy w centrum starej Kopenhagi. Na jednym z pięter zauważa
uchylone drzwi. Zaniepokojony zagląda ostrożnie do środka, nagle potyka się i upada. Kiedy
dochodzi do siebie, dociera do niego, że leży na zakrwawionym ciele młodej dziewczyny, która
wynajmowała jedno z mieszkań wspólnie z współlokatorką. Tak zaczyna się koszmar mieszkańców kamienicy. Śledztwo w sprawie tajemniczego i z pozoru pozbawionego motywów mordu prowadzi dwoje policjantów z kopenhaskiego wydziału zabójstw, inspektorzy Jeppe Korner i
Anette Werner. Wkrótce okazuje się, że mieszkająca w tej samej kamienicy właścicielka domu,
Esther de Laurenti, pisze kryminał, w którym ofiara dziwnie przypomina zamordowaną dziewczynę. Policjanci stają przed nie lada zagadką do rozwikłania, tym bardziej, że tropy mnożą
się i prowadzą w nieoczekiwanych kierunkach. Czy klucz do rozwiązania tajemnicy tkwi w
przeszłości właścicielki domu? Dlaczego napisana przez nią powieść tak inspiruje mordercę?

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 18
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 8 maja 2019 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Mando”
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Jerzy Stuhr, ks. Andrzej Luter - „Myśmy się uodpornili...”,
2. Peter Singer - „Wyzwolenie zwierząt”,
3. Katrine Engberg - „Stróż krokodyla”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 17 nagrody otrzymuj¹:

G. Seiffert (Baranów), C. Płaza (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.

18

Tygodnik Kępiński 2 maja 2019

Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Zrobisz listę ważnych spraw, które musisz załatwić
i bez wahania rzucisz się w wir ważnych wydarzeń.
Będziesz dyskutować i przekonywać innych do swoich planów. Wpadniesz na dobre pomysły, zyskasz
nowych pomocników.

Byk 21 IV – 21 V
Pilnuj swoich spraw, chowaj ważne dokumenty i pieniądze, bo możesz coś stracić lub zgubić. Zagrożą
ci zakulisowe działania pewnej nieżyczliwej osoby.
Może być to kłamstwo, intryga lub podstęp, przed
którym będziesz się bronił.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Wpadniesz na dobry pomysł i nie będziesz chciał
zwlekać z jego realizacją. Będziesz samodzielny i
gotowy zaryzykować. Uda ci się zarazić innych optymizmem, a nawet będziesz przewodzić grupie przyjaciół lub współpracowników.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Św. Marcina” - 2.05.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 3.05.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 4.05.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 5.05.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 6.05.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 7.05.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 8.05.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

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

Rak 23 VI – 22 VII
Zajmiesz się swoim życiem wewnętrznym i będziesz
szukał prawdziwych przyczyn życiowych niepowodzeń. Możesz jednak wyolbrzymiać trudności lub
przesadnie obwiniać się. Zachowaj umiar, bo inaczej
stracisz dobry humor.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

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

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Panna 23 VIII – 22 IX
Pilnuj swoich spraw, bo coś może się nieoczekiwanie dla ciebie w tym tygodniu zakończyć. Ktoś wycofa się z podjętych decyzji lub znajdzie sobie inne
towarzystwo. Zastanów się jednak, czy aby nie wyjdzie ci to na dobre?

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
Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie do
ważnego projektu, który wykonywać będziesz pod
kierownictwem kogoś doświadczonego. Dużo się
nauczysz. Bądź konsekwentny, uprzejmy i w razie
kłopotów nie uciekaj się do podstępów.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Możesz wygrać w konkursie lub pokonać przeciwników, którzy są silniejsi od ciebie. Karta wróży udany
interes, zysk finansowy lub znalezienie dobrej posady. W tym tygodniu szczęście ci sprzyja, ale musisz
działać szybko!

Koziorożec 22 XII – 19 I
Pamiętaj o swoich zasadach i wartościach. Ktoś
może kusić cię do ich porzucenia, mamić cię obietnicą szybkiego sukcesu lub pieniędzy. Bądź szczery
wobec siebie i postępuj tak, abyś nie musiał się wstydzić przed sobą i swoimi bliskimi.

Wodnik 20 I – 18 II
Nie zostawiaj trudnych spraw ich własnemu biegowi,
bo przegrasz. Karta przestrzega przed biernością,
spóźnieniami. Niepotrzebnie wątpisz we własne siły,
przeceniasz swoich przeciwników i zbytnio koncentrujesz się na swoich słabościach.

Ryby 19 II – 20 III
Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba i w porę zapobiegniesz kłopotom.
Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej niż marsową miną.

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

Zbyt wiele stresów i nierozwiązanych problemów
może niekorzystnie odbić się na twojej kondycji, a
nawet zdrowiu. Zachowaj dystans do nowych spraw
i cudzych awantur. Bądź sprawiedliwy, ale nie feruj
wyroków.

Tygodnik Kępiński 2 maja 2019
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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
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

33. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Lech Poznań – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: bramka samobójcza na 1:1
w 88. minucie
32. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk – 3:4 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

Pogrom w decydującej rozgrywce,
KKS odzyskuje Puchar Polski
Piłkarze trzecioligowego KKS-u Kalisz po raz trzeci w ostatnich czterech latach, a po raz ósmy w historii, zdobyli
Puchar Polski na szczeblu okręgu kaliskiego. W finale rozegranym na Stadionie Miejskim w Kaliszu pokonali Jarotę
Jarocin aż 6:0 (4:0). To najwyższa wygrana w decydującym spotkaniu w dotychczasowej historii pucharowych rozgrywek w naszym okręgu. Kaliszanie powalczą teraz o triumf na szczeblu wojewódzkim. Jego zwycięzca zagra w rundzie
wstępnej rozgrywek centralnych.
Zgodnie z najnowszą uchwałą Polskiego Związku Piłki Nożnej, Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej wkrótce straci
osobowość prawną

Kaliski OZPN od lipca przestanie istnieć

33. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok – 2:0 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 2:0 w 28. minucie
32. kolejka | wiosna 2019
Piast Gliwice – Zagłębie Lubin – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

33. kolejka | wiosna 2019
Miedź Legnica – Wisła Płock – 3:2 (3:1)
NABOISKU: nie pojawił się
32. kolejka | wiosna 2019
Arka Gdynia – Miedź Legnica – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna I Liga

31. kolejka | wiosna 2019
Warta Poznań – Odra Opole – 2:1 (1:0)
NA BOISKU: 1-60 minuta
30. kolejka | wiosna 2019
Odra Opole – Stal Mielec – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: 1-87 minuta
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna I Liga

31. kolejka | wiosna 2019
GKS Tychy – Wigry Suwałki – 5:0 (3:0)
NA BOISKU: cały mecz
30. kolejka | wiosna 2019
Sandecja Nowy Sącz – GKS Tychy – 1:3 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

25. kolejka | wiosna 2019
Mieszko Gniezno – Wierzyca Pelplin – 2:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz

FOT: www.ozpnkalisz.pl

Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

25. kolejka | wiosna 2019
Ślęza Wrocław – Stilon Gorzów – 5:2 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Słupianek (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

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

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałą Regulamin Ochrony Danych dla PZPN. Regulamin upoważnia wyłącznie
członków PZPN, w tym Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do przetwarzania danych osobowych, także związanych z rozgrywkami
piłkarskimi. Zarząd PZPN postanowił, że od 1 lipca 2019 roku wszystkie rozgrywki piłki nożnej, odbywające się na terenie działania Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, mogą być prowadzone wyłącznie przez związki – jako organizacje członkowskie PZPN
lub działając z ich upoważnienia jednostki organizacyjne danego WZPN, nieposiadające osobowości prawnej. Nowe przepisy
przyniosą między innymi niższe opłaty dla klubów i uproszczenie procedur rejestracyjnych zawodników. To oznacza, że swój byt
zakończy między innymi Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Kaliszu, którego prezesem jest Andrzej Mroziński.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Victoria coraz bliżej powrotu do IV ligi.
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24. kolejka | wiosna 2019
Warta Gorzów – Agroplon Głuszyna – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

25. kolejka | wiosna 2019
RKS Radomsko – Ceramika Opoczno – 3:0 (0:0)
NA BOISKU: 58-90 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 2:0 w 88. minucie
24. kolejka | wiosna 2019
Stal Niewiadów – RKS Radomsko – 0:0
2019 NA BOISKU: nie pojawił się 21

Sport

piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Polonia Kępno w Międzychodzie zagrała tak, jak we
wcześniejszych spotkaniach, czyli słabo. Efektem była już siódma ligowa porażka z rzędu,
czym obecny zespół zapisuje się niechlubnymi kartami w czwartoligowej historii. Podopieczni Bogdana Kowalczyka spadają w ligowej tabeli, a kibicom biało-niebieskich trudno
w takiej sytuacji z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość

Zaciska się pętla na szyi kępnian
Kolejna, siódma już porażka kępińskiej Polonii w czwartej lidze. Tym razem kępnianie przegrali na wyjeździe z Wartą Międzychód 0:2 (0:0). Sytuacja drużyny z Alei Marcinkowskiego pogarsza się z każdą kolejną kolejką. Dyspozycja podopiecznych
Bogdana Kowalczyka może martwić nie tylko ze względu na najbliższe, arcyważne mecze ligowe, ale również w kontekście
utrzymania w czwartej lidze na kolejny sezon. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego od siedmiu spotkań nie zdobyli chociażby
jednego punktu. Tymczasem punkty zdobywają regularnie drużyny z dolnej części tabeli, co sprawia, że zagrożonych spadkiem
jest obecnie aż trzynaście zespołów.
Z walki o utrzymanie nie rezygnują zespoły z dolnej części tabeli. Broni nie składa między innymi Warta Międzychód. Impuls po
zmianie trenera zadziałał nieco z
opóźnieniem, ale drużynie udało się
w końcu wygrać ligowe spotkanie

Wyniki 28. kolejki
MLKP Warta Międzychód
KKS Polonia Kępno

2 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Jarosław Krysiak - 72’, 2:0
Łukasz Wesołowski - 90’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Maciej Sikora, Witold Kamoś, Miłosz Konieczny, Wojciech Drygas (Mikołaj Gretkiewicz 90’), Karol Latusek, Leonardo Okeke, Jakub
Górecki, Borys Wawrzyniak, Łukasz Walczak.
Trener: Bogdan Kowalczyk.

KSS Kotwica Kórnik
KS Sokół Pniewy

4 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Witold Walkowiak - 4’, 2:0
Patryk Bordych - 56’ (z karnego), 3:0 Patryk Bordych - 58’, 4:0 Piotr Sarbinowski
- 81’, 4:1 Marcin Chorzępa - 81’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 3 (1)
KS Polonia 1912 Leszno
0 (0)

Bramki: 1:0 Paweł Wicher - 22’, 2:0 Paweł
Wicher - 60’, 3:0 Dawid Zieliński - 82’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (1)
MKS Olimpia Koło
0 (0)

Bramki: 1:0 Michał Kucharski - 23’, 2:0
Jakub Michalski - 53’, 3:0 Jakub Michalski - 65’.

SKS Unia Swarzędz
MKS Nielba Wągrowiec

1 (0)
3 (0)

LKS Gołuchów
LZS Krobianka Krobia

6 (2)
0 (0)

Bramki: 0:1 Jakub Kubiński - 48’, 0:2
Rafał Leśniewski - 61’ (z karnego), 1:2
Paweł Koralewski - 73’, 1:3 Rafał Leśniewski - 73’ (z karnego).
Bramki: 1:0 Krystian Benuszak - 16’,
2:0 Krystian Benuszak - 45’, 3:0 Marcin
Szymkowiak - 61’, 4:0 Krystian Benuszak - 70’, 5:0 Krystian Benuszak - 72’,
6:0 Maciej Marcinkowski - 90+1’.

KP Obra 1912 Kościan
3 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)

Bramki: 1:0 Krystian Łukaszyk - 4’, 1:1
Bartosz Ślusarski - 45’, 2:1 Krzysztof
Marchewka - 60’ (z karnego), 3:1 Michał
Waliszewski - 89’.
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wiosną. Na razie jednak zwycięstwo
nad pogrążoną w kryzysie Polonią
Kępno niewiele zmienia, bo ekipa
z Międzychodu traci jeszcze cztery
punkty do Sokoła Pniewy. Ale jak
się okazuje, nawet wyprzedzenie
Sokoła w tabeli wcale nie musi gwarantować utrzymania. Nawet ósme
miejsce nie daje w tej chwili żadnej
pewności utrzymania się w czwartej
lidze. Bliżej z niego bowiem do strefy
spadkowej niż do szóstego miejsca.
W takiej właśnie sytuacji znajdują się
Orkan Śmiłowo oraz Polonia Leszno. Sześć punktów przewagi wydaje
się być niezłym kapitałem, lecz jeden bądź dwa słabsze występy mogą

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 2 (1)
LZS Orkan Śmiłowo
3 (2)

Bramki: 1:0 Kacper Serwatka - 15’, 1:1
Jędrzej Wiśniewski - 40’, 1:2 Marcin Ankudowicz - 45’, 2:2 Paweł Mroziński - 61’,
2:3 Mateusz Tatera - 90’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (2)

Bramki: 0:1 Dawid Kuczyński - 16’, 0:2
Dawid Kuczyński - 45’, 0:3 Przemysław
Balcerzak - 54’.

MKS Victoria Września
KS Opatówek

0 (0)
1 (1)

Bramka: 0:1 Mateusz Spychalski - 28’.
Najskuteczniejsi strzelcy
23
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
19
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
18
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
15
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
15
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
14
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
14
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
14
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
13
Filip Latusek (Polonia Kępno)
13 Zbigniew Zakrzewski (Tarnovia Tarnowo)
Program 30. kolejki
Sobota, 4 maja 2019 roku
16:00
Victoria Września – Polonia Kępno
16:00
Unia Swarzędz – KS Opatówek
16:00
LKS Gołuchów – Ostrovia Ostrów
16:00 Warta Międzychód – Polonia Leszno
16:00
Zjednoczeni – Krobianka Krobia
16:00
Kotwica Kórnik – Olimpia Koło
16:00
Lubuszanin – Tarnovia Tarnowo
17:00
Sokół Pniewy – Orkan Śmiłowo
17:00
Centra Ostrów – Nielba Wągrowiec

skomplikować sytuację. To zagrożenie dotyczy zwłaszcza leszczynian,
ponieważ ich passa bez zwycięstwa
wydłużyła się do pięciu gier. W jeszcze tragiczniejszej sytuacji znajduje
się imienniczka leszczynian z Kępna. Drużyna Bogdana Kowalczyka
doznała w sobotę siódmej porażki z
rzędu. Efekt czarnej serii to kolejny
spadek w ligowej tabeli. Po ostatniej
porażce Polonia wylądowała na jedenastym miejscu. W Kępnie nikt nie
potrafi odpowiedzieć, co dzieje się z
zespołem, który przecież po rundzie
jesiennej zajmował wysokie szóste
miejsce. Wiosną, zamiast walki o
czołowe lokaty, przyjdzie piłkarzom
z Kępna bronić się przed spadkiem z
ligi, bowiem przewaga nad zagrożoną strefą wynosi już zaledwie cztery
punkty. Zarówno dla Polonii jak i jej
sobotniego rywala kluczowe będą
najbliższe mecze majowej kolejki
(rozgrywane już po zamknięciu numeru). Zespoły zagrają z outsiderami
z Krobi oraz Trzemeszna. Komplet
punktów może w obu przypadkach
mocno poprawić nastroje, za to brak
zwycięstwa pogrążyć przed decydującym etapem zmagań. Jak wielkim
atutem jest gra na własnym stadionie,
można przekonać się na tegorocznym
przykładzie Kotwicy Kórnik. Rundę
jesienną drużyna rozgrywała na wyjazdach i okazała się ona niezwykle
trudna dla drużyny spod Poznania.
Kotwica uplasowała się na przedostatnim miejscu i przed startem
wiosny była jednym z głównych faworytów do spadku. W pierwszej
części sezonu Kotwica zgromadziła piętnaście punktów, tymczasem
wiosną graczom z Kórnika udało się
już ugrać dziewiętnaście punktów.
Pewne zwycięstwo 4:1 nad Sokołem
Pniewy pozwoliło przeskoczyć przeciwnika. To jednak jeszcze nie koniec walki kórniczan o utrzymanie,
choć spośród wszystkich zespołów
walczących o utrzymanie to właśnie
kibice z Kórnika mogą spać najspokojniej. W coraz lepszej kondycji jest
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
31. kolejka | wiosna 2019
ŁKS Łódź – Raków Częstochowa . .............– 2:0
Warta Poznań – Odra Opole . ..................– 2:1
Stomil Olsztyn – Termalica Nieciecza .......– 3:0
Bytovia Bytów – Chojniczanka . ...............– 2:1
Garbarnia Kraków – GKS Katowice ..........– 0:2
Sandecja Nowy Sącz – Puszcza Niepołomice ...– 2:1
Stal Mielec – Chrobry Głogów ..................– 5:1
GKS Tychy – Wigry Suwałki .....................– 5:0
Podbeskidzie – GKS 1962 Jastrzębie .......– 2:2
30. kolejka | wiosna 2019
Chojniczanka – Warta Poznań .................– 0:2
Wigry Suwałki – ŁKS Łódź .......................– 1:1
Raków Częstochowa – Podbeskidzie . .......– 2:0
Odra Opole – Stal Mielec .........................– 1:1
Puszcza Niepołomice – Termalica Nieciecza .– 1:0
GKS Katowice – Stomil Olsztyn ................– 1:1
Sandecja Nowy Sącz – GKS Tychy ............– 1:3
GKS 1962 Jastrzębie – Bytovia Bytów .....– 4:0
Chrobry Głogów – Garbarnia Kraków ......– 3:0
1. RKS Raków Częstochowa
31 68 51:18
2. ŁKS Łódź
31 62 51:20
3. FKS Stal Mielec
31 55 47:22
4. MKS Sandecja Nowy Sącz 31 51 31:21
5. GKS 1962 Jastrzębie
31 45 37:34
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała 31 43 46:42
7. GKS Tychy
31 43 45:36
8. MKS Puszcza Niepołomice 31 41 32:39
9. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 31 40 39:41
10. KS Warta Poznań
31 38 30:40
11. Chojniczanka 1930 Chojnice 31 38 43:44
12. OKS Odra Opole
31 36 41:51
13. MZKS Chrobry Głogów
31 36 26:36
14. GKS Katowice
31 34 32:41
15. OKS Stomil Olsztyn
31 34 32:37
16. MKS Bytovia Bytów
31 33 41:46
17. SKS Wigry Suwałki
31 31 35:52
18. RKS Garbarnia Kraków
31 21 19:58
II Liga
31. kolejka | wiosna 2019
Znicz Pruszków – Górnik Łęczna . ............– 2:0
Skra Częstochowa – Widzew Łódź ............– 1:1
GKS Bełchatów – Resovia Rzeszów . .........– 1:0
Siarka Tarnobrzeg – Pogoń Siedlce . ........– 0:1
Ruch Chorzów – Elana Toruń ...................– 1:2
Olimpia Grudziądz – ROW 1964 Rybnik ..– 1:2
Rozwój Katowice – Stal Stalowa Wola ......– 0:0
Olimpia Elbląg – Gryf Wejherowo ............– 1:1
Radomiak Radom – Błękitni Stargard ......– 0:1
30. kolejka | wiosna 2019
Resovia Rzeszów – Ruch Chorzów ............– 1:0
Widzew Łódź – Radomiak Radom ............– 0:0
ROW 1964 Rybnik – GKS Bełchatów ........– 0:1

Stal Stalowa Wola – Olimpia Elbląg . ........– 1:0
Elana Toruń – Skra Częstochowa .............– 2:1
Górnik Łęczna – Pogoń Siedlce ................– 1:2
Znicz Pruszków – Rozwój Katowice ..........– 0:2
Błękitni Stargard – Siarka Tarnobrzeg .....– 3:0
Gryf Wejherowo – Olimpia Grudziądz ......– 3:0
1. RKS Radomiak 1910 Radom 31 55 59:22
2. GKS Bełchatów
31 54 36:17
3. TKP Elana Toruń
31 53 45:31
4. RTS Widzew Łódź
31 52 43:24
5. GKS Olimpia Grudziądz
31 50 59:42
6. MKP Pogoń Siedlce
31 47 51:39
7. ZKS Stal Stalowa Wola
31 45 41:41
8. MKS Znicz Pruszków
31 43 44:52
9. GKS Górnik Łęczna
31 43 42:49
10. CWKS Resovia Rzeszów
31 43 37:40
11. KS Skra Częstochowa
31 40 29:42
12. KP Błękitni Stargard
31 36 37:50
13. ZKS Olimpia Elbląg
31 34 24:35
14. WKS Gryf Wejherowo
31 34 41:56
15. KS Siarka Tarnobrzeg
31 33 29:50
16. KS ROW 1964 Rybnik
31 32 25:37
17. KS Ruch Chorzów
31 31 36:39
18. KS Rozwój Katowice
31 31 32:44
III Liga Grupa 2
25. kolejka | wiosna 2019
KKS Kalisz – Pogoń II Szczecin . ...............– 2:1
Lech II Poznań – Gwardia Koszalin ..........– 3:0
Polonia Środa – Jarota Jarocin ................– 3:0
Mieszko Gniezno – Wierzyca Pelplin ........– 2:1
Radunia Stężyca – Kotwica Kołobrzeg . ....– 2:1
Bałtyk Koszalin – Świt Skolwin ................– 2:3
Sokół Kleczew – Chemik Bydgoszcz .........– 0:0
KP Starogard Gdański – Górnik Konin .....– 2:2
Bałtyk Gdynia – Wda Świecie ...– 3:0 walkower
1. KKS Lech II Poznań
25 58 63:20
2. KKS Kalisz
25 56 55:27
3. KS Radunia Stężyca
25 54 55:25
4. MKS Mieszko Gniezno
25 52 60:35
5. SKS Bałtyk Gdynia
25 48 44:26
6. MKP Kotwica Kołobrzeg
25 48 43:31
7. KS Sokół Kleczew
25 40 38:35
8. KP Starogard Gdański
25 39 41:23
9. KS Polonia Środa Wlkp.
25 39 41:34
10. KS Świt Skolwin-Szczecin 25 38 31:27
11. KS Górnik Konin
25 36 37:37
12. MKS Pogoń II Szczecin
25 26 31:50
13. KKPN Bałtyk Koszalin
25 24 37:61
14. KS Gwardia Koszalin
25 21 28:51
15. JKS Jarota Jarocin
25 21 23:40
16. BKS Chemik Bydgoszcz
25 20 26:48
17. KS Wierzyca Pelplin
25 12 26:63
18. KS Wda Świecie
25 8 20:66

też Klub Sportowy Opatówek. Beniaminek spisuje się bardzo dobrze wiosną i ma taki sam dorobek co Kotwica. W sobotę piłkarze spod Kalisza
dość niespodziewanie pokonali we
Wrześni tamtejszą Victorię. Bramkę
na wagę trzech punktów zdobył Mateusz Spychalski. Wydarzeniem minionej kolejki było jednak spotkanie
w Swarzędzu, gdzie tamtejsza Unia
podejmowała Nielbę Wągrowiec. Zespół z północnej części województwa
wygrał w Swarzędzu i mocno oddalił swojemu przeciwnikowi szansę
na zajęcie pierwszego miejsca i co
za tym idzie wywalczenia awansu
do trzeciej ligi. Do tej pory Unia i
Nielba były niemal bezbłędne. Co
prawda gospodarze przegrali na inaugurację z Lubuszaninem, ale później
wygrali kolejne siedem spotkań, co
dawało do tej pory najlepszy wynik
w rundzie wiosennej. Goście porażki
nie zaznali, ale dwa razy remisowali,
więc ugrali w dziewięciu spotkaniach
jeden punkt mniej. Po sobocie w wiosennej tabeli są już jednak najlepsi.
W pierwszej połowie kibice oglądali
przede wszystkim dużo nieczystej
gry, czego efektem było pięć żółtych
kartek. Po przerwie szybko zabrali
się do pracy przyjezdni. Trzy minuty

po wznowieniu gry prowadzenie dał
Jakub Kubiński, a po godzinie gry
podwyższył Rafał Leśniewski. Unia
zdołała zdobyć kontaktową bramkę,
ale szybko straciła szansę na korzystny wynik. Kilkadziesiąt sekund po
stracie gola, Nielba za sprawą Rafała
Leśniewskiego odzyskała dwubramkowe prowadzenie i nie oddała go
już do końca meczu. Dzięki wygranej drużyna z Wągrowca pozostała
zatem w grze o awans, lecz by mieć
na niego szansę, musi liczyć na potknięcie Lubuszanina. Tymczasem lider nie daje się wyprzedzić. Piłkarze
z Trzcianki bez problemu pokonali
przed własną publicznością Polonię
Leszno 3:0. Za plecami liderów plasuje się czwórka zespołów, które spokojnie mogą dogrywać sezon. W tym
gronie rozstrzygnie się jednak walka
o koronę króla strzelców. Pasjonująco
zapowiada się wyścig Jakuba Michalskiego z Centry z Krystianem
Benuszakiem z LKS-u Gołuchów.
Na razie na prowadzeniu ten pierwszy, który w sobotę dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Jeszcze
skuteczniejszy był jednak Krystian
Benuszak, bo bramkarza Krobianki
pokonał aż cztery razy.
BAS

Sport

piłka nożna

Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> Rozgrywki na zapleczu czwartej ligi wkraczają w
decydującą fazę sezonu. W ciągu najbliższych dziesięciu dni zostaną rozegrane trzy z ośmiu
kolejek, które pozostały do zakończenia kampanii rozgrywkowej w sezonie 2018/2019

Wpadka Orła z outsiderem,
Victoria coraz bliżej awansu

Przed tygodniem piłkarze Orła Mroczeń sprawili duży zawód swoim kibicom, przegrywając w Wielką Sobotę z Turem Turek aż
0:4. Fiaskiem okazała się również próba zrehabilitowania za tę porażkę podczas wyjazdowego meczu z Zielonymi Koźminek.
Drużyna Marka Wojtasiaka przegrała dość niespodziewanie z ligowym outsiderem 0:2 (0:1). Porażka ograniczyła mroczenianom
szansę na skuteczną walkę o najniższe podium. Trzecia obecnie Odolanovia ma cztery punkty przewagi nad Orłem, który ma
jednak rozegrane jedno spotkanie więcej. Główne danie dwudziestej drugiej kolejki podawano w Ostrzeszowie, gdzie w jednym
z najważniejszych spotkań wiosny prowadząca w tabeli Victoria pokonała przed własną publicznością wicelidera ze Słupcy.
Zwycięstwo 2:0 (1:0) przybliżyło ostrzeszowian do powrotu do czwartej ligi.
Ostrzeszowianie zagrali w sobotę jedno z najlepszych spotkań w tej
rundzie. Gracze Victorii zmobilizowali się na jedno z najważniejszych
spotkań sezonu i dzięki wygranej
zrobili ogromny krok w kierunku
powrotu do czwartej ligi. – Cieszy
to, że dzisiaj wszyscy stanęli na wysokości zadania. Dzisiaj stworzyliśmy zdecydowanie więcej sytuacji
od przeciwnika i uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Mamy dziesięć
punktów przewagi i jest to komfortowa sytuacja, ale musimy być czujni
do samego końca – stwierdził Piotr
Konstanciak, szkoleniowiec ostrzeszowskiej Victorii. Losy hitu kolejki
rozstrzygnęły się w drugiej połowie.
Victoria wyszła na prowadzenie po

Wyniki 22. kolejki
GOS Zieloni Koźminek
LZS Orzeł Mroczeń

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Fabian Baraniak - 40’, Bartosz Kaźmierczak - 90+2’.
Orzeł: Rafał Peksa – Miłosz Jędrzejewski,
Bartosz Moś, Jakub Kupczak, Jakub Strąk,
Kacper Małolepszy, Mariusz Bednarek, Marcin
Grądowy (Kamil Jurasik - 58’), Daniel Parzybót, Rafał Janicki, Marcin Górecki. Trener:
Marek Wojtasiak.

KS Piast Kobylin
MKS Tur 1921 Turek

1 (0)
4 (2)

Bramki: 0:1 Beniamin Trzepacz - 20’,
0:2 Szymon Ignaczak - 23’, 0:3 Michał
Ignaczak - 58’, 1:3 Mateusz Wachowiak
- 76’, 1:4 Szymon Ignaczak - 78’.

trafieniu Roberta Skrobacza w 61.
minucie. Wynik spotkania ustalił
tuż przed jego końcem Mikołaj Obsadny. Tymczasem kolejne rozczarowanie przeżyli kibice z Mroczenia.
Przed tygodniem piłkarze Orła sprawili duży zawód swoim kibicom,
przegrywając na własnym obiekcie z
Turem Turek aż 0:4. Fiaskiem okazała się również próba zrehabilitowania
za tę porażkę podczas wyjazdowego
meczu z Zielonymi Koźminek. Drużyna Marka Wojtasiaka przegrała
dość niespodziewanie z ligowym outsiderem 0:2 (0:1). O porażce mroczenian zadecydowały ostatnie minuty
pierwszej i drugiej połowy. Najpierw
prowadzenie ostatniemu zespołowi
rozgrywek dał w 40. minucie Fabian
Baraniak, a kropkę nad „i” postawił
w drugiej minucie doliczonego czasu
gry Bartosz Kaźmierczak.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 3 (1)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Czajka - 14’, 2:0
Krzysztof Słowiński - 63’, 3:0 Wiktor Budzyński - 67’, 3:1 Mateusz Czajka - 83’
(samobójcza).

MGKS Tulisia Tuliszków
GKS Wilki Wilczyn
MLKS Odolanovia Odolanów
LKS Piast Czekanów

UWAGA: Mecz przełożony na 22 maja 2019 roku.

KKS Astra Krotoszyn
4 (0)
LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)

25
23
23
22
15
14
13
13

KS Stal Pleszew
GKS Sompolno

11:00
16:00
16:30
17:00

KP Victoria Ostrzeszów
SKP Słupca

2 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Robert Skrobacz - 61’, 2:0
Mikołaj Obsadny - 87’.
Bramki: 1:0 Marcin Kwiatkowski - 70’
(samobójcza), 2:0 Szymon Jankowski
- 79’, 3:0 Łukasz Budziak - 84’, 4:0 Damian Gmerek - 90’.

4 (3)
2 (1)

Bramki: 1:0 Tomasz Kapałka - 9’, 1:1
Mateusz Ławniczak - 17’, 2:1 Mateusz
Raczyk - 27’, 3:1 Jacek Pacyński - 35’
(z karnego), 3:2 Filip Wieczorek - 78’, 4:2
Tomasz Zawada - 80’.

0
0

15:00
16:00
16:00
17:00

Najskuteczniejsi strzelcy
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
Patryk Adamski (Raszkowianka)
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
Program 24. kolejki
Sobota, 4 maja 2019 roku
Polonus Kazimierz – Piast Czekanów
Victoria Ostrzeszów – Raszkowianka
Odolanovia – Astra Krotoszyn
Tulisia Tuliszków – Zieloni Koźminek
Niedziela, 5 maja 2019 roku
Stal Pleszew – Wilki Wilczyn
Orzęł Mroczeń – SKP Słupca
Piast Kobylin – Biały Orzeł
GKS Sompolno – Tur Turek

Tymczasem w ostatnich tygodniach dobre wrażenie sprawiają
gracze Tura Turek. Przed tygodniem
piłkarze z Turku rozbili na wyjeździe
Orła Mroczeń, a w minionej kolejce
nie dali szans dobrze spisującemu się
wiosną Piastowi Kobylin. Dla Piasta była to druga z rzędu dotkliwa
porażka. Tydzień po tym, jak ekipa
trenera Jarosława Ploty uległa 0:4
Wilkom Wilczyn, z kobylinianami
rozprawił się Tur Turek, zwyciężając
4:1. Przyjezdni po pierwszej połowie
prowadzili 2:0 po golach Beniamina
Trzepacza i Szymona Ignaczaka. W
58. minucie wynik podwyższył Michał Ignaczak. Niespełna kwadrans
przed końcem Piast odpowiedział honorowym trafieniem Mateusza Wachowiaka, a niedługo potem wynik
ustalił Michał Ignaczak.
Jedno z ciekawszych spotkań
dwudziestej drugiej kolejki rozegrano w Krotoszynie, gdzie tamtejsza
Astra podejmowała Raszkowiankę
Raszków. W meczu tym bardzo długo utrzymywał się rezultat bezbramkowy. Ale w ostatnich dwudziestu
minutach gospodarze stłamsili rywali i ostatecznie wygrali aż 4:0. Worek
z golami rozwiązał się dopiero w 70.
minucie, kiedy to prowadzenie Astrze
dał Marcin Kwiatkowski, kierując
głową piłkę do własnej bramki po
dośrodkowaniu Szymona Polowczyka z rzutu rożnego. Dziewięć minut
później na 2:0 podwyższył Szymon
Jankowski, wykorzystując podanie
wprowadzonego z ławki Dominika
Piwowara. Potem do siatki trafił Łukasz Budziak, pokonując bramkarza
Raszkowianki technicznym strzałem
sprzed pola karnego. W ostatniej
minucie regulaminowego czasu gry
drugą asystę zanotował Szymon Polowczyk. Tym razem dośrodkowanie
lewego obrońcy wykorzystał Damian
Gmerek, który głową skierował piłkę
do bramki. Do końca sezonu pozostało jeszcze osiem kolejek i dwadzieścia
cztery punkty do zdobycia. Matematyczne szanse na utrzymanie mają
więc jeszcze wszystkie drużyny, ale
analizując sytuację i formę zespołów

IV Liga Grupa Wielkopolska
28. kolejka | wiosna 2019
Warta Międzychód – Polonia Kępno . .......– 2:0
Kotwica Kórnik – Sokół Pniewy . ..............– 4:1
Victoria Września – KS Opatówek ............– 0:1
Centra Ostrów – Olimpia Koło . ................– 3:0
Unia Swarzędz – Nielba Wągrowiec .........– 1:3
Lubuszanin – Polonia Leszno ...................– 3:0
Ostrovia Ostrów – Pogoń Nowe S. . ..........– 0:3
LKS Gołuchów – Krobianka Krobia . .........– 6:0
Obra Kościan – Tarnovia Tarnowo . ..........– 3:1
Zjednoczeni – Orkan Śmiłowo .................– 2:3
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 28 63 66:22
2. MKS Nielba Wągrowiec
28 62 56:29
3. SKS Unia Swarzędz
28 57 56:36
4. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 28 48 53:36
5. KP Obra 1912 Kościan
28 48 43:31
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 28 48 57:41
7. LKS Gołuchów
28 45 54:39
8. LZS Orkan Śmiłowo
28 40 42:42
9. KS Polonia 1912 Leszno
28 40 36:28
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 28 38 42:38
11. KKS Polonia Kępno
28 38 45:47
12. MKS Victoria Września
28 37 41:33
13. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 28 37 41:47
14. KSS Kotwica Kórnik
28 34 53:56
15. KS Opatówek
28 34 29:41
16. KS Sokół Pniewy
28 33 33:62
17. MLKP Warta Międzychód 28 29 44:57
18. LZS Krobianka Krobia
28 22 26:72
19. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 28 20 36:58
20. MKS Olimpia Koło
28 11 31:69
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
22. kolejka | wiosna 2019
Zieloni Koźminek – Orzeł Mroczeń ..........– 2:0
Victoria Ostrzeszów – SKP Słupca . ...........– 2:0
Piast Kobylin – Tur Turek ........................– 1:4
Astra Krotoszyn – Raszkowianka .............– 4:0
Tulisia Tuliszków – Wilki Wilczyn .............– 0:0
Stal Pleszew – GKS Sompolno . ................– 4:2
Polonus Kazimierz – Biały Orzeł ..............– 3:1
Odolanovia – Piast Czekanów . .....– przełożony
1. KP Victoria Ostrzeszów
22 61 75:18
2. SKP Słupca
22 51 73:33
3. MLKS Odolanovia Odolanów 21 45 52:17
4. LZS Orzeł Mroczeń
22 41 49:30
5. KS Stal Pleszew
22 40 56:29
6. KKS Astra Krotoszyn
22 32 32:36
7. KS Piast Kobylin
22 31 35:41
8. LKS Raszkowianka Raszków 22 28 25:55
9. GKS Sompolno
22 27 32:45
10. MKS Tur 1921 Turek
22 27 26:30
11. GKS Wilki Wilczyn
22 26 33:30
12. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 22 26 34:41
13. MGKS Tulisia Tuliszków
22 25 34:53
14. LKS Piast Czekanów
21 22 26:43
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 22 12 24:60
16. GOS Zieloni Koźminek
22 10 16:61
Kaliska Klasa Okręgowa
22. kolejka | wiosna 2019
Prosna Kalisz – GKS Grębanin .................– 2:3
Victoria Skarszew – Zefka Kobyla Góra . ..– 2:1
WKS Witaszyce – GKS Żerków .................– 1:7
Olimpia Brzeziny – Pogoń Trębaczów ......– 2:1
LZS Cielcza – LKS Czarnylas . ...................– 3:4
Victoria Laski – Barycz Janków P. . ..........– 1:2
LZS Doruchów – GKS Rychtal . .................– 1:2
CKS Zbiersk – Korona-Pogoń ...................– 1:1
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
22 51 61:15
2. GKS Rychtal
22 49 50:28
3. LKS Czarnylas
22 42 53:33
4. Barycz Janków Przygodzki 22 42 42:29
5. GKS Grębanin
22 38 52:32

6. KS Victoria Skarszew
22 35 47:40
7. WKS Witaszyce
22 35 47:48
8. LKS Olimpia Brzeziny
22 31 38:41
9. LZS Doruchów
22 30 29:41
10. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 22 28 30:31
11. GKS Żerków
22 27 28:34
12. LZS Cielcza
22 26 39:39
13. LZS Pogoń Trębaczów
22 26 25:40
14. KS Prosna Kalisz
22 22 39:52
15. CKS Zbiersk
22 19 22:41
16. LZS Victoria Laski
22 2 16:74
Kaliska Klasa A Grupa 1
19. kolejka | wiosna 2019
Żaki Taczanów – Pelikan Nowy Karolew ..– 3:2
Sokoły Droszew – LZS Godziesze .............– 0:3
Ogniwo Łąkociny – Czarni Dobrzyca ........– 2:1
Grom Golina – KS Kościelna Wieś ............– 2:1
Szczyt Szczytniki – Prosna Chocz –............. 1:0
Gladiatorzy Pieruszyce – LKS II Gołuchów .– 0:0
Jaskiniowiec Rajsko – RKS Radliczyce ......– 2:0
1. LZS Ogniwo Łąkociny
19 54 69:15
2. LZS Grom Golina
19 42 65:31
3. LKS II Gołuchów
19 41 56:19
4. MLKS Czarni Dobrzyca
19 37 44:24
5. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 19 31 46:32
6. LZS Szczyt Szczytniki
19 27 45:51
7. KS Jaskiniowiec Rajsko
19 26 29:36
8. LZS Godziesze
19 26 39:41
9. PUKS Sokoły Droszew
19 25 49:54
10. LZS Prosna Chocz
19 24 38:42
11. UKS Żaki Taczanów
19 22 37:44
12. KS Kościelna Wieś
19 22 42:66
13. RKS Radliczyce
19 13 22:63
14. LZS Pelikan Nowy Karolew 19 0 14:77
Kaliska Klasa A Grupa 2
19. kolejka | wiosna 2019
Strażak Słupia – Ostrovia II Ostrów .........– 2:1
OKS Ostrów Wlkp. – Sokół Bralin . ...........– 1:0
Płomień Opatów – LZS Czajków ...............– 4:1
Zawisza Łęka O. – Sulimirczyk ................– 1:0
Pelikan Grabów – Wielkopolanin .............– 4:3
KS Rogaszyce – LKS Jankowy ..................– 0:2
Sokół Świba ........................................– pauza
1. LZS Pelikan Grabów
18 40 43:17
2. LZS Strażak Słupia
17 32 34:28
3. LKS Zawisza Łęka Opatowska 18 31 28:25
4. OKS Ostrów Wlkp.
17 31 40:26
5. LKS Sokół Świba
17 30 49:36
6. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 17 27 38:27
7. LKS Jankowy 1968
18 27 30:37
8. KS Rogaszyce
18 25 23:30
9. LKS Sokół Bralin
18 22 28:31
10. LZS Płomień Opatów
18 20 29:35
11. LZS Czajków
17 14 28:36
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 17 13 17:37
13. LKS Wielkopolanin Siemianice 18 9 36:58
Kaliska Klasa B Grupa 3
12. kolejka | wiosna 2019
Dąb Dębnica – Polonia II Kępno ..............– 0:3
LZS Mikorzyn – LZS Ostrówiec .................– 0:6
Lilia Mikstat – Zryw Kierzno ....................– 5:0
LZS Siedlików – Masovia Kraszewice . ......– 0:2
KS Hanulin – LZS Trzcinica ......................– 4:0
1. LZS Lilia Mikstat
12 36 47:9
2. LZS Ostrówiec
12 22 32:20
3. KS Hanulin
12 20 26:16
4. LZS Siedlików
12 20 28:22
5. LKS Masovia Kraszewice
12 15 16:23
6. LZS Mikorzyn
12 13 25:37
7. LKS Dąb Dębnica
12 13 28:33
8. LZS Zryw Kierzno
12 13 31:38
9. KKS Polonia II Kępno
12 13 18:33
10. LZS Trzcinica
12 7 19:39

w ligowej tabeli głównych kandydatów do pożegnania z tym szczeblem
rozgrywkowym należy upatrywać
wśród Zielonych Koźminek oraz
Białego Orła Koźmin Wielkopolski.
Drużyna Białego Orła, która jeszcze
nie tak dawno z sukcesami występowała w czwartej lidze, ma już na
koncie osiemnaście porażek. Tym
razem podopieczni trenera Adama
Zielińskiego przegrali na wyjeździe z Polonusem Kazimierz Biskupi
1:3. Miejscowi objęli prowadzenie w
pierwszej fazie meczu za sprawą Mateusza Czajki. Po przerwie gole dla

gospodarzy strzelali jeszcze Krzysztof Słowiński i Wiktor Budzyński.
Tego dnia koźminianom nie było dane
trafić do siatki, albowiem honorowa
dla nich bramka była dziełem Mateusza Czajki, który zaskoczył bramkarza swojej drużyny strzałem głową po
rzucie rożnym wykonywanym przez
gości. Strata Białego Orła do bezpiecznych miejsc w tabeli wynosi już
dziesięć punktów. Zapewne strata ta
ulegnie powiększeniu, bo zajmujący
czternastą lokatę Piast Czekanów, ma
rozegrane o jedno spotkanie mniej od
koźminian.
BAS
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Sport

piłka nożna
FOT: Norbert Gałązka (kkskalisz.pl)

Piłka nożna >>> Piłkarze KKS-u Kalisz zdobyli ósmy Puchar Polski w historii klubu. Podopieczni Dariusza Marca sięgnęli po okręgowe trofeum po trzech latach przerwy

Historyczny pogrom w finale,
pierwszy taki wynik w historii

KKS Kalisz w środowym finale Pucharu Polski na szczeblu okręgowym nie dał najmniejszych szans Jarocie
Jarocin. Grający przed własną publicznością kaliszanie wygrali aż 6:0 (4:0) i tym samym po raz ósmy w historii
sięgnęli po to trofeum. To najwyższa wygrana w decydującym spotkaniu w dotychczasowej historii pucharowych rozgrywek w naszym okręgu.

W środowym finale Okręgowego
Pucharu Polski kaliszanie rozbili Jarotę Jarocin 6:0. Hattrickiem popisał
się Hubert Antkowiak, a po jednym
golu dołożyli Robert Tunkiewicz,
Patryk Jarantowicz i Alan Janowski, który w 38. minucie pokonał
własnego bramkarza. Podopieczni
Dariusza Marca dominowali nad
rywalem od pierwszej do ostatniej
minuty. Worek z bramkami rozwiązali już w 4. minucie, kiedy po faulu
na Ivanie Vidalu Gonzalezie arbiter
podyktował rzut karny, a skutecznie

na bramkę zamienił go Hubert Antkowiak. Było to pierwsze, ale nie
ostatnie trafienie czołowego snajpera
KKS-u. Na listę strzelców wpisał się
ponownie już cztery minuty później.
W 28. minucie prowadzenie miejscowych podwyższył Robert Tunkiewicz, który pokonał Bartosza Kubiaka perfekcyjnie wykonanym rzutem
rożnym. Kaliszanie dobili rywala
jeszcze przed przerwą. Mateusz Żebrowski dograł w pole karne do Gonzaleza, którego strzał rozpaczliwie
próbował powstrzymać Alan Janow-

ski, niestety pechową interwencją zaliczył samobójcze trafienie. KKS nie
zwolnił tempa także po przerwie. W
53. minucie idealnym, prostopadłym
podaniem ze środka boiska popisał się
Tunkiewicz, piłkę przejął Antkowiak
i w sytuacji sam na sam z bramkarzem Jaroty skompletował hattricka, podwyższając na 5:0. Mimo iż w
kolejnych minutach trener Dariusz
Marzec dał odpocząć czołowym graczom, przewaga kaliszan nie zmalała,
a zmiennicy okazali się równie wartościowi. W doliczonym czasie gry wy-

Finał Pucharu Polski

KKS Kalisz
JKS Jarota Jarocin

6 (4)
0 (0)

Bramki: 1:0 Hubert Antkowiak - 4’, 2:0
Hubert Antkowiak - 8’, 3:0 Robert Tunkiewicz - 28’, 4:0 Alan Janowski - 38’ (samobójcza), 5:0 Hubert Antkowiak - 53’,
6:0 Patryk Jarantowicz - 90’.
KKS Kalisz: Adam Wasiluk – Patryk Palat, Marcin Lis, Mateusz Żytko, Nikodem Fiedosewicz (Damian Ślesicki - 78’), Mateusz Żebrowski (Patryk
Jarantowicz - 57’), Robert Tunkiewicz (Mateusz
Gawlik - 60’), Pavlo Hordijczuk, Todor Trayanov
(Ernest Dzięcioł - 81’), Ivan Vidal Gonzalez (Mateusz Stefaniak - 74’), Hubert Antkowiak (Tomasz
Owczarek - 65’). Trener: Dariusz Marzec.
Jarota: Bartosz Kubiak – Alan Janowski, Krzysztof Matuszak, Jędrzej Ludwiczak (Piotr Stachowiak
- 80’), Piotr Skokowski, Adam Męcfel (Szymon
Komendziński - 80’), Beniamin Wrembel (Miłosz
Kowalski - 65’), Jakub Nowak, Dawid Idzikowski, Patryk Kieliba (Daniel Tomaszewski - 76’), Mikołaj Łopatka (Patryk Adamski - 76’). Trener: Piotr Garbarek.

nik ustalił Patryk Jarantowicz, który
obsłużony podaniem przez Mateusza
Stefaniaka sprytnie wymanewrował
obrońców Jaroty i pokonał bezradnego Bartosza Kubiaka. Sześć goli
zdobytych przez KKS to najokazalszy wynik w historii finałów Pucharu
Polski na szczeblu okręgu kaliskiego.
Kaliszanie powalczą teraz o triumf
na szczeblu wojewódzkim. Jego zwycięzca zagra w rundzie wstępnej rozgrywek centralnych.
BAS

Piłka nożna >>> Zarząd PZPN przyjął uchwałą Regulamin Ochrony Danych dla PZPN. Wprowadza ona ważne zmiany w
organizacji rozgrywek w niższych ligach, które zakończą się likwidacją Okręgowych Związków Piłki Nożnej

Rewolucja w niższych ligach, likwidacja Kaliskiego OZPN
Polski Związek Piłki Nożnej podjął uchwałę, że rozgrywki prowadzić będą wyłącznie wojewódzkie związki. To oznacza, że od 1 lipca w Kaliszu nie
będzie futbolowego okręgu. Dla klubów ma być prościej i taniej, ale czy w niektórych kwestiach prościej i wygodniej?

W środę, 24 kwietnia Zarząd
Polskiego Związku Piłki Nożnej
przyjął uchwałą Regulamin Ochrony
Danych dla Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Regulamin upoważnia wyłącznie członków Polskiego Związku
Piłki Nożnej, w tym Wojewódzkie
Związki Piłki Nożnej do przetwarzania danych osobowych, także
związanych z rozgrywkami piłkarskimi. Co to oznacza w praktyce? Że
rozgrywki prowadzić będzie u nas
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej,
natomiast Kaliski Okręgowy Zwią-

zek Piłki Nożnej straci osobowość
prawną. Na stronie pzpn.pl czytamy,
że Zarząd PZPN, mając na uwadze
między innymi postanowienia Parlamentu Europejskiego oraz Rady
UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
postanowił, że od 1 lipca 2019 roku
wszystkie rozgrywki piłki nożnej,
odbywające się na terenie działania
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, mogą być prowadzone wyłącz-

nie przez związki – jako organizacje
członkowskie PZPN – lub działając
z ich upoważnienia jednostki organizacyjne danego WZPN, nie posiadające osobowości prawnej. Władze
Polskiego Związku Piłki Nożnej
zapewniają, że nowe przepisy przyniosą między innymi niższe opłaty
dla klubów i uproszczenie procedur rejestracyjnych zawodników.
Kaliski Okręgowy Związek Piłki
Nożnej w takiej formie jak obecnie
na pewno przestanie istnieć. Walne
Nadzwyczajne Zebranie Delegatów

Kaliskiego OZPN zadecyduje o majątku i rozwiązaniu stowarzyszenia.
Nie jest wykluczone, że w Kaliszu
pozostanie biuro, oddział Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Niestety, istnieją również obawy, że
wiele klubów z przeróżnymi sprawami będzie jeździć do Poznania
zamiast Kalisza. Czas pokaże, jak to
będzie wyglądać. Na pewno w takiej
formie jak teraz, Kaliskiego OZPN
już nie będzie, bo rozgrywki prowadzić będzie Poznań.
BAS

Piłka nożna >>> W poświąteczny wtorek miał miejsce start jednego z najważniejszych projektów Polskiego Związku
Piłki Nożnej, mających na celu podniesienie i ujednolicenie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży

Rozpoczął się program certyfikacji szkółek i akademii

We wtorek, 23 kwietnia rozpoczął się Program Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek i akademii piłkarskich. To innowacyjny projekt piłkarskiej centrali skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci. Do 30
czerwca 2019 roku na stronie www.laczynaspilka.pl/certyfikacja można składać odpowiednie formularze zgłoszeniowe.
Fundamentalnymi założeniami
programu Polskiego Związku Piłki
Nożnej jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego, stałe
wyznaczanie standardów pracy z
młodymi zawodnikami, pomoc w ich
szkoleniu, podnoszenie kompetencji
fachowców dbających o sportowy i
społeczny rozwój piłkarzy oraz szeroko rozumiana weryfikacja szkółek i
akademii piłkarskich. Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice oraz dzieci
trenujące piłkę nożną będą mieć pewność, że szkółka piłkarska spełnia
wyznaczane standardy szkoleniowe,
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jest bezpieczna, a jej kadra instruktorsko-trenerska ma kwalifikacje niezbędne do szkolenia zawodników. Z
kolei szkółka zyska przewagę rynkową poprzez prestiżowe wyróżnienie
ze strony Polskiego Związku Piłki
Nożnej. – Wszystkim nam zależy,
by reprezentacja Polski osiągała
jak najlepsze wyniki. Program Certyfikacji Polskiego Związku Piłki
Nożnej dla szkółek piłkarskich jest
jednym z kluczowych projektów prowadzących do tego, by tak właśnie
było – podkreślał Zbigniew Boniek,
prezes Polskiego Związku Piłki Noż-

nej. W Program Certyfikacji zaangażował się też polski rząd. Dzięki temu
Ministerstwo Sportu i Turystyki
przez trzy lata wesprze szkółki piłkarskie i ich oddziały, które uzyskają
certyfikat, łączną kwotą 130 milionów złotych (35 milionów złotych w
2020 roku, 45 milionów złotych w
2021 roku oraz 50 milionów złotych
w 2022 roku). Pieniądze z ministerstwa będzie można przeznaczyć na
wynagrodzenie trenerów, podwyższanie ich kwalifikacji i wynajem
obiektów sportowych. O certyfikat
na jednym z trzech poziomów (brą-
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zowy, srebrny oraz złoty) mogą się
ubiegać podmioty szkolące dzieci w
co najmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału U6 – U13, w okresie
nie krótszym niż dwa ostatnie pełne
sezony. Certyfikaty zostaną przyznane we wrześniu 2019 r. i będą obowiązywały przez dwa sezony piłkarskie,
czyli do czerwca 2021 roku. Złożenie formularza, jego akceptacja oraz
zakwalifikowanie do programu nie
jest jednoznaczne z nadaniem certyfikatu. Szczegółowe informacje na
temat Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek

I Liga Wojewódzka Juniora A2
6. kolejka | wiosna 2019
Marcinki Kępno – Lider Swarzędz ............– 4:0
Kotwica Kórnik – Obra Kościan ................– 2:0
Korona Zakrzewo – Sparta Konin ............– 6:1
Kania Gostyń – Zjednoczeni .........– przełożony
1. KSS Kotwica Kórnik
5 33 19:2
2. MUKS Marcinki Kępno
6 32 15:3
3. KS Korona Zakrzewo
5 28 20:8
4. MKS Kania Gostyń
5 22 8:10
5. CKS Sparta Konin
6 21 6:18
6. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 5 18 12:22
7. UKS Lider Swarzędz
6 15 9:16
8. KP Obra 1912 Kościan
6 4 6:16
I Liga Okręgowa Juniora A1 Grupa 2
10. kolejka | wiosna 2019
Strażak Słupia – Astra Krotoszyn .............– 1:3
Orły Komorów – Sokół Bralin ..................– 2:2
Ogniwo Łąkociny – FA Ostrów Wlkp. –. przełożony
Czarni Wierzbno...................................– pauza
1. LKS Czarni Wierzbno
8 22 33:4
2. KKS Astra Krotoszyn
8 20 29:10
3. LZS Strażak Słupia
9 16 21:18
4. LKS Sokół Bralin
9 8 16:27
5. UKS Orły Komorów
8 6 11:18
6. FA Ostrów Wlkp.
8 6 16:25
7. LZS Ogniwo Łąkociny
8 4 12:36
I Liga Okręgowa Juniora B1 Grupa 2
12. kolejka | wiosna 2019
Orzeł Mroczeń – LZS Doruchów ...............– 4:1
Victoria Ostrzeszów – Zefka Kobyla Góra .– 7:2
1. MLKS Odolanovia Odolanów 8 24 49:3
2. KP Victoria Ostrzeszów
9 24 67:11
3. LZS Orzeł Mroczeń
8 13 23:26
4. LZS Pelikan Grabów
8 12 23:26
5. KLKS Zefka Kobyla Góra
8 7 24:33
6. LKS Sokół Świba
7 3 14:44
7. LZS Doruchów
8 0 6:63
I Liga Wojewódzka Trampkarza
C2 Grupa 2
6. kolejka | wiosna 2019
KKS Kalisz – Marcinki Kępno ...................– 3:3
Warta Poznań – Górnik Konin .................– 0:0
Victoria Września – Ostrovia Ostrów ........– 2:0
SKP Słupca – AT Krotoszyn ......................– 0:5
1. KS Warta Poznań
7 19 38:2
2. KS Górnik Konin
7 17 17:7
3. MKS Victoria Września
7 13 19:16
4. AT Krotoszyn
7 8 18:21
5. MUKS Marcinki Kępno
7 7 17:20
6. KKS Kalisz
7 7 14:24
7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 7 5 13:21
8. SKP Słupca
7 1 9:34
II Liga Okręgowa Trampkarza
C1 Grupa 2
10. kolejka | wiosna 2019
LZS Mikorzyn – Sokół Bralin ...................– 0:2
Odolanovia – Olimpia Brzeziny ...............– 5:5
1. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 8 22 52:3
2. LKS Olimpia Brzeziny
8 20 37:11
3. LKS Sokół Bralin
9 18 33:18
4. LZS Strażak Słupia
8 12 21:16
5. LKS Wielkopolanin Siemianice 7 4 8:29
6. LZS Mikorzyn
9 4 5:49
7. MLKS Odolanovia Odolanów 9 4 15:45
I Liga Okręgowa Trampkarza C2
10. kolejka | wiosna 2019
Calisia Kalisz – KUKS Zębców ..................– 1:8
Victoria Ostrzeszów – Jarota Jarocin ........– 0:1
Centra Ostrów – Czarni Dobrzyca ............– 8:2
1. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 9 20 44:15
2. KP Calisia Kalisz
8 19 41:14
3. JKS Jarota Jarocin
9 16 18:17
4. KP Victoria Ostrzeszów
9 13 28:18
5. MLKS Czarni Dobrzyca
8 12 25:30
6. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 9 4 17:51
7. MUKS Marcinki Kępno
8 3 16:44

piłkarskich można znaleźć na stronie:
www.laczynaspilka.pl/certyfikacja.
Osobą odpowiedzialną za realizację
działań w Wielkopolsce jest regionalny specjalista do spraw rozwoju piłki
amatorskiej, Łukasz Nowak. Można
się z nim skontaktować telefonicznie
pod numerem 510-877-269.
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