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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
5 maja br., w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki Ręcznej w Kępnie, w ramach Tanecznej Majówki, odbył
się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Impreza odbywa się już
od kilkunastu lat i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń tancerzy i miłośników tańca.
str. 6

Fot. T. Gatner

Powiatowe święto
strażaków w Laskach

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

str. 9

lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

30 lat

Towarzystwa
Historycznego
im. Szembeków
str. 4

70 aktywnych lat
str. 13

Pracowity i pełen sukcesów
weekend bralińskich kolarzy
str. IV „ES”

Informacje

aktualności
Rozpoczęcie sezonu Kępińskich Spotkań Klasyków

Oldtimery
na kępińskim Rynku

Zlot odwiedziło około 60 pojazdów produkcji
amerykańskiej, włoskiej, francuskiej, jak i polskiej

3 maja br. kępiński Rynek stał się
miejscem rozpoczęcia sezonu Kępińskich Spotkań Klasyków. Właściciele
– głównie z naszego regionu – i miłośnicy oldtimerów zgromadzili się,
aby podziwiać zabytkowe samochody i motocykle. - Mimo niesprzyjającej pogody zlot odwiedziło około
60 pojazdów. Na Rynek zjechały się
pojazdy produkcji amerykańskiej,
włoskiej, francuskiej, jak i polskiej.
Najstarszy pojazd był z 1948 roku –

W środę, 8 maja 2019 r., w Kępnie upamiętniono 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej

Narodowy Dzień Zwycięstwa w Kępnie

Z tej okazji delegacje władz samorządowych Miasta i Gminy Kępno, przedstawicieli instytucji i organizacji, poczty sztandarowe oraz
mieszkańcy zgromadzili się pod pomnikiem na Rynku w Kępnie. Punktualnie o godz. 12:00 zawyła syrena
i uczestnicy uroczystości oddali hołd
poległym.
Po zakończeniu uroczystości na
Rynku kwiaty złożono także pod
pomnikiem na kępińskim Rondzie
Kombatantów.
74. rocznicę zwycięstwa uczciły
także władze powiatowe. Starosta kępiński Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka złożyli kwiaty i
zapalili znicze pod tablicą Poległych
i Zmarłych za Wolność Ojczyzny na
kępińskim cmentarzu parafialnym.

Narodowy Dzień Zwycięstwa święto państwowe ustanowione przez
Sejm na 8 maja - zostało wprowadzone na mocy ustawy uchwalonej
24 kwietnia 2015 r. Upamiętnia ono

O godz. 12:00 zawyła syrena i rozpoczęły się
uroczystości na kępińskim Rynku

mówi Dawid Pietrzak z Kępińskich
Spotkań Klasyków. Zabytkowe pojazdy wzbudzały ogromne zainteresowanie licznego grona mieszkańców.
- To pierwszy zlot w tym sezonie,
który rozpoczyna wiele zlotów w całym powiecie, trwających aż do końca września – dodaje. Około godziny
13.00 wszyscy uczestnicy w paradzie
udali się na sąsiedni zlot do Ostrzeszowa. 			
KR
Włodarze powiatu kępińskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą
Poległych i Zmarłych za Wolność Ojczyzny na kępińskim cmentarzu parafialnym

Monice Tracz

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Ojca
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami.
Jednocześnie ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa zniosła przewidziane dotych-

czas na 9 maja Narodowe Święto
Zwycięstwa i Wolności oraz spowodowała utratę mocy dekretu z 8 maja
1945 r., który je wprowadził.
Druga wojna światowa zakończyła się podpisaniem aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec w Berlinie
8 maja 1945 r. o godz. 22.30 czasu
środkowo-europejskiego. Działania
wojenne zostały przerwane o godz.
23.01.
Oprac. bem

Inwestycje drogowe Powiatu Kępińskiego oraz Gminy Kępno znalazły się na liście zadań,
które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Powiat Kępiński i Gmina Kępno
z dofinansowaniem inwestycji drogowych
Opublikowana przez wojewodę
wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna lista zatwierdzona została przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na
dofinansowanie w Wielkopolsce może
liczyć 55 zadań powiatowych i gminnych.
Na konta wielkopolskich samorządów wpłynie 105,2 mln zł. Środki pochodzą z wprowadzonego w grudniu
2018 roku programu pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych.
Wśród zadań powiatowych ponad 7 mln 660 tys. zł (dokładnie
7.660.461,00 zł) trafić ma w bieżącym

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19%
NIE WIEM - 1%
TAK - 80%
( Wyniki na dzień 15.05.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

roku do powiatu kępińskiego. Dofinansowane zostały dwie inwestycje
drogowe. Na przebudowę drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice – Kierzno w gminie Kępno
przyznano dofinansowanie w wysokości 2.921.951,00 zł. Przebudowa drogi
powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski
Borek i 5688P Laski Borek - Wielki
Buczek na odcinku od km 5+113,15
do km 7+489,68 w miejscowościach
Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica –
Powiat Kępiński otrzyma 4.738.510,00
zł. W obu przypadkach przyznane
kwoty stanowią 50% wartości dofinansowanych zadań.
Z kolei wśród dróg gminnych środki otrzyma Gmina Kępno. Na budowę
zachodniego obejścia miasta – etap
II (budowa ul. Bohaterów Września)
przyznano dofinansowanie w wysokości 2.581.408,00 zł, co stanowi połowę
kosztów planowanej inwestycji.
- Celem programu jest przyspieszenie powstawania nowocze-

snej i bezpiecznej infrastruktury
drogowej na szczeblu lokalnym. To
właśnie na poziomie lokalnym infrastruktura drogowa jest podstawowym
elementem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, która
przyczynia się do poprawy poziomu
życia obywateli - tłumaczy wojewoda
Z. Hoffmann. Ponadto celem FDS jest
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych
lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności
i dostępności terenów inwestycyjnych.
- Dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w
Wielkopolsce obejmie 35 inwestycji
gminnych i 20 zadań powiatowych.
Łączna kwota dofinansowania to 105
mln zł. Gratuluję wszystkim samorządom, które otrzymały środki i życzę dobrej i szybkiej realizacji potrzebnych
inwestycji - mówi wojewoda.
Oprac. bem
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Informacje

Wydarzenia

Stowarzyszenie Seniorów „Razem” w partnerstwie z Całodziennym Klubem Seniora
„Pod Żurawiem” otrzymało dotację ze środków Powiatu Kępińskiego na realizację projektu pt. „Karta żywej historii”

Promują aktywność seniorów

Projekt pt. „Karta żywej historii” otrzymał finansowe wsparcie w
ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu
Kępińskiego w 2019 r.
W jego ramach stworzona została oferta związana z promowaniem
aktywności w zakresie pomocy społecznej kierowana do osób powyżej
60. roku życia i osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kępińskiego.
Projekt zakłada przeprowadzenie
dwóch zadań. Pierwszym z nich jest
nagranie wywiadów z seniorami oraz
ich emisja na antenie w radia „Sud”.
W ten sposób zaprezentowani zostaną uczestnicy projektu, a przy tym

Sfinansowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wystawę pn. „Powstanie wielkopolskie” oglądać
można w maju w Powiatowej Bibliotece Publicznej przy
ul. Sienkiewicza w Kępnie

Prezentują
powstańcze pamiątki
Zorganizowane zostaną m.in. spotkania z osobami
działającymi na rzecz pożytku publicznego

Projekt pt. „Karta żywej historii” to kolejna inicjatywa mająca na celu ukazanie
potencjału seniorów oraz wsparcie ich aktywności na różnorodnych polach

Fabryka Mebli

zatrudni

tapicerów
Chcesz dowiedzieć się więcej
- skontaktuj się z nami!
Perzów 106c, tel. 604 219 972, dawid@linneo.pl

podkreślona wartość ich aktywności
i pracy. - W trakcie wywiadów przedstawione zostaną ciekawe informacje związane z ich życiem na emeryturze. Pokażemy, że w każdym wieku
można rozwijać swoje pasje i dzielić
się tym z innymi - tłumaczy kierownik kępińskiego Klubu Seniora Anna
Jarczak.
Drugie z zadań projektowych
ma na celu przedstawienie pięciu
zaproszonych gości, którzy z własnej inicjatywy założyli organizacje
działające na rzecz pożytku publicznego. - W ten sposób chcemy podkreślić olbrzymie znaczenie działań
dla społeczności lokalnej. Ma to też
służyć zwiększeniu świadomości
uczestników, jak i przedstawieniu
codziennych problemów, z którymi
się borykają – wyjaśnia A. Jarczak.
- 10 czerwca w kinie „Sokolnia”
odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy wszystkie zainteresowane
osoby – dodaje.
Oprac. bem

Rok temu, dokładnie 25 kwietnia 2018 r., Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Kępnie uczestniczyła w
akcji zbierania nieznanych dotąd pamiątek po powstaniu wielkopolskim.
W ubiegłym roku obchodziliśmy bowiem setną rocznicę powstania i była
to znakomita, a może i ostatnia, okazja, aby wydobyć z albumów rodzinnych, szuflad i szaf - wszelkie pamiątki dotyczące powstania, jego genezy,
przebiegu, uczestników i następstw.
Aby zachęcić Wielkopolan do
tego zadania, miasto Poznań wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ogłosiły
wielką akcję społeczną gromadzenia
do tej pory nieudostępnianych publicznie pamiątek powstańczych:
zdjęć, negatywów, listów, druków
ulotnych, legitymacji, szkiców, ry-

sunków, planów, pocztówek, map,
przedmiotów codziennego użytku
czy elementów wyposażenia wojskowego. Akcję przeprowadzono w 12
wielkopolskich miastach: Chodzieży,
Gnieźnie, Jarocinie, Kępnie, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Ostrowie Wlkp, Poznaniu,
Wągrowcu i Zbąszyniu.
Wszystkie wówczas przyniesione
materiały, po ich zdigitalizowaniu, zostały oddane właścicielom. Najcenniejsze i najbardziej wartościowe obiekty
zostały nagrodzone i opracowane.
Z tych właśnie najciekawszych
pamiątek powstała wystawa pt. „Powstanie wielkopolskie”, która w
grudniu 2018 roku została pokazana
na ulicach Poznania, a obecnie jest
prezentowana w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie.

Prelekcję na temat powstania wielkopolskiego
wygłosił historyk sztuki H. Bajor

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

2 maja br. odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy przez dyrektora
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Kępnie Wiesława Walasa. Na
spotkanie przybyli również przedstawiciele rodzin powstańców wielkopolskich, którzy otrzymali okolicznościowe katalogi wystawy.
Imprezę uświetnił występ chóru
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego pod kierunkiem
Jacka Klyty, w wykonaniu którego
uczestnicy spotkania usłyszeli kilka
pieśni patriotycznych związanych z
powstaniem wielkopolskim. Prelekcję na temat zrywu patriotycznego
Wielkopolan wygłosił historyk sztuki
Henryk Bajor.
Wszystkie pamiątki, które zostały zdigitalizowane podczas „Akcji:
powstanie wielkopolskie” zostały
także umieszczone w formie wirtualnej kolekcji na stronie Wirtualnego
Muzeum Historii Poznania: cyryl.
poznan.pl
Oprac. bem
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historia
30 lat temu w Kępnie z inicjatywy Władysława Szeląga powstało Towarzystwo Historyczne im. Szembeków

30 lat Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
W maju 1989 roku w Kępnie w
Klubie Nauczyciela odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Towarzystwa Historycznego im. Szembeków,
inicjatywę wspierali ks. dziekan
Dekanatu Kępińskiego Mieczysław
Gmerek z Siemianic i ksiądz prałat
kapelan biskupów poznańskich Zbigniew Rapior. Statut Towarzystwa
napisał mecenas Władysław Siła
Nowicki z Warszawy. Przypadek
sprawił, że w 1987 r. zorganizowałem
pierwsze spotkanie literackie w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym
im. majora Henryka Sucharskiego, a
następnie pojechałem do Siemianic,
by zobaczyć pałac rodowy Szembeków, gdzie do 1939 r. były archiwa
fredrowskie pielęgnowane przez
wnuczkę naszego komediopisarza,
który brał udział w kampanii napoleońskiej, mowa o Aleksandrze hr.
Fredrze. Pałac Szembeków po II wojnie światowej został przekształcony
w Leśny Zakład Doświadczalny im.
Juliana Marchlewskiego - filia obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. W tym samym czasie
poznawałem historie rodu Szembeków z Siemianic oraz historie powiatu kępińskiego.
W 1989 r. udałem się do Wrocławia, by spotkać się z profesorem
Bogdanem Zakrzewskim - fredrologiem, aby zaczerpnąć wiedzę na
temat wnuczki Aleksandra hr. Fredry

- Marii z Fredrów hr. Szembekowej. Profesor stwierdził wówczas, że
należy podjąć starania, aby w Kępnie miejscowa Biblioteka Publiczna
nosiła jej imię. Wcześniej, w 1988
r., w Hanulinie założyłem Klub Miłośników im. Marii z Fredrów hr.

stwa. Organizowałem spotkania historyczne i literackie we wszystkich
szkołach w Kępnie, w Szkole Podstawowej w Mikorzynie przypomniałem wybitną postać profesor Alicji
Iwańskiej, która do Mikorzyna zapraszała córki marszałka Józefa Pił-

Zebranie założycielskie TH im. Szembeków, w środku W. Szeląg w rozmowie z A. Tyrą

Szembekowej. W tym samym okresie
poznałem historię Kępna w latach
1918–1945 i to, co działo się w Kępnie
po II wojnie światowej. Spotkałem
się z Edwardem Drogim, poszukiwał on wszelkiej informacji o swoim
bracie, który został zamordowany w
Kępnie po II wojnie światowej przez
funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-

sudskiego. Wtedy jako prezes Klubu
Miłośników im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej w Hanulinie złożyłem stosowne pisma do miejscowej
Rady Miejskiej, by nadać Bibliotece
Publicznej w Kępnie imię Marii z
Fredrów hr. Szembekowej. Przyszedł
też czas na zmiany ulic, najpierw ul.
Obrońców Stalingradu na ulicę Księ-

8 maja 2019 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyła się uroczystość
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzone jest już od 1985
roku. Początkowo było wydarzeniem branżowym.
Obecnie od wielu już lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), czyli okres, w którym biblioteki organizują coraz więcej okolicznościowych
imprez promujących czytanie. Hasło tegorocznej
edycji Tygodnia Bibliotek brzmi „#biblioteka”.
Na spotkanie przybyły pracownice bibliotek
publicznych z terenu powiatu kępińskiego i członkinie kępińskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Gości powitał dyrektor PBP Wiesław Walas.
Uroczystość swoją obecnością uświetnił starosta
kępiński Robert Kieruzal, który złożył zebranym
życzenia z okazji ich święta oraz przekazał na
ręce bibliotekarek listy gratulacyjne i symboliczne
róże.
Listy gratulacyjne przesłały także: Iwona
Smarszcz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,

W uroczystości wzięły udział bibliotekarki
z terenu powiatu kępińskiego
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Listy gratulacyjne i symboliczne róże
przekazał starosta R. Kieruzal

Aneta Lipińska, przewodnicząca
kaliskiego Oddziału Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich oraz członkini
Zarządu Janina Patysiak. Spotkanie
uświetnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. A. Tansmana w Kępnie, który poprowadzili:
Edyta Szymańska i Przemysław
Kolarski.
Po części oficjalnej bibliotekarze
uczestniczyli w szkoleniu pt. „Bezpieczeństwo w sieci”, które poprowadził Damian Wabnic – Mobilny
Doradca Sektora 3.0.
Oprac. bem
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dza Piotra Wawrzyniaka, ul. Armii
Czerwonej na ulice Marszałka Józefa
Piłsudskiego, lecz radni nie chcieli
nazwać ulicy imieniem Marszałka,
została ulicą Warszawską. Doprowadziłem do zmiany nazwy szkoły
podstawowej z nazwy towarzysza generała Świerczewskiego, czy Zespół
Szkół Zawodowych im. Władysława
Gomułki. A w Siemianicach po sympozjum naukowym w 1990 r. z nazwy
Towarzysza Marchlewskiego na imię
pałac Szembeków. W Muzeum Regionalnym prawie nic nie było o historii Szembeków z Siemianic.
W 1989 r. odbyło się z mojej inicjatywy w Siemianicach sympozjum
na temat Szembeków z Siemianic, ks.
dziekan Gmerek odprawił mszę św. w
intencji Szembeków, a w Domu Katolickim odbyło się spotkanie, gdzie
zostali przypomniani: generał dywizji, bohater powstania listopadowego,
uczestnik kampanii napoleońskiej
Piotr hr. Szembek, jego ojciec, poseł
na Sejm z 1791 r. uchwalenia 3-Majowej Konstytucji Ignacy hr. Szembek,
kawaler Orderu Orła Białego i Orderu
św. Stanisława prawdopodobnie spoczywa w krypcie Szembeków przy
kościele św. Idziego w Siemianicach,
Maria z Fredrów hr. Szembekowa,
jako pisarka jej dzieci dr Aleksander
hr. Szembek, Jadwiga hr. Szembekowa Szeptycka wybitny archeolog,
etnograf malarska i poetka, Zofia hr.
Szembekowa - również archeolog,
etnograf, wstąpiła do Zakonu Sióstr
Niepokalanek w Jazłowcu. Była nauczycielką jako siostra Krysta, spoczywa w grobowcu Sióstr Niepokalanek w Szymanowie pod Warszawą.
W roku 1989, a przede wszystkim w
czerwcu, byłem w Warszawie. Czuło
się powiew wolności i demokracji w
Sejmie i Senacie RP. Gdy wróciłem
do Hanulina, poprosił mnie o spotkanie ks. prałat Z. Rapior, aby w Domu
Katolickim przypomnieć takie postacie jak generał Stanisław Thiel
z pobliskiego Doruchowa, który po
Traktacie Wersalskim wkroczył do
Kępna, przyłączając je do Macierzy.
A doktor Aleksander hr. Szembek
brał udział w podpisaniu Traktatu
Wersalskiego, decydującym o przyłączenia Kępna w 1920 r. do Macierzy i
ponad 80 wsi w powiecie kępińskim.
W 1989 r. organizowałem spotkania literacko-muzyczne w Szkole
Muzycznej w Kępnie. Najbardziej
zainteresował mnie okres historii
Kępna po II wojnie światowej, zabójstwa Żołnierzy Wyklętych i osób
cywilnych. Temat ten jest nadal tabu.
W 1989 r., ks. prałat Z. Rapior bardzo
się nim interesował. W listopadzie
1989 roku w Domu Katolickim został
przypomniany ks. Piotr Wawrzyniak,
potem spotkania o tym wybitnym kapłanie organizowałem w Poznaniu,
Mogilnie i Warszawie. Zorganizowałem spotkanie literackie w Szkole
Podstawowej w Hanulinie i Bralinie.
Głównym celem Towarzystwa Historycznego było i jest odkrywanie historii regionu kępińskiego. W maju 1990
Sąd Wojewódzki w Kaliszu, przede
wszystkim sędzia Tadeusz Sobociński wpisał do Regestru Towarzystwo
Historyczne im. Szembeków. Wtedy
Rada Miejska w Kępnie w maju 1990

r. nadała Bibliotece Publicznej imię
Marii z Fredrów hr. Szembekowej.
Ks. Z. Rapior poświęcił bibliotekę, przybyli przedstawiciele NSZZ
„Solidarność” Mazowsze i NSZZ
„Solidarność” Południowa Wielkopolska z Kalisza. W listopadzie
1990 r. zorganizowałem w Laskach i
Siemianicach dwudniową konferencję pt. „Generał Piotr hr. Szembek.
Bohater powstania listopadowego”
przybyli przedstawiciele rodu Szembeków i Szeptyckich z Warszawy
oraz powstaniec warszawski, obrońca pamięci słynnej bitwy z okresu
powstania listopadowego Olszynki
Grochowskiej ks. Wacław Karłowicz i redaktor Janusz Kurek z TVP
Poznań, gdzie nagrano program telewizyjny dla Teleranka, pod redakcją
Barbary Karwat. Kępno odwiedziła
praprawnuczka Aleksandra hr. Fredry dr Elżbieta hr Szeptycka Weyman z Torunia, Zofia hr. Szembek
wraz z swoim synem z Poznania, ks.
Wacław Karłowicz, Honorowy Obywatel Warszawy ze mną udał się na
spotkanie z ks. Z. Rapiorem. W rozmowie poruszono różne tematy związane z historią miasta i gminy Kępno.
Mówiono o Kopcu Marszałka Józefa
Piłsudskiego czy o mordach funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa
w latach 1945-1954. Jak powiedział
ks. W. Karłowicz - trzeba koniecznie popularyzować i uświadamiać
młode pokolenie o tych trudnych
dziejach. Trzeba koniecznie przypomnieć w roku 2020 dwie ważne daty:
100. rocznicę przywrócenia Kępna
do Macierzy i ponad 80 wsie a więc
generała Stanisława Thiela i dr. Aleksandra hr. Szembeka z Siemianic. Po
dwóch latach aktywnej działalności
w 1992 r. postanowiłem zamieszkać
w Warszawie, by tutaj promować powiat kępiński. Gdziekolwiek jestem
zawsze pamiętam o Kępnie. W 2014
r. zostałem Przyjacielem Kępna, a w
Warszawie z mojej inicjatywy nadano Szkole Podstawowej nr 374 imię
Generała Piotra Szembeka i 81. Liceum Ogólnokształcącemu im. Aleksandra hr. Fredry.
Trzeba koniecznie upowszechniać wiedzę o bardzo pięknej, ale
trudnej historii regionu. Słuszną jest
inicjatywa, aby odbudować kopiec
wielkiego Polaka Marszałka Józefa
Piłsudskiego, czy postawić pomnik
Żołnierzy Wyklętych i Osób Cywilnych pomordowanych w latach 19451954 przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Przypomnę,
że szef Urzędu d/s Kombatantów i
Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski, gdy był w
Kępnie w czasie odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej pomordowanym w budynku tablicy przy ulicy
Kościuszki 9, mówił, aby przywracać
godne imię bohaterom walczącym o
niepodległą Polskę.
I na koniec warto byłoby, aby w
Kępnie na nowo wznowiło działalność Towarzystwo Historyczne im.
Szembeków.
Władysław Ryszard Szeląg
Prezes Zarządu Krajowego
Towarzystwa Historycznego
im. Szembeków w Warszawie
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Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej

Najlepsi tancerze odebrali
zasłużone puchary i gratulacje

Królowały tańce narodowe
4 maja br., uroczystym polonezem, w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki Ręcznej w
Kępnie rozpoczęła się Taneczna Majówka. Pary rywalizowały w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Narodowego
w Formie Towarzyskiej. Był to pierwszy taki turniej organizowany w Kępnie. Został on zorganizowany w celu
kultywowania tradycji narodowych
oraz utrwalenia w pamięci młodych
ludzi dorobku kulturowego Polski.
Publiczność mogła podziwiać
piękne, barwne widowisko i niezwykłe umiejętności prawie 70 par
tanecznych z całej Polski, które po

mistrzowsku zaprezentowały się w
mazurkach, kujawiakach, krakowiakach i oberkach. Kępno reprezentowało 13 par ze Studia Tańca RETRO,
które zdobyły wysokie miejsca na
podium.
Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego okazał się widowiskowym
pokazem tanecznych umiejętności. W
I bloku dzieci rywalizowały w kilku
kategoriach tanecznych: do lat 7, 8-9
lat i 10-11 lat. W II bloku miał miejsce
pokaz Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy”. Zespół powstał w 1980 r.
w Wołczynie. Inspiracją dla artystów
jest kultura ludowa, głównie regionu

śląskiego, ale również całej Polski. W
tej części turnieju zaprezentowali się
także nagrodzeni uczestnicy.
Najlepsi tancerze odebrali puchary i gratulacje z rąk zastępcy burmistrza Artura Kosakiewicza i komisji
sędziowskiej.
Organizatorem wydarzenia był
Uczniowski Klub Sportowy ATUT
w partnerstwie ze: Studiem Tańca
RETRO Kępno, Kępińskim Ośrodkiem Kultury oraz burmistrzem miasta i gminy Kępno Piotrem Psikusem. Projekt współfinansowany był
ze środków Gminy Kępno.
KR

Publiczność mogła podziwiać barwne widowisko i niezwykłe
umiejętności prawie 70 par tanecznych z całej Polski

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Hala pełna tanecznej
harmonii i energii

Pełen klasy i wdzięku taniec
zapierał dech w piersiach

5 maja br., w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki
Ręcznej w Kępnie, w ramach Tanecznej Majówki odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Impreza odbywa się już

od kilkunastu lat i na stałe wpisała
się w kalendarz wydarzeń tancerzy i
miłośników tańca.
Do turnieju zgłosiło się 140 par
z całej Polski. W trzech blokach
uczestnicy rywalizowali między sobą
o punkty i miejsce na podium, a także

o nominację do wyższej klasy tanecznej. Gospodarzy imprezy dzielnie reprezentowali tancerze Studia Tańca
RETRO Kępno.
Zwieńczeniem wydarzenia była
uroczysta Gala Taneczna, pełna energii, harmonii, pięknych, kolorowych

strojów, wspaniałego tańca oraz typowych dla tancerzy wdzięku i elegancji. Podczas niej zgromadzonej
publiczności swoje taneczne umiejętności zaprezentowali Akademiccy Vice-mistrzowie Polski – Aleksandra
Mycek i Jiri Gatnar. Swoimi talentami chwalili się także zwycięzcy turnieju, dając wspaniałe show taneczne.
Pary wirowały w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

KONKURS NA DZIEŃ MATKI
Wielkimi krokami zbliża się Dzień Matki. Z tej okazji redakcja „Tygodnika Kępińskiego”
organizuje konkurs, w którym można wygrać ciekawą książkę – dla siebie lub swojej mamy.

Co należy
zrobić?

1. Polub naszą stronę „Tygodnik Kępiński” na Facebooku
2. Polub post konkursowy
3. Oznacz w komentarzu przynajmniej jednego znajomego

Do 27 maja br., do godziny 12.00, czekamy na Wasze zgłoszenia!
Spośród osób, które spełnią wszystkie TRZY WARUNKI, wybierzemy 5 osób,
które nagrodzimy wspaniałymi książkami. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane
w 22. numerze „Tygodnika Kępińskiego”, który ukaże się 30 maja br., i na naszym Facebooku.
Biorąc udział w konkursie, wyrażają Państwo zgodę na publikację nazwiska w „Tygodniku Kępińskim” oraz na Facebooku.
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Rewelacyjnym tancerzem można być już
od najmłodszych lat! Fot. K. Piekielna

Najlepsi tancerze otrzymali puchary z rąk burmistrza Piotra Psikusa oraz dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Izabeli Suflety.
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego zorganizowany został
przez Kępiński Ośrodek Kultury we
współpracy ze Stowarzyszeniem
„ATUT” i Studiem Tańca „RETRO”
Kępno. Patronat nad wydarzeniem
objęła Gmina Kępno.
KR
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Pasjonat rajdów rowerowych Leszek Dąbrowski wraz z pięcioma rowerzystami z Kępna
uczestniczył w 18. edycji Rajdu Rowerowego „Śladami Ryszarda Szurkowskiego”

Pojechali śladami Ryszarda Szurkowskiego

Impreza w Krośnicach cieszy się
sporą popularnością. W tym roku pomimo niezbyt sprzyjającej pogody,
27 kwietnia, na starcie stanęło 628
zawodników, którzy sami uznali po-

Organizatorzy przewidzieli bowiem dwa warianty trasy, dłuższy
– w który przemierzyło 4 kępińskich
rowerzystów, w tym L. Dąbrowski liczył 30 km, krótszy zaś - 14 km.

Leszek Dąbrowski z Kępna po raz kolejny podążył
śladami mistrza kolarstwa Ryszarda Szurkowskiego

godę za ,,idealną na rower’’. Niestety,
zabrakło Ryszarda Szurkowskiego,
któremu uczestnicy rajdu odśpiewali
spontaniczne „Sto lat”. Jeden z najwybitniejszych polskich sportowców
uległ w ubiegłym roku ciężkiemu
wypadkowi podczas kolarskiego wyścigu weteranów w Kolonii.
- Zostaliśmy serdecznie powitani
przez włodarzy Krośnic oraz organizatorów imprezy – opowiada Leszek
Dąbrowski. - Chociaż tym razem
na starcie zabrakło Ryśka Szurkowskiego, ale powitał uczestników z
własnego domu, pojawiając się na
telebimie.
Przed startem zawodnicy otrzymali przygotowane przez organizatorów pakiety startowe. Pan Leszek,
który już po raz kolejny wziął udział
w imprezie, otrzymał numer 493.
Chwilkę po godzinie 11:00 rowerzyści wyruszyli w trasę - jedni w
krótszą, inni w dłuższą.

Rajd, zgodnie z tradycją, jest jednym z głównych punktów programu
obchodów inauguracji sezonu Krośnickiej Kolei Wąskotorowej i dlatego start
odgwizdała lokomotywa wąskotorowa.

W tym roku organizatorzy i uczestnicy
rajdu świętowali jego „osiemnastkę”

Nie zostaje się starym po przeżyciu pewnej liczby lat,
zostaje się starym, gdy porzuciło się swój ideał.
Lata marszczą skórę, odrzucenie ideału - marszczy duszę.

Maj, to czas matur

Po raz kolejny maturzyści kępińskiego Liceum Ogólnokształcącego z
roku 1964 - to już 55 lat temu - spotykają się w swojej Alma Mater by
wrócić do swych ideałów z młodzieńczych lat.
Dziś starsi panowie i zawsze
wspaniałe dziewczyny z tamtych

Na mecie, jak zawsze, czekała na
wytrwałych pyszna grochówka. Rowerzyści wzięli też udział w losowaniu nagród, wśród których były m.in.
rowery.
Nie mogło się obejść bez niespodzianek, bowiem kilka minut po
wylosowaniu głównych nagród rozpoczęła się licytacja, podczas której
uczestnicy stoczyli prawdziwy bój,
a jedna z koszulka została sprzedana
za 470 zł. Cała wylicytowana kwota
zostanie przekazana na rehabilitację
patrona imprezy.
- Rajd był znakomicie zorganizowany, a trasa precyzyjnie oznaczona
– podkreśla pan Leszek. - Nie tylko
namalowano na asfalcie zielone
strzałki, pokazujące kierunek jazdy,
ale też zapewniono pomoc strażaków, którzy na każdym skrzyżowaniu
kierowali ruchem oraz informowali,
jak daleko jest do mety.
Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do
udziału w kolejnym rajdzie, który zaplanowano już na wrzesień.
Oprac. bem

lat wyrazili wolę spotkania po latach, gromadząc się w obiektach
swojej szkoły przy ul. Dąbrowskiego. Będą wspominać swoich
profesorów oraz koleżanki i kolegów ze szkolnych ław, którym
zapalą znicz pamięci na kępińskim
cmentarzu.

8 maja 2019 r. w Domu Katolickim w Kępnie na zaproszenie
przedstawicieli Prawicy Rzeczypospolitej odbyło się spotkanie z marszałkiem Markiem Jurkiem, kandydatem do
Europarlamentu z listy Kukiz15

Kandydat chrześcijan
do parlamentu

M. Jurek mówił w Kępnie
dlaczego kandyduje do PE

Podczas spotkania były omawiane główne kierunki dzałania partii,
Marek Jurek poinformował zebranych, z jakimi hasłami ubiega się
o mandat, co dla niego jest najważniejsze i jakim ideałom jest wierny.
również informacje na temat swoch
dotychczasowych działań w Parlamencie Europejskim.
- Polsce potrzebne jest przebudzenie polityczne, należy dążyć do
republikańskiej demokracji, gdzie
wola narodu będzie miała odbicie w
działaniach rządzących - stwierdził
kandydat z listy Kukiz15. - Należy
dbać o właściwe kształtowanie społeczeństwa, wrażliwego na potrzeby
innych ludzi i kierującego się zasadami solidaryzmu społecznego - mówił M. Jurek.
Za najważniejsze postulaty, któ-

rych będzie bronił w Europarlamencie, uznał: wprowadzenie Narodowej
Konwencji Praw Rodziny, wypowiedzenie Konwecji Stambulskiej, dbałość o bezpieczeństwo energetyczne
Polski, obrona chrześcijan, suwerenność Polski, np. poprzez zachowanie złotego. - Jako partner Ruchu
Kukiz15 możemy być niezależnym
głosem prawicy chrześcijańskiej.
Cywilizacja chrześcijańska odpowiada prawdzie i naturze ludzkiej we
współczesnym świecie - przekonywał
M. Jurek. - Nie ma wolnej Polski z
ideologią gender - dodał.
Uspokajał obecnych, że ustawa 447 w Stanach Zjednoczonych
o zwrocie żydowskiego mienia bezspadkowego ma charakter propagandowy.
Oprac. m

Spotkanie zakończy wspólny
obiad w restauracji „P Jak pysznie” - oczywiście przy melodiach lat
60.tych ubiegłego wieku.
Tym razem spotkanie zwołano na
dzień 30 maja 2019 r. - czwartek - bowiem w dawnych czasach spotkania
czwartkowe, to spotkania ciekawych
ludzi. Nasi maturzyści a.d. 1964 r. to
ludzie z całej Polski, różnych zawodów i o różnych poglądach. Zapowiada się ciekawy wieczór. Należy
podkreślić, że udział w spotkaniu
zapowiedziało 53 uczestników.

Z pożarem sadzy w kominie budynku jednorodzinnego w Słupi pod Bralinem walczyły
zastępy z JRG Kępno, OSP Perzów i OSP Turkowy

Paliła się sadza w kominie

W czwartek, 9 maja br., około
godziny 21.19, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie budynku jednorodzinnego w Słupi pod Bralinem.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w Kępnie, OSP Perzów i OSP Turkowy. - Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania nie stwierdzono
osób poszkodowanych. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wygaszeniu
paleniska w piecu. Następnie, po
dotarciu na dach, strażacy ugasili
palącą się sadzę w kominie za po-

mocą piasku, po czym dokładnie
sprawdzono budynek kamerą termowizyjną i czujnikiem wielogazowym
pod kątem zagrożenia pożarowego
oraz występowania tlenku węgla.
Nie stwierdzono zagrożenia – podsumowuje mł. kpt. Paweł Michalski
z KP PSP Kępno.
Oprac. KR
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Policja

ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura
- Kancelaria Komornicza nr I w Kępnie zawiadamia na podstawie
art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 27 maja 2019 r.
o godz 12:00 w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

Groźne zdarzenie z udziałem samochodu osobowego w miejscowości Mały Buczek

Uderzył w przydrożne drzewo

W środę, 8 maja br., około godziny 13.05, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kęp-

nie otrzymał zgłoszenie o wypadku
z udziałem samochodu osobowego,
który uderzył w przydrożne drzewo w miejscowości Mały Buczek w

kierunku Szymonków. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
JRG Kluczbork, OSP Wielki Buczek
i OSP Rychtal. - Pojazdem podróżowała jedna osoba, która uskarżała
się na ból kończyny dolnej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej, która została przekazana przybyłemu
na miejsce Zespołowi Ratownictwa
Medycznego i przewieziona do szpitala. Następnie usunięto nadłamany
konar drzewa, który stwarzał zagrożenie dla ruchu drogowego – mówi
mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP
Kępno.
Przyczyny i okoliczności zdarzenia ustala Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

nieruchomości położonych w miejscowości Miechów - Ludwiczyn,
gmina Perzów stanowiących własność dłużnika posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie nr KZ1E/00049844/5 wraz z udziałem 885/14188
w nieruchomości objętej księgą wieczystą KZ1E/00047153/0 oraz
KZ1E/00047121/7.
1. Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość nr 18 objęty księgą wieczystą nr KZ1E/00049844/5 wraz
z udziałem 885/14188 w nieruchomości objętej księgą wieczystą
nr KZ1E/00047153/0 - położonych w miejscowości Miechów Ludwiczyn 9/18 gmina Perzów. Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny
o łącznej powierzchni 75,7 m2 składający się z trzech pokoi, kuchni,
łazienki i piwnicy wraz z udziałem 885/14188 w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr KZ1E/00047153/0.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 116.198,00 zł.
Cena wywoławcza licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 87.148,50 zł. Rękojmia stanowi kwotę 11.619,80 zł.
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem garażowym o powierzchni 15,69 m2, działka nr 8/63, położona w miejscowości Miechów, gmina Perzów. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00047121/7.
Licytacji podlega udział dłużnika wynoszący 165/2970, który
oszacowany jest na kwotę 4.852,00 zł. Cena wywoławcza licytacji
wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 3.639,00 zł.
Rękojmia stanowi kwotę 485,20 zł.

Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura
- Kancelaria Komornicza nr I w Kępnie zawiadamia na podstawie
art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 27 maja 2019 r.
o godz 10:00 w Sądzie Rejonowym w Kępnie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonych w miejscowości Miechów, gmina Perzów
stanowiących własność dłużnika posiadających założone księgi wieczyste
w Wydziale Ksiąg Wieczyst ych Sądu Rejonowego w Kępnie
nr KZ1E/00004632/9, KZ1E/00004647/7 oraz KZ1E/00040609/3:
1. Nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działki nr 460/3
o powierzchni 0.4425 ha, położona w miejscowości Miechów, gmina Perzów. Działka nr 460/3 jest częściowo zabudowana budynkiem
mieszkalnym. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00004647/7.
Oszacowana jest na kwotę 13.590,00 zł. Cena wywoławcza licytacji
wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 10.192,50 zł.
Rękojmia stanowi kwotę 1.359,00 zł.
2. Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym składająca się z działek nr 321/1, 321/4, o łącznej powierzchni
0.5281 ha, położonej w miejscowości Miechów, gmina Perzów. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00004632/9.
Oszacowana jest na kwotę 648.020,00 zł. Cena wywoławcza licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 486.015,00 zł.
Rękojmia stanowi kwotę 64.802,00 zł.

Kierowca samochodu został przetransportowany
do szpitala. Fot. KP PSP Kępno

Pożar trawy na nieużytkach przy ul. Granitowej w Olszowie

Znów paliły się trawy

6 maja br., około godziny 16.39,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze trawy na
nieużytkach przy ul. Granitowej w
Olszowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP
Olszowa. - Po przybyciu na miejsce
pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar
trawy o powierzchni około 15 m2.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz podaniu jednego prądu wody w
natarciu na pożar. Następnie dogaszono pojedyncze zarzewia ognia za
pomocą tłumic – mówi mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno.
Przypominamy: wypalanie traw
i nieużytków jest nie tylko szkodliwe, ale też surowo zabronione
prawnie! Za wykroczenia tego typu

zdrowiu wielu osób, osoba taka dodatkowo podlega karze pozbawienia
wolności od roku do 10 lat.
KR

Z pożarem trawy walczyły zastępy z JRG Kępno
i OSP Olszowa. Fot. OSP Olszowa

Pożar samochodu osobowego na drodze wojewódzkiej nr 482

Na „starej ósemce” płonął samochód

We wtorek, 7 maja br., około
godziny 18.03, dyżurny Stanowiska

3. Nieruchomość gruntowa rolna zabudowana składająca się z działki
nr 415/2 o powierzchni 0,0777 ha, położonej w miejscowości Perzów,
gmina Perzów. Dla całej nieruchomości prowadzona jest przez
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00040609/3.
Oszacowana jest na kwotę 500.420,00 zł. Cena wywoławcza licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 375.315,00 zł.
Rękojmia stanowi kwotę 50.042,00 zł.

Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.
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grożą surowe sankcje: kara aresztu,
nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5.000
zł. Jeśli działanie zagraża życiu lub
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Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w

W samochodzie zapaliła się komora silnika. Strażacy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia i podali jeden prąd wody w natarciu. Fot. KP PSP Kępno

Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na drodze
wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”). Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Po przybyciu na
miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono
pożar komory silnika samochodu
osobowego. Kierujący pojazdem
opuścił go przed przybyciem służb
ratunkowych. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody w natarciu, co doprowadziło do ugaszenia pożaru. Następnie
pojazd dokładnie sprawdzono kamerą termowizyjną – poinformował
mł. kpt. Paweł Michalski z KP PSP
Kępno.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, awanse
i wyróżnienia, a także przekazano gratulacje i życzenia

Uroczystości w Laskach (gmina
Trzcinica) rozpoczęły się zbiórką,
a następnie, prowadzonym przez
komendanta gminnego OSP RP w
Trzcinicy druha Tomasza Samulskiego, przemarszem Orkiestry Dętej ze Żdżar, pocztów sztandarowych,
delegacji, gości oraz strażaków do kościoła pw. Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej. Tutaj uroczystą mszę
dziękczynną w intencji członków

cielowi wielkopolskiego komendanta
wojewódzkiego brygadierowi Adamowi Topolskiemu złożył mł. kpt.
Maciej Drab.
Następnie wprowadzono poczet
sztandarowy Komendy Powiatowej
PSP w Kępnie oraz poczty jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych
z terenu powiatu kępińskiego. Prezes OSP Laski druh Roman Pliszka
przedstawił najważniejsze momenty

Obok Domu Ludowego w Laskach
posadzono „Dąb Pamięci”

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jubileuszu OSP w Laskach
odprawił ksiądz proboszcz Rafał
Czmyr.
Po nabożeństwie przemaszerowano do Domu Ludowego w Laskach, gdzie kontynuowano obchody.
Meldunek o gotowości przedstawi-

z dziewięćdziesięcioletniej historii
jednostki.
Podczas uroczystości wręczono
odznaczenia, awanse i wyróżnienia.
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Adam
Nawrot, Andrzej Bednarek, Janusz
Gogół, Janusz Żłobiński i Tadeusz

Kinga Szczupak - uczennica
ZSP 1 w Kępnie, która swoją przygodę ze sceną zaczęła w wieku 4 lat,
pisanie wierszy i recytowanie łączy
od najmłodszych lat z pasją śpiewa-

nia, laureatka wielu prestiżowych
konkursów recytatorskich. W gimnazjum otrzymała nagrodę Grand Prix
na szczeblu diecezjalnym konkursu
recytatorskiego. W XVIII Konkursie
Recytatorskim im. Marii z Fredrów
Szembekowej w Łęce Opatowskiej
zajęła I miejsce. Wyróżniana podczas
Biesiad Literackich dla młodzieży
ponadgimnazjalnej w Kępnie ZSP nr
1. W 2016 roku wydała wraz z Moniką Banaś tomik „Spowiedź czarownic” (Miniatura, Kraków), który miał
swoją promocje podczas wieczoru autorskiego w Poczekalni KOK w Kępnie w 2017 roku. Współautorka kilku antologii. W 2018 roku zdobyła I
miejsce w konkursie powiatowym literackim. „Pomimo bordowych rąk”

Kulak. Srebrny Medal „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” wręczono: druhnie
Donacie Gawlik oraz druhom: Tadeuszowi Wielgoszowi, Wiesławowi
Gógołowi, Łukaszowi Szajdakowi i Adamowi Podejmie. Brązowy
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
otrzymali: druhna Ewa Tomalik
oraz druhowie Grzegorz Gąszczak,
Mateusz Oleś, Mirosław Tomalik
i Michał Woźnica. Przyznano też
Odznakę „Wzorowy Strażak”, która
wręczona została druhom: Krzysztofowi Kuboszkowi i Łukaszowi
Sieczce. Medale wręczyli: członek
Zarządu Wojewódzkiego OSP RP
druh Marek Fras oraz wiceprezes
Zarządu Powiatowego OSP RP druh
Grzegorz Hadzik.
Powiatowy Dzień Strażaka był
również okazją do przyznania wyższych stopni służbowych. Stopień
kapitana wręczono mł. kpt. Pawłowi
Michalskiemu. Otrzymał go z rąk
brygadiera A. Topolskiego oraz brygadiera Wojciecha Grabarka, komendanta powiatowego PSP w Kępnie. Stopień aspiranta sztabowego
otrzymał st. asp. Marcin Habel, starszego aspiranta – asp. Jarosław Ginkowski, aspiranta - mł. asp. Szymon
Bochm, młodszego ogniomistrza - st.
sekc. Szymon Sroka i st. sekc. Witold Gruca, natomiast sekcyjnego st. str. Beata Smolis.
Podczas Wielkopolskich Obchodów Dnia Strażaka w Poznaniu mł.

kategorii szkoły podstawowe klasy I-III w konkursie „Zapobiegajmy pożarom” odebrał uczeń Szkoły Podstawowej w Laskach Mateusz Mikisz.
Tego dnia z gratulacjami i życzeniami dla strażaków pospieszyli
zaproszeni goście, m.in. parlamentarzyści i samorządowcy.
Obok Domu Ludowego w Laskach posadzono „Dąb Pamięci”,
w korzeniach którego umieszczono
okolicznościowe przesłanie do następnych pokoleń.
Oprac. bem
Fot. T. Gatner

Powiatowe święto strażaków w Laskach

bryg. Mariusz Szczepański został
awansowany do stopnia brygadiera,
kpt. Jarosław Kucharzak - do stopnia starszego kapitana, a kpt. Mateusz Grzesiak został odznaczony
Brązową Odznaką „Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej”. Okolicznościową statuetkę wręczono druhowi Zygmuntowi Jasiakowi, który
zdobył tytuł „Strażak Roku 2018”.
Ponadto w trakcie sobotniej uroczystości dyplom i nagrodę za zdobycie
III miejsca na etapie wojewódzkim w

Fot. T. Gatner

Fot. T. Gatner

W sobotę, 11 maja 2019 roku odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka oraz jubileuszu 90-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach

W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej
odprawiono mszę świętą w intencji strażaków

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świbie przeprowadzili
zbiórkę karmy dla Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt w Wysocku Wielkim

Zajączek zawitał do schroniska

Kultura spod pióra

to kolejny tomik wydany w 2019 r. z
Moniką Banaś (Miniatura Kraków).

kamienie w motyle zamienię
ja w Ciebie wierzę
nawet jeśli Ty sam w siebie
wierzyć przestaniesz
i gdy się poddasz
braknie Ci sił
to w lekkie motyle zamienię
słowa Twoje ciężkie jak kamień
i wszystkie te złe wypuścisz przed siebie
niech zginą , niech ich znaczenie przeminie
a dobre schowaj do ręki, w kieszenie
przy Tobie moc ich nie zginie

Dzieci okazywały psom
mnóstwo miłości

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Świbie wraz z opiekunami udali się
do Międzygminnego Schroniska dla
Zwierząt w Wysocku Wielkim. Dzieci przez dwa miesiące zbierały suchą
i mokrą karmę dla psiaków.
Po zakończonej zbiórce ci, którzy
przynieśli najwięcej karmy, w ramach
nagrody pojechali z Zajączkiem do
schroniska. Dzieci przekazały karmę,
zwiedziły schronisko, dowiedziały
się o pracy wolontariuszy, po czym
wraz z opiekunami – Aleksandrą
Bączkiewicz i Tomaszem Stachowi-

czem – wyprowadzili osiem czworonogów na spacer. Radości było wiele, a psiaki szczęśliwe, wygłaskane i
zaopatrzone w jedzenie wróciły do
boksów. Niestety, nadal czekają na
swojego człowieka, ale chociaż tak
uczniowie mogli im pomóc. Znając
dobre serca dzieci, w przyszłym roku
będą organizowane kolejne zbiórki na
rzecz psiaków. Przejazd ufundowała
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Świbie – bez ich wsparcia
wyjazd 15-osobowej grupy nie byłby
możliwy.		
T. Stachowicz
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Region

policja
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
zatrzymali kilku kierowców jadących „na podwójnym gazie”. Rekordzista w wydychanym powietrzu miał 3,5 promila alkoholu

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2019, nr 20 (1196)
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej podpisało umowę na organizację rajdów rowerowych

Wysyp pijanych „Na dwóch kółkach po okolicy”

kierowców

Podczas długich, świątecznych
przerw często organizowane są różnego rodzaju imprezy i wydarzenia,
podczas których spożywany jest alkohol. Wówczas też wiele osób, po
spożyciu alkoholu, wbrew przepisom
i zdrowemu rozsądkowi, wsiada za
kierownicę. Nie inaczej było również
podczas tegorocznego weekendu majowego. Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali kilku kierowców jadących „na
podwójnym gazie”. Za kierowanie
samochodem pod wpływem alkoholu
grozi kara grzywny i kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat.
Dodatkowo sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów – minimalny zakaz
to rok, a maksymalny – 15 lat. Sąd
nakłada też na sprawcę karę pieniężną – minimum 5.000 zł. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym
grożą kolejne kary.
1 maja br., około godziny 14.30,
dyżurny KPP Kępno został poinformowany o obywatelskim zatrzymaniu nietrzeźwego kierującego.
Funkcjonariusze, którzy udali się na
miejsce, ustalili, że 38-letni mieszkaniec gminy Kępno kierował samochodem osobowym marki Volkswagen, będąc pod wpływem alkoholu.
Na jednej ze stacji paliw został ujęty
przez świadka, który uniemożliwił
mu dalszą jazdę. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wskazało ponad 1,5 promila
alkoholu.
2 maja br., około godziny 20.30,
kierujący mitsubishi, 23-letni obywa-

tel Ukrainy, przebywający czasowo
na terenie powiatu kępińskiego, uderzył w opłotowanie posesji w Mroczeniu. Okazało się, że mężczyzna
był pijany – w wydychanym powietrzu miał aż 3,25 promila alkoholu.
Kolejnego dnia, około godziny
6.00, funkcjonariusze KPP Kępno
otrzymali informację, że w rejonie
ul. Kościelnej w Kępnie volkswagenem może poruszać się nietrzeźwy
kierowca. Policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego KPP Kępno zatrzymali wskazany pojazd do kontroli. Kierował nim 22-letni mieszkaniec
gminy Kępno, który w wydychanym
powietrzu miał ponad 3,5 promila alkoholu. Co więcej, kierował on pojazdem mechanicznym wbrew zakazowi
sądowemu.
5 maja br., około godziny 4.20,
kierujący ładą, 35-letni obywatel
Ukrainy, przebywający czasowo na
terenie powiatu kępińskiego, uderzył
w znak drogowy oraz barierki w Bralinie. Jak się okazało, on także był
pijany – w wydychanym powietrzu
miał 1,35 promila alkoholu.
Tego samego dnia, około godziny
16.30, w Słupi pod Kępnem funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kępno zatrzymali do kontroli
kierującego volkswagenem, 27-letniego obywatela Ukrainy, przebywającego czasowo na ternie powiatu kępińskiego. On również był pijany – w
wydychanym powietrzu miał prawie
1,5 promila alkoholu.
Oprac. KR

Pożar towaru przewożonego przez samochodu dostawczy
na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Piaski

Spaliły się przewożone meble
8 maja br., około
godziny 14.18, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
zgłoszono
zdarzenie
na drodze krajowej
nr 11 w miejscowości
Piaski – pożar towaru
przewożonego
przez
samochodu dostawczy.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz
OSP Łęka Opatowska.
- Towar został zrzucony do przydrożnego
rowu przez kierowcę
przed przybyciem służb Towar został zrzucony do przydrożnego rowu przez kierowcę
ratunkowych. Działa- przed przybyciem służb ratunkowych. Fot. KP PSP Kępno
nia strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia pogorzelisko oraz pojazd zostały
oraz podaniu dwóch prądów wody w dokładnie sprawdzone kamerą ternatarciu na pożar i w celu schłodze- mowizyjną – mówi mł. kpt. Paweł
nia nagrzanej naczepy samochodu Michalski z KP PSP Kępno.
dostawczego. Po ugaszeniu pożaru
Oprac. KR
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7 maja br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś podpisał z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Bralińskiej umowę na realizację zadania publicznego pn. „Na
dwóch kółkach po okolicy”. W ramach zadania odbędą się trzy bezpłatne rajdy rowerowe o charakterze
rekreacyjno-sportowym.
Rajdom
towarzyszyć będą konkursy, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Projekt
skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Bralin i ma na celu
popularyzację turystyki rowerowej,
promocję zdrowia oraz propagowanie
prozdrowotnych postaw spędzania
wolnego czasu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Bralińskiej złożyło ofertę w trybie,
o którym mowa w art. 19a ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie,
zgodnie z którym Gmina Bralin może

Kwota dofinansowania dla Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Bralińskiej wyniosła 2.000 zł

zlecić realizację zadania publicznego
z pominięciem otwartego konkursu
ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego

grantu. Kwota dofinansowania dla
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej wyniosła 2.000 zł.
KW

Wkład Gminy Bralin w koszt badań gleby to 4.758,60 zł

Badania gleby z dopłatą Gminy

Na przestrzeni marca i kwietnia
na terenie gminy Bralin odbywały
się badania gleby u rolników, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do
programu badań gleby. Zakres badań
obejmował oznaczenie odczynu pH
(zakwaszenia) gleby oraz zawartości
makroskładników, czyli: fosforu, potasu i magnezu. Badanie przeprowadziła Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu.
Na terenie gminy Bralin wykonano ponad 1150 próbek. Ilość ta
świadczy o dużym zainteresowaniu
ze strony rolników. Regulując pH i
makroskładniki, rolnicy mają szanse
podnosić wydajność swoich plonów,
a w przypadku, gdy jest ich nadmiar,

mogą obniżyć koszty uprawy przez
wysiewy mniejszych ilości nawozu.
Od stycznia 2019 roku dla wielu
gospodarstw wszedł obowiązek wykonywania planów nawozowych, a
do tego potrzebne są badania ziemi.
Odpowiadając na zapotrzebowanie,
Gmina Bralin postanowiła pomóc dopłatami do badań gleby swoim rolnikom. - Po 2018 roku, kiedy rolników
dotknęła susza, pomoc od gminy w
możliwie lepszym przystosowaniu
się rolników do trudnej sytuacji, jest
naszym obowiązkiem i powinnością
– podkreślił wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś. Wkład Gminy Bralin w koszt
badań to 4.758,60 zł.
KW

W Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” w Bralinie odbywają się zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców

Terapia ruchem w Bralinie

Od połowy marca w Świetlicy
Środowiskowo-Profilaktycznej „Tę-
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cza” w Bralinie, w każdy poniedziałek i czwartek, odbywają się zajęcia

Spora grupa mieszkanek dba o swoją kondycję
i chętnie przychodzi na zajęcia gimnastyczne

gimnastyczne, organizowane przez
nową Radę Sołecką.
O godzinie 18.30 seniorzy spotykają się na tzw. terapię ruchem. Ostatnio zaczęła do nich dołączać także
grupa młodszych dziewczyn i to dla
nich o godzinie 20.00 odbywa się
gimnastyka. Zajęcia te prowadzi terapeuta zajęciowy Joanna Małecka.
- Cieszy nas, że jest spora grupa
naszych mieszkanek, która dba o
swoją kondycję. Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko z Bralina,
ale także sołectw i miejscowości
ościennych – zachęca w imieniu organizatorów Maria Dwernicka.
Koszt lekcji to 8 zł od osoby. Więcej informacji można uzyskać pod
numerami telefonów: 536 311 304
oraz 693 353 223.
Oprac. KR
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gmina
echo rychtala
maj 2019, nr 19 (886)

Strażacy z OSP Proszów ufundowali figurę
św. Floriana, którą poświęcił ks. kan. A. Milian

70-lecie powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszowie

Od 70 lat w służbie mieszkańcom
W sobotnie popołudnie, 4 maja
br., odbyła się uroczystość 70-lecia

powstania i działalności Ochotniczej
Straży Pożarnej w Proszowie. Święto

Zaproszeni goście dziękowali, gratulowali
i składali życzenia strażakom

to połączone było z Gminnym Dniem
Strażaka gminy Rychtal.
Obchody rozpoczęły się od zbiórki jednostek przeprowadzonej przez
komendanta gminnego OSP Tomasza Banaszczyka i przemarszu do
kościoła. Uroczystą, koncelebrowaną
mszę świętą odprawił ks. kan. Andrzej Milian.
Po mszy delegacje z jednostek
OSP gminy Rychtal oraz zaproszeni goście zebrali się pod remizą, by
odśpiewaniem hymnu narodowego
rozpocząć część oficjalną. Po przywitaniu druh prezes Jerzy Szymala
przedstawił zarys historyczny OSP
Proszów. Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Kępnie druh Michał Błażejewski
w asyście prezesa Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Rychtalu Piotra Stryczka dokonał wręczenia odznaczeń za
wysługę lat w pracy na rzecz OSP.
Na pamiątkę 70. rocznicy powstania OSP Proszów strażacy ufundowali figurę św. Floriana, którą poświęcił ks. kan. A. Milian. Następnie
głos zabrali zaproszeni goście. Padło
wiele miłych słów oraz życzeń z oka-

zji tej wyjątkowej rocznicy. Na ręce
prezesa złożone zostały listy gratulacyjne oraz piękne prezenty. W ramach podziękowania zaproszonym
gościom oraz osobom wspierającym
działalność OSP strażacy wręczyli
okolicznościowe statuetki.
Kolejnym etapem uroczystości
był poczęstunek. Goście mieli też
możliwość dokonania wpisu w pamiątkowej kronice OSP Proszów.
Oprac. KR

Podczas uroczystości dokonano wręczenia odznaczeń
za wysługę lat w pracy na rzecz OSP

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego odbyło się w Rychtalu po raz ósmy

podpis
Duszpasterze motocyklistów: (od lewej) ks. Marcin
Nowicki i ks. Mariusz Białobłocki

Motocykliści z Bogiem w sercu
W sobotę, 11 maja br., już po raz
ósmy do Rychtala zjechały tłumy
motocyklistów, by wziąć udział we
mszy świętej w intencji bezpiecznego
sezonu motocyklowego. To niezwy-

kłe spotkanie odbyło się dzięki staraniom Stowarzyszenia „Motocykliści
Namysłów”. W wydarzeniu uczestniczyli również mieszkańcy Rychtala oraz wójt gminy Rychtal Adam

Niezwykłe spotkanie odbyło się dzięki staraniom
Stowarzyszenia „Motocykliści Namysłów”

Staszczyk i starosta namysłowski
Konrad Gęsiarz.
Eucharystii na rychtalskim
Rynku przewodniczył proboszcz
miejscowej parafii ks. Mariusz Białobłocki – nie tylko duszpasterz
motocyklistów, ale również zapalony miłośnik motocykli oraz członek Stowarzyszenia „Motocykliści
Namysłów” i Klubu Księży Motocyklistów „God’s Guards” – chapter
Kalisz. Mszy świętej towarzyszył
występ „Scholi Fio” z Rychtala.
Nowy sezon motocyklowy rozpoczęto przy pięknej, słonecznej pogodzie. - Co ciekawe, organizujemy
to wydarzenie od 8 lat i zawsze dopisuje nam pogoda, nigdy nie padało
podczas tych imprez – podkreśla pro-

boszcz. W spotkaniu wzięło udział
ponad 350 pasjonatów dwóch kółek
z Wielkopolski, Opolszczyzny i Dolnego Śląska, a także mieszkańców
Rychtala, którzy zawsze chętnie modlą się wraz z motocyklistami, ale i
podziwiają ich jednoślady. - Impreza
w Rychtalu jest bardzo specyficzna
ze względu na położenie – integruje ona motocyklistów z trzech województw – mówi ks. M. Białobłocki.

Ofiary zebrane podczas mszy
świętej zawsze przeznaczane są
na cele charytatywne wyznaczane
przez Stowarzyszenie „Motocykliści
Namysłów”. - W tym roku zebrano ponad 2.000 zł na rzecz młodej
dziewczyny spod Namysłowa, córki
jednego z motocyklistów, która uległa wypadkowi i w ciężkim stanie
przebywa w szpitalu – wyjaśnia proboszcz. 			
KR

Ofiary zebrane podczas mszy świętej zawsze
przeznaczane są na cele charytatywne
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gmina
kurier baranowa
maj 2019, nr 20 (1115)
8 maja br., baranowski „Orlik” kolejny raz gościł miłośników streetballa. A raczej miłośniczek, gdyż tego dnia rozegrano tu eliminacje strefowe Wielkopolskiego Orlika w
kategorii dziewcząt. Z 10 zgłoszonych zespołów na starcie zawodów zameldowało się 6,
które zagrały metodą „każdy z każdym”

9 maja br. w Miasteczku Ruchu Drogowego w Baranowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Mistrzowski tytuł obronił zespół
ze Szkoły Podstawowej w Słupi pod Kępnem. 23 maja br. drużyna Jarosława Kupczaka pojedzie do Piły na Finał Wojewódzki.
Tam będzie bronić brązowego medalu

Słupianie obronili mistrzowski tytuł

Radosny basket na baranowskim „Orliku”
Dla jednych streetball jest niepotrzebną odmianą koszykówki, która
jednocześnie kaleczy sama siebie,
dla drugich – odmianą gry w koszykówkę, w której najważniejszy jest

drybling, szybkość i polot. Streetball
staje się coraz bardziej popularny
i lubiany w Polsce. Na najbliższych
igrzyskach w Tokio wejdzie on do rodziny sportów olimpijskich. Zasady
streetballu: gra toczy się na asfalcie,
bruku, kostce, na połowie boiska do

koszykówki z jednym koszem. Boisko ograniczają linie, tak samo, jak
na normalnym boisku do koszykówki, razem z linią rzutów wolnych na
wysokości 5,80 metra, linią rzutów

lub do momentu uzyskania przez jedną z ekip 21 punktów. W przypadku
remisu rozgrywana jest dogrywka.
W przeciwieństwie do normalnej
koszykówki, w streetballu można
dotykać piłkę nogą. Liczy się przede
wszystkim skuteczność i widowiskowość gry.
W środowe przedpołudnie nie
zabrakło emocji i wspaniałej gry.
Klasą same dla siebie były koszykarki z Kraszewic. Podopieczne Jacka
Puchały pokazały radosny basket,
pełen werwy oraz inwencji.
Najlepszą zawodniczką została
Marta Kobza z SP Kraszewice. Nagrody (puchary i statuetki) ufundowała wójt gminy Baranów Bogumiła
Lewandowska-Siwek.
ems

W streetballu liczy się przede wszystkim
skuteczność i widowiskowość gry

WYNIKI TURNIEJU
:

za dwa punkty (6,75 m) oraz „półkolem bez szarży” wyznaczonym pod
jednym koszem zamocowanym na
wysokości 3 metrów. Streetballowy
zespół zwykle składa się z czterech
zawodników – trzech grających i jednego zmiennika. Gra trwa 10 minut

W zawodach wzięły udział trzyosobowe drużyny z czterech szkół
podstawowych z terenu powiatu.
Gminę Baranów reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Słupi
pod Kępnem w składzie: Martyna
Jurasik, Wiktoria Hendrys i Marcin Musiała. Uczestnicy turnieju
rywalizowali w następujących konkurencjach: test wiedzy o zasadach
i przepisach ruchu drogowego, test
– skrzyżowania, tor sprawnościowy i
udzielanie pomocy przedmedycznej.
W jury zasiedli: naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie podinsp.

1. SP Kraszewice
2. SP Mroczeń I
3. SP Rychtal
4. SP Kobyla Góra
5. SP Kępno
6. SP Mroczeń II

Lechosław Wróbel oraz kierownik
Centrum Usług Wspólnych Gminy
Baranów Sylwia Szmaja. Nad poprawnością udzielania przez zawodników pierwszej pomocy czuwali
przeszkoleni w tym zakresie strażacy.
ems

WYNIKI TURNIEJU:
1. Słupia pod Kępnem
(opiekun:
Jarosław Kupczak)
2. Bralin
3. Hanulin
4. Mikorzyn

Jedną z konkurencji było
udzielanie pierwszej pomocy

Baranowski „Orlik” nie miał tym razem szczęścia do pogody i zawody zaplanowane na
piątek, 10 maja br., odbyły się w sali gimnastycznej w Mroczeniu. W finale Eliminacji
Strefowych Turnieju „Wielkopolski Orlik” męska reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 z Kępna pokonała zespół z Kraszewic 8:6. Awans do kolejnej rundy wywalczył
również team z Mroczenia

Rozegrano 14 meczów, metodą „każdy z każdym”, w dwóch
grupach, a najlepsze teamy walczyły o zwycięstwo

Streetballowy zawrót głowy
Streetball to rodzaj koszykówki,
w której nie kładzie się nacisku na
zasady, stosuje się tylko te elementarne. Nikt tu nie liczy czasu na wyprowadzenie akcji. Nie patrzy się na

12

błędy. Streetball jest także bardziej
siłowy, więc zdarza się więcej fauli, ale tylko te brutalne są wychwytywane przez innych graczy, gdyż
rzadko się zdarza, by na boisku był

sędzia – choć w mroczeńskim turnieju było aż dwóch arbitrów. W gościnnej sali gimnastycznej SP Mroczeń
rozegrano 14 meczów, metodą „każdy z każdym”, w dwóch grupach, po
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czym najlepsze teamy stoczyły bój o
puchary i awans.
Nagrody dla najlepszych – puchary i statuetki – ufundował Urząd
Gminy w Baranowie. O dyplomy postarał się natomiast Szkolny Związek
Sportowy. Tytuł MVP turnieju trafił
w ręce Eryka Ziomko z Kępna.
ems

WYNIKI TURNIEJU:
1. SP 3 Kępno I
2. SP Kraszewice
3. SP Mroczeń I
4. SP Ostrzeszów nr 2 I
5. SP Mroczeń II
6. SP Ostrzeszów nr 2 II
7. SP Ostrzeszów nr 2 III
8. SP 3 Kępno II

cd. KURIERA BARANOWA na str. 13

Region

gmina
cd. KURIERA BARANOWA ze str. 12

Druga odsłona turnieju „Giganci Futbolu”, która miała miejsce na baranowskim „Orliku” w niedzielę, 12 maja br., mogła zaistnieć tylko dzięki sportowej determinacji gigantów futbolu

Walka o zwycięstwo była
wyrównana i zacięta

Puchar pełen deszczu
W zawodach wzięło udział 6
drużyn. Bóg futbolu najwyraźniej
postanowił przetestować odporność
młodych piłkarzy na deszcz i ziąb,
ale żaden z nich nie zgodził się na
przerwanie turnieju. Organizatorzy
ruszyli z odsieczą, a czterdzieści litrów gorącej herbaty mocno podtrzymało morale wszystkich uczestników
zawodów.

W turnieju tryumfowała Akademia Piłkarska Wieruszów, która w pokonanym polu pozostawiła
zespoły z województw: łódzkiego,
dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.
Losy zwycięstwa w zawodach
rozstrzygnęły się w ostatnim meczu,
w którym Wieruszów zmierzył się
z baranowskim Pionierem. Barano-

wianie długo prowadzili 1:0 (Hubert
Szyc), ale rywal zdołał w końcówce
wbić gola na wagę remisu.
Impreza tradycyjnie już odbyła
się przy wsparciu Urzędu Gminy w
Baranowie i wójt Bogumiły Lewandowskiej-Siwek. O bezpieczeństwo
zawodników zadbali druhowie z
OSP Baranów.
ems

70. rocznica powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Donaborowie

70 aktywnych lat

W sobotę, 11 maja br., Koło Gospodyń Wiejskich w Donaborowie
świętowało 70. rocznicę powstania.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza
święta odprawiona przez proboszcza
ks. Tomasza Szymczaka w kościele
pw. św. Marcina w Donaborowie.

borowie w 1948 roku oraz historię
rozwoju i działalności organizacji.
Wspomniała osoby zasłużone, które
zostały obdarowane okolicznościowymi pamiątkami i kwiatami.
Po licznych gratulacjach i życzeniach od reprezentantów miejsco-

Wesołą część artystyczną zaprezentowały
członkinie KGW Donaborów

Po niej panie – członkinie Koła
– oraz zaproszone osoby przeszły do
sali Ochotniczej Straży Pożarnej w
Donaborowie. Przewodnicząca Koła,
Małgorzata Gruszka, przywitała
licznie zebranych gości, po czym
przedstawiła okoliczności założenia
Koła Gospodyń Wiejskich w Dona-

wych oficjeli rozpoczęła się część
artystyczna przygotowana przez
członkinie Koła pod kierunkiem
nauczycielki Małgorzaty Dąbrowskiej. Na scenie, doskonale odtwarzającej starą wiejską chatę, z dawnymi meblami, sprzętem gospodarstwa
domowego i makatkami, pojawili się

Dziad i Baba – najpierw młodzi, potem w sile wieku, aż po wiek sędziwy. Dowcipne dialogi i humorystyczne scenki przeplatane były śpiewem
piosenek ludowych: „Zielony mosteczek”, „W zielonym gaju”, „Ojciec
Wirgiliusz” i innych oraz tańcem
okazjonalnego zespołu „Filipinki”.
Paniom towarzyszyły dzieci w różnym wieku, a wszyscy byli ubrani w
ciekawe stroje nawiązujące do dawnych zwyczajów i mody. Po występie
aktorzy zebrali owacje na stojąco.
Następnie gospodarze i goście
zebrali się przy obficie zastawionym
stole, a smakołyków nie brakowało.
Szczególny akcent stanowił ogromny
tort z okolicznościową dekoracją, podzielony między wszystkich uczestników imprezy. Wieczorem odbyła
się zabawa taneczna.
Koło Gospodyń Wiejskich odgrywa znaczącą rolę w miejscowej
społeczności, przyczyniając się do
jej rozwoju i ubogacenia. Uroczyste
obchody pokazały wielkie zaangażowanie pań oraz ich pomysłowość i
poczucie humoru – cechy tak cenne
we współczesnym świecie.
LW

KL ASYFIK ACJA
KOŃCOWA:
1. AP Wieruszów
2. Pionier Baranów
3. KS Wieluń
4. Widawa Wilków
5. Olympic Wrocław
6. Pionier Baranów II

Najlepszy zawodnik:
Bar tek Kałwak (KS Wieluń)
Najlepszy strzelec:
Szymon Siwek (AP Wieruszów)
Najlepszy bramkarz:
Adam Lenort (Pionier Baranów)
Wyróżnienia:
Marcel Dalinkiewicz (Widawa Wilk
ów),
Patr yk Wróbel (AP Wieruszów),
Piotr Szczypek (Pionier Baranów
)

GONIEC PERZOWSKI
maj 2019, nr 20 (873)
Biblioteka Publiczna w Perzowie uczestniczyła w tegorocznym Tygodniu Bibliotek, tradycyjnie odbywającym
się od 8 do 15 maja

„#biblioteka” w Perzowie
Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa
i bibliotek, organizowana od 2004
roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Organizowane w jej
ramach imprezy rozpoczynają się
w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek, 8
maja. Ma na celu podkreślanie roli
czytania i korzystania z bibliotek w
poprawie jakości życia, edukacji, jak
również zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie
książką szerokich kręgów społeczeństwa.

ciom, na czym polega praca biblioteki
i bibliotekarza, jak powstaje książka,
a na koniec przeczytała bajkę.
Edycja Tygodnia Bibliotek 2019
odbywała się pod hasłem: „#biblioteka”. Jak uzasadniają wybór tego właśnie hasła jego pomysłodawcy ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:
„Współczesna biblioteka jest mocno
zakorzeniona w historii, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość.
Marka biblioteka jest utrwalona w
świadomości społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkow-

Podczas lekcji bibliotecznej przedszkolaki mogły
bliżej zapoznać się z pracą bibliotekarza

Większość bibliotek i bibliotekarzy w Polsce aktywnie uczestniczy
w tej akcji. Podobnie jest w gminie
Perzowie. Pracownice perzowskiej
biblioteki publicznej wzięły udział
w uroczystym Dniu Bibliotekarza
zorganizowanym przez Powiatową
Bibliotekę Publiczną w Kępnie. Przeprowadziły też lekcję biblioteczną dla
dzieci z Przedszkola w Perzowie. W
jej trakcie dyrektor biblioteki Natalia Kowalczyk opowiedziała dzie-

ników i przyciąga ich innowacyjnymi
usługami. Promowanie biblioteki
opatrzone znakiem # ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do
jej usług i zasobów, świadczy o tym,
że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede
wszystkim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych”.
Oprac. bem
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G£OS TRZCINICY
maj 2019, nr 20 (1086)
4 maja 2019 roku w Wodzicznej druhowie z tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowali Dzień Strażaka

Dzień Strażaka w Wodzicznej
Strażacy-ochotnicy z Wodzicznej obchodzili swoje święto wspólnie z zaproszonymi na
uroczystość gośćmi
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą, którą odprawił ks. kanonik
Wiesław Cieplik, a następnie wszyscy biorący udział w obchodach udali
się do sali Domu Ludowego w Wodzicznej.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Kulak powitał gości, wśród których znaleźli się: poseł Bożena Henczyca, wójt gminy
Trzcinica, Grzegorz Hadzik, radny
Grzegorz Hojka, sołtys Sławomir

Nawrocki, przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich Teresa Kuboszek wraz z delegacją, proboszcz parafii ks. kanonik W. Cieplik, druhny
i druhowie OSP Wodziczna, a także
mieszkańcy wsi.
Prezes złożył życzenia z okazji
Dnia Strażaka oraz odczytał życzenia
od prezydenta RP Andrzeja Dudy i
sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżeliki Możdżanowskiej. Życzenia złożyli rów-

nież goście.
Po zakończeniu części oficjalnej
wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym odbyła się zabawa
taneczna. Całość uroczystości minęła
w miłej, przyjemnej atmosferze.
- Chciałbym pogratulować i podziękować Zarządowi oraz druhnom
i druhom z OSP Wodziczna za zorganizowanie tej udanej i potrzebnej
uroczystości – podsumowuje wójt G.
Hadzik. 		
Oprac. bem

W ramach obchodów tegorocznych świąt majowych w gminie Trzcinica nie zabrakło rozgrywek sportowych

Majowe gry i zabawy na „Orliku”

5 maja 2019 r. na terenie „Orlika”
w Trzcinicy odbyła się druga edycja
gier i zabaw sprawnościowych dla
dzieci i młodzieży.
Rozgrywki przygotowane zostały i przeprowadzone przez animatora
sportu Przemysława Fuczyło.
Rywalizowano w 5 różnych
konkurencjach (sprawnościowych, z
piłką, na czas itp.). Rozegrano także
mecz piłki nożnej.
Udział w tegorocznej edycji gier

i zabaw wzięło 13 zawodników. W
końcowej klasyfikacji na pierwszym
miejscu znalazł się Jakub Noculak,
na drugiej pozycji uplasował się Nikodem Kuboszek, a trzeci był Filip
Nowak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale i dyplomy, które wręczyli wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik i animator sportu
P. Fuczyło.
Oprac. bem
Uczestnicy otrzymali
pamiątkowe medale i dyplomy

IV Gminny Konkurs Czytelniczy o tytuł Mistrza Pięknego Czytania

Młodzi lektorzy z nagrodami

W konkursie czytelniczym, który
odbył się 26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy, wzięli udział
uczniowie uczęszczający do szkół
podstawowych w Laskach i Trzcinicy. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV, klasy
V oraz klasy VI.
Obecny podczas otwarcia zmagań konkursowych wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik podkreślał, że
czytanie jest bardzo ważną i przydatną w życiu umiejętnością. Zachęcał
do doskonalenia umiejętności pięknego czytania oraz życzył wszystkim
uczestnikom powodzenia.
Zadaniem uczestników konkursu
było przeczytanie fragmentu nieznanego tekstu przygotowanego przez
organizatora.
Uczniowie klasy IV czytali
fragment z książki pt. „Magiczne

Narodowy Dzień Zwycięstwa obchodzony w Polsce 8 maja
został uczczony również w gminie Trzcinica

Upamiętnili koniec wojny
Tytuł Mistrza Pięknego Czytania przyznano
w trzech kategoriach wiekowych

drzewo – Olbrzym”, piątoklasiści
„Kroniki Archeo – Sekret Wielkiego
Mistrza”, natomiast uczniowie klasy
VI - „Zwiadowcy – Ruiny Gorlanu”.
Po przesłuchaniu wszystkich uczest-

Uczestnicy konkursu odebrali
dyplomy i nagrody książkowe
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ników komisja konkursowa w składzie: Renata Gość, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy,
Jolanta Maryniak, emerytowana
nauczycielka języka polskiego w Zespołu Szkół w Laskach oraz Katarzyna Kuboszek, pracownik Urzędu
Gminy w Trzcinicy, przyznała tytuły
Mistrza Pięknego Czytania:
W kategorii klas IV tytuł zdobyła Amelia Rosielewska ze Szkoły
Podstawowej w Laskach, w kategorii
klas V - Patryk Bakalarz również z
podstawówki w Laskach, w kategorii
klas VI Mistrza Pięknego Czytania
została Martyna Hojeńska (SP w
Laskach).
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które ufundował wójt gminy
Trzcinica.
Organizatorem konkursu była
Ewa Gaze, nauczyciel bibliotekarz w
Zespole Szkół w Trzcinicy.
Oprac. bem
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W miejscach pamięci w Laskach
i Trzcinicy zapłonęły znicze

74. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami upamiętniono poprzez zapalenie zniczy przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Matki
Boskiej w Laskach, pod tablicą pamiątkową, znajdującą się przy Komisariacie
Policji w Laskach oraz pod tablicą pamiątkową przy Urzędzie Gminy w Trzcinicy poświęconą Żołnierzom Polski Poległym za Ojczyznę.
Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym, lecz nie dniem
wolnym od szkoły i pracy. Uroczystości odbywały się w wielu miejscowościach na terenie całego kraju. W tym dniu świętują również między innymi
mieszkańcy Czech i Francji.
Oprac. bem

Region

gmina
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sierakowskiego w Opatowie zakończona

wieści znad pomianki
maj 2019, nr 20 (922)
Radni wskazali przedstawiciela Gminy Łęka Opatowska w Radzie Społecznej SPZOZ
w Kępnie oraz zadecydowali o utworzeniu nowej gminnej jednostki budżetowej

Uchwalili utworzenie Żłobka Gminnego
w Łęce Opatowskiej

Podczas IX sesji Rady Gminy
Łęka Opatowska, która odbyła się w
środę, 8 maja 2019 r., podjęta została
uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na
kadencję 2019-2023. Jednogłośnie
poparta została kandydatura wójta
gminy Adama Kopisa, który zastąpi
dotychczasowego przedstawiciela –
Leszka Zalewskiego. - Będę starał
się wypełniać tę funkcję i zabierać
głos jako przedstawiciel mieszkańców
gminy nie gorzej niż mój poprzednik,
z którego będę brał przykład – zapewniał wójt, dziękując za zaufanie, jakim
obdarzyli go radni.
Jednomyślnie podjęta została również uchwała w sprawie utworzenia
gminnej jednostki budżetowej - Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej
oraz nadania mu statutu. Uzasadnienie
do projektu uchwały przedstawiała sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak.
Przypomniała, iż Gmina Łęka
Opatowska, wychodząc naprzeciw
potrzebom społeczeństwa, postanowiła ubiegać się o środki w ramach
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do

lat 3 „MALUCH+” 2019 na utworzenie żłobka. Rezultatem było przyznanie dofinansowania w wysokości
352.000,00 zł. Ponadto Gmina skutecznie ubiegała się o dofinansowanie

nych oraz o samorządzie gminnym
wskazuje, że jedynym organem, który
może utworzyć nową jednostkę gminną, jest Rada Gminy – wyjaśniała sekretarz gminy.

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej na ul. Sierakowskiego
w Opatowie”. Wykonawcą robót budowlanych była firma Zakład Usługowy HYDRO-INSTAL Józef Jeziorny
z Wójcina, która zgodnie z umową

wykonała wszystkie prace za kwotę
69.000,00 zł brutto.
W ramach zadania wybudowana
została sieć wodociągowa o długości
157,50 mb, sieć kanalizacji sanitarnej
o długości 119,5 mb oraz zamontowano hydrant przeciwpożarowy.
Oprac. bem

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

Kolejne obrady Rady Gminy odbyły się w sali
konferencyjnej Rządcówki w Łęce Opatowskiej

na wyposażenie i funkcjonowanie
nowo tworzonego żłobka w ramach
środków WRPO na lata 2014-2020,
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. W rezultacie 4 kwietnia
br. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Nowy żłobek
w gminie Łęka Opatowska szansą dla
rodziców”. Przyznana dotacja wyniosła
306.467,75 zł.
- Samo utworzenie żłobka to nie
tylko pobudowanie
obiektu, ale przede
wszystkim utworzenie prawne takiej
jednostki. Zarówno
ustawa o opiece nad
dziećmi w wieku do
Wójt Adam Kopis został przedstawicielem Gminy Łęka
lat 3, jak i ustawa o
Opatowska w Radzie Społecznej SPZOZ w Kępnie
finansach publicz-

Sieć kanalizacyjnowodociągowa gotowa

Obowiązkiem organu stanowiącego jest również ustalenie statutu żłobka, określającego w szczególności:
nazwę i miejsce jego prowadzenia,
a także cele i zadania oraz sposób ich
realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju
dziecka oraz wspomagania rodziny
w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze
szczególnym uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności. W statucie określone zostały też warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat
za pobyt i wyżywienie w przypadku
nieobecności dziecka w żłobku lub
klubie dziecięcym, jak również zasady
udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku.
Zgodnie z podjętą uchwałą gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą
Żłobek Gminny w Łęce Opatowskiej
tworzy się z dniem 1 sierpnia 2019 r.
bem

20 maja 2019 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie
wymiany na terenie gminy Łęka Opatowska pozaklasowych źródeł ogrzewania na źródła
ekologiczne

Gmina dofinansuje wymianę kotłów

Celem dotacji z Budżetu Gminy nostkowa wartość dofinansowania spełniające norm emisji spalin kotły
Łęka Opatowska jest ograniczenie wynosić będzie od 3.000 do 3.500 zł na kotły ekologiczne. Dofinansowaw gminie emisji zanieczyszczeń, w w zależności od rodzaju kotła, ale nie niu podlegać będzie tylko zakup kotła
spełniającego wymagania określone
szczególności pyłów drobnych emito- więcej niż 50% ceny zakupu.
O środki finansowe mogą ubiegać w regulaminie oraz zakupionego po
wanych ze źródeł niskiej emisji oraz
ograniczenie emisji innych substancji się osoby chcące wymienić swoje nie- podpisaniu stosownej umowy z Gmimogących stanowić o przekroną Łęka Opatowska.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby chcące
Szczegółowe zasady przyczeniu standardów powietrza.
znawania dofinansowania znaDofinansowanie udzielane wymienić swoje niespełniające norm emisji spalin kotły
leźć można w regulaminie,
jest na wymianę źródeł ogrze- na kotły ekologiczne. Fot. http://leka-opatowska.pl/
który podobnie jak wzory inwania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych
nych dokumentów potrzebnych
położonych na terenie gminy
do pozyskania dofinansowania
stanowi załącznik do uchwaŁęka Opatowska, polegającą
ły podjętej w tej sprawie przez
na likwidacji pozaklasowych
Radę Gminy.
źródeł ogrzewania i trwałym
ich zastąpieniu źródłami ekoloRegulaminy i wniosek o
gicznymi.
dofinansowanie można znaleźć
na stronie internetowej http://
Wnioski rozpatrywane będą
leka-opatowska.pl/ lub w Urzęwedług kolejności wpływu.
dzie Gminy Łęka Opatowska,
W Budżecie Gminy na dow którym też wnioski mają być
finansowanie wymiany kotłów
zabezpieczono 100 tys. zł. Jedskładane.
Oprac. bem

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łęka Opatowska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.
zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska, sporządzonego na podstawie uchwały nr
LIII/246/2018 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 29 czerwca 2018 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 maja
2019 r. do 14 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska w godzinach pracy Urzędu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęka Opatowska na stronie internetowej: www.lekaopatowska.bip.net.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie
Gminy Łęka Opatowska.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić
uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Łęka Opatowska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2019 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.
zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu
Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium,
zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym
powyżej.
Uwagi, w trybie art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt
1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
z późn. zm.), do ww. dokumentacji należy składać do dnia 8 lipca 2019 r.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Łęka Opatowska,
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, lub
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „uwaga do studium” na adres:
sekretariat@leka-opatowska.pl.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt
Gminy Łęka Opatowska.
Wójt Gminy Łęka Opatowska
/-/ Adam Kopis
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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 mieszkanie 67 m2, trzypokojowe
- Namysłów, ul. Reymonta.
Tel. 604 903 262 (dzwonić po godz. 12:00).
(TK 123/05/19)
SPRZEDAM DOM W KĘPNIE przy UL.
PARKOWEJ, DZIAŁKA 400 m2, ZAGWARANTOWANY KOMFORT BUDYNKU,
OGRODU I OTOCZENIA. KOMPLETNIE WYPOSAŻONY. DUŻE MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJNE (GABINET). PROSZĘ O POWAŻNE
PROPOZYCJE. TEL. 601 844 036.
(TK 122/05/19)

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

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

Sprzedam 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)

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

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)

Sprzedam działki budowlane - Tabor Wielki,
od 35.000 zł. Tel. 692 954 115.
(TK 117/04/19)

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

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

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

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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

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

Mieszkanie do wynajęcia od zaraz!!!
4-pokojowe, częściowo umeblowane.
Kępno, Os. 700-lecia. Kontakt: 793 777 852.
(TK 120/05/19)

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

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)
praca

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

Firma Rema-Mur zatrudni murarza,
pomocnika murarza. Tel. 665 184 411.
(TK 127/05/19)

motoryzacja
Sprzedam forda focusa 1.8 TDDI, rok produkcji 2002, silnik 1.8 TDDI 66 kW 90 KM,
przebieg 213000, klima, hak, cena 4100 zł
(do małej negocjacji). Tel. 691 720 083.
(TK 124/05/19)
Sprzedam opla corsę z gazem, poj. silnika
1.2, 16V, 2000 r., w b. dobrym stanie
technicznym jak i wizualnym.
Tel. 728 458 563.
(TK 121/05/19)
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.
Sprzedam opla astrę 3, 2004 r., 1.7 cdti,
1 właściciel w kraju, 250 tys. km, bardzo
dobrze wyposażony, cena 5999 zł.
Tel. 781 160 207.

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)
nieruchomości różne

Firma zatrudni osobę na stanowisko

tokarz lub osobę do przyuczenia.
Bardzo dobre warunki płacy.
Możliwość zatrudnienia na cały lub 1/2 etatu.
Więcej informacji
pod numerem telefonu 793 308 355.

Wydzierżawię łąkę 1 ha - Świba.
Tel. 62 / 79 14 883.
(TK 126/05/19)
rolnicze
Sprzedam: przegrabiarko-zgrabiarkę siedmio gwiaździstą oraz kosiarkę „Osa”.
Tel. 62 / 79 14 883.
(TK 125/05/19)
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 105/04/19)
Sprzedam 5 rojów pszczół.
Tel. 510 176 111.
(TK 88/03/19)

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

pracownika ze znajomością
języka niemieckiego
Wymagania:
- dobra znajomość języka niemieckiego
- minimum średnie wykształcenie
- dobra znajomość pakietu Office
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu dobrych relacji
interpersonalnych
Zakres obowiązków:
- kontakt z Klientem niemieckojęzycznym
- przygotowywanie ofert
- przyjmowanie i potwierdzanie zleceń
- negocjacje z Klientem
Szczegółowe informacje na:
www.ascobloc.pl w zakładce Kariera.
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ascobloc.pl

Sprzedaż młodych kurek. Sadogóra 19
k. Rychtala. Tel. 62 / 78 16 322,
693 661 542.
(TK 87/03/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

W programie m.in.:
- wystawa hortensji
- wystawa nt. zasad hodowli roślin
w warunkach in in-vitro
- wystawa „Leśnictwo kiedyś a dziś”
- gry i zabawy dla najmłodszych

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)
US£UGI
Firma Rema-Mur: usługi murarskie, budowa domów, fundamenty, stropy.
Tel. 665 184 411.
(TK 128/05/19)
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)

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

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
63-600 Kępno, ul. Przemysłowa 10c
Ze szczegółowymi informacjami na temat wymagań jakim powinna odpowiadać osoba
kandydująca na stanowisko dyrektora, wymaganych dokumentach jakie powinna zawierać
oferta oraz sposobu i terminu jej składania można zapoznać się na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Kępnie: www.powiatkepno.pl.

16

Tygodnik Kępiński 16 maja 2019

Ogłoszenia

reklamy

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.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…
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

sprzedam

sprzeda samochód marki

FORD
TRANSIT,

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH

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

rok produkcji 2012.

pon.-pt. 8.00-16.00.

STOLARZY

komfortowe mieszkanie

Tel.: 604 824 980.

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

ZATRUDNI

do wynajęcia

GS „SCh” w Bralinie

Zgłoszenia:

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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

Telefon: 518 973 923.

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

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.

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

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 16 maja 2019

17

Recenzje

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Hans Joachim Lang - „Kobiety z bloku 10.
Eksperymenty medyczne w Auschwitz”

TAPICERÓW

Medycyna i fanatyzm rasowy – mało zgłębiany rozdział historii obozu Auschwitz, opowiedziany
z perspektywy ofiar. Ta historia nie została dotąd należycie zbadana i opisana. Od kwietnia 1943
roku istniał w Auschwitz blok 10, gdzie dokonywano zbrodniczych eksperymentów medycznych – na
około ośmiuset kobietach rzeźnicy nazywający się lekarzami szukali najbardziej skutecznych metod
sterylizacji, tak aby po wygranej wojnie uniemożliwić elementom niepożądanym rozmnażanie. Operacje, naświetlania, toksyczne zastrzyki przeżyło trzysta kobiet. Część z nich opowiedziała autorowi,
co im robiono. Kim był niesławny profesor Clauberg, „specjalista” od sterylizacji. Jak działało jego
„laboratorium”. Jakie metody stosowali i co „badali” inni pseudo-lekarze. Historia ofiar, katów, sadystycznych „operacji” i codzienności obozu opisana na podstawie badań archiwalnych i rozmów z
ofiarami. Lang opowiada, kim były te kobiety, co się z nimi stało, jak radziły sobie w codziennym
życiu i z czym po wojnie musiały sobie radzić.

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

tel .:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Stephen King - „Smętarz dla zwierzaków”
Na świecie istnieją dobre i złe miejsca. Nowy dom rodziny Creedów w Ludlow był niewątpliwie
dobrym miejscem – przytulną, przyjazną wiejską przystanią po zgiełku i chaosie Chicago. Cudowne
otoczenie Nowej Anglii, łąki, las to idealna siedziba dla młodego lekarza, jego żony, dwójki dzieci i
kota. Wspaniała praca, mili sąsiedzi i droga, po której nieustannie przetaczają się ciężarówki. Droga
i miejsce za domem, w lesie, pełne wzniesionych dziecięcymi rękami nagrobków – to tam dzieci z
miasteczka zakopują swe martwe zwierzaki. Ci, którzy nie znają przeszłości, zwykle ją powtarzają...
i nie chcą słuchać ostrzeżeń.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Alex Bellos - „Czy rozwiążesz moje problemy?”
Czy jesteś tak bystry, jak singapurscy dziesięciolatkowie? Czy potrafisz pokonać Sherlocka Holmesa? Jeśli myślisz, że odpowiedź brzmi tak – rzucam ci wyzwanie moimi zadaniami. Oto wybór
125. najlepszych w świecie łamigłówek i zagadek logicznych, które powstały w ciągu dwóch tysięcy
lat w różnych miejscach świata, począwszy od starożytnych Chin, przez średniowieczną Europę,
wiktoriańską Anglię, po współczesną Europę, z historiami szpiegowskimi, przełomami w matematyce i łamigłówkami po drodze. Wypróbuj swoje siły w rozwiązywaniu łamigłówek logicznych i
zagadek pokrewieństwa, w pangramach i zadaniach dotyczących przedostawania się na drugi brzeg
rzeki. Wiele spośród rozwiązań wymaga sprytu, przebiegłości, w innych niezbędna jest kreatywność,
jeszcze w innych prosta, logiczna dedukcja. Niektóre z nich potrafi rozwiązać 2 procent populacji.
Ale wszystkie gwarantują intelektualne ćwiczenia. Zatem zachęcam do tych ćwiczeń…

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 20
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 22 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. Hans Joachim Lang - „Kobiety z bloku 10...”,
2. Stephen King - „Smętarz dla zwierzaków”,
3. Alex Bellos - „Czy rozwiążesz moje problemy?”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 19 nagrody otrzymuj¹:

Z. Małolepsza (Olszowa), T. Górecki (Trzebień).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Nie będziesz zwracał większej uwagi na towarzyskie i zawodowe sprawy. Czekają cię spokojniejsze,
ale bardzo udane dni. Wykonasz swoje obowiązki,
odwiedzisz znajomych, ale najlepiej czuć się będziesz w samotności.

Byk 21 IV – 21 V
Poświęcisz więcej niż zwykle czasu na swoje hobby i zainteresowania. Będziesz czytać, dyskutować
i szukać odpowiedzi na przedziwne pytania. Pojawią się nowi znajomi lub ludzie, którzy przekonają
cię do niecodziennych poglądów.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Będziesz wytrwale pracował i wykonywał polecenia
zwierzchników, ale właśnie dzięki temu zostaniesz
doceniony przez ważną osobę. Starsza osoba z rodziny będzie szczególnie dumna z twoich dokonań
i sukcesów.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Nowa” - 16.05.01.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 17.05.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 18.05.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 19.05.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 20.05.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 21.05.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 22.05.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

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

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie do
ważnego projektu, który wykonywać będziesz pod
kierownictwem kogoś doświadczonego. Dużo się
nauczysz, choć także zmęczysz.

Lew 23 VII – 22 VIII
Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń i propozycji. Jeśli będziesz myślał o własnych
korzyściach i nie denerwował się z byle powodu,
wtedy możesz odnieść wielki sukces! Będziesz
otwarty na nowe propozycje.

Panna 23 VIII – 22 IX
Czeka cię zwycięstwo w sporze lub korzystne
rozstrzygnięcie trudnej sprawy. Twoja cierpliwość
i wiara zostaną wynagrodzone. Poczujesz, że
warto się było starać i zbierzesz efekty swojej pracy. Ciesz się swoim sukcesem, bo zasłużyłeś na
uznanie.

Waga 23 IX – 23 X
Pojawi się okazja zdobycia dodatkowych pieniędzy
albo zdobędziesz cenną dla ciebie nagrodę. Karta
sprzyja tym osobom, które ubiegają się o kredyt
lub pożyczkę. Podczas wyjaśniania spraw finansowych spotkasz się z uprzejmością urzędników.

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

Skorpion 24 X – 21 XI
Poczujesz się kochany i bezpieczny, a kłopoty okażą się mniejsze, niż sądziłeś. Jeśli jesteś z kimś
w konflikcie, to w tym tygodniu uda ci się zawrzeć
zgodę. Dla samotnych karta zwiastuje obiecujące
spotkanie z kimś bardzo interesującym.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
Znajdź nowe hobby, poznaj ludzi, którzy są inni, niż
twoi dotychczasowi przyjaciele. Trochę odmiany w
życiu towarzyskim dobrze ci zrobi. Pogódź się z porażką, a nawet rozstaniem, wtedy otworzą się przed
tobą nowe możliwości.

Ryby 19 II – 20 III
Pokonasz przeciwnika, z którym od dawna nie dajesz sobie rady. Nie przemocą, ale łagodnością,
sprytem i mądrością udowodnisz sobie i innym, co
potrafisz. W miłości masz szanse nawiązać bardzo
namiętny flirt, a nawet romans.

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

Z teki Marka Kameckiego

Ktoś szykuje podstęp lub intrygę, która jest w ciebie wymierzona. Trzymaj w ukryciu swoje najgłębsze sekrety i ważne plany finansowe. Nie ufaj teraz
ludziom, którzy w przeszłości cię zawiedli. Bądź
ostrożny, pilnuj swoich pieniędzy.

(62) 78 292

kontakt:

Na wszystko będziesz reagował bardzo emocjonalnie. Pojawią się osoby, z którymi łączą cię wspomnienia dawnych miłości i spraw, które uważasz
za źle załatwione. Byle uwaga, byle krytyka szybko
wyprowadzi cię z równowagi.

Koziorożec 22 XII – 19 I

RE
I OG£OSZENIA D
PRZYJMUJEMY CODZ
(
W GODZ. 9.0
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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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WWW.AURAMEBLE.PL

NR 20/2019 (809)

NASI

w LIGACH
Rafał Kurzawa
(FC Midtjylland)
Superligaen

Pracowity
i pełen sukcesów weekend

bralińskich kolarzy

To był niezwykle pracowity weekend dla kolarzy z UKS-u Sport Bralin. Młodzi bralinianie rywalizowali na trasach
bikemaratonu, MTB oraz w BMX-ach. W tej widowiskowej konkurencji tytuł wicemistrzyni Polski w tej odmianie kolarstwa w kategorii Elite Kobiet zdobyła Maja Drelak, która nie kryła zaskoczenia wynikiem, z uwagi na to, że był to jej
dopiero drugi wyścig na BMX. Z kolei w MTB czwartym juniorem Polski został Kacper Łukianowski.
Od sezonu 2019/2020 organizatorem wszystkich rozgrywek na terenie województwa będzie wyłącznie Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej poinformował w komunikacie wojewódzki związek. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze
doniesienia związane z uchwałą Polskiego Związku Piłki Nożnej

OZPN-y stracą rozgrywki,
ale powstaną jednostki terenowe

Playoff | wiosna 2019
FC Midtjylland – FC Kobenhavn – 4:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

35. kolejka | wiosna 2019
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: 1-73 minuta
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

35. kolejka | wiosna 2019
Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

35. kolejka | wiosna 2019
Miedź Legnica – Górnik Zabrze – 0:1 (0:0)
NABOISKU: nie pojawił się
Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna I Liga

33. kolejka | wiosna 2019
Podbeskidzie – Odra Opole – 3:1 (0:1)
NA BOISKU: 88-90 minuta
Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna I Liga

33. kolejka | wiosna 2019
GKS Tychy – GKS 1962 Jastrzębie – 2:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

28. kolejka | wiosna 2019
Kotwica Kołobrzeg – Mieszko Gniezno – 4:1 (3:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

28. kolejka | wiosna 2019
Foto-Higienia Gać – Ślęza Wrocław – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

28. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Górnik Polkowice – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się

Uchwała przyjęta pod koniec kwietnia przez PZPN wprowadzała w życie zmianę prowadzenia rozgrywek. Do tej pory organizowane
były na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim oraz okręgowym, przy czym rozgrywki na szczeblu okręgowym zlecane były
do organizacji okręgom przez wojewódzkie związki. Od 1 lipca rozgrywki prowadzić mogą wyłącznie PZPN i związki wojewódzkie.
Związek tłumaczył wprowadzenie zmian przepisami RODO, nieoficjalnie wiadomo jednak, że chodzi tu głównie o piłkarską politykę. Okręgi były samorządne, PZPN nie miał na nie większego wpływu, za to okręgi miały wpływ na WZPN-y i PZPN, bowiem to
działacze piłkarscy wybierają władze związków wojewódzkich oraz centralnych. W ubiegłym tygodniu na oficjalnej witrynie Wielkopolskiego ZPN pojawił się komunikat prezesa Pawła Wojtali, który potwierdził wcześniejsze informacje. – Dla klubów zmiany
będą miały tylko charakter formalny. Na obszarach odpowiadających terenom działania obecnych Okręgowych ZPN powstaną jednostki terenowe Wielkopolskiego ZPN odpowiedzialne za bieżącą obsługę rozgrywek – czytamy w komunikacie. WZPN podkreśla
również, że zmniejszeniu ulegną opłaty.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Grad medali dla Niedźwiedzi.

Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

28. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Górnik Polkowice – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

28. kolejka | wiosna 2019
Pilica Przedbórz – RKS Radomsko – 1:4 (1:1)
NA BOISKU: 52-90 minuta
AKCJE: strzelił bramkę na 1:2 w 58. minucie
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FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

IV Liga Grupa Południowa >>> Po kolejnym potknięciu Lubuszanina Trzcianka do
czterech punktów wzrosła w tabeli przewaga Nielby Wągrowiec. Coraz bardziej prawdopodobny jest spadek tylko czterech zespołów z czwartej ligi

Milowy krok Polonii
w kierunku utrzymania
Piłkarze z Alei Marcinkowskiego są coraz bliżej utrzymania w czwartej lidze. Podopieczni
Bogdana Kowalczyka pokonali w sobotę na własnym obiekcie Sokoła Pniewy i ich przewaga nad strefą spadkową wzrosła do piętnastu oczek. Rozstrzygnięcia w wyższych
ligach sprawiły, że coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz, w którym czwartą ligę opuszczą tylko cztery zespoły. Gdyby sezon zakończył się w miniony weekend,
oznaczałoby to, że z rozgrywkami pożegnają się Olimpia Koło, Zjednoczeni Trzemeszno,
Krobianka Krobia oraz Warta Międzychód.

Wyniki 31. kolejki
KKS Polonia Kępno
KS Sokół Pniewy

4 (3)
1 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Walczak - 9’, 1:1
Bartłomiej Graczyk - 21’, 2:1 Leonardo
Okeke - 28’, 3:1 Adrian Holak - 42’, 4:1
Remigiusz Hojka - 90’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Bernard Fai Ndukong, Karol Latusek, Jakub Górecki (Miłosz Konieczny - 65’),
Wojciech Drygas (Maciej Sikora - 85’), Borys
Wawrzyniak, Łukasz Walczak, Adrian Holak
(Remigiusz Hojka - 87’), Leonardo Okeke
(Mikołaj Gretkiewicz - 80’). Trener: Bogdan
Kowalczyk.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (0)
MLKP Warta Międzychód 0 (0)

Bramki: 1:0 Grzegorz Wachowiak - 68’,
2:0 Łukasz Wiącek - 75’, 3:0 Łukasz
Wiącek - 79’.

KSS Kotwica Kórnik
MKS Nielba Wągrowiec

1 (1)
3 (2)

LZS Krobianka Krobia
MKS Victoria Września

2 (2)
0 (0)

KS Opatówek
MKS Olimpia Koło

1 (0)
2 (1)

Bramki: 1:0 Patryk Bordych - 6’ (z karnego), 1:1 Jakub Kubiński - 29’, 1:2 Jakub
Kubiński - 43’, 1:3 Tomasz Bzdęga - 65’.
Bramki: 1:0 Rafał Sarbinowski - 16’ (z
karnego), 2:0 Mateusz Górkowski - 36’.
Bramki: 0:1 Bartosz Kowalski - 31’, 0:2
Patryk Olczyk - 58’, 1:2 Jakub Budrowski - 62’.

KS Polonia 1912 Leszno
3 (2)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Bugzel - 20’, 1:1
Piotr Mroziński - 25’, 2:1 Artur Krawczyk
- 35’, 3:1 Antoni Prałat - 90+4’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (0)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Adam Majewski - 64’, 2:0
Dawid Kuczyński - 84’, 3:0 Dawid Kuczyński - 90’.
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II

Miniony weekend przyniósł
niezwykle dobre wiadomości z rozgrywek szczebla centralnego. Choć
przez długi czas się na to nie zanosiło, w grupie wielkopolskiej czwartej ligi prawdopodobnie unikniemy
dodatkowych spadków i ligę opuszczą, zgodnie z regulaminem, tylko

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
LKS Gołuchów
6 (2)

Bramki: 1:0 Tomasz Graczyk - 7’, 1:1
Adrian Hajdasz - 15’, 1:2 Krystian Benuszak - 43’, 1:3 Paweł Stempień - 58’, 1:4
Krzysztof Czabański - 61’, 1:5 Krystian
Benuszak - 85’, 1:6 Paweł Stempień - 88’.

LZS Orkan Śmiłowo
SKS Unia Swarzędz

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Tomasz Neumann - 75’ (z
karnego).

KP Obra 1912 Kościan
MKS Lubuszanin Trzcianka

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
23
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
23
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
20
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
17	Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
15
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
15
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
15	Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
15
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
14
Tomasz Marcinkowski (Obra Kościan)
14
Tomasz Neumann (Unia Swarzędz)
Program 32. kolejki
Sobota, 18 maja 2019 roku
12:00	Nielba Wągrowiec – KS Opatówek
14:00	Warta Międzychód – Tarnovia Tarnowo
15:00
Olimpia Koło – Orkan Śmiłowo
16:00
Unia Swarzędz – Polonia Kępno
16:00
Kotwica Kórnik – Centra Ostrów
16:00
Victoria Września – Polonia Leszno
16:00
Lubuszanin – Pogoń Nowe S.
16:00
LKS Gołuchów – Obra Kościan
17:00	Zjednoczeni – Ostrovia Ostrów
17:00	Sokół Pniewy – Krobianka Krobia

cztery zespoły. Wszystko za sprawą
korzystnych rozstrzygnięć na szczeblu centralnym. Na kolejkę przed
zakończeniem sezonu utrzymanie w
drugiej lidze zapewnili sobie bowiem
Błękitni Stargard oraz Gryf Wejherowo. Oznacza to, że z drugiej grupy
trzeciej ligi spadną tylko trzy zespoły. W związku z tym rośnie zatem
szansa na utrzymanie Jaroty Jarocin.
Ten ma siedem punktów przewagi
nad miejscem spadkowym, więc ryzyko jego spadku jest w tej chwili
minimalne. Wszystkie te czynniki
sprawiają, że miejsce szesnaste w
rozgrywkach czwartej ligi daje w tej
chwili utrzymanie i wszystko wskazuje na to, że już się to nie zmieni. To
dobra wiadomość między innymi dla
beniaminka z Opatówka i Kotwicy
Kórnik. Zespoły te wiosną wydostały
się z dolnych rejonów tabeli, ale ostatnio złapały zadyszkę, przegrywając
w dwóch ostatnich kolejkach. Z oboma drużynami na ich terenie niespodziewanie wygrała ostatnia w lidze
Olimpia Koło. Ta choć przed spadkiem się już nie obroni, może jednak
nie skończyć rywalizacji na ostatnim
miejscu. Opuszczać czwartej ligi nie
zamierza Krobianka Krobia, która
jest prawdziwą rewelacją majowych
spotkań w lidze. Beniaminek zaczął
wiosnę od ugrania zaledwie punktu
w sześciu spotkaniach. Miał po nich
osiem punktów straty do bezpiecznego miejsca i wobec prezentowanej
dyspozycji, stał się pewniakiem do
spadku. Ostatnie trzy mecze to jednak siedem zdobytych punktów. Po
pokonaniu w piątek Victorii Września 2:0, Krobianka bardzo poważnie
może myśleć o utrzymaniu. Wiara
jest tym bardziej uzasadniona, że te-
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
33. kolejka | wiosna 2019
Garbarnia Kraków – Stomil Olsztyn .........– 0:2
Stal Mielec – Termalica Nieciecza . ...........– 5:4
Warta Poznań – GKS Katowice . ...............– 0:1
ŁKS Łódź – Chojniczanka . .......................– 2:0
Wigry Suwałki – Puszcza Niepołomice . ....– 2:1
GKS Tychy – GKS 1962 Jastrzębie ...........– 2:1
Sandecja Nowy Sącz – Raków Częstochowa .– 2:2
Bytovia Bytów – Chrobry Głogów . ...........– 1:1
Podbeskidzie – Odra Opole .....................– 3:1
1. RKS Raków Częstochowa
33 70 53:20
2. ŁKS Łódź
33 68 55:20
3. FKS Stal Mielec
33 61 54:26
4. MKS Sandecja Nowy Sącz 33 55 35:24
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 33 47 51:45
6. GKS Tychy
33 47 47:37
7. GKS 1962 Jastrzębie
33 45 38:38
8. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 33 43 44:46
9. MKS Puszcza Niepołomice 33 41 34:43
10. OKS Stomil Olsztyn
33 40 36:38
11. KS Warta Poznań
33 39 31:42
12. OKS Odra Opole
33 39 44:55
13. Chojniczanka 1930 Chojnice 33 39 45:48
14. MZKS Chrobry Głogów
33 38 28:38
15. GKS Katowice
33 37 33:43
16. SKS Wigry Suwałki
33 34 38:55
17. MKS Bytovia Bytów
33 34 43:49
18. RKS Garbarnia Kraków
33 21 19:61
II Liga
33. kolejka | wiosna 2019
GKS Bełchatów – Widzew Łódź ................– 3:1
Radomiak Radom – Siarka Tarnobrzeg . ..– 5:0
Olimpia Elbląg – Resovia Rzeszów ...........– 0:1
Ruch Chorzów – Błękitni Stargard . ..........– 1:1
Olimpia Grudziądz – Elana Toruń ............– 2:1
Znicz Pruszków – Gryf Wejherowo ...........– 1:4
Rozwój Katowice – ROW 1964 Rybnik .....– 2:4
Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna ..........– 2:1
Skra Częstochowa – Pogoń Siedlce . .........– 2:1
34. kolejka | wiosna 2019
Widzew Łódź – Olimpia Grudziądz . .........– 1:2
1. RKS Radomiak 1910 Radom 33 59 65:23
2. GKS Olimpia Grudziądz
34 59 65:44
3. GKS Bełchatów
33 57 41:22

4. TKP Elana Toruń
33 56 50:35
5. RTS Widzew Łódź
34 55 48:29
6. MKP Pogoń Siedlce
33 48 53:42
7. ZKS Stal Stalowa Wola
33 48 44:44
8. MKS Znicz Pruszków
33 46 47:57
9. CWKS Resovia Rzeszów
33 46 38:42
10. GKS Górnik Łęczna
33 43 44:53
11. KS Skra Częstochowa
33 43 31:46
12. KP Błękitni Stargard
33 40 41:51
13. WKS Gryf Wejherowo
33 40 48:58
14. ZKS Olimpia Elbląg
33 37 26:37
15. KS Siarka Tarnobrzeg
33 36 31:56
16. KS ROW 1964 Rybnik
33 35 30:41
17. KS Ruch Chorzów
33 32 37:43
18. KS Rozwój Katowice
33 31 35:51
III Liga Grupa 2
28. kolejka | wiosna 2019
Wierzyca Pelplin – KKS Kalisz . ................– 3:3
Pogoń II Szczecin – Gwardia Koszalin ......– 5:0
Jarota Jarocin – Bałtyk Gdynia . ..............– 1:0
Chemik Bydgoszcz – Polonia Środa . ........– 2:3
Kotwica Kołobrzeg – Mieszko Gniezno .....– 4:1
Górnik Konin – Lech II Poznań ................– 2:3
Radunia Stężyca – Bałtyk Koszalin ..........– 2:3
Świt Skolwin – Sokół Kleczew ..................– 2:0
Wda Świecie – KP Starogard Gdański .– 0:3 wo.
1. KKS Lech II Poznań
28 64 72:25
2. KKS Kalisz
28 59 59:31
3. KS Radunia Stężyca
28 58 62:30
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
28 57 53:34
5. MKS Mieszko Gniezno
28 55 65:41
6. KS Polonia Środa Wlkp.
28 48 47:36
7. SKS Bałtyk Gdynia
28 48 46:34
8. KS Świt Skolwin-Szczecin
28 47 38:28
9. KS Sokół Kleczew
28 46 40:37
10. KP Starogard Gdański
28 43 44:26
11. KS Górnik Konin
28 37 39:41
12. MKS Pogoń II Szczecin
28 32 39:54
13. KKPN Bałtyk Koszalin
28 30 43:65
14. JKS Jarota Jarocin
28 28 28:42
15. KS Gwardia Koszalin
28 21 28:59
16. BKS Chemik Bydgoszcz
28 21 29:56
17. KS Wierzyca Pelplin
28 14 29:67
18. KS Wda Świecie
28 8 20:75

raz przed ekipą z Krobi mecz z Sokołem Pniewy, który w ostatnich meczach prezentuje się katastrofalnie.
Piłkarze Sokoła w ostatnich pięciu
meczach nie zdobyli choćby jednego
punktu i stracili aż dwadzieścia dwa
gole. Złej serii gracze z Pniew nie
przerwali w Kępnie, ulegając Polonii 1:4. Sobotnie starcie na Stadionie
Miejskim w Kępnie rozpoczęło się
od ataków Polonii, która już w 9 minucie udokumentowała swoją przewagę. Z rzutu wolnego w pole karne dośrodkował Wojciech Drygas,
a tam najwyżej do piłki wyskoczył
Łukasz Walczak. Chwilę później za
sprawą tego samego zawodnika mogło być 2:0, lecz płaski strzał minął
słupek. Przyjezdni w pierwszej połowie zagrożenie stwarzali głównie
po stałych fragmentach i strzałach z
dystansu. Pomocną dłoń do rywali
wyciągnęli jednak kępnianie, którzy
fatalnie rozegrali rzut rożny i pozwoli
gościom wyjść z kontratakiem. Strzał
zdołał obronić Grzegorz Kubiszyn,
ale przy dobitce był już bezradny.
Kępnianie nie podłamali się jednak i
kilka chwil później znów cieszyli się
z prowadzenia. Tym razem na listę
strzelców wpisał się Leonardo Okeke. Tuż przed gwizdkiem kończącym
pierwszą połowę prowadzenie miejscowych podwyższył Adrian Holak.
Na drugą część gry Sokół wyszedł
wręcz naładowany i od razu rzucił
się na Polonię. Podopieczni Bogdana
Kowalczyka długo nie potrafili odnaleźć właściwego rytmu. Gospodarze zdołali jednak odzyskać kontrolę
na meczem, a w końcówce stworzyli

sobie kilka dobrych sytuacji. Wynik
ustalił Remigiusz Hojka, który pojawił się na boisku w 87. minucie i był
to jego pierwszy występ po ponad
siedmiotygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją barku. – Pierwsza
połowa była dobra w naszym wykonaniu, ale po zmianie stron w nasze
poczynania wdarło się zbyt dużo rozluźnienia. Mamy do siebie pretensje
o to, jak rozegraliśmy drugą część
meczu. Nie mniej jednak cieszymy
się ze zwycięstwa i punktów, bo jeszcze nie tak dawno byliśmy w zupełnie
innych nastrojach – powiedział Bogdan Kowalczyk, szkoleniowiec kępińskiej drużyny. Dzięki zwycięstwu
kępnianie umocnili się na dziesiątym
miejscu w tabeli.
Tymczasem coraz bliżej rozstrzygnięć jest na szczycie ligowej tabeli.
Nielba Wągrowiec wyrosła na zdecydowanego faworyta w rywalizacji o
awans. Po objęciu prowadzenia w tabeli, lider zdał egzamin wygrywając
dwa trudne mecze wyjazdowe. W sobotę gracze Nielby byli górą na trudnym terenie w Kórniku. Wprawdzie
prowadzenie objęła Kotwica, lecz goście w kolejnych fragmentach meczu
wykorzystali trzy z kilku stworzonych tego dnia szans. Lider po ósmym
zwycięstwie z rzędu mógł cieszyć się
podwójnie, bo będący za jego plecami
Lubuszanin Trzcianka tylko zremisował bezbramkowo w Kościanie. Tym
samym przewaga Nielby wzrosła do
czterech punktów, co oznacza, że
zespół z Wągrowca może nawet przegrać jedno spotkanie, a mimo to nie
straci swojej pozycji.
BAS
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Liga Międzyokręgowa Grupa 3 Kalisz-Konin >>> Ostrzeszowscy piłkarze dopełnili formalności, mają awans w kieszeni i od teraz mogą się szykować do prawdziwych
wyzwań. Victoria wygrała rozgrywki na zapleczu czwartej ligi z nadzieją, że w przyszłym
sezonie znów będzie walczyć o jak najwyższe lokaty, ale już na wyższym szczeblu

Bez emocji na finiszu,

pewny awans stał się faktem
Po raz drugi z rzędu piłkarze Orła Mroczeń musieli podzielić się z rywalami punktami. Po remisie
w ubiegłym tygodniu z SKP Słupca, w miniony weekend stracili kolejne punkty, tym razem z outsiderem z Czekanowa. Sam remis sensacją nie jest, ale drużyna, z którą mroczenianie stracili ważne
punkty już z pewnością tak. Piasta i Orła dzieli sportowa i punktowa przepaść. Nie przeszkodziło
to jednak drużynie z Czekanowa w sprawieniu nie lada sensacji. Wydarzeniem kolejki był jednak
powrót piłkarzy z Ostrzeszowa na czwartoligowy szczebel. Podopieczni Piotra Konstanciaka dokonali tego w imponującym stylu. Awans zapewnili sobie na pięć kolejek przed końcem sezonu,
mając na chwilę obecną aż siedemnaście punktów przewagi nad wiceliderem.
Dwudziestu pięciu kolejek potrzebowali piłkarze Victorii Ostrzeszów aby po rocznej banicji w lidze
międzyokręgowej wrócić na czwartoligowy szczebel rozgrywkowy.
Awans przypieczętował w sobotę Robert Skrobacz, który zdobył bramkę
na wagę trzech punktów. Przed meczem w Krotoszynie piłkarze Piotra
Konstanciaka potrzebowali trzech
punktów, by przypieczętować awans
do czwartej ligi. Na pięć meczów
przed końcem ostrzeszowianie mogli
spełnić oczekiwania kibiców i wrócić
do piłkarskiej elity Wielkopolski po
rocznej przerwie. W sobotnie popołudnie Victoria ograła na wyjeździe
Astrę Krotoszyn 3:2. Spotkanie rozpoczęło się jednak po myśli krotoszynian. Już w 7. minucie Krzysztof
Ratyński oddał strzał w samo okienko bramki przyjezdnych, dając prowadzenie swojemu zespołowi. Ale
już dziewięć minut później rywale

Wyniki 25. kolejki
LKS Piast Czekanów
LZS Orzeł Mroczeń

2 (1)
2 (1)

Bramki: 1:0 Bartosz Zmyślony - 14’,
1:1 Rafał Janicki - 34’, 2:1 Wiktor Przybyłowicz - 73’, 2:2 Rafał Janicki - 90’ (z
karnego).
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Bartosz Moś, Jakub Strąk, Daniel Parzybót (Łukasz Gajewski - 77’), Mariusz Bednarek, Rafał
Janicki, Miłosz Jędrzejewski, Marcin Grądowy
(Kamil Jurasik - 67’), Kacper Małolepszy, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KKS Astra Krotoszyn
KP Victoria Ostrzeszów

2 (1)
3 (1)

Bramki: 1:0 Krzysztof Ratyński - 7’, 1:1
Maciej Stawiński - 16’, 1:2 Kamil Sztukowski - 57’, 1:3 Robert Skrobacz - 73’,
2:3 Karol Krystek - 85’.

MLKS Odolanovia Odolanów 2 (0)
KS Stal Pleszew
1 (0)
Bramki: 0:1 Emil Poczta - 47’, 1:1 Daniel
Bąk - 81’, 2:1 Mikołaj Marciniak - 90+3’.

SKP Słupca
KS Piast Kobylin

2 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Andrzej Górski - 22’ (samobójcza), 0:2 Patryk Wciórka - 38’, 1:2
Konrad Kobylarek - 55’, 2:2 Jakub Kwaśny - 90’.

MKS Tur 1921 Turek
GKS Wilki Wilczyn

1 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Marcin Balalja - 20’, 0:2
Bartosz Domaniecki - 51’, 0:3 Marcin
Balalja - 65’, 1:3 Beniamin Trzepacz - 75’.

LKS Raszkowianka Raszków 2 (2)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 4 (1)

Bramki: 1:0 Szymon Nowicki - 8’, 2:0
Dawid Fórmański - 23’, 2:1 Mateusz
Czajka - 44’ (z karnego), 2:2 Damian
Maciejewski - 58’, 2:3 Krzysztof Słowiński - 77’, 2:4 Krzysztof Słowiński - 90’.

wyrównali. Maciej Stawiński minął
defensorów Astry, po czym strzałem
zmusił Patryka Wojtkowiaka do
kapitulacji. W 57. minucie po dośrodkowaniu w pole karne piłkę wybijał
Patryk Wojtkowiak, lecz zrobił to na
tyle niefortunnie, że trafił w Kamila
Sztukowskiego, który umieścił futbolówkę w siatce. Trzeciego gola dla
Victorii zdobył Robert Skrobacz, który wykorzystał długie podanie i uderzył nie do obrony. Pięć minut przed
końcem spotkania rozmiary porażki
zmniejszył wprowadzony z ławki
Karol Krystek.
Wobec rozstrzygniętej kwestii
mistrzostwa i awansu, jedyną niewiadomą w tym sezonie pozostała sprawa spadków do klasy okręgowej. Na
chwilę obecną na najlepszej drodze
do degradacji są dwa zespoły z okręgu kaliskiego – Zieloni Koźminek i
Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski.
Oba zespoły mają jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie, ale bez
wątpienia wszystko wskazuje na to,
że graczy Zielonych i Białego Orła
czeka w tym sezonie bolesny spadek.
Pogodzeni ze swoim losem koźminianie chcą jednak honorowo pożegnać się z rozgrywkami. Piłkarze z
Koźmina Wielkopolskiego walczą
na ile potrafią, ale często nie przynosi to spodziewanych rezultatów. Tak
było podczas ostatniego starcia z Tu-

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 (1)
MGKS Tulisia Tuliszków
3 (1)

Bramki: 0:1 Szymon Matuszak - 5’, 1:1
Marcin Kaczmarek - 44’ (z karnego), 2:1
Fabian Wosiek - 60’, 2:2 Patryk Janicki 65’, 2:3 Adam Pacholski - 76’.

GOS Zieloni Koźminek
GKS Sompolno

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Fabian Baraniak - 32’, 2:0
Mikołaj Jakubowski - 67’.
Najskuteczniejsi strzelcy
27
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
25
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
24	Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
24
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
17
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
16
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
16	Robert Skrobacz (Victoria Ostrzeszów)
15
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
Program 26. kolejki
Sobota, 18 maja 2019 roku
11:00 Polonus Kazimierz – Astra Krotoszyn
16:00
Orzeł Mroczeń – Raszkowianka
16:00
Victoria Ostrzeszów – Odolanovia
17:00	Wilki Wilczyn – Zieloni Koźminek
17:00
Tulisia Tuliszków – SKP Słupca
Niedziela, 19 maja 2019 roku
11:00
Piast Kobylin – Piast Czekanów
17:00	Stal Pleszew – Tur Turek
17:00	GKS Sompolno – Biały Orzeł

lisią Tuliszków. Koźminianie od 55.
minuty grali w dziesiątkę, ponieważ
za dwie żółte kartki boisko musiał
opuścić gracz Tulisii. Goście objęli
prowadzenie już w 5. minucie spotkania. Po złym wybiciu koźmińskich
defensorów na listę strzelców wpisał
się Szymon Matuszak. Pod koniec
pierwszej połowy do wyrównania doprowadził Marcin Kaczmarek, wykorzystując rzut karny, wywalczony
przez Fabiana Wośka. W 60. minucie gola zdobył Fabian Wosiek. Skrzydłowy zszedł do środka i z dystansu
uderzył nie do obrony. Bliski trafienia
był jeszcze Tomasz Miedziński, lecz
piłka po jego strzale trafiła w słupek.
W 65. minucie koźmińskiego bramkarza pokonał uderzeniem z dystansu
Patryk Janicki. Wynik meczu ustalił
Adam Pacholski, który umieścił piłkę w siatce tuż przy słupku, nie dając
szans na skuteczną interwencję Maciejowi Konradowskiemu.
Na ostatniej prostej sezonu najciekawiej zapowiada się walka o
podium. O pozostałe dwa miejsca w
czołowej trójce walczą w dalszym
ciągu trzy zespoły. Póki co za plecami świeżo upieczonego mistrza
plasują się SKP Słupca i Odolanovia
Odolanów. O czołową trójkę walczy jeszcze Orzeł Mroczeń, który w
ostatnich dwóch meczach nie zdołał poprawić swojej sytuacji. Wręcz
przeciwnie, remisy z SKP Słupca i
ostatni z Piastem Czekanów oddaliły
nieco drużynę Marka Wojtasiaka
od podium. W Mroczeniu z dużym
rozczarowaniem przyjęto remis z
Piastem Czekanów. Orła i Piasta w
tabeli dzieli przepaść punktowa oraz
sportowa. Dlatego też to właśnie
mroczenianie byli faworytem starcia
w Czekanowie. Orzeł zamiast jednak
punktować niżej notowanego rywala,
musiał przez cały mecz gonić wynik.
Duży wkład w wywalczenie remisu
miał w niedzielę Rafał Janicki. To
właśnie dwie jego bramki zapewniły
Orłowi skromny punkt. Zwłaszcza
cenne okazało się jego drugie trafienie. Pomocnik mroczenian w ostatniej minucie regulaminowego czasu
gry zamienił rzut karny na bramkę.
Gracze Orła nie składają broni i do
samego końca walczyć będą zapewne o jak najwyższe miejsce na koniec
rozgrywek. Okazję do przełamania
się i odniesienia zwycięstwa będzie
domowe starcie z Raszkowianką
Raszków, które zaplanowano na sobotę, 18 maja na godzinę 14:00.
BAS

wyniki i tabele

IV Liga Grupa Wielkopolska
31. kolejka | wiosna 2019
Polonia Kępno – Sokół Pniewy ................– 4:1
Ostrovia Ostrów – Warta Międzychód . .....– 3:0
KS Opatówek – Olimpia Koło . .................– 1:2
Pogoń Nowe S. – Centra Ostrów ..............– 3:0
Tarnovia Tarnowo – LKS Gołuchów ..........– 1:6
Orkan Śmiłowo – Unia Swarzędz .............– 0:1
Kotwica Kórnik – Nielba Wągrowiec . .......– 1:3
Obra Kościan – Lubuszanin .....................– 0:0
Polonia Leszno – Zjednoczeni ..................– 3:1
Krobianka Krobia – Victoria Września . ....– 2:0
1. MKS Nielba Wągrowiec
31 71 68:32
2. MKS Lubuszanin Trzcianka 31 67 72:25
3. SKS Unia Swarzędz
31 63 62:41
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 31 55 62:42
5. LKS Gołuchów
31 52 63:41
6. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 31 51 58:43
7. KP Obra 1912 Kościan
31 49 44:36
8. LZS Orkan Śmiłowo
31 46 49:43
9. KS Polonia 1912 Leszno
31 46 45:33
10. KKS Polonia Kępno
31 45 53:49
11. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 31 44 46:47
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.31 39 45:51
13. MKS Victoria Września
31 38 42:37
14. KSS Kotwica Kórnik
31 37 59:63
15. KS Opatówek
31 37 33:46
16. KS Sokół Pniewy
31 33 35:75
17. MLKP Warta Międzychód 31 30 47:67
18. LZS Krobianka Krobia
31 29 32:74
19. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 31 20 37:66
20. MKS Olimpia Koło
31 17 35:76
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
25. kolejka | wiosna 2019
Piast Czekanów – Orzeł Mroczeń .............– 2:2
Astra Krotoszyn – Victoria Ostrzeszów . ....– 2:3
SKP Słupca – Piast Kobylin ......................– 2:2
Odolanovia – Stal Pleszew . .....................– 2:1
Raszkowianka – Polonus Kazimierz .........– 2:4
Biały Orzeł – Tulisia Tuliszków . ...............– 2:3
Tur Turek – Wilki Wilczyn . ......................– 1:3
Zieloni Koźminek – GKS Sompolno ..........– 2:0
1. KP Victoria Ostrzeszów
25 70 87:21
2. SKP Słupca
25 53 76:39
3. MLKS Odolanovia Odolanów 24 51 56:21
4. LZS Orzeł Mroczeń
25 46 58:34
5. KS Stal Pleszew
25 40 58:35
6. KS Piast Kobylin
25 38 40:44
7. KKS Astra Krotoszyn
25 38 38:40
8. GKS Wilki Wilczyn
25 35 44:34
9. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 25 35 44:44
10. MGKS Tulisia Tuliszków
25 34 41:55
11. GKS Sompolno
25 30 35:52
12. LKS Raszkowianka Raszków 25 28 27:64
13. MKS Tur 1921 Turek
25 27 27:35
14. LKS Piast Czekanów
24 23 30:53
15. GOS Zieloni Koźminek
25 13 18:65
16. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 25 12 28:71
Kaliska Klasa Okręgowa
25. kolejka | wiosna 2019
LZS Cielcza – Victoria Laski . ....................– 3:1
Pogoń Trębaczów – Zefka Kobyla Góra . ..– 1:0
GKS Rychtal – WKS Witaszyce . ................– 7:1
Korona-Pogoń – Olimpia Brzeziny ...........– 1:2
LZS Doruchów – CKS Zbiersk ...................– 0:3
GKS Grębanin – Barycz Janków P. . .........– 0:2
LKS Czarnylas – Prosna Kalisz .................– 3:4
GKS Żerków – Victoria Skarszew . ............– 3:0
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
25 55 66:18
2. GKS Rychtal
25 55 62:33
3. Barycz Janków Przygodzki 25 49 49:32
4. LKS Czarnylas
25 42 57:42

5. KS Victoria Skarszew
25 41 52:44
6. LKS Olimpia Brzeziny
25 40 47:43
7. WKS Witaszyce
25 38 50:58
8. GKS Grębanin
25 38 53:42
9. LZS Cielcza
25 35 48:43
10. LZS Doruchów
25 33 34:46
11. GKS Żerków
25 33 36:37
12. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 25 31 35:37
13. LZS Pogoń Trębaczów
25 29 27:45
14. KS Prosna Kalisz
25 28 48:61
15. CKS Zbiersk
25 25 28:44
16. LZS Victoria Laski
25 2 17:84
Kaliska Klasa A Grupa 1
21. kolejka | wiosna 2019
Grom Golina – LKS II Gołuchów ...............– 0:0
Sokoły Droszew – RKS Radliczyce ............– 2:1
LZS Godziesze – Pelikan Nowy Karolew ...– 1:0
Jaskiniowiec Rajsko – Prosna Chocz . .......– 2:1
Żaki Taczanów – Czarni Dobrzyca ...........– 2:0
Szczyt Szczytniki – Gladiatorzy Pieruszyce ...– 2:3
Ogniwo Łąkociny – KS Kościelna Wieś ......– 2:2
1. LZS Ogniwo Łąkociny
21 58 73:17
2. LZS Grom Golina
21 46 69:32
3. LKS II Gołuchów
21 45 59:21
4. MLKS Czarni Dobrzyca
21 40 46:27
5. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 21 34 51:37
6. LZS Godziesze
21 32 44:44
7. KS Jaskiniowiec Rajsko
21 29 32:39
8. PUKS Sokoły Droszew
21 28 52:57
9. LZS Szczyt Szczytniki
21 27 49:57
10. KS Kościelna Wieś
21 26 46:69
11. UKS Żaki Taczanów
21 25 42:48
12. LZS Prosna Chocz
21 24 40:48
13. RKS Radliczyce
21 13 23:67
14. KS Pelikan Nowy Karolew 21 3 17:80
Kaliska Klasa A Grupa 2
21. kolejka | wiosna 2019
LKS Jankowy – Sulimirczyk .....................– 3:0
Sokół Świba – Strażak Słupia ..................– 1:3
Pelikan Grabów – OKS Ostrów Wlkp. .......– 3:0
Sokół Bralin – Ostrovia II Ostrów .............– 0:6
KS Rogaszyce – LZS Czajków ...................– 0:3
Zawisza Łęka O. – Wielkopolanin – przełożony
1. LZS Pelikan Grabów
20 43 48:21
2. LZS Strażak Słupia
19 38 41:29
3. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 19 33 48:29
4. LKS Jankowy 1968
20 33 34:37
5. Zawisza Łęka Opatowska
19 31 28:26
6. OKS Ostrów Wlkp.
19 31 41:32
7. LKS Sokół Świba
19 30 52:43
8. KS Rogaszyce
20 26 24:34
9. LZS Płomień Opatów
19 23 32:36
10. LKS Sokół Bralin
19 22 28:37
11. LZS Czajków
19 20 35:38
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 19 13 17:44
13. LKS Wielkopolanin Siemianice 19 10 37:59
Kaliska Klasa B Grupa 3
14. kolejka | wiosna 2019
LZS Trzcinica – Polonia II Kępno ..............– 2:1
Dąb Dębnica – LZS Ostrówiec ..................– 1:3
KS Hanulin – Masovia Kraszewice . ..........– 5:2
Lilia Mikstat – LZS Mikorzyn ...................– 3:1
LZS Siedlików – Zryw Kierzno . ................– 2:2
1. LZS Lilia Mikstat
14 42 52:10
2. KS Hanulin
14 26 35:20
3. LZS Ostrówiec
14 25 37:25
4. LZS Siedlików
14 21 33:28
5. LZS Zryw Kierzno
14 17 36:42
6. KKS Polonia II Kępno
14 16 23:38
7. LKS Masovia Kraszewice
14 16 19:29
8. LKS Dąb Dębnica
14 13 31:39
9. LZS Mikorzyn
14 13 30:46
10. LZS Trzcinica
14 11 22:41

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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

piłka
rozmaitości
nożna
Minął weekend pełen imprez kolarskich. Aż na czterech
z nich pojawili się zawodnicy UKS Sport Bralin

Na zebraniu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej dyskutowano o zmianach w związku
oraz wręczono honorowe odznaki resortowe

Zmiany i wyróżnienia w wielkopolskim związku

Intensywny weekend
dla kolarzy z Bralina
W Dzierżoniowie zawodnicy
UKS Sport Bralin, specjalizujący
się w kolarstwie górskim, walczyli w
Mistrzostwach Polski w BMX-ach.
Tytuł wicemistrzyni polski w tej
odmianie kolarstwa w kategorii elite
kobiet zdobyła Maja Drelak. Czwartym juniorem w Polsce został Kacper Łukianowski, a piątym juniorem
– Mateusz Józefiak. W najmłodszej
kategorii dzieci, również wysoko, bo
na piątym miejscu, uplasował się Mikołaj Klaczyński.
Również na kolejnej edycji Pucharu Polski XCO MTB, czyli olimpijskiej odmianie kolarstwa górskiego, nie mogło zabraknąć bralińskich
zawodników. W kategorii żak Rafał

mistrzyni Czech, Magdaleny Miszoniowej. Milena pierwszą cześć
wyścigu jechała na trzeciej pozycji.
Niestety, na trudnych sekcjach technicznych – będących zazwyczaj atutem juniorki – tym razem przytrafiły
się błędy, które skrzętnie wykorzystała Gabriela Hudyka z UKS GK
Four Bike. Po raz pierwszy w sezonie
Milena musiała uznać wyższość swojej koleżanki, zajmując i tak wysoką,
czwartą lokatę.
W wyścigu juniorów wystartował
Michał Głowik. Nie była to ulubiona trasa Michała, jednak nie poddał
się bez walki i postanowił zmierzyć
się z jej trudnościami. W wyścigu
tym startowali również zawodnicy z

10 maja br., w Hotelu „Poznańskim” w Luboniu, odbyło się Walne
Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej. W zebraniu uczestniczyło sporo działaczy z całej Wielkopolski, w tym liczna grupa z
OZPN -u Kalisz. W czasie spotkania
podsumowano działalność związku
w minionym roku. Delegaci głosowali m.in. nad zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego i udzielili absolutorium Zarządowi. Po raz
pierwszy obrady w Luboniu zostały
usprawnione zastosowaniem elektronicznego systemu głosowania.
Jednym z poruszanych tematów była
uchwała PZPN, która mocno ogranicza działalność OZPN-ów. Mając na
uwadze postanowienie Parlamentu
Europejskiego oraz Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych i swobodnego przepływu danych, Zarząd
PZPN postanowił, że od 1 lipca 2019
r. wszystkie rozgrywki piłki nożnej, odbywające się na terenie działania wojewódzkiego ZPN, mogą
być prowadzone wyłącznie przez
związki jako organizacje członkowskie PZPN. W praktyce ogranicza to
całkowicie rolę OZPN-ów. W czasie
zebrania głos w tej sprawie zabrali m.in. były prezes OZPN Leszno
Andrzej Tomkowiak oraz prezes
OZPN Kalisz Andrzej Mroziński,
którzy wnioskowali o przedyskutowanie i odroczenie tych zmian.
- Moim zdaniem można było do
tego tematu przejść z odroczeniem
czasowym o rok, aby zastanowić
się, jak łagodnie przejść tę reformę.
Być może OZPN-y działałyby nadal
w nieco innej formie - tłumaczył A.
Mroziński. - Jakie też odległości
dzielą takie miejscowości jak Rych-

tal czy Kępno od Poznania – wskazywał prezes OZPN w Kaliszu.
Przez cztery dekady kaliski
OZPN z pasją i entuzjazmem wykonywał ogromną pracę na rzecz popularyzacji futbolu. Zapisał on piękną
kartę w historii nie tylko wielkopolskiej piłki nożnej, zawsze z dbałością o integracje środowiska piłkarskiego. Zyskał rolę pioniera, bowiem
po reformie administracyjnej w 1976

wyróżnieni zostali dziennikarze
sportowi z Radia Poznań Wojciech
Bernard i Grzegorz Hałasik, a
Brązową Honorową Odznakę PZPN
otrzymał Jarosław Pawlak, autor
książek „Więcej niż klub” opisujący
historię 100-letniej działalności kępińskiej „Polonii” oraz klubowej monografii Marcinków Kępno „Szkoła
przyszłych mistrzów”. Zaproszony
do współpracy przez wydawnictwo

J. Pawlak otrzymuje Brązową Odznakę PZPN od prezesa
WZPN Poznań i członka Zarządu PZPN Pawła Wojtali

r. OZPN w Kliszu stał się jednym
z najwcześniej zorganizowanych
związków działających w strukturach wojewódzkich federacji sportu
w Polsce. I teraz te 40 lat tradycji zostały zamknięte jedną uchwałą.
Podczas zebrania wręczono również odznaczenia związkowe. W jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej złote odznaki PZPN
otrzymali: Zbigniew Śmiglak i Jan
Żołnierek, Srebrnymi Odznakami

„GiA - Encyklopedie Piłkarskie” i
obecny wśród autorów wartościowej publikacji „40-lecie Kaliskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej„
oraz „Księgi Jubileuszowej Pucharu Polski” - spisanej na stulecie odzyskania niepodległości Polski pod
patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej. Wieloletni działacz kaliskiego
OZPN oraz WZPN-u w Poznaniu.
Korespondent prasowy „Głosu Wielkopolskiego” i kwartalnika „Gol”. m

Sportowy Klub Taekwon-do Niedźwiedź powiększył się o kilkunastu Mistrzów Polski

Grad medali dla Niedźwiedzi
Noculak musiał przedzierać się przez
gąszcz młodziczek, startujących
przed żakami. Na trudnych przeszkodach czy wąskich, korzenistych
ścieżkach dochodziło do wielu nerwowych i losowych sytuacji. Rafał
z tymi przeciwnościami poradził sobie nieźle. Na mecie zameldował się
jako ósmy, przegrywając na finiszu o
błysk szprychy z równie utalentowanym zawodnikiem Mikołajem Legieciem z Nowej Rudy.
W wyścigu młodzików Beniamin Dąbrowski pierwsze okrążenie
z trzech przejechał wyraźnie na czele
wyścigu wspólnie z Szymonem Lachowiczem, zwycięzcą poprzednich
edycji PP. W drugiej rundzie bralińskiemu zawodnikowi uszło powietrze
z przedniego koła, przez co zaliczył
groźny upadek na zjeździe. Z trudem
dojechał do boxu. Po usunięciu awarii, na ostatnim okrążeniu, zdołał nieznacznie odrobić starty, przebijając
się z jedenastej na siódmą pozycję, na
której ostatecznie dojechał do mety.
W wyścigu juniorek można było
liczyć na Milena Drelak. Obsadę wyścigu uatrakcyjniła obecność
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Czech i Niemiec. Michał tym razem
mądrze, bez szaleństw, wyścig pokonał w stałym równym tempie, po
pierwszym okrążeniu zajmując 27.
miejsce i na tym miejscu kończąc rywalizację, w stawce 41 juniorów.
Zawodników UKS-u nie mogło
także zabraknąć na trasach Bikemaratonu. Tym razem z pierwszą górską
edycją BM, na trasie dystansu Classic, długości 32 km, zmierzyli się
Julita Mendel i Piotr Szczepaniak.
Najlepszą w kategorii K1 okazała się
Julita, notując kolejny udany występ.
Natomiast w kategorii M4 Piotr zajął
55. miejsce w stawce 147 zawodników w tej kategorii.
W kolejnej imprezie tego weekendu, tj. eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie Szosowym w Gostyniu, UKS
Sport Bralin także miał swoją reprezentantkę. Swój tegoroczny debiut w
imprezie kolarskiej zaliczyła juniorka
młodsza Weronika Przewdzięk. W
indywidualnej jeździe na czas zajęła
34. miejsce, a w wyścigu ze startu
wspólnego – 42. miejsce.
Przemysław Dąbrowski

26. Międzynarodowe Mistrzo- zawody do Strzegomia. Mimo że
stwa Polski w Taekwon-do ZS PUT, wcześniej nie braliśmy udziału w
które odbyły się w dniach 13-14 tych zawodach, poszło nam znakomikwietnia w Częstochowie, były naj- cie. 15 Niedźwiedzi zdobyło 38 mewiększą imprezą sportową, w jakiej dali: 11 złotych, 18 srebrnych i 9 brąmieliśmy okazję brać udział. W za- zowych w konkurencjach, takich jak:
wodach wystartowało ponad 650 zawodników z 31
klubów z Polski, Mołdawii, Litwy i Czech. W tym
gronie nie mogło zabraknąć zawodników ze Sportowego Klubu Taekwon-do Niedźwiedź.
W czasie emocjonującego weekendu starania
naszych podopiecznych
w konkurencjach indywidualnych, takich jak
walki semi-contact, walki
light-contact, walki soft-stick, układy tradycyjne,
techniki specjalne i szybkościowe, zaowocowały Zawodnicy z SKT „Niedźwiedź”
zdobyli kilkadziesiąt medali
26 medalami: 8 złotymi,
7 srebrnymi i 11 brązowymi.
techniki specjalne i układy formalne
Po tych sukcesach ekipa Niedź- dla wszystkich grup wiekowych, walwiedzi nie zwalniała tempa. Dwa ki soft-stick dla najmłodszych, walki
tygodnie później wybraliśmy się na semi-contact dla średnich, walki li-
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ght-contact oraz testy siły dla najstarszych zawodników.
Swoją cegiełkę do tych sukcesów
dołożyli także sekundanci: Anna
Zmyślona, Aleksandra Polak, Błażej Okoń i Maciej Buczkowski, którzy, między swoimi startami, wspierali zawodników
na matach. Nad prawidłowym przebiegiem każdej
konkurencji czuwali również nasi sędziowie: Justyna Solak, Mateusz Solak i Paweł Kasperczak.
Całości przygotowań do
zawodów, a co za tym
idzie sukcesom Niedźwiedzi, odpowiedzialny jest
kierownik ekipy, trener
Andrzej Zmyślony.
- Teraz chwila na wyciągnięcie wniosków i dopracowanie detali przed
kolejnymi turniejami. Już
26 maja liczna ekipa weźmie udział w Taekwon-do
ITF Grand Prix w Wieluniu – zawodach, których będziemy organizatorami - podsumowuje A. Zmyślony.
m

