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kiełbasa
czosnkowa

dwie dekady powiatu

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego
Obchody XX-lecia samorządu powiatowego zainaugurowała uroczysta msza święta odprawiona w kościele pw. św. Marcina, po której odsłonięta została
okolicznościowa wystawa. Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia ekspozycji pn. „Dwie dekady
Powiatu Kępińskiego” dokonali wspólnie: starosta
kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka oraz przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta
Jędrecka.
str. 4

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Mistrzostwa Powiatu
Fabryka mebli w Laskach zatrudni

i królewskie strzelanie

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

Wybrano
dyrektora
„Trójki”
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„Polak, Węgier
– dwa bratanki...”
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Zderzenie trzech
samochodów
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Informacje

aktualności
Podczas ostatnich obrad Rady Powiatu Kępińskiego podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, padły też pytania dotyczące aktualnej
sytuacji w szpitalu i terminu zakończenia prowadzonego w nim audytu

Powołali komisję konkursową
i czekają na wyniki audytu

Podczas sesji, która miała miejsce we wtorek, 14 maja br., projekt
uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora
SPZOZ w Kępnie uzasadniał radca
prawny Zdzisław Mędel, informując
też o terminach związanych z całą
procedurą. - Wymogiem terminowym
powołania komisji jest maksymalnie
upływ 2 miesięcy od zwolnienia stanowiska kierowniczego, a to nastąpiło 22 kwietnia 2019 r. Następnym
terminem jest termin ogłoszenia o
konkursie, co jest zadaniem komisji,
którą macie państwo powołać, a jest
to z kolei maksymalnie 2 miesiące od
daty powołania komisji. To są dwa
terminy, które w postępowaniu konkursowym powodują maksymalne
okresy procedowania przez tę komisję – wyjaśniał.

nież przedstawiciel Rady Społecznej
SPZOZ - Roman Wojtysiak.
Uwagi do składu komisji wniósł
radny Włodzimierz Mazurkiewicz.
- Wydaje mi się to trochę dziwne i nawet mało etyczne, że nie zaproponowano do tej komisji żadnego przedstawiciela opozycji, tym bardziej, że
wczoraj na Komisji Zdrowia była
dyskusja na ten temat i propozycję
taką złożył pan radny Solecki – powiedział W. Mazurkiewicz. - Dlatego też proponuję pana Michała
Soleckiego. Jeżeli jest 6 osób, w tym
5 przedstawicieli koalicji, to nic się
nie zdarzy, jeżeli jeden z nich będzie
przedstawicielem opozycji. Nie zagrozi to na pewno wyborowi tegoż
dyrektora – podkreślał.
Starosta R. Kieruzal przyznał,
że złożony dzień wcześniej wniosek radnego Michała Soleckiego

Tematy związane z kępińskim szpitalem zdominowały
obrady kolejnej sesji Rady Powiatu Kępińskiego

W zaproponowanym składzie
komisji znaleźli się przedstawiciele
podmiotu tworzącego szpital, czyli
Powiatu Kępińskiego: starosta Robert Kieruzal - przewodniczący, wicestarosta Alicja Śniegocka, członek
Zarządu Powiatu Marek Potarzycki, przewodnicząca Rady Powiatu
Jolanta Jędrecka, przewodniczący
Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Pomocy Rodzinie Rady Powiatu
Marian Górecki i lekarz Zbigniew
Bera. W składzie komisji zapisanym
w projekcie uchwały znalazł się rów-

był konsultowany w dniu sesji przez
Zarząd, uznano jednak, że projekt
uchwały z proponowanym składem
osobowym komisji pozostawiony zostanie bez zmian. Zaznaczył, iż był
on znany dużo wcześniej i nikt nie
wnosił uwag.
Radca prawny wyjaśnił natomiast, że wniosek o zmianę w składzie komisji wymaga uzupełnienia
poprzez wskazanie osoby, w której
miejsce miałaby wejść zaproponowana osoba. W konsekwencji W.
Mazurkiewicz zaproponował kandy-

daturę M. Soleckiego w miejsce M.
Potarzyckiego. Podczas głosowania
jego wniosek został odrzucony większością głosów i ostatecznie przyjęto
projekt uchwały w pierwotnej formie.
Kolejna poruszona podczas wtorkowych obrad kwestia związana ze
szpitalem, dotyczyła trwającego w
nim audytu. - Kiedy będą wyniki audytu? Czy firma nie przedłuża swojej
pracy względem umowy, która została z nią zawarta? Dlaczego tak długo
musimy czekać za wynikami tego audytu? - pytał radny M. Solecki.
- Audyt jest na ukończeniu, a
przekazanie jego wyników państwu
przeciąga się dlatego, że zgodnie z
zapisami w umowie, był tam okres,
co do którego są zobligowani do
przekazania wyników audytu, od
momentu, kiedy SPZOZ przekaże
wszystkie dane, również finansowe
- wyjaśniał starosta. - Z tego tylko
względu audyt się wydłużył, ale to
nie była kwestia wykonania, tylko
informacji i danych, które płynęły z SPZOZ. (…) Jeszcze proszę się
uzbroić w cierpliwość. Może tydzień
dwa i będziemy z państwem mogli
porozmawiać na temat tego audytu.
Zaznaczył też, że potrzebne informacje oraz dokumenty finansowe
są na bieżąco opracowywane i przekazywane firmie audytowej. - Nie ma
w tym winy szpitala (…), po prostu
te dane tak spływają, a mają być
oficjalne, ostateczne, żeby audyt był
wiarygodny – stwierdził R. Kieruzal.
M. Solecki pytał też o możliwości
dalszej współpracy szpitala z byłym
dyrektorem Jakubem Krawczykiem
i o aktualną sytuację ortopedii w placówce. - Dlaczego dyrekcja szpitala,
a pośrednio Zarząd Powiatu nie ma
chęci porozumienia się z lekarzem
Krawczykiem? Czy to prawda, że odmówiono zawarcia z nim kontraktu?
Dlaczego nie przyjęto oferty pracy
doktora Krawczyka jako lekarza ortopedy? Czy ta odmowa współpracy z
lekarzem Krawczykiem, a w następstwie złożenie wypowiedzenia przez

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 19% (78)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 80% (333)
( Wyniki na dzień 22.05.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

innych ortopedów, którzy sami nie
byli w stanie realizować harmonogramu świadczeń urazowo-ortopedycznych w szpitalu, nie destabilizuje
sytuacji w szpitala? – dopytywał.
Głos w sprawie zabrał obecny na
sesji nowy zastępca dyrektora szpitala ds. medycznych Z. Bera. - Sytuacja jest trudna, złożona – stwierdził. - Przeprowadziłem rozmowy ze
wszystkimi ortopedami w ubiegłym
tygodniu po kolei. Wkrótce ten problem, mam nadzieję, zostanie roz-

nież będzie pan przyjmował w poradni? Doszliśmy do pewnego konsensusu, pan doktor Krawczyk zmienił
już swoją ofertę, nie wypada mi o
tym mówić. Myślę, że w przyszłym
tygodniu ta sprawa zostanie rozwiązana, takie są plany, dlatego że
wypowiedzenie jednego z ortopedów
jest miesięczne i trzeba po prostu tę
sprawę załatwić (…) – informował
Z. Bera. - Nikt nie powiedział, że pan
doktor Krawczyk nie będzie u nas
pracował, nie wiadomo czy przyjmie

Radni pytali m.in. o termin
zakończenia audytu w SPZOZ

wiązany. Na razie, w związku z tym,
że jest okres wypowiedzenia, pracujemy normalnie. (…) Z doktorem
Krawczykiem rozmawiałem tylko
raz w obecności pani księgowej. Propozycja ze strony doktora Krawczyka
nie dawała nam nic więcej. Nie zyskiwaliśmy pracy w poradni ortopedycznej, a jeżeli już, to tylko do przypadków pozabiegowych. Dlaczego
my, jako pracodawca, nie możemy,
zatrudniając pracownika powiedzieć
– tak, będzie pan operował, ale rów-

ewentualne dalsze warunki, ale jest
„ale” (…) – mówił, ustosunkowując
się też do wypowiedzeń złożonych
przez ortopedów: - Dla mnie to jest
naganne. Nie może być tak, że grupa
ludzi powie, jak nie ten, to my rzucamy pracę. To jest nie do przyjęcia dla
szpitala, to nie może tak być (…) –
zaznaczył. - Tutaj było powiedziane:
my nie będziemy operować, nie będziemy dla was pracować, jeżeli nie
będziemy pracować w tym zespole.
bem

Panu

MARIUSZOWI KOZICY
Prezesowi Zarządu Spółki
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OJCA

Składają
Wiceprezes Zarządu, Dyrekcja oraz pracownicy
CELMA INDUKTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Cieszynie

Tygodnik Kêpiñski
— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Magdalena Bendzińska, Grażyna Gatner, Jacek Kuropka, Mirosław Łapa - red. naczelny, Paulina Jakubczyk, Katarzyna Rybczyńska, Bartłomiej Steinert.
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Katarzyna Baranowska, Eugeniusz Bendziński, Tomasz Gatner, Feliks Gruszka, Henryk Kaczorowski, Marek Kamecki, Stanisław Kowalski,
Rafał Michalski, Mirosław Sokołowski, Wiesław Walas.
ADRES REDAKCJI: 63–600 Kępno, ul. Pocztowa 1 (pierwsze piętro), tel. 62 78 292 84, fax 62 78 292 85, e–mail: pismak@post.pl lub tygodnik@kepno.net,
adres internetowy: www.tygodnikkepinski.pl, www.facebook.com (Tygodnik Kępiński)
WYDAWCA: „Pismak” - spółka z o.o. SKŁAD: CORSUM / Tomasz Niechciał. NAKŁAD: 4000 egz. KONTO: BZ WBK SA O/Kępno 79 1090 1144 0000 0000 1400 6369.
Tekstów niezamówionych redakcja może nie zamieścić. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo skrótów i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczonych ogłoszeń, reklam oraz tekstów informatorów samorządowych.
DYŻURY REDAKCJI: pn.–pt. od 9.00 do 16.00. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Redakcja w godz. dyżurów. DRUK: Poznań.

2

Tygodnik Kępiński 23 maja 2019

Informacje

Wydarzenia

W Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisano umowy dotyczące dofinansowania zadań z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON

Na rzecz osób niepełnosprawnych

13 maja 2019 roku odbyło się
podpisanie umów pomiędzy starostą kępińskim Robertem Kieruzalem a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych na zadania z
zakresu organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.
Łączna kwota przyznanego dofi-

nansowania to 14.834,00 zł.
Dofinansowanie
otrzymali:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kępnie - Środowiskowy Dom Samopomocy, na realizację projektu pn. „Spełniamy
marzenia”, Caritas Diecezji Kaliskiej - Warsztat Terapii Zajęciowej
w Słupi pod Kępnem na zadanie pn.
„Spotkanie z Teatrem 2019”; Pol-

ski Związek Niewidomych Koło w
Kępnie na zorganizowanie przedsięwzięcia pn. „Dzień Białej Laski
i Dzień Seniora”; Stowarzyszenie
Seniorów „Razem” na projekt pn.
„Niepełnosprawni są wśród nas”;
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ciebie” na zadanie pn. „Wakacje na
Hawajach”.
Oprac. bem

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu zrealizowanych zostanie
pięć projektów z udziałem osób niepełnosprawnych

uwaga

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

Drogie Mamy!
Brakuje słów, aby podziękować
za matczyną odwagę,
cierpliwość, dobroć i zrozumienie.
Dlatego chcę wyrazić
wdzięczność wszystkim Mamom
i złożyć najserdeczniejsze
życzenia w dniu Ich święta,
zdrowia, szczęścia
i uśmiechu na co dzień.
Piotr Kaleta

Poseł na Sejm RP
Tygodnik Kępiński 23 maja 2019
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Informacje

aktualności

W poniedziałek, 20 maja 2019 r., w Kępnie zorganizowane zostały uroczystości z okazji XX-lecia samorządu powiatowego połączone z galą promocji
przedsiębiorczości

W Kępnie świętowano dwie dekady powiatu

Obchody XX-lecia samorządu
powiatowego zainaugurowała uroczysta msza święta odprawiona w
kościele pw. św. Marcina, po której
odsłonięta została okolicznościowa
wystawa. Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia ekspozycji pn.
„Dwie dekady Powiatu Kępińskiego” dokonali wspólnie: starosta

Uroczysta gala jubileuszowa połączona z podsumowaniem konkursu
o tytuł „Lidera Przedsiębiorczości
Powiatu Kępińskiego” miała miejsce
w kępińskim kinie „Sokolnia”, w którym przed dwudziestu laty odbyła się
I sesja pierwszej kadencji Rady Powiatu Kępińskiego.
W uroczystości wzięli udział

Otwarta została okolicznościowa wystawa
pn. „Dwie dekady Powiatu Kępińskiego”

kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka oraz przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta
Jędrecka. Uczestnicy uroczystości
jako pierwsi mieli okazję zapoznania się z wystawą podsumowującą
najważniejsze wydarzenia ostatnich
20 lat.

między innymi sekretarz stanu w
Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Andżelika Możdżanowska, reprezentująca premiera RP Mateusza
Morawieckiego poseł Joanna Lichocka, poseł Jan Mosiński, poseł
Jerzy Kozłowski, senator Łukasz
Mikołajczyk, w imieniu marszał-

ka województwa wielkopolskiego
Marka Woźniaka - Danuta Sowińska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
Urzędu Marszałkowskiego, starosta
poprzedniej kadencji Witold Jankowski oraz ks. proboszcz Jerzy
Palpuchowski. W gali uczestniczyli
także włodarze gmin powiatu kępińskiego, samorządowcy ościennych powiatów, radni poprzednich i
obecnej, szóstej już, kadencji Rady
Powiatu Kępińskiego oraz przedstawiciele instytucji.
Goście z okazji święta Powiatu
Kępińskiego nie szczędzili życzeń i
gratulacji.
Okolicznościowe przemówienie
wygłosił starosta R. Kieruzal, który
na wstępie poprosił o upamiętnieni
minutą ciszy pamięci zmarłych samorządowców powiatowych, w tym
starosty Jerzego Trzmiela. Włodarz
dziękował swoim poprzednikom za
ich wkład i pracę. Mówił też o ogromnym potencjale powiatu kępińskiego,
zaznaczając, iż jego największym
atutem są mieszkańcy. - Mija 20 lat
od chwili kiedy na mapę administracyjną polski powróciły powiaty.
Wypełniły one lukę w systemie administracyjnym stanowiąc nadbudowę lokalnego samorządu gminnego. (…) Katalog zadań Powiatu
ma charakter zamknięty i obejmuje
szereg zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, między innymi w zakresie edukacji publicznej,

Koncerty Państwowej Szkoły Muzycznej w Kępnie dla młodzieży szkolnej

F. Linke uhonorowany został medalem przyznanym przez
prezesa rady ministrów z okazji 100-lecia niepodległości

promocji i ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, polityki prorodzinnej,
wspierania osób niepełnosprawnych, geodezji, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony
środowiska, rolnictwa, porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Mimo że samorządy powiatowe mają krótszą historię niż samorządy gminne, dużo szybciej musiały
zaadoptować się do zaistniałych warunków.
Wskazywał, iż dwie dekady
funkcjonowania samorządu powiatowego to również 15 lat członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, a Powiat
Kępiński od początku aktywnie pozyskiwał i wykorzystywał fundusze, jakie oferowała Unia. Podkreślił
też, iż podobnie było z funduszami
krajowymi. Mówił o olbrzymiej roli
współpracy z samorządami gminnymi i jej wymiernych efektach.
– Dzisiaj po dwudziestu latach
z dumą możemy stwierdzić, że w powiecie kępińskim dobrze wykorzy-

Podczas gali pamiątkowymi podziękowaniami uhonorowano włodarzy powiatu kępińskiego i przewodniczących Rady Powiatu poprzednich
kadencji samorządu.
Zgromadzonych gości zaproszono do obejrzenia filmu promującego
powiat kępiński. Autorem zdjęć do
filmu jest pasjonat lokalnej historii
Dominik Makosch, a jego opracowaniem merytorycznym zajęli się
pracownicy Wydziału Zarządzania
Projektami i Promocji Powiatu.
Poniedziałkowa uroczystość była
także okazją do wręczenia mieszkańcowi powiatu medalu przyznanego
przez prezesa rady ministrów z okazji 100-lecia niepodległości. W ten
sposób wyróżniony został zamieszkujący gminę Trzcinica Feliks Linke, wybitny matematyk, nauczyciel,
współautor publikacji matematycznych oraz działacz oświatowy, kulturalny i społeczny.
Podczas drugiej części spotkania
rozstrzygnięto konkurs „Lider PrzedPodczas gali wręczono
pamiątkowe podziękowania

Zagrali dla kępińskich uczniów
Państwowa Szkoła Muzyczna I
stopnia im. Aleksandra Tansmana w
Kępnie oprócz działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
prowadzi również bogatą działalność
koncertową. Każdego roku uczniowie szkoły uświetniają swoimi występami wiele imprez i uroczystości
organizowanych na terenie powiatu
kępińskiego. - Do zadań szkoły należy również organizacja koncertów
szkolnych i środowiskowych adresowane do różnych grup społecznych.
Wśród koncertów organizowanych
przez szkołę muzyczną szczególne
miejsce zajmują koncerty kierowane do najmłodszej publiczności z
Kępna, przedszkolaków oraz dzieci
i młodzieży szkolnej - tłumaczy dyrektor kępińskiej PSM Magdalena
Pacholik.
16 maja 2019 r. w kinie „Sokolnia” w godzinach dopołudniowych
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odbył się koncert adresowany do
uczniów kępińskich szkół podstawowych. - Celem koncertów było
zaprezentowanie uczniom brzmień
instrumentów, na których można się
uczyć gry w naszej szkole – wyjaśnia
M. Pacholik.
Na tę okazję przygotowany został
specjalny program, zawierający szereg muzycznych atrakcji. Można było
usłyszeć utwory o nieco lżejszym
charakterze, pochodzące z gatunku muzyki filmowej i rozrywkowej.
Podczas koncertu zabrzmiał temat z
filmu „Titanic”, „Piraci z Karaibów”
czy „Pocahontas”. Uczniowie zaprezentowali utwory solo i w zespołach
kameralnych. Wystąpił m.in. duet
gitarowy, saksofonowy, trąbkowy,
trio fletowe oraz większe składy mieszane. Podsumowaniem prezentacji
brzmień i możliwości instrumentów:
fortepianu, skrzypiec, gitary, fletu,

saksofonu, trąbki i akordeonu, było
wykonanie przez liczny zespół instrumentalny i towarzyszącą mu sekcję perkusyjną „Wiązanki polskich
bajek” w opracowaniu M. Pacholik.
Zaprezentowano muzyczną składankę z wiodącymi tematami z filmów
animowanych dla najmłodszych, takich jak: „Reksio”, Bolek i Lolek”,
„Zaczarowany ołówek”, „Miś Uszatek” czy „Koziołek Matołek”.
Całość została zwieńczona występem Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego „Con Brio” działającego przy PSM I st. w Kępnie pod
dyrekcją Ewy Olek, który wykonał
trzy utwory o zróżnicowanym charakterze: patriotycznym, ludowym i
rozrywkowym. W tonie narodowym
zabrzmiał utwór pt. „Uwierz Polsko”,
na nutę ludową – „Hej, bystra woda”
natomiast rozrywkowo „Zacznij od
Bacha” Z. Wodeckiego. Oprac. bem
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staliśmy przyznane nam kompetencje. Podjęliśmy wyzwania, których
efektem jest obecny obraz powiatu.
Obraz powiatu kępińskiego na tle
województwa wielkopolskiego, a także na tle całej Polski. Nie mamy się
czego wstydzić. Możemy być dumni
i nosić głowę wysoko – powiedział
podczas poniedziałkowej gali starosta kępiński.
Rys historyczny dotyczący
samorządu powiatowego zaprezentował Marian Lorenz, prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kępińskiej.

siębiorczości Powiatu Kępińskiego”,
który wraz z galą wręczenia nagród
stanowił część realizacji projektu
dofinansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach
działań informacyjno-promocyjnych
pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Nagrody i wyróżnienia w
konkursie przyznane zostały w czterech kategoriach: mikro, mały, średni
oraz duży przedsiębiorca
Uroczystą galę uatrakcyjniał
swymi występami kwartet smyczkowy „Moderato”.
bem
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Aktualności

informacje
Europoseł Andrzej Grzyb spotkał się z dziennikarzami, aby podsumować mijającą kadencję i poinformować o kolejnych zamierzeniach

Konkurs „Samorząd przyjazny energii”

Andrzej Grzyb o swoich planach na kolejną kadencję Gmina Kępno nagrodzona

17 maja br. na kępińskim Rynku
odbyła się konferencja prasowa posła
Andrzeja Grzyba, podczas której
poinformował o swoich planach na
kolejną kadencję w Europarlamencie.
W spotkaniu uczestniczył również
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
- Wkrótce będziemy dokonywali
wyborów ważnych dla Europy, Polski, ale także Wielkopolski. Andrzej
Grzyb to poseł doświadczony, jeden
z najlepiej ocenianych i jeden z najlepszych z Polski. Człowiek stąd, z
południowej Wielkopolski – zaznaczył.

stanowisko i moich kolegów z PSL,
ale również wszystkich posłów polskich oraz posłów z nowych krajów
członkowskich – powiedział.
Europoseł przyznał, że w kolejnej
kadencji dużą wagę przykładać będzie do bezpieczeństwa energetycznego i odnawialnych źródeł energii. Fundusze europejskie w dużej części
będą przeznaczone na nową energię,
zapewne wszystkim znane odnawialne źródła energii – mówił. Związane
jest to z wchodzącą w życie regulacją
Unii Europejskiej, która zobowiązuje
państwa członkowskie do przyłączenia gospodarstw domowych, rolnych,

(Od lewej) Europoseł Andrzej Grzyb i wicemarszałek
Krzysztof Grabowski podczas konferencji prasowej

A. Grzyb przypomniał, co udało
się zrobić w Polsce dzięki środkom
unijnym, jako przykład podając rewitalizację kępińskiego Rynku. Podczas
omawiania zamierzeń na przyszłą
kadencję podkreślił, że jedną z najważniejszych rzeczy będzie uchwalenie nowego budżetu na kolejnych 7
lat, przy jednoczesnym podniesieniu
budżetu o 1,3% PKB krajów członkowskich. Istotne będzie także zlikwidowanie różnic w dopłatach bezpośrednich dla rolnictwa. - Jesteśmy
zgodni co do tego, że po 15 latach
należy zakończyć ten podział i zróżnicowanie co do wysokości dopłat
bezpośrednich. To nie jest tylko moje

a także małych i średnich firm, które chcą korzystać z fotowoltaiki, do
wspólnych sieci energetycznych.
Nowe przepisy mają wprowadzić
możliwość tworzenia tzw. lokalnych
społeczności energetycznych z udziałem obywateli, firm i samorządów.
- To będzie rodzaj lokalnych grup
działania, ale w zakresie energetyki.
Tak jak w ramach „Lidera” mamy
lokalne grupy działania, tak tutaj
byłyby lokalne grupy energetyczne,
które także będą wspierane z budżetu Unii Europejskiej. Czy w Wielkopolsce jest zainteresowanie odnawialną energią? – pytał A. Grzyb.
W odpowiedzi przypomniał, że w

ubiegłym roku Urząd Marszałkowski
w Poznaniu ogłosił konkurs na unijne
dotacje na odnawialne źródła energii, w sumie przeznaczając na ten cel
90.000.000 zł. - Zgłosiło się dwa razy
więcej chętnych, niż było pieniędzy.
Zabrakło nawet firm wykonawczych
– podsumował.
Kandydat PSL zapowiedział też,
że ważnym aspektem działalności
Parlamentu Europejskiego będzie poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców w związku z ograniczeniem
zanieczyszczeń powietrza, m.in.
poprzez stawianie na transport elektryczny. - Pod tym względem polskie
i wielkopolskie samorządy są liderami w Europie, ponadto Wielkopolska
jest miejscem, gdzie produkuje się
np. autobusy elektryczne, więc nie
mamy czego się obawiać – zapewnił
A. Grzyb. - Z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera około
40 tysięcy ludzi rocznie – dodał, podkreślając tym samym, jak ważna jest
kwestia czystego powietrza.
Pozostając przy temacie zdrowia,
zapowiedział program związany z
profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych. - W Polsce na choroby nowotworowe zapada około 100
tysięcy osób rocznie, to jest poważny
problem – zauważył A. Grzyb. Zapewnił, że w budżecie Unii Europejskiej mają znaleźć się dużo większe
środki na ten cel. - Społeczne choroby mają być przedmiotem finansowania w ramach nowego projektu
budżetu, ponieważ badania i terapie
są drogie, a pojedyncze kraje członkowskie nie są w stanie sobie z tym
poradzić – przyznał.
A. Grzyb jest jednym z europosłów, którzy zainicjowali projekt rezygnacji z dwukrotnej zmiany czasu
w ciągu roku. Startuje z trzeciego
miejsca na wielkopolskiej liście Koalicji Europejskiej do Parlamentu
Europejskiego, w którym zasiada już
trzecią kadencję.		
KR

W gminie Kępno odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Wybrano dyrektora „Trójki”
W gminie Kępno ogłoszono trzy
konkursy na stanowiska dyrektorów
placówek oświatowych. Kandydaci
mieli czas na złożenie odpowiednich
dokumentów w Urzędzie Miasta i
Gminy w Kępnie do 16 kwietnia br.
Konkursy odbyły się 26 kwietnia br.
Do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysła II

w Kępnie przystąpił tylko jeden kandydat, który uzyskał bezwzględną
większość głosów obecnych członków komisji konkursowej, w związku z czym stanowisko dyrektora tej
placówki obejmie Mirosław Grabny.
Do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie nie zgłosił się żaden kandydat, w związku z

czym konkurs nie został rozstrzygnięty.
Nowego dyrektora nie wybrano
również w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie. Tam do konkursu zgłosił się jeden kandydat, który
nie spełnił jednak wymagań wskazanych w ogłoszeniu.
W obu przypadkach konkursy zostaną ogłoszone ponownie lub
stanowisko zostanie powierzone nauczycielowi z grona pedagogicznego.
KR

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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Gmina Kępno znalazła się w wąskim gronie
samorządów nagrodzonych w konkursie

Gmina Kępno została laureatem
konkursu „Samorząd przyjazny energii”. Nagrodę w wysokości 15.000 zł
podczas uroczystej gali na Międzynarodowych Targach Energetyki „Expopower” w Poznaniu odebrał zastępca
burmistrza Artur Kosakiewicz.
Targi „Expopower” są jednym z
najważniejszych w Polsce wydarzeń,
od lat gromadzącym w Poznaniu
polską i zagraniczną branżę energetyczną. Zakres tematyczny obejmuje
szeroką gamę zagadnień związanych
z energetyką przemysłową, ale również
systemami automatyki,
sterowania oraz instalacji niskiego napięcia.
Wśród zwiedzających
targi są przedstawiciele
grup energetycznych,
zakładów przemysłowych, firm i hurtowni
elektrotechnicznych.
Kapituła konkursu
„Samorząd przyjazny
energii” doceniło jednostki samorządu terytorialnego podejmujące
działania na rzecz poprawy niezawodności i
bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej do
odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność. Przy ocenie szczególnie
istotne były też działania na rzecz
zwiększenia świadomości ekologicznej na temat potrzeb modernizacji i
rozwoju sieci elektroenergetycznej
w regionie, reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie
ich postulatów i stanowisk w sposób
wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie
zaopatrzenia w energię elektryczną,
wsparcie dla działań inwestycyjnych
mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego
regionu i kraju, aktywne działanie w
sytuacjach kryzysowych związanych
z przerwami w dostawach energii

elektrycznej, wynikające z trudnych
warunków atmosferycznych, aktywne działania w celu wymiany ogrzewania, np. na elektryczne lub w celu
termomodernizacji budynków czy
działania na rzecz przyłączania do
sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.
Na najwyższe uznanie jury konkursu organizowanego przez Polskie
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zasłużyli:
Kępno, Kaczory, Ochotnica Dolna,

Podczas uroczystej gali nagrodę odebrał
zastępca burmistrza Artur Kosakiewicz

Kleszczewo, miasto Kolno oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
W 2018 roku gmina Kępno, z terenu działania Energi-Operator, prowadziła działania na rzecz zwiększenia
świadomości potrzeb modernizacji
i rozwoju sieci elektroenergetycznej
w celu zapewnienia ciągłości dostaw
energii oraz świadomości ekologicznej. Samorząd wspierał również działania inwestycyjne mające na celu
zapewnienie niezawodności dostaw
energii elektrycznej i bezpieczeństwa
energetycznego regionu, przystępując do Kępińskiego Klastra Energii.
Gmina uruchomiła także program
wspierający mieszkańców w wymianie niskosprawnych źródeł ciepła i
zastąpieniu ich źródłami proekologicznymi – KWOS, czyli „Kępno
Wolne od Smogu”.
Oprac. KR

Drodzy Czytelnicy!
Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam
mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym
życiu wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz
innych. Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym
regionie, o których warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się czymś szczególnym, prosimy o kontakt
z naszą redakcją drogą telefoniczną, internetową albo osobiście.
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KONKURS WIELKOPOLSKI
ROLNIK ROKU – TO JUŻ 18 LAT
W tym roku obchodzimy dokładnie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Na przestrzeni
tych lat Wielkopolska bardzo się zmieniła, a nasze rolnictwo stało się nowoczesne. Żeby osiągnąć
wysoki poziom i konkurencyjność gospodarstw rolnych względem innych państw, ważne było skorzystanie ze środków otrzymywanych z funduszy europejskich. Jednak warto podkreślić, że same
fundusze – bez wiedzy, zaangażowania, pomysłowości i pracowitości wielkopolskich rolników – nie
przyniosłyby takich rezultatów, jakie dziś obserwujemy.
Wielkopolski Rolnik Roku
– konkurs z tradycjami
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, dostrzegając pozytywne
zmiany w wielkopolskim rolnictwie,
zainicjował konkurs dla najlepszych
rolników z naszego regionu. Wielkopolski Rolnik Roku wystartował w
2000 roku przy współpracy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz
Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Celem
konkursu jest przede wszystkim rozpowszechnianie nowych rozwiązań
technologicznych, technicznych i organizacyjnych w gospodarstwach rolnych naszego województwa. Poprzez
prowadzony konkurs Samorząd Województwa promuje rozwój nowoczesnego rolnictwa naszego regionu.
Konkurs Wielkopolski Rolnik
Roku od osiemnastu lat cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem
wśród rolników, władz terenowych,
organizacji rolniczych i mediów. „Kiedy startował konkurs, zupełnie inaczej
wyglądało wielkopolskie rolnictwo.
Nikt z nas wtedy nie przypuszczał, że
zajdą takie zmiany, że nasza wieś będzie się tak rozwijała, a wielkopolscy
rolnicy będą tak gospodarni i przedsiębiorczy, także przy wykorzystaniu
środków unijnych. Środki europejskie
mają wielki wpływ na to, że nasze gospodarstwa stają się coraz bardziej
nowoczesne i wyspecjalizowane, a
zastosowana technologia sprawia, że
produkcja rolna jest na bardzo wysokim poziomie” – podkreśla wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski.
Siewcy Roku i uroczysta Gala
Na przestrzeni ostatnich osiemnastu lat trwania konkursu przystąpiło do niego ponad 1150 rolników z
całego województwa. Do chwili obecnej zostało uhonorowanych nagrodą
główną w konkursie statuetką Siewcy
175 rolników spośród grupy 368 nominowanych producentów rolnych.
Wyboru tych najlepszych w regionie
dokonuje, powołana przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu, która posługując się
kryteriami oraz obiektywną i wszechstronną oceną, wizytuje zgłoszone do
konkursu gospodarstwa, ocenia je i
kwalifikuje do grupy nominowanych
i laureatów. Przedmiotem wspomnianej wizytacji i oceny gospodarstw są
takie kryteria, jak: poziom produkcji
i nowoczesność technologii, organizacja gospodarstwa i racjonalność
wyposażenia, możliwe do oceny efekty ekonomiczne, ochrona środowiska, estetyka obejścia, ogólna ocena
kandydata. Następnie, na podstawie
oceny i rekomendacji Kapituły, Zarząd Województwa Wielkopolskiego
przyznaje nagrody i wyróżnienia w

Konkursie. W dotychczasowych XVIII
edycjach nominowani i laureaci konkursu reprezentowali różne kierunki
produkcji, głównie produkcja roślinna
i zwierzęca (trzoda chlewna, bydło
mleczne i opasowe), ale także warzywnictwo, sadownictwo, drobiarstwo, pszczelarstwo, hodowla koni,
produkcja grzybów, ryb, ślimaków
i zwierząt futerkowych.
Laureaci Konkursu otrzymują
tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku,
statuetkę Siewcy, a także nagrody
finansowe, które zostają wręczone
podczas uroczystej Gali.
Warto podkreślić, że wspomniana statuetka Siewcy, przedstawiająca
postać siejącego rolnika, jest wierną
repliką pomnika stojącego na cokole
przed gmachem głównym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Statuetka ta jest symbolem rolniczego
trudu, swoistym Oskarem dla rolni-

Warunkiem udziału w konkursie
jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz ankiety konkursowej,
które należy przesłać na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Formularze zgłoszeniowe oraz
regulamin konkursu dostępny jest na
stronie internetowej www.umww.pl.
Na zgłoszenia rolników do udziału
w tegorocznej, XIX edycji Konkursu
Wielkopolski Rolnik Roku 2019 czekamy do 31 maja 2019 r.
Gospodarstwa rolne ze swojego
terenu do udziału w Konkursie mogą
również rekomendować gminy, starostwa, związki branżowe rolników,
organizacje
społeczno-zawodowe
rolników, Wielkopolska Izba Rolnicza
czy Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego.

Prof. Mikołaj Knaflewski i Wicemarszałek Krzysztof Grabowski
z Laureatami XVIII edycji Konkursu

Nagoda główna w Konkursie - statuetka Siewcy

Laureaci Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2018 podczas uroczystej Gali rozdania nagród

ków, wyrażającym szacunek i najwyższe uznanie dla ich ciężkiej pracy.
Kolejna, XIX Gala Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, w trakcie której
nagrodzeni zostaną tegoroczni laureaci, odbędzie się w 2020 roku.
Czekamy na zgłoszenia
wielkopolskich rolników
do XIX edycji Konkursu
W Konkursie Wielkopolski Rolnik Roku mogą uczestniczyć rolnicy,
którzy prowadzą gospodarstwo rolne
od co najmniej 7 lat. Mowa m.in. o
producentach rolniczych surowców
i żywności przetworzonej i nieprzetworzonej, a także producentach
warzyw, owoców, roślin ozdobnych,
materiału hodowlanego, zarodowego, siewnego i szkółkarskiego,
wikliny, trzciny, roślin leczniczych i
innych.

Wielkopolskie rolnictwo stało się nowoczesne

Gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego
i produkcji roślinnej

KONTAKT: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 65 25, e-mail: dr.sekretariat@umww.pl
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Policja

straż pożarna
Płonęła sadza w kominie budynku wielorodzinnego na
ul. Berwińskiego w Kępnie

Fot. KP PSP Kępno

Strażacy gasili pożar sadzy

W sobotę, 18 maja br., około godziny 18.20, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
pożarze sadzy w kominie budynku
wielorodzinnego przy ul. Berwińskiego w Kępnie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
- Po przeprowadzeniu rozpoznania
nie stwierdzono osób poszkodowa-

nych. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i sprawieniu drabiny w celu dotarcia do komina, następnie ugaszono
palące się sadze za pomocą piasku.
Budynek został dokładnie sprawdzony kamerą termowizyjną oraz czujnikiem wielogazowym. Zagrożenia
nie stwierdzono – mówi kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno
Oprac. KR
Strażacy ugasili palące się sadze za
pomocą piasku. Fot. KP PSP Kępno

Pożar samochodu w Słupi pod Bralinem

Płonęła kabina dostawczaka

W sobotę, 11 maja br., około godziny 15.02, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o pożarze samochodu w Słupi pod Bralinem. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Perzów. - Po przybyciu
na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że z nieznanych przyczyn doszło do
pożaru samochodu dostawczego. Kierowca, przed przybyciem służb, podjął próbę ugaszenia palącego się pojazdu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz podaniu jednego prądu wody na
palącą się kabinę pojazdu, co doprowadziło do ugaszenia pożaru. Następnie dokładnie sprawdzono pojazd
kamerą termowizyjną – poinformował kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Strażacy podali jeden prąd wody na palącą się kabinę, co
doprowadziło do ugaszenia pożaru. Fot. KP PSP Kępno

O losie nastolatka zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich

Ujęto 15-latka, który nie zatrzymał się do kontroli
W niedzielę, 12 maja br., zatrzymano nieletniego mieszkańca powiatu kępińskiego, który w sobotę, około
godziny 19.00, jadąc skuterem, nie
zatrzymał się do kontroli drogowej.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Biadaszki, gdzie funkcjonariusze, postanowili skontrolować
przejeżdżający przez tę miejscowość
skuter. - Kierujący, pomimo sygna-

łów dawanych przez policjantów,
nie zatrzymał się do kontroli. Natychmiast podjęto pościg. Niestety,
w parku w miejscowości Trzebień
kierujący, wjeżdżając w wąską ścieżkę, uciekł przed funkcjonariuszami
– relacjonuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie sierż.
Justyna Niczke.
Zatrzymania kierującego doko-

nano kolejnego dnia. - Jak się okazało, był to 15-letni mieszkaniec gminy
Łęka Opatowska, który jak oświadczył: „bał się zatrzymać do kontroli,
gdyż nie posiada uprawnień do kierowania tego typu pojazdami” – dodaje sierż. J. Niczke.
O dalszym losie 15-latka zadecyduje teraz Sąd Rodzinny i Nieletnich.
Oprac. KR

Kolizja na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z drogą krajową nr 11 w Opatowie

Zderzenie trzech samochodów

Kolizja na drodze krajowej nr 39 w Mroczeniu

Skodą w forda

Przyczyną kolizji było niedostosowanie prędkości do
warunków panujących na drodze. Fot. KP PSP Kępno

W środę, 8 maja br., około godziny 8.47, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch
samochodów osobowych na drodze
krajowej nr 39 w Mroczeniu. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie. - Po przybyciu na miejsce
pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że osoby
uczestniczące w zdarzeniu znajdują
się pod opieką Zespołu Ratownictwa
Medycznego. Ruch na drodze był
częściowo zablokowany. Działania
strażaków polegały na zabezpiecze-
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niu miejsca zdarzenia oraz kierowaniu ruchem na drodze do czasu przybycia policji – relacjonuje kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Jak ustalili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie,
przyczyną kolizji było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. - Kierująca skodą,
37-letnia mieszkanka gminy Trzcinica, najechała na tył forda, którym
kierowała mieszkanka Miechowa.
Kobiety były trzeźwe – podkreśla oficer prasowa KPP Kępno sierż. Justyna Niczke. Sprawczyni została ukarana mandatem karnym.
Oprac. KR

13 maja br., około godziny
16.53, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu
dwóch samochodów osobowych
oraz samochodu ciężarowego na
skrzyżowaniu ul. Słonecznej z drogą
krajową nr 11 w Opatowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Łęka Opatowska i OSP
Opatów. - Pojazdy znajdowały się na
poboczu drogi. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia. Osoby podróżujące pojazdami zostały przebadane przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa
Medycznego. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję
teren uprzątnięto – mówi kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Przyczynę zdarzenia ustalili
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. - Sprawczyni

– 43-letnia mieszkanka gminy Łęka
Opatowska, kierująca fiatem – nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu,
w wyniku czego w kolizji uszkodzone zostało volvo, którym kierował

oficer prasowa KPP Kępno sierż. Justyna Niczke.
Na szczęście w zdarzeniu nikt
nie odniósł poważnych obrażeń ciała
i nie było konieczności hospitalizacji

Sprawczyni kolizji nie ustąpiła pierwszeństwa, w wyniku czego
uszkodzone zostały dwa samochody. Fot. OSP Opatów

46-letni mieszkaniec województwa
śląskiego, a także volkswagen caddy,
którego kierowcą był 34-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego.
Kierujący byli trzeźwi – relacjonuje

żadnego z uczestników, dlatego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako
kolizja. Sprawczyni została ukarana
mandatem karnym.
KR

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali trzy osoby, które posiadały przy sobie narkotyki

Zatrzymani z narkotykami
W nocy z niedzieli, 18 maja, na
poniedziałek, 19 maja br., funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali trzy osoby, które posiadały przy sobie narkotyki.
Zatrzymanie miało miejsce
przed godziną 2.00, kiedy to policjanci zauważyli stojący na ul. Soli-
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darności samochód marki BMW, w
którym przebywały trzy osoby. - Z
pojazdu wydobywała się charakterystyczna dla marihuany woń, a
ponadto w aucie znajdowała się
osoba znana już funkcjonariuszom
z przestępczości narkotykowej. W
związku z powyższym postanowiono przeszukać osoby oraz pojazd –

wyjaśnia oficer prasowa KPP Kępno
sierż. Justyna Niczke. U zatrzymanych – 19-latki z Namysłowa, 22-latka z Kępna oraz 26-latka z gminy
Rychtal – znaleziono łącznie ponad
50 gram narkotyków.
Wszyscy usłyszeli już zarzuty
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.		
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

Mistrzostwa Powiatu
i królewskie strzelanie

18 maja br. Kępińskie Kurkowe
Bractwo Strzeleckie na strzelnicy
Koła Myśliwskiego „DIANA” w
Działoszy przeprowadziło Zawody
Strzeleckie o Puchar Starosty Kępińskiego i strzelanie królewskie o tytuł
„Króla Kurkowego 2019”. W zawodach wzięło udział 21 zawodników.
Przy pięknej pogodzie oraz pomocy Adama Pisarskiego i Maria-

Uczestnicy rywalizacji zostali
uhonorowani dyplomami i nagrodami

na Kucharzaka udało się rozegrać
wszystkie konkurencje. „Królem
Kurkowym 2019”, jak to w Bractwie bywa, został nowo przyjęty
członek – Jarosław Nowak, a jego
rycerzami, po zaciętej rywalizacji
(strzelanie do „Kura”) i około 125
strzałach, zostali Wiktor Nowakowski (Pierwszy Rycerz), Renata
Grzelak (Drugi Rycerz) i Andrzej

Błach (Trzeci Rycerz).
„Król Kurkowy” otrzymał łańcuch królewski i piękną tarczę z rąk
byłego króla, Tadeusza Witkowskiego, a rycerze – pamiątkowe dyplomy.
W konkurencji o Puchar Starosty Kępińskiego mistrzem powiatu
został Tadeusz Witkowski, drugie
miejsce zajął Maksymilian Kijak,
a trzecie przypadło Tadeuszowi Hanuszewiczowi. Laureaci otrzymali piękne puchary i dyplomy ufundowane przez starostę Roberta
Kieruzala.
Turniej zakończył się pięknym słońcem, uśmiechami na
twarzach i obietnicami rewanżu w
kolejnej rywalizacji.
Kępińskie Bractwo z okazji „100-lecia przyłączenia Ziemi Kępińskiej do Macierzy” we
wrześniu lub październiku zorganizuje specjalny turniej strzelecki
dla reprezentacji gmin powiatu
kępińskiego. Regulamin tego turnieju zostanie przygotowany w
najbliższym czasie.
Oprac. KR

Festiwal rowerowy „Kępno Kocha Rower” na kępińskim Rynku

Z miłości do jednośladów

W niedzielę, 12 maja br., na kępińskim Rynku znakomicie bawili
się miłośnicy jednośladów. „Kępno
Kocha Rower” – taki tytuł nosi niezwykłe wydarzenie, promujące spędzanie wolnego czasu na jeździe na
rowerze, zorganizowane przez Fundację „KULT” przy dofinansowaniu
z budżetu Gminy Kępno w ramach
otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Dla miłośników jednośladów
przygotowany został pumptrack,
czyli specjalny, niewielki tor, łączący
jazdę jednośladem i wszechstronny
Mimo deszczowej aury, uczestnicy wydarzenia
doskonale bawili się na torze

Dla miłośników jednośladów
przygotowany został pumptrack

trening. Zbudowany jest z szybkich
zakrętów i muld. Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi
oraz kondycję. Mimo chłodnej, deszczowej aury, uczestnicy doskonale
bawili się na torze. Na najmłodszych
czekało także miasteczko ruchu drogowego, na którym mogli oni bezpiecznie uczyć się właściwego poruszania się po drogach. Można było
również skorzystać z warsztatu rowerowego i wziąć udział w konkursach
z nagrodami.
KR

Kultura spod pióra
Renata Adamska – rodowita trzciniczanka. Pasjonuje ją szeroko pojęta literatura oraz muzyka. Poetka,
katechetka i dyrygent Chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy. Jurorka konkursów poetyckich, recytatorskich i
wokalnych. Inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych na terenie
powiatu kępińskiego. Pisze, odkąd
pamięta. Znana z łamania konwenansów literackich wyznając zasadę, że
poezja nie uznaje granic. Jej wiersze
ukazały się w lokalnej prasie, wielu
pokłosiach konkursowych, antologiach literackich i zbiorkach. Laureatka konkursów poetyckich. Wydała

dwa tomiki swoich wierszy: „Ołówkowe szepty” w 2015 r. oraz „Cicho,
jeszcze ciszej” w 2018 r. Od grudnia
2017 roku działa w Kępińskim Kole
Literatów, a obecnie pełni rolę wiceprzewodniczącej tego koła.
***
świat dziś nie lubi poetów
widzą wszystko inaczej
bywają wyrzutem sumienia
albo wrzodem na dupie
po co komu tacy
co każdy płatek dzielą na cztery
przecież
dziś nie trzeba szukać
odpowiedzi na nieznane
wystarczy kliknąć
w czarną klawiaturę wiedzy
a dobry wujek Internet
rozwiąże zagadkę
Nie!!!!
Nie zgadzam się!!!!
Protestuję!!!!
nie chcę być kolejnym schematem
sztucznym wykresem
ograniczoną definicją
czyimś przypuszczeniem
…chcę czuć
tak jak czuję
i pisać poza ramami

11 maja 2019 r. odbyła się kolejna edycja zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Fot. Marian Musialski

Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kępińskiego i strzelanie królewskie o tytuł „Króla
Kurkowego 2019”

Wędkarze walczyli o puchar
W tegorocznych zawodach zor- i gminy Kępno Artur Kosakiewicz.
ganizowanych przez Koło Polskiego
Zawody zorganizowane zastały
Związku Wędkarskiego w Kępnie, przy wsparciu finansowym Gminy
uczestniczyło 48 osób. Łowiono na Kępno udzielonym w ramach konstawie „Kopalnia” przy ul. Poznań- kursu ofert.
skiej.
- Tradycyjnie, od lat wszystkie
Sędziowali: Marian Owczarek, złowione ryby po zważeniu są puszJan Kaczor i Czesław Kuriata a czane z całą ostrożnością do wody
wspomagali ich strażnicy Straży Ry- według zasady „złów i wypuść” –
backiej. Wśród złowionych ryb dominowały Złowione ryby po zważeniu i zmierzeniu
płocie, leszcze i wzdręgi. wracały do wody. Fot. Marian Musialski
W zawodach triumfował Jarosław Wąsala
(6 kg 650 g ryb). Za nim
uplasowali się: Dariusz
Vogel (5 kg 700 g), Maciej Nawrot (4 kg 615
g), Lech Koliński (4
kg), Michał Gania (3
kg 700 g), Tomasz Biczysko (3 kg 555 g), Janusz Wróbel (3 kg 110
g), Łukasz Bąk (2 kg 815 g), Norbert tłumaczy prezes kępińskiego Koła
Wojtasik (2 kg 585 g), Czesław Siko- PZW Edward Kolebacz. - Niech
ra (2 kg 395 g).
ryba też nacieszy się życiem - podsuKonkurs na najdłuższą rybę mowuje prezes.
wygrał Jarosław Steć, który złowił
Tradycyjnie już zawody zakończyły się wspólnym grillem i rozmosztukę mierzącą 645 mm.
Puchary i nagrody rzeczowe wami o najbardziej pamiętnych połowręczył zastępca burmistrza miasta wach. 		
Oprac. bem
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Region

informacje
GONIEC PERZOWSKI
maj 2019, nr 21 (874)
Zespół Szkół w Perzowie uczestniczył w akcji bicia rekordu liczby osób czytających na
szkolnej przerwie

Rekordowe czytanie w Perzowie
Honorowy patronat nad akcją objął
senator RP Ł. Mikołajczyk

się również do Zespołu Szkół w Trębaczowie. Zachęcał najmłodszych
do czytania i uczestniczył w krótkiej
części artystycznej. Zapoznał się z
organizacją pracy, warunkami technicznymi i pracą animatora nowej
sali sportowej.
- „Przerwa na czytanie” to
bardzo dobra forma zachęcania
uczniów do obcowania z książką, do

„Przerwa na czytanie”- pod takim
hasłem w Zespole Szkół w Perzowie
zorganizowana została ogólnopolska
akcja bicia rekordu liczby osób czytających na przerwie.
Wydarzenie odbywało się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Do wspólnej akcji
uczniowie szkoły zaprosili rodziców,
włodarzy gminy, pracowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych
gminy Perzów. Honorowy patronat
nad akcją objął senator RP Łukasz
Mikołajczyk.
Młodsi i starsi czytelnicy zebrali
się na wspólnym czytaniu przy mu-

ralu okolicznościowym, powstałym z
okazji jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Akcja bicia rekordu była również
okazją do popisów artystycznych.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli-wychowawców zaprezentowali
część artystyczną związaną z obchodami Święta Książki oraz Dnia Bibliotekarza i Biblioteki.
Wręczone zostały wyróżnienia
za szczególne zaangażowanie i pracę
na rzecz szkoły. Tytuł „Przyjaciela
szkoły” otrzymali: Beata Sawicz-Gugała - wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców oraz senator RP Ł.

Mikołajczyk. Nominacje w imieniu
społeczności szkolnej wręczyła honorowym gościom dyrektor Zespołu
Szkół w Perzowie Barbara Maras,
dziękując jednocześnie za współpracę i bezinteresowność.
Goście zostali zaproszeni do
nowo otwartej biblioteki szkolnej,
gdzie senator Ł. Mikołajczyk w ramach prowadzonej akcji czytał najmłodszym i odpowiadał na liczne
pytania uczniów. Senator spotkał
się także z nauczycielami i dyrekcją szkoły perzowskiej na debacie
związanej z aktualnymi problemami
oświatowymi. W ramach akcji udał

sięgania po nią w każdej sytuacji i
w każdym miejscu. Bardzo dziękuję
całej społeczności szkolnej za udział
w akcji i za organizację. Dziękuję
również naszym gościom i rodzicom
za przybycie, a nauczycielom i dzieciom za piękną część artystyczną
– podsumowała wójt gminy Perzów
Danuta Froń.
Oprac. bem

Wręczone zostały wyróżnienia za szczególne
zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły

13 maja br. w Zespole Szkół w Perzowie otwarto bibliotekę szkolną

Otwarto nową bibliotekę szkolną
Na uroczystość przybyli rodzice,
włodarze gminy i zaproszeni goście
z Kuratorium Oświaty w Kaliszu.
Uczniowie tego dnia przyszli do
szkoły w strojach galowych.
Zebranych przywitała dyrektor
Zespołu Szkół w Perzowie Barbara
Maras. - Nasza nowa biblioteka jest
miejscem bardzo przyjaznym. Przyciąga nie tylko zbiorem książek, ale
także oryginalnym wyposażeniem.
Bajkowe postacie na jej ścianach
narysowali sami rodzice, którym
chciałam bardzo podziękować za tak
duże zaangażowanie w tworzeniu biblioteki – mówiła dyrektor.
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Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali obecni na uroczystości
goście: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Violetta
Słupianek, wizytator Delegatury KO
w Kaliszu Małgorzata Wanzek, Karolina Winiecka, asystentka senatora Łukasza Mikołajczyka, a także
gospodarze uroczystości: wójt gminy
Perzów Danuta Froń, dyrektor ZS w
Perzowie B. Maras oraz przedstawiciel rodziców i uczniów.
Otwarcie biblioteki uświetniła część artystyczna przygotowana
przez uczniów i nauczycieli klas I-III. Miała ona charakter otwartej

lekcji patriotycznej nawiązującej do
100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Uczniowie wraz z rodzicami
uczestniczyli również w projekcie
edukacyjnym, którego głównym zadaniem było przygotowanie pracy
plastycznej w formie plakatu nawiązującego do tematu „Tu wszędzie jest
moja ojczyzna”.
Zaproszeni goście odwiedzili
tego dnia również przedszkole i żłobek w Perzowie oraz nowo otwartą
salę gimnastyczną w Zespole Szkół
w Trębaczowie.
Oprac. bem
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Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali gospodarze
oraz obecni na uroczystości goście
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu
V. Słupianek z dziećmi w nowo otwartej bibliotece

Region

gmina
7 maja br. w Mroczeniu rozegrano Mistrzostwa Gminy
w Czwórboju Lekkoatletycznym Klas IV-VI

kurier baranowa
maj 2019, nr 21 (1116)
Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczeniu przebywała z wizytą w gminie Ihlow

Młodzi mistrzowie
lekkiej atletyki

Młodzież z wizytą u przyjaciół z Niemiec
Od 12 do 17 maja br. 11-osobowa
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczeniu
przebywała z wizytą w gminie Ihlow
w Niemczech. Przez kilka dni młodzież z Polski i Niemiec pod opieką
Kingi Maciejewskiej i Martina
Sopko – koordynatorów ds. wymiany
młodzieży oraz nauczycieli: Joanny
Wieloch i Renate Rosendahl realizowała temat: „Wschodnia Fryzja
– kulturalne i strukturalne szczególności regionu”. Projekt finansowany
był ze środków Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.
Gospodarze przygotowali mnóstwo atrakcji na czas wizyty, która
rozpoczęła się w niedzielę w godzinach przedpołudniowych. Uczniowie
niemieccy wraz z rodzicami powitali
swoich polskich kolegów na dworcu
autobusowym, a następnie udali się
do domów, gdzie Polacy mogli odpocząć po kilkunastogodzinnej podróży autokarem. Całe niedzielne popołudnie młodzież spędziła u rodzin
goszczących oraz na spotkaniu z kolegami, koleżankami i nauczycielami.
W poniedziałek uczestnicy wymiany wzięli udział w zajęciach
lekcyjnych wraz ze swymi niemieckimi koleżankami i kolegami oraz

w wycieczce do miasta Emden, gdzie
zwiedzili fabrykę Volkswagena. Grupa obejrzała prezentację przygotowaną przez przewodnika, a następnie
zobaczyła, jak wygląda praca w poszczególnych halach fabryki. Popołudnie zostało zorganizowane przez
rodziny goszczące.
We wtorek grupa popłynęła promem na Langeoog – jedną z
siedmiu wysp fryzyjskich. Tam podziwiała panoramę z wieży ciśnień
oraz zwiedziła miejscowe muzeum,
po czym spędziła wolne popołudnie
w centrum urokliwego miasta oraz
na jednej z plaż nad Morzem Północnym.
W środę do południa młodzież
polska brała udział w zajęciach lekcyjnych wraz z grupą niemiecką, a
także w pracy nad realizowanym
projektem. Następnie wszyscy udali
się do miejscowości Papenburg, gdzie
zwiedzili stocznię Meyer Werft. Podczas dwugodzinnego zwiedzania cała
grupa zobaczyła trzy krótkie filmy
dotyczące m.in. historii powstania stoczni oraz produkcji statków.
Uczniowie obejrzeli również wystawę modeli statków wyprodukowanych przez Meyer Werft oraz zobaczyli, jak wygląda praca w potężnej

hali, gdzie już prawie na ukończeniu
jest kolejny statek rejsowy. Popołudnie spędzili na zakupach w mieście
Leer.
W czwartek uczniowie polscy
i niemieccy wykonywali prace nad
plakatami w grupach mieszanych, po
czym cała grupa zwiedziła park archeologiczny „Klasztor Ihlow”, gdzie
od XIII do XVI wieku funkcjonował
Zakon Cystersów.
W ostatni dzień pobytu młodzież
kontynuowała pracę nad projektem.
Uczniowie w grupach polsko-niemieckich przygotowali plakaty, na
których zaprezentowali informacje
dotyczące zwiedzonych obiektów.
Każda z grup przedstawiła i podsumowała efekty swojej pracy. Następnie odbyło się podsumowanie całej
wizyty i pożegnanie młodzieży z Polski. Podczas pożegnania, które odbyło się w gminnym ratuszu, oraz podsumowania tygodniowej pracy nad
projektem towarzyszyli im, oprócz
opiekunów niemieckich, przedstawiciele Urzędu Gminy w Ihlow: burmistrz Johann Börgmann oraz dyrektor szkoły Günter Tautz. Wizyta
w Ihlow dobiegła końca w piątek po
południu.
K. Maciejewska

Turniej Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów w Donaborowie

Zawodnicy rywalizowali w biegu
krótko- i długodystansowym

Czwórbój lekkoatletyczny to zawody rozgrywane wśród uczniów
szkoły podstawowej. Placówkę reprezentuje 6 zawodników lub 6 zawodniczek, startujących obowiązkowo
we wszystkich konkurencjach. Rozgrywki polegają na przeprowadzeniu

Jedną z konkurencji był rzut
piłką palantową na odległość

WYNIKI RYWALIZACJI
Bieg 60 m – chłopcy:
1. Marcin Nagorzański (Łęka Mrocz.) – (8.81) 8.25
2. Piotr Lenart (Baranów) – 8.25
3. Bartłomiej Błażejewski (Słupia p. Kępnem) – (9.1) 8.63

Rzut piłką palantową – dziewczęta:
1. Agata Kawula (Mroczeń) – 39 m
2. Martyna Hojeńska (Donaborów) – 30,5 m
3. Marika Kmiecik (Grębanin) – 28,5 m

Bieg 60 m – dziewczęta:
1. Jagoda Lipińska (Mroczeń) – 9.72
2. Agata Kawula (Mroczeń) – 9.69
3. Marika Kmiecik (Grębanin) – 9.96
Skok w dal – chłopcy:
1. Bartłomiej Błażejewski (Słupia p. Kępnem) – 3.90
2. Bartłomiej Goj (Donaborów) – 3.87
3. Marcin Nagorzański (Łęka Mrocz.) – 3.83

Bieg na 600 m – dziewczęta:
1. Martyna Hojeńska (Donaborów) – 2.07
2. Zosia Gierak (Mroczeń) – 2.11
3. Kamila Kryściak (Mroczeń) – 2.17

Skok w dal – dziewczęta:
1. Martyna Hojeńska (Donaborów) – 3.75
2. Marika Kmiecik (Grębanin) – 3.70
3. Amelia Jarych (Baranów) – 3.50
Rzut piłką palantową – chłopcy:
1. Rafał Dybski (Donaborów) – 51 m
2. Marcin Nagorzański (Łęka Mrocz.) – 50 m
3. Kacper Latusek (Łęka Mrocz.) – 46 m

Badmintonowa rywalizacja
Drugi Turniej Wielkopolskiej
Ligi Młodych Talentów rozegrano
w sobotę, 11 maja br., w hali sportowej w Donaborowie. Gospodarzem
turnieju był Klub UKS Tornado Donaborów, który pokazał „Top level”
perfekcyjnego przygotowania turnieju oraz hali, jako areny rywalizacji
sportowej dzieci. Do udziału w tur-

nieju przystąpiło kilkanaście klubów
z województwa wielkopolskiego.
Przybyli również gościnnie zawodnicy z województwa łódzkiego i
opolskiego. W sumie w rywalizacji
uczestniczyło 54 badmintonistów z
13 klubów.
Na matach rozegrano ponad 120
spotkań dzieci w kategoriach U-9 i

U-11, walcząc o każde miejsce. Klub
UKS Tornado przygodę z badmintonem dopiero zaczyna, a już 14-osobowa grupa stanęła do rywalizacji w
turnieju. Były emocje, łzy, rozpacz
z pierwszych życiowych porażek,
przeplatane radością wygranych akcji
i zdobycia cennych punktów. Endorfiny zdrowej sportowej rywalizacji

czterech konkurencji lekkoatletycznych: bieg na 60 m ze startu niskiego,
rzut piłką palantową na odległość,
skok w dal oraz bieg na 600 metrów
(dziewczęta) i 1000 metrów (chłopcy)
Po zakończeniu wszystkich konkurencji wyniki każdego zawodnika przeliczane są na punkty według
tabel lekkoatletycznych i dodawane
do siebie. Na wynik zespołu składa
się pięć najwyższych wyników. Zawody mroczeńskie to nawiązanie do
mityngów lekkoatletycznych w najprostszej formie, które przed laty rozgrywano na obiektach ówczesnego
Technikum Rolniczego w Słupi. Bieg
krótki i skok w dal przeprowadzono
na boisku szkolnym, a biegi długie –
na stadionie Orła Mroczeń. Nagrody
ufundowała wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek.
UG Baranów

były wszędzie, a emocje dzieci i rodziców sięgały zenitu – tych drugich
niekiedy jeszcze wyżej.
Drużyna UKS Tornado pokazała sportowy pazur, walcząc z dużo
bardziej doświadczonymi zawodnikami z Polski o każdy punkt i każdy
skrawek kortu, wylewając hektolitry
potu. Zawodnicy zdobyli nagrody
oraz cenne doświadczenie sportowe,
a wszyscy obecni na turnieju przeżyli piękne, niezapomniane chwile.
- Drużyna UKS Tornado zintegrowała się jeszcze bardziej, a potencjał

Bieg na 1000 m – chłopcy:
1. Jonasz Albert (Mroczeń) – 3.15
2. Dawid Dombek (Donaborów) – 3.23
3. Jakub Michalczyk (Łęka Mrocz.) – 3.26

Rywalizacja drużynowa – dziewczęta:
1. Donaborów
2. Baranów
3. Mroczeń
Rywalizacja drużynowa – chłopcy:
1. Łęka Mroczeńska
2. Donaborów
3. Słupia pod Kępnem

sportowy, który w nich drzemie, jest
potężny i przy dalszym zaangażowaniu w cykliczne szkolenie może
również przynieść sukcesy sportowe.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie turnieju, wolontariuszom
i sponsorom serdecznie dziękujemy
– podsumował trener UKS Tornado
Mirosław Marek. Organizatorem
zawodów był UKS Tornado Donaborów przy wsparciu rodziców, Gminy
Baranów i Wielkopolskiego Okręgowego Związku Badmintona.
Oprac. KR
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Z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka połączonych z jubileuszem 90-lecia OSP w Laskach dokonano kolejnego pamiątkowego nasadzenia

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, 13 maja 2019 roku, w siedzibie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy spotkali się zaproszeni goście wraz z dyrektorem i pracownikami
biblioteki

Dęby i klon
upamiętniają rocznice

Uczcili święto bibliotekarzy
Uroczystość rozpoczęła się życzeniami i podziękowaniami za pracę skierowanymi przez wójta gminy
Grzegorza Hadzika do dyrektor biblioteki Renaty

Podczas uroczystego spotkania wręczono kwiaty
bibliotekarzom i przekazano życzenia oraz podziękowania

Gość oraz pracowników placówki w Trzcinicy. Na ręce
dyrektor zostało także wręczone podziękowanie oraz
życzenia nadesłane przez dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Iwonę Smarsz.
Następnie R. Gość wręczyła kwiaty oraz podziękowania wójtowi oraz sekretarz gminy Trzcinica Renacie
Ciemny. Osobne wyrazy wdzięczności dyrektor trzcinickiej książnicy złożyła sołtysowi sołectwa Trzcinica
Krzysztofowi Ostrowskiemu za przekazanie z funduszu sołeckiego kwoty w wysokości 1.500 zł na materiały plastyczne dla dzieci uczestniczących w warsztatach
kulturalno-edukacyjnych organizowanych w gminnej
bibliotece. Życzenia przyjęła także emerytowana dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Henryka
Bednara oraz emerytowana kierownik Filii Bibliotecznej w Laskach Cecylia Pilarska, jak również pracownicy biblioteki.
Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze, sprzyjającej rozmowom na temat bibliotek, ich roli w gminie
Trzcinica, a także wspomnieniom, wymianie poglądów
oraz określeniu wyzwań, jakie czekają na bibliotekarzy
w najbliższym czasie.
Oprac. bem

11 maja 2019 r. w trakcie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka
połączonych z jubileuszem 90-lecia
OSP w Laskach na terenie przy Domu
Ludowym w Laskach posadzono pamiątkowe drzewo, w korzeniach którego umieszczono list dla przyszłych
pokoleń.
Jest to już trzecie pamiątkowe nasadzanie na
tym terenie przeprowadzone z inicjatywy wójta
gminy Trzcinica. 8 października 2016 roku posadzono drzewo z okazji
20-lecia
działalności
zespołu „Laskowianie”,
natomiast 11 listopada
2018 roku w ten sposób
uczczono 100-lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Oprócz upamiętnienia wydarzeń historycznych posadzone drzewa
stanowią element terenu
zielonego, a dzięki doborowi odpowiednich
gatunków mają też duże

walory estetyczne. Są to: klon Globosum (łac. Acer platanoides „Globosum”), dąb kolumnowy Aurea (łac.
Quercus rubra „Aurea”) i dąb szypułkowy kolumnowy Fastigiata (łac.
Quercus robur „Fastigiata”).
Oprac. bem

„Dąb Pamięci” zasadzono
z okazji święta strażaków

14 maja 2019 r. w Piotrówce zorganizowane zostało spotkanie seniorów

Senioralne
spotkanie
Pozostały wolne miejsca w przedszkolach
w Piotrówce
30 kwietnia 2019 roku ostatecznie zakończył się nabór do przedszkoli w gminie Trzcinica

Łącznie zostało przyjętych 156
dzieci przedszkolnych, a wolnych pozostało jeszcze kilkanaście miejsc. Po
raz pierwszy pojawiła się możliwość
przyjęcia w gminie Trzcinica wszystkich chętnych.
- Stało się to realne dzięki realizacji dwóch zadań, jakie zostały wykonane w tej dziedzinie – podkreślają

samorządowcy z Trzcinicy. - W 2014
roku oddano do użytku nowe czterooddziałowe przedszkole w Trzcinicy,
a obecnie trwają prace wykończeniowe w nowym przedszkolu w Laskach. Zgodnie z umową całość prac
wykonana ma być do 28 czerwca
2019 roku.
Równolegle ogłoszone zostały

Trwają prace wykończeniowe
w nowym przedszkolu w Laskach

12

przetargi na wyposażenie, które ma
zostać zamontowane do końca lipca
2019 roku. Całkowita wartość prac i
wyposażenia przedszkola w Laskach
to 2.642.481,88 zł. Gmina Trzcinica
na to zadanie pozyskała w ramach
Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura
dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie
w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999.957,19 zł (maksymalnie
można było wnioskować o 1.000.000
złotych). Drugim przedsięwzięciem,
na który Gmina Trzcinica pozyskała
środki jest projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym
Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi 157.987, 50 zł, a dofinansowanie
134.289, 37 zł.
Oprac. bem
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Spotkanie zorganizowane w Piotrówce
poprzedziła msza święta na Pólku

Pierwszym punktem był wspólny wyjazd i udział w mszy świętej w
Sanktuarium Maryjnym na Pólku. Po
powrocie do Piotrówki dalszą część
spotkania, zorganizowanego przez
Koło Gospodyń Wiejskich, odbyła
się w sali Domu Ludowego.
Wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik życzył wszystkim seniorom

zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Podziękował i złożył gratulacje za
zorganizowanie tego potrzebnego
spotkania na ręce przewodniczącej
KGW Marii Szpunar.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Nie obyło się też bez wykonania wspólnego pamiątkowego
zdjęcia.		
Oprac. bem
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Jednostka OSP Opatów została nominowana do tytułu honorowego „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna roku 2018”

wieści znad pomianki
maj 2019, nr 21 (923)
Członkowie Opatowskiego Klubu Rowerowego
po raz czwarty wzięli udział w wyprawie na Górę
św. Anny

Rowerem do św. Anny
Wyróżnienie dla OSP Opatów
11 maja 2019 roku odbyły się
wojewódzkie obchody „Dnia Strażaka” w Lądku, zorganizowane przez
Związek OSP RP.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem, w którym uczestniczyło aż
60 pocztów sztandarowych. Następnie odbyła się msza święta, podczas
której kazanie wygłosił proboszcz
tamtejszej parafii ks. kan. Dariusz
Kolski. Zaproszonych gości przywitał wiceprezes Związku OSP RP Eugeniusz Grzeszczak.

Wyprawa członków klubu działającego w ramach Opatowskiego
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego trwała od 11 do 12 maja 2019
r., a termin był nieprzypadkowy,
bowiem wtedy właśnie odbywa się

towska grupa wyróżniała się spośród
rzeszy pielgrzymów dzięki charakterystycznym, oryginalnym koszulkom
z logo klubu. - Składamy szczególne
podziękowanie wszystkim sponsorom, którzy wspierają nasz klub w

Tegoroczna XIV edycja pielgrzymki zgromadziła na placu przy
grocie poświęconej Matce Bożej z Lourdes 1500 rowerzystów

doroczna pielgrzymka rowerzystów
diecezji opolskiej do św. Anny.
Tegoroczna XIV edycja pielgrzymki zgromadziła na placu przy
grocie poświęconej Matce Bożej z
Lourdes 1500 rowerzystów. Opa-

zakupie profesjonalnych strojów kolarskich – zaznacza Marek Kowalski, prezes Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego.
Tegoroczna grupa z Opatowa liczyła rekordową liczbę uczestników

Pobiegną podczas święta gminy

– 43 (w 2016 roku było to tylko 6
osób). - Warto jeszcze zwrócić uwagę
na fakt, że do pokonania mieliśmy
118 km w jedną stronę. Aby zdążyć
na eucharystię na godz. 13:00 trzeba
było wyruszyć z błogosławieństwem
ks. proboszcza J. Wachowiaka o
godzinie 5:00 – relacjonuje M. Kowalski. Na całym szlaku pielgrzymkowym uczestnikom towarzyszył jadący samochodem Jerzy Grzesiak,
który całkowicie bezinteresownie
czuwał nad zabezpieczeniem technicznym całej grupy, za co należy mu
się szczególna wdzięczność i podziękowanie.
O ile sobotnia droga była pokonywana przy sprzyjającej pogodzie,
to niedzielny powrót – również rowerem – wymagał zmagania się z
deszczem, wiatrem i zimnem. Mimo
tego pielgrzymi rowerowi dotarli cało
i bez większych przeszkód do Opatowa. Duża w tym zasługa Zbigniewa
Musiały – komandora pielgrzymki.
Kolejna planowana pielgrzymka,
tym razem do Częstochowy, odbędzie się w terminie 29 – 30 czerwca.
Oprac. bem

Urząd Gminy Łęka Opatowska
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Siemianicach zapraszają
wszystkich sympatyków biegania do udziału w III Biegu
Ulicznym o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska.
Celem imprezy, która odbędzie
się podczas Dni Gminy, 20 lipca 2019
r. (sobota), jest popularyzacja biegania jako aktywnej formy spędzania
wolnego czasu i zdrowego trybu życia oraz promocja gminy Łęka Opatowska.
- Od dłuższego czasu obserwuje
się, iż moda na bieganie zagościła w
Polsce na stałe. W lasach, parkach, a
nawet na osiedlowych ulicach coraz
częściej można spotkać miłośników
tego sportu. Biegają młodzi, biegają

pracy w wymiarze kulturalno-oświatowym, sportowym oraz podtrzymywanie i kontynuowanie przez druhów
z Opatowa dorobku historycznego ruchu strażackiego. - Nominacja ta jest
zasługą całej jednostki OSP Opatów,
wszystkich jej członków, ludzi wspierających, urzędów, stowarzyszeń,
które na co dzień łączy współpraca.
Zarząd OSP Opatów składa wszystkim podziękowania za każdą dołożoną cegiełkę do tego sukcesu - powiedział prezes jednostki M. Bizuga.

Jednostka OSP Opatów jako jedna z pięciu w województwie została nominowana
do tytułu honorowego „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna roku 2018”

Kolejnym punktem programu obchodów było wręczenie nagród, medali i odznaczeń. Ochotniczą Straż
Pożarną w Opatowie reprezentował
prezes jednostki Marcin Bizuga
wraz z druhami niosącymi sztandar:
Marcinem Ostrogą, Leszkiem Kupczakiem i Rafałem Wielgosiem.
Podczas uroczystości jednostka
OSP Opatów została wyróżniona i
nominowana do tytułu honorowego „Wielkopolska Ochotnicza Straż
Pożarna roku 2018”. Wyróżnienie te
przyznano tylko 5 z 1882 jednostek w
całym województwie. Zadecydowały
o tym nie tylko gotowość bojowa i
skuteczność, ale również całokształt
seniorzy. Różni ich wszystko: zawód,
wykształcenie, wiek i płeć. Łączy
ich radość z każdego przebiegniętego kilometra oraz troska o zdrowie.
Korzyści wynikających z systematycznego biegania jest wiele. To doskonała forma spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu, która
służy poprawie zdrowia i kondycji.
Zmęczenie oraz wysiłek fizyczny, radość z pokonywania własnych słabości to czynniki, które dają poczucie
szczęścia miłośnikom tego sportu
– zachęcają do aktywności organizatorzy biegu.
Każdy kto ukończył 16. rok życia, będzie miał okazję wystartować
w organizowanym przedsięwzięciu.
Zawodnicy będą mieli do przebiegnięcia 10 kilometrów ulicami gminy Łęka Opatowska. Przebieg trasy:
Siemianice – Raków – Marianka

Warto również wspomnieć, że
podczas uroczystości w Lądku powiat kępiński był wspominany jeszcze trzykrotnie. Złoty Znak Związku
OSP RP – najwyższe oznaczenie,
jakie może dostać strażak ochotnik
– otrzymał Jerzy Szymala (OSP Proszów). Mieczysław Brzeziński (OSP
Piaski) został odznaczony Medalem
Honorowym im. Bolesława Chomicza (pierwszego prezesa Związku
OSP RP). Ponadto Eugeniusz Grzesiak został odznaczony honorowym
medalem SEMPER VIGILANT (pol.
wiecznie czuwający).
Oprac. bem

Siemieńska, Siemianice (droga asfaltowa około 7,5 km, pozostała droga
gruntowa). Start biegu nastąpi o godzinie 15:00 z boiska sportowego w
Siemianicach.
Pomiar czasu prowadzony będzie
z wykorzystaniem systemu elektronicznego za pomocą chipów aktywnych.
Każdy zawodnik ma obowiązek
zapoznać się z regulaminem biegu i
zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenia przyjmowane będą
drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poprzez
stronę: https://www.sport-time.com.
pl/zapisy-online lub bezpośredni link
do wydarzenia:https://www.sport-time.com.pl/competitions/view?id=337
oraz w biurze zawodów w dniu biegu
od godz. 11:00.
Oprac. bem
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maj 2019, nr 21 (1197)
Spotkanie literacko-muzyczne pt. „Śpiewająca biblioteka”

Bajkowe spotkanie z Edytą i Robertem Zarębskimi
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, na zaproszenie Biblioteki Publicznej
w Bralinie, 17 maja br. odbyło się
spotkanie literacko-muzyczne pt.
„Śpiewająca biblioteka”. Wydarzenie
przeprowadzili: bajkopisarka, ilustratorka książek Edyta Zarębska oraz
jej mąż Robert Zarębski – muzyk
i kompozytor. Spotkanie odbyło się
w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” w Bralinie, a jej
słuchaczami byli uczniowie klas II i
III Szkoły Podstawowej w Bralinie,
którzy wspólnie ze swoimi opiekunami: Katarzyną Albert, Krystyną
Hołoś, Joanną Mikołajczyk, Agatą
Piotrowiak oraz Mirosławą Zauchą
zawitały na pełne wrażeń spotkanie.
Najlepszym sposobem, aby zachęcić dzieci do czytania książek,
jest stworzenie im możliwości bezpośredniego spotkania z twórcą, który w
pasjonujący sposób opowie o swojej

twórczości. E. Zarębska jest autorką
bajek: „Moje ulubione dobranocki”,
„Mój pamiętnik”, „Zosia i fiołkowy
kapelusz” czy „Antek i stara jabłonka”. Jest również autorką serii „Klub
Kociaków Słodziaków” oraz współautorką „365 bajek na dobranoc”.
Autorka, ubrana w piękną, niebieską suknię, opowiedziała uczniom
o początkach swojej twórczości, przygodach ze swojego dzieciństwa oraz
swoim największym w dzieciństwie
marzeniu – byciu „pisaczką”. Pani
Edyta bardzo szybko nawiązała kontakt z dziećmi, które brały aktywny
udział i chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Ochoczo włączyły się
w snucie opowieści, zakończonych
przez autorkę recytacją wierszyka o
myszkach, które zjadły jej wiersze.
Bajkopisarka wykorzystała również
swoje zdolności ilustratorskie. Tworzyła rysunki kreska po kresce, a rozbawione dzieci starały się odgadnąć

powstające na kartce postacie, wykorzystując przy tym swoją niesamowitą wyobraźnię. W efekcie końcowym
wyłonił się zarys ośmiornicy, która
pięknie pokolorowana przez autorkę
uśmiechała się do dzieci.
Na zakończenie spotkania pan
Robert zachwycił dzieci fragmentem
barwnej opowieści o małych myszkach i kocie oraz nauczył młodych
słuchaczy piosenki o bibliotece, która
znajdowała się nad „Mądrą rzeką”.
Dzieci przy akompaniamencie klawiszowym śpiewały i klaskały do
rytmu. Słowa do piosenki „Mądra
rzeka” napisała pani Edyta, a muzykę
skomponował jej mąż.
Uczniowie podziękowali gościom
pięknymi różami oraz nagrodzili ich
gromkimi brawami. Chętni mogli
także zakupić książki oraz uzyskać
autograf pisarki. Spotkanie upłynęło
w miłej i wesołej atmosferze.
KW

Końca dobiegła realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Nowej Wsi Książęcej”

Otwarto dwie drogi w Nowej Wsi Książęcej

21 maja br. zostały otwarte dwie
gminne drogi wewnętrzne o długości
150 m i 350 m w Nowej Wsi Książęcej, które zostały przebudowane.
Gmina Bralin we wrześniu 2018
r. rozstrzygnęła przetarg nieograniczony w sprawie realizacji zadania
pn. „Przebudowa dróg gminnych

w Nowej Wsi Książęcej”. Wybrano
ofertę Spółki „Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” S.A.
Wartość oferty to 1.005.993,99 zł
brutto. Umowa z wykonawcą robót
budowlanych, podpisana 20 września
2018 r., przewidywała możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków
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atmosferycznych i umożliwiała wykonawcy zakończenie zadania do 30
kwietnia br. Do końca 2018 r. wykonano warstwy podbudowy drogi oraz
pierwsze warstwy jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej. 29 kwietnia br.
dokonano odbioru technicznego inwestycji.

Uroczystego otwarcia drogi
dokonali: z ramienia Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego – zastępca dyrektora
Departamentu Gospodarki Mieniem
Rafał Gil, a także radna Rady Powiatu Kępińskiego Regina Marczak, wójt gminy Bralin Piotr Hołoś,
przewodniczący Rady Gminy
Bralin Marek Markiewicz,
radni z okręgu Nowa Wieś
Książęca Anna Czajka i Karol Poprawa, sołtys Nowej
Wsi Książęcej Adam Hełmiński oraz prezes „KPDM”
S.A Kamil Mega.
Przebudowane odcinki
dróg poprawiły w sposób zdecydowany jakość życia mieszkańców sołectwa Nowa Wieś
Książęca, usprawniły dostęp
rolnikom do gruntów rolnych,
a także poprawiły dostęp do
Podczas uroczystego otwarcia drogi
drogi powiatowej najwięki przecięcia symbolicznej wstęgi
szego zakładu produkcyjnego
w południowej części gminy
W 2018 r. Gmina Bralin na re- Bralin, zapewniającego wiele cenioalizację zadania otrzymała dofinan- nych miejsc pracy. Nie sposób, przy
sowanie w kwocie 91.875,00 zł z okazji otwarcia tak potrzebnej inwefunduszy Województwa Wielkopol- stycji, nie podziękować wszystkim
skiego na przebudowę dróg dojazdo- mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz
wych do gruntów rolnych. Pozostałe byłym radnym z Nowej Wsi Książęśrodki pochodziły z budżetu Gminy cej, którzy przez wiele lat wnioskoBralin.
wali o budowę tych dróg.
KW
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Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć
muzycznych oraz dziennikarsko-medialnych w Bralinie

„Animatornia muzyczna”
wystartowała z „ARTwarium”
Stowarzyszenie „ARTwarium”,
jak co roku, realizuje serię warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Od początku maja mieszkańcy regionu mogą skorzystać z
bezpłatnych zajęć muzycznych oraz
dziennikarsko-medialnych.
Warsztatowe podejście stowarzyszenia różni się o typowych zajęć
szkolnych. Realizowane projekty to
nauka poprzez praktykę i doświadczenie w zgodzie z zasadą: „Powiedz
mi – a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział – a
zrozumiem”. Badania potwierdzają
skuteczność edukacji pozaformalnej,
która nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmieniających się
realiów współczesnego rynku pracy.
Pracodawcy zgodnie twierdzą, że
oprócz wykształcenia od swych pracowników oczekują także wysoko
rozwiniętych umiejętności pracy w
grupie, kompetencji interpersonalnych i społecznych czy bardzo dobrej
znajomości języków obcych. Wszyst-

kie te umiejętności można zdobyć
właśnie dzięki uczestnictwu w tego
typu przedsięwzięciach.
Projekt „Animatornia muzyczna”
składa się z dwóch głównych części.
Pierwszy element to realizacja serii
nagrywanych koncertów akustycznych, kreowanych przez młodych
dla młodych oraz finalizujący owe
przedsięwzięcie festiwal „LOKAL”,
natomiast drugi element to otwarcie
katedry muzycznej, w ramach której
w atrakcyjnej, innej niż dotychczasowo funkcjonująca formule, mają
miejsce warsztaty z ukształtowaną
grupą młodych osób, chcących grać
w zespole muzycznym. Odbędą się
zajęcia nauki gry na różnorodnych
instrumentach (m.in. gitara, perkusja,
instrumenty klawiszowe) oraz warsztaty wokalne. Zajęcia realizowane są
w Świetlicy Środowiskowo-Profiklatycznej „Tęcza” w Bralinie oraz w
kinie w Bralinie.
Projekt współfinansowany jest przez
Gminę Bralin.
Dawid Kosakiewicz

Wszelkie informacje dotyczące projektów „ARTwarium” można znaleźć
na stronie internetowej: www.bralinfm.pl oraz na fanpage’u na portalu
społecznościowym Facebook: www.facebook.com/Bralinfm

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w gminie Bralin

Szkoła z dotacją

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bralinie otrzyma
12.000 zł na promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w
tym zakup nowości wydawniczych
w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”.
Program ten dotyczy wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych.
W gminie Bralin wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3.

„Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” w wysokości 12.000
zł otrzyma Szkoła Podstawowa im.
Mikołaja Kopernika w Bralinie. Organ prowadzący zobowiązany jest
zapewnić wkład własny finansowy w
wysokości co najmniej 20 % kosztów
realizacji zadania.
KW

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bralin
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,
iż został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3,
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bralin
przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został wywieszony
na okres 21 dni od dnia 23 maja 2019 r.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono
na stronie internetowej www.bip.bralin.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin,
pokój 16, nr telefonu 62 78 11 230 w godz. pn - pt 7.30 -15.30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ Piotr Hołoś

Region

gmina
echo rychtala
maj 2019, nr 20 (887)

Rychtalscy gimnazjaliści obchodzili Święto Patrona Szkoły w ramach projektu „Rajd
rowerowy ścieżkami Karola Wojtyły”

Święto patrona gimnazjum po raz ostatni
W związku z przemianami w polskiej oświacie gimnazja od przyszłego roku szkolnego przestaną istnieć.
I mimo że klasy trzecie Gimnazjum
im. Karola Wojtyły w Rychtalu są już
oddziałami w szkole podstawowej, to
jednak zachowały prawo do ceremoniału, którego nierozerwalną częścią
są obchody Święta Patrona Szkoły.
W wewnętrznej debacie środowi-

ska gimnazjalnego uzgodniono, że w
tym roku święto patrona odbędzie się
w ramach projektu „Rajd rowerowy
ścieżkami Karola Wojtyły”. Ścieżki,
którymi podróżowali uczniowie wraz
z wychowawcami, naznaczone były
stacjami tematycznymi, powiązanymi z postacią patrona szkoły, który
pozostanie na zawsze nie tylko w
pamięci, ale także w sercach całego

Wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu
i chwilą zadumy rozpoczęto obchody święta

środowiska szkolnego. Dodatkowo
znane wszystkim słowa Karola Wojtyły: „Bądźcie wymagający wobec
otaczającego was świata, ale przede
wszystkim wymagajcie od siebie
samych” wzmacniały poczucie obowiązku związanego z kultywowaniem tradycji poprzedników.
17 maja br., wprowadzeniem
sztandaru, odśpiewaniem hymnu
gimnazjum, złożeniem kwiatów pod
tablicą pamiątkową oraz chwilą zadumy, rozpoczęto obchody tego wyjątkowego dnia. Jako symbol trwałości
zasadom kształtowanym przez dwie
dekady istnienia szkoły uczniowie
wraz z nauczycielami zasadzili przy
boisku szkolnym drzewka. Powstała
w ten sposób aleja będzie miejscem,
w którym można przysiąść i wspomnieć miniony czas nauki szkolnej.
Rozpoczynając rajd rowerowy
trasą Rychtal – Głuszyna – Drożki – Darnowiec – Zgorzelec, jego
uczestnicy zdawali sobie sprawę z
wagi i doniosłości postawionego celu.
Mimo zmęczenia, uczniowie dzielnie
przystępowali do realizacji zadań

Wizyta delegacji z Węgier w gminie Rychtal

„Polak, Węgier – dwa bratanki...”
Od 9 do 11 maja br. w gminie
Rychtal odbywała się wizyta delegacji z Węgier. Burmistrz miasta Kömlő

w osobach: burmistrz, radny Lajos
Lólé i pracownik Robert Pádár
wraz z tłumaczem odbyły się roz-

Podczas pobytu w Rychtalu delegacji z Węgier odbyły się rozmowy
na temat przyszłych działań w ramach partnerstwa gmin

Tamás Turó zaproponował spotkanie, aby omówić dalszą współpracę.
Podczas pobytu trzech przedstawicieli z zaprzyjaźnionego Kömlő

mowy na temat przyszłych działań
w ramach partnerstwa dwóch gmin.
Obaj włodarze zgodnie przyznali, iż
warto współpracę gmin potraktować

wieloaspektowo i postawić na wymianę osób reprezentujących różne
sfery życia społecznego. Pojawiły się
pomysły na wymianę sportowców
i rozegranie meczów ponadnarodowych, ukazanie sposobów rozwoju
rolnictwa, występy zespołów lokalnych na deskach scen podczas imprez
w innych krajach czy umożliwienie
najstarszym mieszkańcom, którzy
często nie mieli możliwości wyjazdu
zagranicznego, odwiedzenie Węgier,
poznanie kultury i obyczajów innej
narodowości – to tylko niektóre z
tematów, będących przedmiotem rozmów.
Otwartość na propozycje wójta
gminy Rychtal Adama Staszczyka
i burmistrza miasta Kömlő T. Turó
spowodowało pojawienie się nowych
propozycji i pomysłów, które są bardzo inspirujące i, zdaniem wójta gminy Rychtal, staną się nowym tchnieniem w obecnej współpracy.
Oprac. KR

na kolejnych stacjach tematycznych.
- Zawody sportowe, kalambury,
konkursy wiedzy, zadania zręcznościowe stanowiły wspaniały sposób
na przypomnienie i odkrywanie na
nowo idei oraz wartości, które głosił
nasz wielki patron, Karol Wojtyła.
Nie mogło się także obyć bez kremówek, których uczniowie mieli okazję
zakosztować w Szkole Podstawowej
w Drożkach. Tutaj podziękowania
należą się dyrektor Grażynie Adamskiej za udostępnienie obiektu oraz
oprowadzenie młodzieży po odnowionych i zmodernizowanych pomieszczeniach szkoły – mówi gminny koordynator sportu w Rychtalu
Piotr Nasiadek. Finałem wędrówki
po ścieżkach Karola Wojtyły była
biesiada w zajeździe w Zgorzelcu.

Tematem przewodnim spotkania
było: „Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Rychtalu, i co dalej?”. Nie obyło
się także bez rozmów, wspomnień z
życia szkoły oraz poczęstunku i podziękowań skierowanych do zaproszonych gości.
Żegnając się z łezką w oku, po
dniu pełnym emocji połączonych ze
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, w pamięci pozostał fragment
piosenki, którą uczniowie często śpiewali w ostatnim dniu nauki szkolnej:
„Ale to już było i nie wróci więcej. I
choć tyle się zdarzyło, to do przodu
wciąż wyrywa głupie serce. Ale to
już było, znikło gdzieś za nami. Choć
w papierach lat przybyło, to naprawdę
wciąż jesteśmy tacy sami”.
Oprac. KR

Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu zorganizowała
spotkanie literacko-muzyczne

Śpiewająca biblioteka

Spotkanie uatrakcyjniły piękne rysunki pani Edyty
oraz muzyka w wykonaniu pana Roberta

Z okazji Tygodnia Bibliotek
17 maja br. Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu zorganizowała
spotkanie literacko-muzyczne pt.
„Śpiewająca biblioteka” z udziałem
Edyty Zarębskiej – pisarki, ilustratorki oraz Roberta Zarębskiego –
muzyka i kompozytora.
W spotkaniu udział wzięli
uczniowie z klas I–IV Szkoły Podstawowej w Rychtalu. Celem spotkania
było zwrócenie uwagi na rolę książki
w życiu człowieka. W trakcie swoich występów autorzy udowodnili,
że czytanie to najlepszy sposób na
zdobywanie wiedzy i nudę. Autorka
opowiedziała dzieciom o swoim dzieciństwie i marzeniach, ponieważ już
od dziecka pragnęła zostać pisarką.
Przygody z dzieciństwa, a szczególnie zjedzenie przez myszki pierw-

szych wierszy pani Edyty, stały się
inspiracją do napisana książki „Opowieści babci Gruni”, którą również
sama zilustrowała.
W spotkaniu aktywnie uczestniczył mąż autorki – pan Robert,
który czytał fragmenty opowiadań,
a zadaniem dzieci było odgadnięcie rymów. Spotkanie uatrakcyjniły
piękne rysunki pani Edyty. Pisarka
rysowała etapami postacie, a dzieci,
wykorzystując wyobraźnię, musiały
odgadnąć, co przedstawia czasem
tylko widoczna na papierze tylko jedna kreska.
Na zakończenie spotkania, przy
akompaniamencie pana Roberta,
dzieci wspólne zaśpiewały piosenkę
„Mądra rzeka”, a w podziękowaniu
za mile spędzony czas wręczyły autorce bukiet kwiatów. Ewa Walków
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 129/05/19)
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 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam działkę 10-20 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 68/03/19)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 40
arów pod inwestycje lub budownictwo
mieszkaniowe, położoną przy drodze
nr 11 w kierunku Baranowa. Działka w
pełni uzbrojona. Decyzja o zabudowie.
Atrakcyjna lokalizacja i cena.
Tel. 880 303 900.
(TK 111/04/19)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

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

Do wynajęcia mieszkanie 54 m2, dwupokojowe, I piętro, w kamienicy (centrum Kępna).
Tel. 604 904 358.
(TK 133/05/19)
Mieszkanie do wynajęcia od zaraz!!!
4-pokojowe, częściowo umeblowane.
Kępno, Os. 700-lecia. Kontakt: 793 777 852.
(TK 120/05/19)
szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
Do wynajęcia lokal 38 m2 handlowo-usługowy - Osiedle Kopa 1 (obok apteki).
Tel. 510 285 430.
(TK 113/04/19)

motoryzacja
Wydzierżawię łąkę 1 ha - Świba.
Tel. 62 / 79 14 883.
(TK 126/05/19)

Sprzedam: przegrabiarko-zgrabiarkę siedmiogwiaździstą oraz kosiarkę „Osa”.
Tel. 62 / 79 14 883.
(TK 125/05/19)

TAPICERÓW

STAROSTA KĘPIŃSKI

STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Kontak t:
602 639 236

sprzedam
Sprzedam dwie frezarki, sprawne - 2000 zł
do uzgodnienia. Tel. 784 082 469.
(TK 130/05/19)
Sprzedam piłę panelową firmy Bernard
wraz z odciągiem - 7000 zł do uzgodnienia.
Tel. 784 082 469.
(TK 130/05/19)

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)
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)

Kępno, ul. Kościuszki nr 5
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12, w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska
oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony
na 21 dni tj.: od dnia 22 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.
wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
oznaczonej jako działka numer 729 o pow. 0,6481 ha, położona
w miejscowości Opatów, gmina Łęka Opatowska – zapisana
w księdze wieczystej nr KZ1E/0004567/2 przeznaczonej
do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

SPORTOWE

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

Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
posiadam swój sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 131/05/19)

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

ODZNAKI
I WPINKI

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

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

tokarz lub osobę do przyuczenia.

KUPIĘ

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

Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 114/04/19)

Firma zatrudni osobę na stanowisko

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 astrę 3, 2004 r., 1.7 cdti,
1 właściciel w kraju, 250 tys. km, bardzo
dobrze wyposażony, cena 5999 zł.
Tel. 781 160 207.

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

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
tel .:

Sprzedam opla zafirę, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak.
Tel. 660 614 794.

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

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

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

nieruchomości różne

rolnicze
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy na terenie kępna i okolic.
tel: 501 318 336.
(TK 132/05/19)

praca
PILNE! Zlecę wykonanie prac na ogródku
działkowym - Kępno. Tel. 728 947 625.

RTG

ZDJÊCIA

PANTOMOGRAFICZNE
Ostrzeszów, ul. Leœna 45

Tel.: 627 327 950, 601 985 111

Œroda i Pi¹tek: 15.00-19.00
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Gmina Kępno wraz z Polskim Związkiem Wędkarskim
Koło w Kępnie zapraszają

uczniów szkół podstawowych

na Zawody wędkarskie
organizowane z okazji

Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Termin: 1 czerwca 2019 r. (sobota) o godz. 9.00
w Kępnie na stawie KOSiR.
Wszystkich chętnych zapraszamy na wspaniałą
przygodę z wędką. Organizatorzy zapewniają nagrody.

ORTODONCJA

lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

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

Ogłoszenia

reklamy

SUKNIE ŚLUBNE
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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

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
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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

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

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.

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

Telefon: 518 973 923.

do wynajęcia

GS „SCh” w Bralinie

komfortowe mieszkanie

sprzeda samochód marki

FORD
TRANSIT,

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

rok produkcji 2012.

lek. med. Ma³gorzata
Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie

przyjmuje w œrody
od 17.00 do 18.30,
Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Rejestracje telefoniczne:

693 112 263.

pomocników stolarzy

tel.

w Bralinie
przy ulicy Nowej.

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

STOLARZY

WARUNKACH PRACY I PŁACY.

lokale
mieszkalne

PRYWATNY GABINET

ZATRUDNI

NA BARDZO DOBRYCH

sprzedam

Tel.: 604 824 980.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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 23 maja 2019
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Recenzje

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy
w obiektywie
„TK”

Anna J. Szepielak - „Dworek pod Lipami”
Gabriela Strzelecka marzy o napisaniu czegoś zupełnie innego niż jej dotychczasowe
powieści. Poszukiwania nowej bohaterki utrudniają jednak nie tylko małżeńskie problemy,
lecz także sekret, który Gabrysia samotnie dźwiga na swoich barkach. Ponieważ w domu
swojego niedawno poślubionego męża – wdowca Marka – nie znajduje zrozumienia dla
targających nią emocji, rozgoryczona postanawia wyjechać, by zaopiekować się domem
i zwierzętami swojej przyjaciółki. Bogata wyobraźnia prowadzi ją jednak znacznie dalej
– do XIX-wiecznego dworu młodej mężatki Celiny. Ucieczka w świat literackiej fikcji
okazuje się jednak nieskuteczna: by uratować swoje rodziny obie z Celiną
muszą stawić czoła wrogom.

Malwina, córka Jacka i Karoliny Nawrotów z Kępna, urodziła się 6 maja br. w
National Maternity Hospital w Dublinie.
Dziewczynka waży 2.990 kg i ma 50 cm
długości

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Katarzyna Świątkowska - „Mity medyczne, które mogą zabić 2”
Kontynuacja bestsellerowej książki „Mity medyczne”, która rozeszła się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. W kolejnym tomie, autorka, praktykujący lekarz pierwszego
kontaktu namawia nas do przemyślenia kolejnych zagadnień , które mogą decydować o
naszym zdrowiu i życiu. Sprawdź centymetrem, ile dzieli Cię od raka – czyli tłuszcz i
otyłość, które uprzykrzają życie i potrafią zabić. Sól. Zalecenia autorytetów mogą zabić.
Zdrów jak ryba. Ale ryby zawierają coraz więcej rtęci. Sprawdź koniecznie. Suplementy.
Witamina D. Cudowne panaceum czy kolejna „ściema”? Kiedy sztuczne witaminy szkodzą? Moc witaminy C. Przeziębienie a witamina C. Skuteczna metoda, czy równie bezsensowny przesąd, jak łykanie wapnia w przypadku alergii? Czy kroplówki z witaminą C
leczą raka? Przeciekające jelita. Czy nasze jelitowe bakterie każą nam jeść to, co one lubią?Probiotyki. Większość nie działa. Woda. Odpowiednie nawodnienie pomaga myśleć i
być zdrowym. ALARM! Sprawdź co płynie w Twoim kranie i mieszka
stale w wodzie, którą pijesz! Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Wojciech Jagielski - „Na wschód od zachodu”

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM

Kamal opuściła Warszawę z jednym plecakiem. Nie chciała dwóch fakultetów, mieszkania i pędu za karierą. Wybrała Indie – kraj, w którym największą wartością jest osiągnięcie duchowej równowagi. Dziś już nie pamięta poprzedniego życia... Ale ono do niej
wraca ze zdwojoną siłą. Od cywilizacji Zachodu uciekł też hippis „Święty”. Jego życie to
wolna miłość, narkotykowe seanse, religijne komuny i hedonistyczne wspólnoty na Goa.
Wszędzie szuka jednego – szczęścia. A ono wciąż mu się wymyka. Wojciech Jagielski,
ceniony reporter wojenny podąża tym razem „wielkim szlakiem hippisów”. Afganistan,
Pakistan, Nepal i na końcu Indie. Miejsca duchowej inicjacji, zderzenie z systemem kast,
regiony targane konfliktami zbrojnymi, gdzie pojęcie „wolność” nabiera innego znaczenia.

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

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.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 21
SPONSORZY NAGRÓD:

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 29 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.	Anna J. Szepielak - „Dworek pod Lipami”,
2.	Katarzyna Świątkowska - „Mity medyczne... 2”,
3.	Wojciech Jagielski - „Na wschód od zachodu”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 20 nagrody otrzymuj¹:

Danuta Kwiatkowska (Mianowice),
Katarzyna Skąpska (Piaski).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Otrzymasz dobre wiadomości lub dwuznaczna
sytuacja wyjaśni się, a nawet obróci się na twoją
korzyść. We wszystkim pomogą ci przyjaciele, a
ich dobre rady zachęcą cię do działania.

Byk 21 IV – 21 V
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych, ale najlepiej czuć się będziesz w samotności. Przypomnisz sobie o swoim hobby,
sięgniesz po ulubione książki i filmy. Zacznij się
gimnastykować.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Będziesz miał możliwość wykazać się swoimi
talentami organizacyjnymi i umiejętnością zarządzania. Zdobędziesz autorytet, jeśli będziesz
hojny i wspaniałomyślny.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Na Zdrowie” - 23.05.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 24.05.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 25.05.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 26.05.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 27.05.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 28.05.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 29.05.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.

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

Wyjaśnisz wątpliwości, oczyścisz dwuznaczną
sytuację. We wszystkich wyzwaniach, przed jakimi staniesz w tym tygodniu, zachowaj spokój i
postaw na racjonalne argumenty. Czeka cię ważna rozmowa.

Lew 23 VII – 22 VIII
Różne plotki i pogłoski mogą cię zdenerwować,
a nawet skłonić do zbyt pospiesznych decyzji.
Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń i propozycji.

Panna 23 VIII – 22 IX
Czeka cię zaproszenie do podróży lub dobra
wiadomość z zagranicy. Będziesz w optymistycznym nastroju i z radością powitasz nowe
propozycje. Zaufaj swojej intuicji, jednak nie postępuj wbrew logice.

Waga 23 IX – 23 X
Możesz podjąć decyzję o rezygnacji z zadań lub
znajomości, które do niczego ci się już nie przydają. Najlepiej pracować będzie ci się w samotności i skupieniu. Od osób, które cię poganiają,
lepiej trzymaj się z daleka.

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
Chętnie wybierzesz się do banku, zajmiesz
omawianiem oprocentowania swojego konta i
lokat. To dobry czas, aby uporządkować zaległe
sprawy finansowe lub urzędowe. Nie szarp się,
nie rozdrapuj starych ran.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
Przedsięwzięcia, w jakie się teraz zaangażujesz
okażą się korzystne, warto o nie bardziej zabiegać. Możesz liczyć na pomoc wpływowych osób.
Będziesz miał możliwość wykazać się swoimi talentami organizacyjnymi.

Ryby 19 II – 20 III
W skutek lekkomyślności lub lenistwa możesz
stracić szansę lub zrazić do siebie osobę, na której ci zależy. Przygotuj się do ważnego zadania
i staraj się nie ryzykować. Sprawa, na której ci
zależy, może się komplikować.

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

Z teki Marka Kameckiego

Możesz liczyć na wsparcie i uznanie ze strony
kobiety na wyższym stanowisku. Tydzień sprzyja
też sympatycznym wydarzeniom towarzyskim i
rodzinnym. Dla rodziców - szczęśliwe wydarzenia związane z dziećmi.

(62) 78 292

kontakt:

Twoje życzenia zostaną wysłuchane. Wyswobodzisz się z niewygodnej dla ciebie sytuacji.
Los ześle ci szansę, dzięki której będziesz mógł
zacząć wszystko od nowa. Czeka cię duchowa
podróż lub niezwykły sen.

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
20
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NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa (FC Midtjylland)
Superligaen

Playoff | wiosna 2019
Brondby FF – FC Midtjylland – 4:1 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

37. kolejka | wiosna 2019
Cracovia – Pogoń Szczecin – 0:3 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
36. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice – 0:0
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

Coraz bliżej rozstrzygnięć w ligach
W najbliższych tygodniach w ligach i klasach rozgrywkowych w naszym województwie i okręgu dojdzie do rozstrzygnięć i zapewne wyklaruje się hierarchia do końcowego triumfu w rozgrywkach ligowych. Awans z ligi międzyokręgowej do czwartej wywalczyli już przed tygodniem gracze Victorii Ostrzeszów. Tymczasem niewiele może zmienić
się w walce o awans do trzeciej ligi. Nielba Wągrowiec rozbiła KS Opatówek i wobec pierwszej w sezonie porażki na
własnym stadionie Lubuszanina, ma już siedem punktów przewagi. Finisz sezonu najciekawiej zapowiada się w klasie
okręgowej, gdzie na cztery kolejki przed końcem nic nie wiadomo.
Zakończyły się turnieje 1/8 finałów mistrzostw Polski juniorek. W jednym z nich rywalizowały podopieczne Marcina
Tyca z Polonii Kępno. Biało-niebieskim nie udało się jednak wywalczyć awansu do ćwierćfinałów mistrzostw Polski

37. kolejka | wiosna 2019
Legia Warszawa – Zagłębie Lubin – 2:2 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
36. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Cracovia – 1:2 (0:0)
NA BOISKU: 1-70 minuta
Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

37. kolejka | wiosna 2019
Wisła Kraków – Miedź Legnica – 4:5 (1:1)
NA BOISKU: 73-90 minuta
36. kolejka | wiosna 2019
Miedź Legnica – Śląsk Wrocław – 0:2 (0:0)
NABOISKU: nie pojawił się
Miłosz Trojak (Odra Opole)
Fortuna I Liga

34. kolejka | wiosna 2019
Odra Opole – ŁKS Łódź – 3:3 (0:3)
NA BOISKU: 83-90 minuta
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna I Liga

34. kolejka | wiosna 2019
Chojniczanka – GKS Tychy – 4:1 (2:0)
NA BOISKU: 1-79 minuta
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

29. kolejka | wiosna 2019
Mieszko Gniezno – Radunia Stężyca – 0:3 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

30. kolejka | wiosna 2019
Piast Żmigród – Ślęza Wrocław – 1:2 (1:0)
NA BOISKU: 1-62 minuta
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

Kępnianki odpadły z walki o medale
Przygoda juniorek Polonii Kępno z mistrzostwami Polski dobiegła końca. Podopieczne Marcina Tyca zakończyły rywalizację na 1/8 finału. W turnieju kwalifikacyjnym tego szczebla zajęły trzecie miejsce, a awans do dalszych gier zapewniały sobie dwa najlepsze zespoły. W
pierwszym spotkaniu kępnianki uległy Varsovii Warszawa 17:29. W drugim meczu biało-niebieskie musiały uznać wyższość Zgody Ruda
Śląska, z którą przegrały 12:29. Polonia udanie zakończyła trzecie starcie, w którym wygrała 27:23 z Jutrzenką Płock. Warto wspomnieć,
że mimo braku awansu do dalszych gier, Julię Olejnik z Kępna, wybrano najlepszą bramkarką turnieju 1/8 finału.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Sukcesy tenisistów stołowych z naszego regionu.Tygodnik Kępiński

30. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Ruch Zdzieszowice – 1:4 (1:2)
NA BOISKU: 67-90 minuta
Wiktor Łuczak (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

30. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Ruch Zdzieszowice – 1:4 (1:2)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

20. kolejka | wiosna 2019
Orkan Buczek – RKS Radomsko – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: 1-86 minuta

23 maja 2019

21

Sport

piłka nożna

FOT: archiwum

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Lider z Wągrowca wykonał kolejny krok i znacznie
przybliżył się do awansu do trzeciej ligi. Stało się tak, bo kolejną wpadkę zaliczył Lubuszanin. Drużyna z Trzcianki mimo dwubramkowego prowadzenia doznała zaskakująco
wysokiej porażki na własny stadionie

Polonia pożarta w Swarzędzu,
Nielba coraz bliżej awansu
Unia Swarzędz zgodnie z przedmeczowymi prognozami pokonała przed własną publicznością Polonię Kępno 3:0 (2:0) w meczu 32. kolejki wielkopolskiej czwartej ligi. Kluczowe
dla losów spotkania okazały się pierwsze oraz ostatnie minuty obu części gry. Z kolei
już chyba niewiele może zmienić się w walce o awans do trzeciej ligi. Nielba Wągrowiec
rozbiła Klub Sportowy Opatówek aż 9:2 (4:1) i wobec pierwszej w sezonie porażki na własnym terenie Lubuszanina, ma już nad nim siedem punktów przewagi.
Lider z Wągrowca nie zwalnia
tempa. Wręcz przeciwnie, im bliżej
końca sezonu tym większą formę

Wyniki 32. kolejki
SKS Unia Swarzędz
KKS Polonia Kępno

3 (2)
0 (0)

MKS Victoria Września
KS Polonia 1912 Leszno

2 (1)
3 (0)

Bramki: 1:0 Krzysztof Stępiński - 5’, 2:0
Krzysztof Stępiński - 45+1’, 3:0 Gerard
Pińczuk - 90+2’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Bernard Fai Ndukong, Karol
Latusek, Jakub Górecki (Adrian Kurzawa 87’), Miłosz Konieczny, Borys Wawrzyniak,
Remigiusz Hojka (Maciej Sikora - 76’), Adrian
Holak, Leonardo Okeke (Mikołaj Gretkiewicz 74’). Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 1:0 Mikołaj Jankowski - 35’, 1:1
Damian Nowak - 63’, 1:2 Kacper Robaczyński - 76’, 1:3 Antoni Prałat - 86’, 2:3
Patryk Krzyżanowski - 90’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 3 (2)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 5 (2)

Bramki: 1:0 Radosław Barabasz - 8’ (z
karnego), 2:0 Paweł Iwanicki - 21’, 2:1
Adam Majewski - 30’, 2:2 Kacper Majerz
- 45’, 3:2 Łukasz Cyruk - 50’, 3:3 Dawid
Kuczyński - 60’ (z karnego), 3:4 Mateusz
Bany - 75’ (samobójcza), 3:5 Adrian Radojewski - 82’.

MKS Nielba Wągrowiec
KS Opatówek

9 (4)
2 (1)

Bramki: 1:0 Rafał Leśniewski - 5’, 2:0
Jacek Figaszewski - 19’, 3:0 Michał
Gruszka - 27’, 4:0 Jakub Kubiński - 30’,
4:1 Stayko Stoychev - 35’, 5:1 Rafał Leśniewski - 56’, 6:1 Jakub Kubiński - 61’,
7:1 Jakub Kubiński - 67’, 8:1 Mateusz
Sporek - 70’, 8:2 Safian Skupiński - 78’,
9:2 Jakub Kubiński - 89’.

KSS Kotwica Kórnik
3 (2)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Piotr Sarbinowski - 12’, 2:0
Oskar Machowski - 19’, 2:1 Dawid Piróg
- 78’, 3:1 Witold Walkowiak - 80’.

22
II

prezentują gracze Nielby. Seria gier
bez porażki żółto-czarnych została wydłużona do szesnastu, z czego
dziewięć kolejnych gier to zwycięstwa. To ostatnie okazało się niezwykle efektowne, bowiem kibice
Nielby mogli obejrzeć aż jedenaście
bramek, z czego dziewięć zdobyli ich
ulubieńcy. Beniaminek z Opatówka
nie miał żadnych szans w starciu z
liderem, który powoli może już szykować się na fetowanie awansu. Po
trzydziestu dwóch kolejkach Nielba
została jedynym zespołem bez porażki w roku 2019. Z kolei pierwszy raz
w tym sezonie na własnym obiekcie
ograny został Lubuszanin Trzcianka.
Pogromcą drużyny z północy okazała

KS Sokół Pniewy
LZS Krobianka Krobia

4 (2)
0 (0)

LKS Gołuchów
KP Obra 1912 Kościan

3 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Przybyszewski
- 12’, 2:0 Patryk Rząsa - 35’, 3:0 Bartłomiej Graczyk - 88’ (z karnego), 4:0
Bartłomiej Graczyk - 90+1’.
Bramki: 1:0 Krystian Benuszak - 21’, 2:0
Paweł Stempień - 61’, 3:0 Krystian Benuszak - 83’.

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (1)

Bramki: 0:1 Damian Błaszczyk - 11’, 0:2
Tomasz Kempiński - 56’, 1:2 Adam Niedzielski - 61’, 1:3 Damian Błaszczyk - 65’.

MKS Olimpia Koło
LZS Orkan Śmiłowo

2 (1)
4 (3)

Bramki: 0:1 Patryk Koc - 5’, 0:2 Dawid
Kozak - 24’, 0:3 Mateusz Tatera - 26’,
1:3 Bartosz Kowalski - 44’, 2:3 Bartosz
Kowalski - 56’ (z karnego), 2:4 Adrian
Mikołajczak - 84’.

MLKP Warta Międzychód 3 (2)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)

Bramki: 1:0 Mariusz Woźniak - 16’, 2:0
Piotr Fontowicz - 45’ (z karnego), 2:1
Bartosz Ślusarski - 63’, 3:1 Michał Zachciał - 90+6’.

się Pogoń Nowe Skalmierzyce. Daleki wyjazd nie przeszkodził ekipie z
północnego krańca regionu w odniesieniu pewnego zwycięstwa 5:3.
Fakt iż w rozgrywkach czwartej
ligi występuje w tym sezonie aż dwadzieścia drużyn sprawia, że kibice
mogą emocjonować się serią dziesięciu spotkań podczas jednej kolejki.
Taka liczebność rozgrywek sprawiła, że miniona seria gier zapisała się
w statystykach tysięcznym golem na
czwartoligowych boiskach w tym sezonie. Padł on w 312. meczu. Szczęśliwym strzelcem jubileuszowego
gola okazał się Mariusz Woźniak z
Warty Międzychód. W 16. minucie
domowego spotkania z Tarnovią Tarnowo Podgórne dał on prowadzenie
swojej drużynie. Gospodarze odnieśli cenne zwycięstwo 3:1, ale wciąż
pozostają w strefie spadkowej. Strata
trzech punktów Warty do bezpiecznego miejsca nie uległa zmianie, bo
przebudził się Sokół Pniewy. Benia-
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15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:00
17:00

Najskuteczniejsi strzelcy
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Program 33. kolejki
Sobota, 25 maja 2019 roku
Lubuszanin – Centra Ostrów
Polonia Leszno – Sokół Pniewy
Orkan Śmiłowo – Nielba Wągrowiec
Ostrovia Ostrów – Victoria Września
Polonia Kępno – Olimpia Koło
Kotwica Kórnik – KS Opatówek
Pogoń Nowe S. – LKS Gołuchów
Tarnovia Tarnowo – Zjednoczeni
Obra Kościan – Warta Międzychód
Krobianka Krobia – Unia Swarzędz
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wyniki i tabele

Fortuna I Liga
34. kolejka | wiosna 2019
GKS Katowice – Bytovia Bytów ................– 1:2
Stomil Olsztyn – Stal Mielec .....................– 2:5
Raków Częstochowa – Wigry Suwałki .......– 1:2
Odra Opole – ŁKS Łódź ............................– 3:3
Puszcza Niepołomice – Garbarnia Kraków .– 3:2
GKS 1962 Jastrzębie – Sandecja Nowy Sącz ....– 5:0
Termalica Nieciecza – Warta Poznań ........– 1:0
Chrobry Głogów – Podbeskidzie ...............– 1:1
Chojniczanka – GKS Tychy .......................– 4:1
1. RKS Raków Częstochowa
34 70 54:22
2. ŁKS Łódź
34 69 58:23
3. FKS Stal Mielec
34 64 59:28
4. MKS Sandecja Nowy Sącz 34 55 35:29
5. GKS 1962 Jastrzębie
34 48 43:38
6. Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 48 52:46
7. GKS Tychy
34 47 48:41
8. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 34 46 45:46
9. MKS Puszcza Niepołomice 34 44 37:45
10. Chojniczanka 1930 Chojnice 34 42 49:49
11. OKS Stomil Olsztyn
34 40 38:43
12. OKS Odra Opole
34 40 47:58
13. KS Warta Poznań
34 39 31:43
14. MZKS Chrobry Głogów
34 39 29:39
15. SKS Wigry Suwałki
34 37 40:56
16. MKS Bytovia Bytów
34 37 45:50
17. GKS Katowice
34 37 34:45
18. RKS Garbarnia Kraków
34 21 21:64
II Liga
34. kolejka | wiosna 2019
Górnik Łęczna – Radomiak Radom ..........– 5:2
Resovia Rzeszów – Rozwój Katowice ........– 1:3
Elana Toruń – Olimpia Elbląg ...................– 1:2
Pogoń Siedlce – Ruch Chorzów .................– 1:0
Siarka Tarnobrzeg – Skra Częstochowa ....– 2:1
Gryf Wejherowo – Stal Stalowa Wola .......– 1:3
Błękitni Stargard – GKS Bełchatów ...........– 0:0
ROW 1964 Rybnik – Znicz Pruszków .......– 3:0
Widzew Łódź – Olimpia Grudziądz ...........– 1:2
1. RKS Radomiak 1910 Radom 34 59 67:28
2. GKS Olimpia Grudziądz
34 59 65:44
3. GKS Bełchatów
34 58 41:22
4. TKP Elana Toruń
34 56 51:37

5. RTS Widzew Łódź
34 55 48:29
6. MKP Pogoń Siedlce
34 51 54:42
7. ZKS Stal Stalowa Wola
34 51 47:45
8. MKS Znicz Pruszków
34 46 47:60
9. GKS Górnik Łęczna
34 46 49:55
10. CWKS Resovia Rzeszów
34 46 39:45
11. KS Skra Częstochowa
34 43 32:48
12. KP Błękitni Stargard
34 41 41:51
13. ZKS Olimpia Elbląg
34 40 28:38
14. WKS Gryf Wejherowo
34 40 49:61
15. KS Siarka Tarnobrzeg
34 39 33:57
16. KS ROW 1964 Rybnik
34 38 33:41
17. KS Rozwój Katowice
34 34 38:52
18. KS Ruch Chorzów
34 32 37:44
III Liga Grupa 2
29. kolejka | wiosna 2019
Pogoń II Szczecin – Jarota Jarocin ...........– 0:1
KKS Kalisz – Świt Skolwin ........................– 3:1
Gwardia Koszalin – Chemik Bydgoszcz .....– 2:1
Mieszko Gniezno – Radunia Stężyca ........– 0:3
Bałtyk Koszalin – Bałtyk Gdynia ..............– 6:1
KP Starogard Gdański – Kotwica Kołobrzeg ...– 1:1
Polonia Środa – Górnik Konin ..................– 4:0
Lech II Poznań – Wierzyca Pelplin .– przełożony
Sokół Kleczew – Wda Świecie ....– 3:0 walkower
1. KKS Lech II Poznań
28 64 72:25
2. KKS Kalisz
29 62 62:32
3. KS Radunia Stężyca
29 61 65:30
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
29 58 54:35
5. MKS Mieszko Gniezno
29 55 65:44
6. KS Polonia Środa Wlkp.
29 51 51:36
7. KS Sokół Kleczew
29 49 43:37
8. SKS Bałtyk Gdynia
29 48 47:40
9. KS Świt Skolwin-Szczecin
29 47 39:31
10. KP Starogard Gdański
29 44 45:27
11. KS Górnik Konin
29 37 39:45
12. KKPN Bałtyk Koszalin
29 33 49:66
13. MKS Pogoń II Szczecin
29 32 39:55
14. JKS Jarota Jarocin
29 31 29:42
15. KS Gwardia Koszalin
29 24 30:60
16. BKS Chemik Bydgoszcz
29 21 30:58
17. KS Wierzyca Pelplin
28 14 29:67
18. KS Wda Świecie
29 8 20:78

minek zrobił to w najbardziej odpowiednim momencie, po ośmiu grach
z zaledwie jednym uzbieranym punktem, pniewianie pokonali Krobiankę
Krobia 4:0.
Grono zespołów, które w dalszym
ciągu muszą drżeć o ligowy byt, rozciąga się do dwunastego miejsca w
tabeli. Obecnie zajmuje je Kotwica
Kórnik. Zespół rozgrywający całą
rundę wiosenną na własnym boisku
tym razem wygrał z Centrą Ostrów
Wielkopolski 3:1. Czarną serię kontynuuje za to Victoria Września.
Emocji w starciu ligowym z Polonią
Leszno nie brakowało, ale zwycięsko
wyszli z niego goście. Siódmy mecz
bez wygranej sprawił, że wrześnianie znaleźli się niebiezpiecznie blisko
strefy spadkowej, a ich terminarz w
ostatnich sześciu kolejkach nie należy
do łatwych. Victorię czekają między
innymi wyjazdowe starcia z Ostrovią
1909 Ostrów Wielkopolski czy Lubuszaninem Trzcianka. Do łatwych nie
będą należeć również domowe pojedynki z LKS-em Gołuchów i Pogonią
Nowe Skalmierzyce.
Sześć kolejek przed końcem jedenaste miejsce okupują gracze kępińskiej Polonii. Polonia doznała w
sobotę pierwszej porażki od trzech
spotkań. Pogromcą drużyny Bogdana Kowalczyka okazała się Unia
Swarzędz, która wygrała 3:0 i tym
samym zrewanżowała się za porażkę
0:1 z rundy jesiennej. Opiekun biało-niebieskich nie mógł skorzystać w
Swarzędzu z usług kontuzjowanych
w dalszym ciągu zawodników oraz
Łukasza Walczaka i Wojciecha
Drygasa, którzy pauzowali za nad-

miar żółtych kartek. Unia zaatakowała już od pierwszych sekund i na
efekty agresywnej postawy nie trzeba było czekać zbyt długo. Wynik
udało się otworzyć już w 5. minucie.
Futbolówka dość w nieprzewidywany sposób odbiła się od murawy,
co całkowicie zaskoczyło Damiana
Grondowego. Formalności dopełnił
Krzysztof Stępiński. Pierwsza połowa zakończyła się jednak dwubramkowym prowadzeniem miejscowych,
po tym jak Gerard Pińczuk zagrał
do Krzysztofa Stępińskiego, który
zdobył swojego drugiego gola w tym
meczu. Druga połowa przebiegała
pod dyktando Unii, która już od początku mocniej zaatakowała. Długo
nie miało to jednak przełożenia na
kolejne bramki. Wynik meczu ustalił
dopiero w drugiej minucie doliczonego czasu gry Gerard Pińczuk.
Trzydziesta druga seria stała też
pod znakiem pierwszych pożegnań.
Teoretyczne szanse na utrzymanie
straciła Olimpia Koło. Pobyt na najwyższym wojewódzkim szczeblu
trwał tylko rok, a o degradacji zdecydowała przede wszystkim fatalna jesień. Wiosną Olimpia zdobyła
już dwa razy więcej punktów niż w
pierwszej części sezonu, choć akurat
ostatni mecz kolscy piłkarze przegrali na własnym terenie 2:4 z Orkanem
Śmiłowo. Olimpii pozostaje jeszcze
walka o przedostatnie miejsce w
tabeli. Wciąż mogą wyprzedzić bowiem Zjednoczonych Trzemeszno.
Ci także zanotowali porażkę, 1:3 z
Ostrovią, ale jeszcze oficjalnie nie
spadli, choć tak naprawdę ich degradacja jest odłożona w czasie.
BAS

Sport

piłka nożna

FOT: Mariusz Kruchowski

Liga Międzyokręgowa Grupa 3 Kalisz-Konin >>> Na zapleczu czwartej ligi rozstrzygnięta
jest już kwestia awansu, który wywalczyli gracze ostrzeszowskiej Victorii. Z ligą żegnają się też
gracze Białego Orła Koźmin Wielkopolski, którzy zaliczyli drugi spadek z rzędu. W najbliższą niedzielę do koźminian dołączą też zapewne Zieloni Koźminek

Biały Orzeł stacza się na dno,
zaliczył drugi spadek z rzędu
Jeszcze cztery lata temu Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski ocierał się o trzecią ligę i zaliczany był do ścisłej czołówki naszego okręgu. Obecnie jednak drużyna z Koźmina Wielkopolskiego to obraz nędzy i rozpaczy. Piłkarze Białego Orła właśnie zaliczyli drugi
spadek z rzędu i w przyszłym sezonie zagrają w klasie okręgowej. Gwoździem, który zabił trumnę koźminian okazała się wyjazdowa porażka z GKS-em Sompolno. W najbliższy weekend losy Białego Orła podzielą najprawdopodobniej Zieloni Koźminek.
Przed tygodniem poznaliśmy zespół, który w przyszłym sezonie zagra
na boiskach czwartej ligi. W miniony
weekend natomiast wyłoniono pierwsze ze spadkowiczów. Po wyjazdowej
porażce z GKS-em Sompolno już wiadomo, że Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski drugi rok z rzędu zaliczy spadek. Na cztery kolejki przed końcem
sezonu koźminianie zamykają tabelę
grupy trzeciej Ligi Międzyokręgowej.
W 26. serii koźminianie przegrali na
wyjeździe z GKS-em 0:3. W pierwszej
połowie gole nie padły, ale po zmianie
stron miejscowi trzykrotnie znaleźli
drogą do bramki przyjezdnych. Dwa
trafienia zaliczył Damian Kotowski, a
jedno dołożył Dawid Ławniczak. Biały Orzeł w dwudziestu sześciu meczach
zgromadził na koncie zaledwie tuzin
punktów. Koźminianie ostatnie ligowe
zwycięstwo odnieśli 28 października ubiegłego roku, kiedy na własnym
obiekcie pokonali Tura Turek (2:0).
W najbliższy weekend losy Białego
Orła podzielę też zapewne Zieloni Koźminek, którzy w ostatnim meczu ulegli

Wyniki 26. kolejki

LZS Orzeł Mroczeń
4 (1)
LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)

Bramki: 1:0 Marcin Górecki - 13’, 2:0 Marcin Górecki - 55’, 3:0 Marcin Górecki - 80’
(z karnego), 4:0 Kacper Małolepszy - 83’.
Orzeł: Rafał Peksa – Jakub Strąk, Bartosz
Moś (Tobiasz Rabiega - 75’), Dariusz Luźniak,
Miłosz Jędrzejewski, Kamil Jurasik, Mariusz
Bednarek, Kacper Małolepszy, Daniel Parzybót, Rafał Janicki (Łukasz Gajewski - 75’),
Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KS Stal Pleszew
MKS Tur 1921 Turek

2 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Samuel Minoga - 80’, 2:0
Jacek Pacyński - 89’.

KP Victoria Ostrzeszów
2 (1)
MLKS Odolanovia Odolanów 3 (0)

Bramki: 1:0 Remigiusz Pastucha - 37’,
1:1 Piotr Skrzypczak - 66’, 2:1 Michał
Mazurek - 68’, 2:2 Daniel Bąk - 80’, 2:3
Paweł Zadka - 90+2’.

KS Piast Kobylin
LKS Piast Czekanów

1 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Tomasz Kokot - 13’, 1:1 Sebastian Smolarek - 55’.

GKS Sompolno
3 (0)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Damian Kotkowski - 53’, 2:0
Dawid Ławniczak - 78’, 3:0 Damian Kotkowski - 90’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (1)
KKS Astra Krotoszyn
1 (0)

Bramki: 1:0 Krzysztof Słowiński - 24’,
1:1 Szymon Jankowski - 55’.

aż 2:7 Wilkom Wilczyn. Zieloni mają
na koncie punkt więcej od zamykającego tabelę Białego Orła. Degradacja
piłkarzy z Koźminka jest więc tylko
kwestią czasu.
Choć przez długi czas się na to nie
zanosiło, prawdopodobnie unikniemy
dodatkowych spadków i ligę opuszczą,
zgodnie z regulaminem, tylko dwa zespoły. Wszystko za sprawą korzystnych
rozstrzygnieć na szczeblu centralnym
i co za tym idzie trzecio oraz czwartoligowym. Wszystkie te warunki sprawiają, że miejsce czternaste daje w tej
chwili utrzymanie i raczej się to nie
zmieni. To dobra wiadomość między
innymi dla Piasta Czekanów, Tura Turek i Raszkowianki Raszków.
Na cztery kolejki przed końcem sezonu czternaste miejsce zajmuje Piast
Czekanów, a jego przewaga nad miejscami spadkowymi wynosi jedenaście
oczek. W niedzielę Piast sprawił dużą
niespodziankę wywożąc punkt z trudnego terenu z Kobylina. Piast prowadził
na własnym boisku z Piastem Czekanów 1:0 i miał okazje na kolejne gole.
Zamiast jednak dobić gości miejscowi
pozwolili na doprowadzenie do remisu

GKS Wilki Wilczyn
GOS Zieloni Koźminek

7 (4)
2 (0)

Bramki: 1:0 Krystian Robak - 5’, 2:0
Marcin Balalja - 6’, 3:0 Bartosz Domaniecki - 11’, 4:0 Wiktor Augustyniak - 24’,
5:0 Marcin Balalja - 47’, 5:1 Jakub Marszał - 72’, 6:1 Wiktor Augustyniak - 73’,
6:2 Denys Zamula - 78’, 7:2 Kamil Konieczka - 90’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (1)
KKS Astra Krotoszyn
1 (0)

Bramki: 1:0 Krzysztof Słowiński - 24’,
1:1 Szymon Jankowski - 55’.
Najskuteczniejsi strzelcy
30
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
26
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
24
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
24
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
17
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
16
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
16
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
16
Robert Skrobacz (Victoria Ostrzeszów)
14
Patryk Adamski (Raszkowianka)
Program 27. kolejki
Sobota, 25 maja 2019 roku
16:00
Victoria Ostrzeszów – Stal Pleszew
16:00
SKP Słupca – GKS Sompolno
17:00
Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń
17:00
Zieloni Koźminek – Tur Turek
Niedziela, 26 maja 2019 roku
11:00
Raszkowianka – Piast Kobylin
11:00
Piast Czekanów – Tulisia Tuliszków
16:00
Odolanovia – Polonus Kazimierz
16:00
Biały Orzeł – Wilki Wilczyn

i pojedynek zakończył się podziałem
punktów. Kobylinianie przystępowali
do tego meczu bez dwóch czołowych
ofensywnych zawodników. Trener Jarosław Plota nie mógł skorzystać z Patryka Kamińskiego i Jakuba Smektały. Mimo to gospodarze w pierwszej
połowie zdecydowanie przeważali. W
13. minucie wynik otworzył Tomasz
Kokot, który uderzył z ponad dwudziestu metrów. Piłka odbiła się jeszcze od
nierównej murawy i zupełnie zmyliła
bramkarza przyjezdnych. Niedługo potem kobylinianie mogli prowadzić 2:0.
Po dograniu Patryka Wciórki defensor
z Czekanowa o mało nie skierował piłki do własnej bramki, ale ostatecznie ta
odbiła się od poprzeczki. Świetną okazję miał także Mateusz Wachowiak,
ale niestety przegrał pojedynek sam
na sam z golkiperem gości. Po zmianie
stron gra się wyrównała, a niewykorzystane sytuacje zemściły się na drużynie
z Kobylina. W 55. minucie po dośrodkowaniu z prawej strony Sebastian Smolarek strzałem głową pokonał kobylińskiego bramkarza. Wynik 1:1 utrzymał
się do końca meczu. Remisem zakończyło się też wyjazdowe starcie Astry
Krotoszyn z Polonusem Kazimierz
Biskupi. Podopieczni Krzysztofa Wiewióra przystępowali do tej konfrontacji
bez Patryka Powalisza i Mateusza
Mizernego. W pierwszej połowie krotoszynianie prezentowali się słabo, z
czego skorzystali gospodarze, obejmując prowadzenie w 24. minucie. Piłkę w
środku boiska stracił Łukasz Budziak,
następnie trafiła ona do będącego w
narożniku pola karnego Krzysztofa
Słowińskiego, a ten oddał silnym strzałem, zmusił Patryka Wojtkowiaka do
kapitulacji. Po zmianie stron goście zagrali lepiej i już w 55. minucie przyniosło to efekt w postaci wyrównania. Po
dośrodkowaniu Szymona Polowczyka
z rzutu rożnego w zamieszaniu w polu
bramkowym najprzytomniej zachował
się Szymon Jankowski, pakując piłkę
do bramki. Tak jak można było przewidywać awans Victorii Ostrzeszów, tak
wydawało się, że najlepszym strzelcem
rozgrywek zostanie Marcin Górecki
z Orła Mroczeń. Snajper mroczenian
wykorzystuje słabszą dyspozycję rywali. Lider Orła poprowadził drużynę
do efektownego zwycięstwa nad Raszkowianką Raszków 4:0. Snajper po raz
kolejny w tym sezonie skompletował
hattricka i ma już trzydzieści trafień na
koncie i kolejnego w klasyfikacji Jacka
Pacyńskiego wyprzedza o cztery gole.
BAS

wyniki i tabele

IV Liga Grupa Wielkopolska
32. kolejka | wiosna 2019
Unia Swarzędz – Polonia Kępno ..............– 3:0
Nielba Wągrowiec – KS Opatówek ...........– 9:2
Victoria Września – Polonia Leszno ..........– 2:3
Kotwica Kórnik – Centra Ostrów ...............– 3:1
Warta Międzychód – Tarnovia Tarnowo ....– 3:1
Olimpia Koło – Orkan Śmiłowo ................– 2:4
Lubuszanin – Pogoń Nowe S. ...................– 3:5
Zjednoczeni – Ostrovia Ostrów .................– 1:3
LKS Gołuchów – Obra Kościan ..................– 3:0
Sokół Pniewy – Krobianka Krobia ............– 4:0
1. MKS Nielba Wągrowiec
32 74 77:34
2. MKS Lubuszanin Trzcianka 32 67 75:30
3. SKS Unia Swarzędz
32 66 65:41
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 32 58 67:45
5. LKS Gołuchów
32 55 66:41
6. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 32 51 59:46
7. LZS Orkan Śmiłowo
32 49 53:45
8. KP Obra 1912 Kościan
32 49 44:39
9. KS Polonia 1912 Leszno
32 49 48:35
10. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 32 47 49:48
11. KKS Polonia Kępno
32 45 53:52
12. KSS Kotwica Kórnik
32 40 62:64
13. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.32 39 46:54
14. MKS Victoria Września
32 38 44:40
15. KS Opatówek
32 37 35:55
16. KS Sokół Pniewy
32 36 39:75
17. MLKP Warta Międzychód 32 33 50:68
18. LZS Krobianka Krobia
32 29 32:78
19. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 32 20 38:69
20. MKS Olimpia Koło
32 17 37:80
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
26. kolejka | wiosna 2019
Orzeł Mroczeń – Raszkowianka ...............– 4:0
Stal Pleszew – Tur Turek .........................– 2:0
Victoria Ostrzeszów – Odolanovia ............– 2:3
Piast Kobylin – Piast Czekanów ................– 1:1
Wilki Wilczyn – Zieloni Koźminek ............– 7:2
Tulisia Tuliszków – SKP Słupca .................– 1:1
GKS Sompolno – Biały Orzeł ....................– 3:0
Polonus Kazimierz – Astra Krotoszyn .......– 1:1
1. KP Victoria Ostrzeszów
26 70 89:24
2. SKP Słupca
26 54 77:40
3. MLKS Odolanovia Odolanów 25 54 59:23
4. LZS Orzeł Mroczeń
26 49 62:34
5. KS Stal Pleszew
26 43 60:35
6. KS Piast Kobylin
26 39 41:45
7. KKS Astra Krotoszyn
26 39 39:41
8. GKS Wilki Wilczyn
26 38 51:36
9. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 26 36 45:45
10. MGKS Tulisia Tuliszków
26 35 42:56
11. GKS Sompolno
26 33 38:52
12. LKS Raszkowianka Raszków 26 28 27:68
13. MKS Tur 1921 Turek
26 27 27:37
14. LKS Piast Czekanów
25 24 31:54
15. GOS Zieloni Koźminek
26 13 20:72
16. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 26 12 28:74
Kaliska Klasa Okręgowa
26. kolejka | wiosna 2019
Prosna Kalisz – GKS Rychtal ....................– 4:6
CKS Zbiersk – LZS Cielcza ........................– 1:0
Victoria Skarszew – Korona-Pogoń ...........– 3:2
WKS Witaszyce – LZS Doruchów ...............– 2:2
Olimpia Brzeziny – LKS Czarnylas ............– 2:2
Zefka Kobyla Góra – GKS Grębanin .........– 4:0
Barycz Janków P. – GKS Żerków .............– 4:0
Victoria Laski – Pogoń Trębaczów ............– 1:4
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
26 58 70:18
2. GKS Rychtal
26 58 68:37
3. Barycz Janków Przygodzki 26 52 53:32
4. KS Victoria Skarszew
26 44 55:46
5. LKS Czarnylas
26 43 59:44

6. LKS Olimpia Brzeziny
26 41 49:45
7. WKS Witaszyce
26 39 52:60
8. GKS Grębanin
26 38 53:46
9. LZS Cielcza
26 35 48:44
10. LZS Doruchów
26 34 36:48
11. GKS Żerków
26 33 36:41
12. LZS Pogoń Trębaczów
26 32 31:46
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 26 31 37:40
14. KS Prosna Kalisz
26 28 52:67
15. CKS Zbiersk
26 28 29:44
16. LZS Victoria Laski
26 2 18:88
Kaliska Klasa A Grupa 1
22. kolejka | wiosna 2019
KS Kościelna Wieś – Sokoły Droszew ........– 0:5
Prosna Chocz – Ogniwo Łąkociny .............– 2:5
LKS II Gołuchów – Jaskiniowiec Rajsko .....– 1:1
Pelikan Nowy Karolew – Szczyt Szczytniki ...– 2:4
Czarni Dobrzyca – LZS Godziesze ............– 0:1
RKS Radliczyce – Żaki Taczanów ..............– 2:3
Gladiatorzy Pieruszyce – Grom Golina .....– 3:1
1. LZS Ogniwo Łąkociny
22 61 78:19
2. LKS II Gołuchów
22 46 60:22
3. LZS Grom Golina
22 46 70:35
4. MLKS Czarni Dobrzyca
22 40 46:28
5. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 22 37 54:38
6. LZS Godziesze
22 35 45:44
7. PUKS Sokoły Droszew
22 31 57:57
8. KS Jaskiniowiec Rajsko
22 30 33:40
9. LZS Szczyt Szczytniki
22 30 53:59
10. UKS Żaki Taczanów
22 28 45:50
11. KS Kościelna Wieś
22 26 46:74
12. LZS Prosna Chocz
22 24 42:53
13. RKS Radliczyce
22 13 25:70
14. KS Pelikan Nowy Karolew 22 3 19:84
Kaliska Klasa A Grupa 2
22. kolejka | wiosna 2019
Ostrovia II Ostrów – Płomień Opatów .......– 2:1
LZS Czajków – Zawisza Łęka O. ...............– 9:2
Wielkopolanin – LKS Jankowy .................– 4:2
Strażak Słupia – Sokół Bralin ..................– 0:4
OKS Ostrów Wlkp. – KS Rogaszyce ...........– 5:3
Sulimirczyk – Sokół Świba .......................– 2:3
Pelikan Grabów ...................................– pauza
21. kolejka | wiosna 2019
Zawisza Łęka O. – Wielkopolanin ............– 1:0
1. LZS Pelikan Grabów
20 43 48:21
2. LZS Strażak Słupia
20 38 41:33
3. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 20 36 50:30
4. Zawisza Łęka Opatowska
21 34 31:35
5. OKS Ostrów Wlkp.
20 34 46:35
6. LKS Sokół Świba
20 33 55:45
7. LKS Jankowy 1968
21 33 36:41
8. KS Rogaszyce
21 26 27:39
9. LKS Sokół Bralin
20 25 32:37
10. LZS Płomień Opatów
20 23 33:38
11. LZS Czajków
20 23 44:40
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 20 13 19:47
13. LKS Wielkopolanin Siemianice 21 13 41:62
Kaliska Klasa B Grupa 3
15. kolejka | wiosna 2019
Polonia II Kępno – Masovia Kraszewice ....– 2:4
LZS Mikorzyn – Dąb Dębnica ...................– 2:3
Lilia Mikstat – KS Hanulin ........................– 3:2
LZS Ostrówiec – LZS Siedlików .................– 1:2
Zryw Kierzno – LZS Trzcinica ...................– 5:1
1. LZS Lilia Mikstat
15 45 55:12
2. KS Hanulin
15 26 37:23
3. LZS Ostrówiec
15 25 38:27
4. LZS Siedlików
15 24 35:29
5. LZS Zryw Kierzno
15 20 41:43
6. LKS Masovia Kraszewice
15 19 23:31
7. LKS Dąb Dębnica
15 16 34:41
8. KKS Polonia II Kępno
15 16 25:42
9. LZS Mikorzyn
15 13 32:49
10. LZS Trzcinica
15 11 23:46

Ogłoszenie
Zarząd KKS Polonia Kępno
zaprasza członków oraz wszystkich
zainteresowanych działalnością Klubu
na zebranie walne sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się 7 czerwca br., tj. w piątek,
w Cafe-Club Polonia, o godzinie 18.00.
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Sport

piłka
rozmaitości
nożna
Tenis stołowy >> Najlepsi tenisiści walczyli w corocznej edycji Majowego Turnieju Drużynowego. Już siódma edycja tego
turnieju odbyła się w Gorzowie Śląskim. Na starcie nie mogło
oczywiście zabraknąć reprezentantów naszego regionu

Drużynowo na piątkę
W Hali Widowiskowo-Sportowej w Gorzowie Śląskim rozegrano VII Majowy Turniej Drużynowy w tenisie stołowym o puchar redakcji Kulisy
Powiatu Olesno-Kluczbork. W tradycyjnych zawodach wzięło udział
sześciu zawodników z naszego powiatu. Najlepiej spisali się Bartosz
Lewek z Myjomic, Jan Kasendra z Kępna, którzy wspólnie z kolegą
Jakubem Swerhunem z Bolesławca w bardzo silnej konkurencji zajęli
znakomite piąte miejsce.

W drodze do pątego miejsca pokonali sensacyjnie 3:2 zdobywców
trzeciego miejsca. Decydujący o
zwycięstwie punkt zdobył Bartosz
Lewek, który pokonał 3:2 (chociaż
przegrywał już 0:2) Dawida Połoszczańskiego (lidera drużyny grającej
w innym składzie, ubiegłorocznego
zwycięzcy). Ta wygrana otworzyła
naszej drużynie szansę gry o wejście
do finału. Jednak po zaciętym meczu
ulegli w nim bardzo mocnemu, wyrównanemu zespołowi ze Śląska w
składzie: Robert Klafczyński (Zabrze), Rafał Wójcik (Bytom), Mariusz Baron (Radzionków). O poziomie tego tercetu niech świadczy fakt,
że w trzech kolejnych edycjach turnieju zajęli drugie miejsce. Nasz zespół był jeszcze bliski strefy medalowej, ale w spotkaniu z gospodarzami
trzecioligowcami z MGOK Gorzów
Śląski (Adam Milde, Jacek Stańczyk) oraz Arturem Badurą z Krzepic przegrali pechowo 1:3. Najstarszy
zawodnik Jan Kasendra prowadził
w piątym secie z czołowym tenisistą
stołowym trzeciej ligi Adamem Milde 9:5, później miał jeszcze dwie piłki meczowe, ale ostatecznie uległ mu
na przewagi. Jednak wynik ten należy uznać za sukces zważywszy, że w
turnieju uczestniczyło wielu tenisi-

stów stołowych grających na co dzień
w trzeciej, czwartej czy piątej lidze.
Filarem zespołu z Kępna i okolic
był UKS Piast Ostrzeszów, Bartosz
Lewek z Myjomic, który w całym
turnieju nie przegrał żadnego pojedynku singlowego. Poziom zawodów
był jeszcze wyższy niż w ubiegłym
roku o czym dobitnie świadczy fakt,
że zwycięzcy z 2017 roku zawodnicy trzecioligowego Strażaka Mikołów Adrian Noworolnik, Dawid
Kotwica wraz z Jakubem Michalskim uplasowali się za naszą drużyną dopiero na szóstym miejscu, a
zdobywcy trzeciego miejsca w 2018
roku doświadczony team z Wielunia
Józala, Sławomir Pychyński, Dariusz Szopa zajęli siódme miejsce. W
zawodach grano systemem według
Pucharu Polski do trzech zwycięstw.
Turniej trwał ponad osiem godzin a
najlepsi, którzy zajęli miejsca I-IV
otrzymali puchary ufundowane przez
redakcję Kulisy Powiatu. Za miejsca
V-VIII zawodnicy otrzymali statuetki
a za miejsca IX-XII - medale. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy.
Statuetki i medale zostały ufundowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Gorzowie Śląskim. Nagrody wręczał redaktora naczelny Kulis
Powiatu Andrzej Szatan.
BAS
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Końcowe wyniki VII Drużynowego Turnieju Tenis

Stołowego:

1. Paweł Piech, Matusz Piech, Radosław Pakuła (Kalety)
Baron (Radzionków)
2. Robert Klafczyński (Zabrze), Rafał Wójcik (Bytom), Mariusz
zański (Chróścice)
Połoszc
Dawid
ce),
Żywoci
(obaj
a
Zaremb
Marcin
3. Piotr Piasecki,
Badura (Krzepice)
Artura
,
howice)
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Kasend
Jan
awiec),
(Bolesł
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6. Adrian Noworolnik,
)
7. Waldemar Józala, Sławomir Pychyński, Dariusz Szopa (Wieluń
8. Jarosław Pisarski, Mateusz Kozan, Oskar Opyd (Pielgrzymka)
w Nocuń (Myszków)
9. Jarosław Krawczyk (Rędziny), Jerzy Michalik (Poczesna), Zbignie
Sikora (Słowik)
10. Cezary Pawlik, Kacper Sławiński (obaj Poczesna), Mariusz
na)
(Byczy
k
11. Kacper Sobczyk, Albin Sobczyk, Tobiasz Sobczy
y)
12. Marcin Adamus, Krzysztof Juszczyk, Paweł Gąsiorski (Rędzin
(Łódź)
k
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er
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Juszko,
Adam
13. Andrzej Juszko,
Dziewoński (Częstochowa)
14. Leszek Piotrowski, Mirosław Wydmuch (obaj Krzepice), Marian
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(Dobro
a
Dropał
Michał
15. Zbigniew Gruszka, Marek Kapela,
)
16. Zdzisław Kleszcz, Dariusz Pawłowski, Jakub Cyndera (Olesno
Zimnowoda (Praszka)
Robert
ice),
(Kozłow
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z
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w),
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j
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),
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19. Marek Ciesielski, Roch Ciesiels
sław Polaczek (Dobrodzień)
20. Katarzyna Pawlaczyk (Rudniki), Cyprian Morawiak (Dalachów), Przemy
Skotnik (Siemianice)
Paweł
zów),
21. Dariusz Grabowski (Kępno), Robert Walery (Trębac
Góry).
skie
(Tarnow
a
Skorup
Jakub
22. Jakub Pakuła, Oskar Cesarz,
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Piłka ręczna >>> Budowana drużyna kępińskiej Polonii wzięła udział w niezwykle ciekawie obsadzonym turnieju w Świdnicy. Drużyna Marcina Tyca zaskoczyła wszystkich i
sięgnęła po zwycięstwo

Polonia wygrała turniej w Świdnicy
Polonia Kępno wygrała Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Ziemi Świdnickiej.
Oprócz naszego zespołu w zawodach zagrało jedenaście zespołów reprezentujących
barwy kilku województw. Sukces o tyle większy, że to drużyna, która dopiero powstała.
Nie oznacza to, że zawodniczki
startujące na turnieju dopiero zaczynają swoją przygodę ze szczypiorniakiem. Po zakończeniu sezonu z dwóch roczników 2003-2004
stworzono drużynę, która wystartuje w lidze wojewódzkiej juniorek.
Zawodniczki z tej ekipy będą także
występować na parkietach drugiej
ligi. Dodatkowo trenerem, który będzie koordynował ten projekt został
Grzegorz Markiewicz. Kępnianki

w świetnym stylu przebrnęły przez
eliminacje. Wygrały z KPR Jelenia I
Góra 17:12, Olimpią Grodków 17:11,
Handballem Wrocław 13:10 oraz Jedynką I Dzierżoniów 18:8. Przegrały tylko jedno spotkanie w grupie z
Czarnymi Żagań 11:12. W półfinale
z Panterami Dopiewo kępnianki wygrały 13:12, by w finale w świetnym
stylu ograć Pogoń Zabrze 22:16. To
był pierwszy turniej tego zespołu,
ale dziewczęta swoimi umiejętno-

ściami i zaangażowaniem na boisku
zasłużyły na słowa uznania. Oprócz
sukcesu drużynowego kępnianki
otrzymały też wyróżnienia indywidualne. Oliwia Duchnik została najlepszą bramkarką, a Julia Kukuła
najlepszą obrotową. Najlepszą prawą
rozgrywającą wybrano Martynę
Orzechowską, a Julię Wójcik najlepszą prawą skrzydłową. Trenerzy
zespołów wyróżnili także za duże
postępy Wiktorie Wołk.
BAS

Tenis stołowy >>> W Hali Widowiskowo-Sportowej rozegrano już czwartą edycję turnieju, którego zawodnicy rywalizowali o trofeum Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Pingpongiści zagrali o Puchar Burmistrza

W Hali Widowiskowo- Sportowej w Kępnie, rozegrano IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. W zawodach wzięli udział amatorzy z województwa wielkopolskiego,
dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego oraz zrzeszeni z takich klubów jak GUKS Byczyna, UKS Prosna
Grabów, KTS Sieradz, UKS Piast Ostrzeszów, WZSN Start Wrocław, KTS Kalisz, Zenit Międzybórz, KS
WKS Płomień MOSiR Syców.

Tenisiści rywalizowali na dziewięciu stołach w pięciu kategoriach. Najwięcej emocji dostarczyły rozgrywki
o Superpuchar (dla dwóch pierwszych
zawodników w trzech męskich kategoriach). Najbardziej prestiżowy Superpuchar zdobył zawodnik UKS Piast
Ostrzeszów, Bartosz Lewek z Myjomic, który w finale po zaciętej pięciosetowej walce zrewanżował się Jerzemu
Ciekańskiemu za dotkliwą porażkę
0:3 w meczu grupowym rozgrywek o
Superpuchar. Wykazał się przy tym
wyjątkową odpornością psychiczną i
doskonałą kondycją, gdyż w półfinale
pokonał również w pięciu setach zwycięzcę kategorii 15-35 lat, 19-letniego zawodnika trzecoligowego GUKS
Byczyna Tobiasza Sobczyka. Był to
rewanż za przegrany minimalnie bo
także w stosunku 2:3 finał najmłodszej
kategorii. Udany come back po latach
nieobecności w silnie obsadzonych turniejach zanotował Michał Gola z Kępna. Najpierw wygrał wszystkie mecze
w grupie, później pokonał w półfinale
Piotra Korczaka, a w finale uległ Jerzemu Ciekańskiemu i zajął tym samym znakomite drugie miejsce w kategorii mężczyzn 36-55 lat. Następnie w
meczach grupowych rozgrywek o Superpuchar mimo porażki 1:3 z 23 lata
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młodszym trzecioligowcem Tobiaszem
Sobczykiem pokonał go w pojedynku o
trzecie miejsce 3:2, chociaż przegrywał
już w piątym secie 3:7. Wysoką formę
potwierdził Jan Kasendra, który jako
jedyny z mieszkańców Kępna wygrał
swoją kategorię. Zrobił to w imponującym stylu, gdyż w finale kategorii
powyżej 55 lat pokonał 3:0 swojego
odwiecznego rywala, reprezentanta
UKS Piast Ostrzeszów Józefa Lewka
z Myjomic (wcześniej wygrał z nim w
grupie 3:1) a we wszystkich meczach tej
kategorii stracił tylko dwa sety. Należy
podkreślić fakt, że emerytowany nauczyciel z Kępna również jako jedyny
obronił tytuł z ubiegłego roku a zwyciężył w Turnieju o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kępno trzeci raz z
rzędu. W kategorii kobiet triumfowała
uczennica ZSP nr 1 w Kępnie Agnieszka Żurecka z Jankowych. Najmłodszą
zawodniczką turnieju była Julia Stempin z Opatowa. Natomiast najstarszym
uczestnikiem zawodów okazał się Władysław Kącki ze Słupi pod Kępnem,
który mimo swoich 74 lat zajął trzecie
miejsce w kategorii powyżej 55 lat. Organizatorem zawodów była Spółka Projekt Kępno a okolicznościowe puchary
i dyplomy wręczył burmistrz Miasta
i Gminy Kępno. Wszyscy uczestnicy

otrzymali dyplomy za udział. Przygotowano dla nich gorący posiłek, kawę,
herbatę oraz napoje. 		
BAS
Wyniki IV Otwartego
Turnieju Tenisa Stołowego
Kobiety
1. Agnieszka Żurecka (Jankowy)
2. Julia Stempin (Opatów)
Kategoria mężczyzn 15-35 lat
1. Tobiasz Sobczyk (GUKS Byczyna)
2. Bartosz Lewek-Myjomice (UKS Piast Ostrzeszów)
3. Piotr Klimek (Zenit Międzybórz )
4. Jakub Swerhun-Bolesławiec (GUKS Byczyna)
Kategoria mężczyzn 36-55 lat
1. Jerzy Ciekański- Wola Wiązowa
2. Michał Gola-Kępno
3. Adrian Szczepaniak (WZSN Start Wrocław)
4. Piotr Korczak- Baranów
Kategoria powyżej 55 lat
1. Jan Kasendra-Kępno
2. Józef Lewek –Myjomice (UKS Piast Ostrzeszów)
3. Władysław Kącki- Słupia pod Kępnem
4. Henryk Sibera-Baranów
Kategoria Superpuchar
1. Bartosz Lewek (UKS Piast Ostrzeszów)
2. Jerzy Ciekański (Wola Wiązowa)
3. Michał Gola (Kępno)
4. Tobiasz Sobczyk (GUKS Byczyna)
5.Jan Kasendra (Kępno)
6. Józef Lewek (UKS Piast Ostrzeszów)

