www.tygodnikkepinski.pl

Tygodnik
Kêpiñski
nr indeksu 379662, ISSN 1232–6445

Nr 24 (1330), rok XXX, 13.06.2019 r.

Cena 2.10 zł

9

(w tym 5% VAT)

Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

Młode ratowniczki z Kępna
mistrzyniami Polski

99

żeberka
paski

KG

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego
W tym roku Polski Czerwony Krzyż świętuje
swoje 100-lecie. Jednym z elementów świętowania był Finał XXVII Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego
Krzyża, które odbywały się od 6 do 8 czerwca
br. w Płocku. Reprezentantki z Kępna zdobyły
93% możliwych do zdobycia punktów, osiągając
tym samym mistrzostwo Polski!
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www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Fotografia, taniec z ogniem, reportaże
– to wszystko dzieje się w bibliotece
Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Naznaczono
Rynek pełen
Okno z widokiem na Boga
ich imionami. dziecięcego śmiechu
Część I

str. 4

str. 4

str. 5

Informacje

aktualności
Spotkanie z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów z perspektywy miasta i gminy Kępno

Czerwcowe zwycięstwo w Kępnie

4 czerwca br. w Muzeum Ziemi
Kępińskiej odbyło się spotkanie z
okazji 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów z perspektywy miasta i gminy Kępno.
O tym historycznym wydarzeniu
opowiedział historyk i regionalista,
wieloletni przewodniczący Komisji
Oświaty NSZZ „Solidarność”, Stanisław Kowalski. - W drugiej połowie
lat
osiemdziesiątych
XX wieku pojawiły się
w Polsce symptomy
kryzysu politycznego,
społecznego i gospodarczego pod wpływem
czynników
zewnętrznych i wewnętrznych,
co w efekcie doprowadziło do przemian demokratycznych w naszym kraju. (...) Podjęto
też decyzje o utworzeniu
lokalnych struktur Komitetów Obywatelskich.
Obrady „okrągłego stołu” odbywały się od 6
lutego do 5 kwietnia
1989 r. i zakończyły się zawarciem
porozumienia, które przewidywało
legalizację NSZZ „Solidarność”,
powołanie urzędu prezydenta wybieranego na 6 lat przez Zgromadzenie
Narodowe (Sejm i Senat) oraz Senatu, jako drugiej izby parlamentu.
Ustalono też, że w wyborach do Sejmu dotychczasowa koalicja ma za-

gwarantowane 65% mandatów, a o
pozostałe 35% może walczyć opozycja solidarnościowa. (...) 4 czerwca
1989 r. w wyborach strona rządowa
uzyskała w obu turach 299 mandatów w Sejmie. Część przywódców
solidarności zgodziła się, aby w
trakcie wyborów zmienić ordynację, dzięki czemu 33 osoby mogły
startować w drugiej turze wyborów.

Komitetów Organizacyjnych NSZZ
„S”. (...) Kandydatem na posła został zgłoszony Bohdan Pilarski, natomiast kandydatami na senatorów
z województwa kaliskiego zostali:
Edward Wende i Jerzy Pietrzak –
przypomniał zebranym S. Kowalski.
Bohdan Pilarski w czerwcowych
wyborach uzyskał 49.722 (74,5%)
głosy i został wybrany posłem, natomiast w wyborach
do Senatu Edward
P. Grabarz (z lewej) w obecności prelegenta
Wende otrzymał w
S. Kowalskiego przypomniał początki
tworzenia Komitetu Obywtelskiego w Kępnie województwie
kaliskim 188.147 głosów,
a Jerzy Pietrzak –
167.628 głosów i obaj
weszli do drugiej izby
parlamentu Prelegent
podkreślił również, że
z władzami Komitetu
Obywatelskiego, które
stanowili: Jerzy Woźniak – przewodniczący, Piotr Grabarz –
wiceprzewodniczący,
Henryk Tyszkiewicz
– sekretarz, ZdzisłaOpozycja uzyskała 161 mandatów, wa Skiba – skarbnik oraz członnatomiast w wyborach do Senatu z kowie, Wojciech Idzikowski i Jan
„Solidarności” wybrano 99 senato- Turowski w przygotowaniu i przerów, a jeden senator był niezależny. prowadzeniu akcji wyborczej współ(...) Zmiany, jakie zaszły w kraju, do- pracowała ówczesna „Solidarność”
tarły także do Kępna, gdzie działacze pod kierunkiem Jacka Śródki.
i sympatycy „Solidarności” przystąW tym niecodziennym, wtorkopili do organizowania w zakładach wym wydarzeniu udział wzięli też poi instytucjach jawnie działających słowie na Sejm RP Bożena Henczyca

W Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa na realizację zadania „Przystosowanie budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego”

Winda w kępińskim PCPR
Wykonawcą prac zgodnie z prze- windowego. Powyższe prace wykoprowadzoną procedurą przetargową nano w całości w ramach środków
będzie firma „Invest Lift” Marcin własnych Powiatu Kępińskiego.
Obała z Kalisza. Wartość zleconych
Realizacja najnowszej inwestycji
prac to 153.750,00 zł.
w znacznym stopniu poprawi warunZadanie objęte umową
zakłada dostawę i montaż
dźwigu osobowego na potrzeby budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Kępnie celem jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W 2016 roku obiekt, będący własnością Powiatu Kępińskiego, został gruntownie
zmodernizowany. Zakres inMontaż windy w budynku PCPR w Kępnie pozwoli
westycji obejmował wówczas na swobodne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych
przebudowę i adaptację na
potrzeby biurowe poddasza
(III kondygnacja budynku), wymianę ki komunikacji w ramach obiektu,
poszycia dachowego, wymianę in- możliwość swobodnego poruszania
stalacji i mediów oraz budowę szybu się i przemieszczania się osób niepeł-

nosprawnych ruchowo, jak również
innych osób wykazujących różnego
rodzaju dysfunkcje - interesantów
PCPR. Dodatkowo dzięki dostosowaniu całego budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych możliwe
będzie zdecydowanie lepsze
rozplanowanie funkcji poszczególnych pomieszczeń
oraz ergonomiczne wykorzystanie potencjału całego
obiektu, poprawiając tym samym komfort pracy i jakość
realizowanych zadań.
Warto nadmienić, że
Powiat Kępiński wystąpił z
wnioskiem o dofinansowanie
tej inwestycji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w
ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami
III”. Wniosek znajduje się obecnie na
etapie oceny.
Oprac. bem

i Tomasz Ławniczak. Spotkanie z
działaczami nie ograniczało się jednak wyłącznie do wyborów 4 czerwca
1989 r. Żywa dyskusja, jakiej można
było wysłuchać tego dnia w muzeum,
dotyczyła również procesu transformacji ustrojowej.
Swoimi wspomnieniami sprzed
30 lat podzielili się działacze kępińskiego Komitetu Obywatelskiego,
przede wszystkim wiceprzewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kępnie P. Grabarz. - 30
lat temu atmosfera w Kępnie też była
gorąca, głównie w sensie emocjonalnym, bo liczyliśmy głosy z Obwodowych Komisji Wyborczych. Jak to
wówczas podsumował jeden z członków – liczyliśmy resztki socjalizmu
– wspominał. - Liczenie głosów było
u ks. Pawła Minty, tam była duża
płachta, gdzie były precyzyjnie roz-

rysowane wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze, głosy były przynoszone do nas, a następnie zanoszone
na Rynek do siedziby „Solidarności”, gdzie na balkonie wywieszano
wyniki. Zaangażowanie naszego
Komitetu Obywatelskiego było takie,
że byliśmy pierwszym Komitetem w
województwie kaliskim, który zebrał
wymaganą ilość podpisów dla kandydatów ubiegających się o mandat.
Podpisy zbierano głównie przy kościele, po mszach świętych, ludzie
ustawiali się w kolejkach. Prowadzona była bardzo aktywna akcja
propagandowa, rozwieszano plakaty, rozdawano ulotki – opowiadał P.
Grabarz. Przypomniał też, że w tym
czasie zrodził się pomysł utworzenia
„Tygodnika Kępińskiego”, który niedługo później został zrealizowany.
KR

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 9 czerwca 2019 r. zmarła opatrzona
sakramentami świętymi Kochana Mama,
Teściowa, Babcia, Prababcia,
Praprababcia i Ciocia

śp.

Wanda Kempa
najstarsza mieszkanka gminy Kępno,
która 1 października 2018 r. skończyła 100 lat.
Pogrzeb zmarłej odbył się 12 czerwca 2019 r.
na cmentarzu parafialnym w Kępnie,
o czym powiadamia pogrążona
w smutku Rodzina

Z przykrością dowiedzieliśmy się
o śmierci

śp.

Wandy Kempy

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłej oraz Jej bliskim
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.
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Informacje

aktualności
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie podpisano
umowy dotacyjne pomiędzy Powiatem Kępińskim a spółkami wodnymi z naszego terenu

Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka pt. „Mama i ja” w Przybyszowie

Powiat przyznał
35 tys. zł dotacji

Dotacje udzielone zostały sześciu
gminnym spółkom wodnym

Bawili się w rodzinnym gronie
1 czerwca br. w Przybyszowie
odbył się festyn z okazji Dnia Matki
i Dnia Dziecka pt. „Mama i ja”, zorganizowany przez sołtysa Przybyszowa Zbigniew Gajdę, Radę Sołecką
i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Społeczność całego sołectwa oraz
goście spotkali się, by uczcić to jedno z najważniejszych świąt w roku.
Ogromną atrakcją był występ dzieci
z Klub Tańca „Madar” Marzena Rogalińska, które dały piękny pokaz
taneczny i akrobatyczny, wprawiając
Społeczność całego sołectwa oraz goście
spotkali się w przyjaznej atmosferze

publiczność w zachwyt.
Przygotowano szereg atrakcji
dla najmłodszych: zabawy, zamki
dmuchane, lody, napoje i – z racji tak
wyjątkowego święta – ogromne ilości
słodyczy, co sprawiło, że wszystkie
dzieci były bardzo szczęśliwe. Nie
zapomniano też o mamusiach – na
każdą z nich czekał prezent. Wszyscy
goście mogli również wypić kawę
oraz posmakować swojskich ciast i
wyśmienitych potraw, jak bigos, kiełbaska, sałatka czy chleb ze smalcem.
Dodatkowo festyn uatrakcyjnił
pokaz w wykonaniu strażaków, a policjanci znakowali rowery. - Bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom, które pomogły w organizacji festynu, a także gościom, na
których zawsze możemy liczyć – podsumowali organizatorzy. Oprac. KR

Łączna kwota przyznanej przez zł), Trzcinicy (4.200,00 zł), a także
Zarząd Powiatu Kępińskiego dotacji Spółce Wodnej Doliny Rzeki Niesob
wynosi 35.000,00 zł i przeznaczona (10.500,00 zł) i Spółce Drenarskiej w
jest na bieżące utrzymanie urządzeń Baranowie (1.590,00 zł). Oprac. bem
melioracji
wodnych
oraz remont i budowę
nowych zastawek na
systemach
melioracji
wodnych.
Dotacji udzielone
zostały gminnym spółkom wodnym w: Bralinie (kwota 9.893,36
zł), Perzowie (5.000,00 Umowy dotacyjne zawarte zostały
zł), Rychtalu (3.816,64 w kępińskim Starostwie Powiatowym

Firma „Projektobud” otrzymała Diamentowy Certyfikat Rzetelności, a
Złoty Piekarnia Camargo

Certyfikaty Rzetelności dla kępińskich firm
- Rzetelność i uczciwość w sferze gospodarki rynkowej i obszarze wykonywanej branży nabiera szczególnej wagi w dzisiejszym
świecie komercji i materializacji - mówi właściciel firmy Projektobud Andrzej Połomski.
- Cechy te niejednokrotnie przeszkadzają w prowadzeniu lukratywnego
biznesu, ale są wartością bezcenną
ludzi, którzy godność osobistą i uczciwość przedkładają ponad wszelkie
układy gospodarcze czy polityczne –
zaznacza właściciel „Projektobudu”.
Jednocześnie podkreśla, że rzetelności, wiarygodności i uczciwości nie
da się kupić za żadne pieniądze, układy
czy przychylność urzędników. - Uhonorowanie naszej firmy w 2019 r. kolejnym Diamentowym Certyfikatem
Rzetelności to także powtarzalność
dobrego wyniku to wytrwałość w tym
co robimy, to wytrwałość w dążeniu
do celu. Certyfikat rzetelności to jedyna nagroda, która świadczy o stuprocentowej wiarygodności na rynku
polskim - podsumowuje A. Połomski.
W czasie wręczenia Certyfikatu, od lewej: dyrektor COK KRD Paulina Waniek, właściciel
Złote i Diamentowe Certyfikaty
firmy Projektobud Andrzej Połomski i prezes Zarządu KRD BIG S.A. Adam Łącki
za Działalność Gospodarczą w 2018
siedzibą we Wrocławiu, Inkaso Kaczmarski roku otrzymały 163 podmioty gospodarcze z
oraz Narodowy Fundusz gwarancyjny dokona- całego kraju. Przyznawane są one za szerzenie
ło oceny i weryfikacji firm w obszarze rynku etycznych zasad w prowadzeniu działalności
krajowego. Podkreślić trzeba, że ranga konkur- gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej
su – to ogólnopolski ranking firm działających oceny wiarygodności. Transparentność, rzewe wszystkich obszarach gospodarki rynkowej. telność i wiarygodność oraz kultura zachowań
Te szczególne wyróżnienie z naszego regionu dla dwóch firm z naszego regionu została wypołudniowej Wielkopolski uzyskały dwa kę- soko oceniona przez Kapitułę rankingu, czepińskie przedsiębiorstwa: Złoty Certyfikat – go wyrazem było wręczenie tak prestiżowych
Piekarnia Camargo i Diamentowy Certyfikat wyróżnień.
Oprac. m
– firma Projektobud Kępno
6 czerwca 2019 r. w Warszawie w Reducie
Banku Polskiego przyznano już po raz kolejny
wyróżnienia Złotych i Diamentowych Certyfikatów dla Firm. Biuro Informacji Gospodarczej
prowadzone przez Krajowy Rejestr Długów z
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Historia

informacje
Festyn Familijny na kępińskim Rynku

Nadawanie imion dzieciom polskim w Kępnie, w gminie Kępno-Północ oraz w gminie
Bralin w latach 1941-1945, było podyktowane zarządzeniem okupanta niemieckiego

Rynek pełen
Naznaczono ich imionami.
dziecięcego śmiechu

Podczas festynu odbył się konkurs plastyczny
pn. „Kępiński ratusz w moich oczach”

2 czerwca br. na kępińskim Rynku odbywał się Festyn Familijny, na
który całe rodziny zaprosili: burmistrz
miasta i gminy Kępno oraz Kępiński
Ośrodek Kultury. Oprócz życzeń z
okazji Dnia Dziecka, na milusińskich i
rodziców czekała masa atrakcji zaplanowanych aż do godzin wieczornych.
A że pogoda dopisała, chętnych do
korzystania z tych atrakcji było bardzo
wielu.
Pierwszym elementem programu było taneczne show w wykonaniu
Studia Tańca „RETRO”, działającego
przy KOK pod okiem Pawła Wielgosza. Dzieci swoim znakomitym wystąpieniem zasłużyły na ogromny aplauz.
Następnie na deskach sceny pojawili się uczestnicy „Mikrofonu dla
wszystkich” z: Przedszkola Samorządowego nr 2 (Julia Kołek, Jessica
Gajda, Kinga Ogrodnik, Oliwia
Jokiel), nr 4 (Zofia Mucha, Marta
Kwiatek, Tomasz Pierun) i nr 5 w
Kępnie (Stella Dąbrowska, Zuzanna Skiba, Marta Szynk, Maria Siekiera), Przedszkola Samorządowego

szkola Samorządowego nr 2 (Oliwier
Pyt, Borys Stryj, Matylda Szefner,
Iga Hanas) i nr 5 w Kępnie (Leon
Sołtysik, Zuzanna Markiewicz,
Nadia Korzańska i Wanda Słowińska), Przedszkola w Mikorzynie (Eliza Słonina, Julia Słonina, Ignacy
Baraniak, Maja Grell), Szkoły Podstawowej nr 1 (Sofia Kozurak) i nr 3
w Kępnie (Kacper Zadka, Natalia
Witak) oraz Szkoły Podstawowej w
Krążkowach (Krystian Jakuszewski,
Amelia Jakuszewska, Julia Wierdak,
Katarzyna Wrzalska) i Świbie (Aleksandra Ciszewska, Agata Marczak).
Wszyscy występujący na scenie
oraz biorący udział w konkursie plastycznym otrzymali od Kępińskiego
Ośrodka Kultury upominki i dyplomy
uznania. - Każde dziecko, które aktywnie wzięło udział w prezentacjach
czy konkursie, zasługuje na najwyższe uznanie, stąd postanowiono nie
wyłaniać konkursowych zwycięzców.
Każdy zasługuje na tytuł zwycięzcy
– podkreśliła dyrektor KOK Izabela
Sufleta. Występy przygotowane przez

Na scenie królowały grupy taneczne,
prezentujące swoje talenty

w Mikorzynie (Antonina Wardęga,
Klaudia Krawczyk, Nadia Morgol),
Szkoły Podstawowej nr 1 (Wiktoria
Staszewska) i nr 3 w Kępnie (Amelia Jurczenia, Kinga Kardaś) oraz
Szkoły Podstawowej w Olszowie
(Jakub Gola) i Świbie (Zuzanna
Józefkowicz, Oliwia Grabowska).
Swoje umiejętności wokalno-taneczne zaprezentowały także przedszkola
i szkoły, działające na terenie miasta
i gminy Kępno: dzieci z Przedszkola
nr 2 , nr 4 i nr 5 w Kępnie, chór szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie oraz zespół wokalno-instrumentalny „No skiny” ze Szkoły Podstawowej
w Krążkowach.
Nieopodal głównego miejsca imprezy odbywał się konkurs plastyczny
pn. „Kępiński ratusz w moich oczach”.
Udział w nim wzięły dzieci z: Przed-
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przedszkola i szkoły dostarczyły emocji wszystkim uczestnikom festynu –
bez względu na wiek.
Dla samych bohaterów Dnia
Dziecka wystąpiła Ciocia Kaloria,
która wystąpiła z programem „Tanecznym krokiem przez świat”, porywając
dzieci w wir tańców charakterystycznych dla różnych krajów i zachęcając
do wspólnej zabawy. Gwiazdą spotkania z dziećmi było „Centrum Uśmiechu”, prezentujące program autorski.
Wesołe piosenki i „tańce-skakańce”
zachęciły do zabawy nie tylko najmłodszych, ale również rodziców.
Dopełnieniem świetnej zabawy były
dmuchańce, wata cukrowa, popcorn i
animacje dla dzieci. Pogoda sprzyjała zabawie i odpoczynkowi, a festyn
upłynął w cudownej, radosnej, pełnej
śmiechu atmosferze.
Oprac. KR

Opracowanie niniejsze dotyczy
głównie naznaczania nowo narodzonych Polaków narzuconymi przez
okupanta imionami. O szczegółach
tego dyskryminującego zarządzenia
autorzy piszą w dalszej części tego
opracowania. Wspomnieć jednak
trzeba o wiążących się z tym zagadnieniem innymi formami dyskryminacji i eksterminacji mieszkańców
Kępna i okolic. Rzutowały one bowiem m. in. na możliwość zawierania
związków małżeńskich i tym samym
dzietność polskich rodzin.
Już w pierwszych dniach wojny
mieszkańcy Kępna i okolic dowiedzieli się o haniebnej zbrodni w pobliskim Torzeńcu i Wyszanowie w
której zginęli trzej kępnianie. Z kolei
mord Jana Rybarka z Bralina a także liczne aresztowania aktywistów
kępińskich zapowiadało niekończące
się szykany w stosunku do Polaków
i Żydów. Już na początku października 1939r. wywieziono do Łodzi 40
rodzin żydowskich. Konfiskowano,
grabiono i wywłaszczano prawowitych właścicieli z warsztatów pracy.
Wszystkie te straty na początku wojny i w trakcie jej trwania dość dobrze
przedstawiają historycy i regionaliści
w takich m.in. opracowaniach jak:
„Zbrodnie hitlerowskie na Ziemi Kaliskiej w latach 1939–1945”, FTKZK,
1979 r. Również Stanisław Nawrocki wspólnie z Janem Kurzawą w
„Dziejach Kępna”, PTH O/Poznań
1978r., dość szczegółowo przedstawiają czas II wojny w rejonie Kępna.
Z tych opracowań dowiadujemy się
o pojedynczych mordach na cmentarzach kępińskich oraz licznych aresztowaniach znanych mieszkańców
rejonu, w tym 75 z Kępna. Aresztowanych wywożono do obozów
koncentracyjnych m.in. do Dachau.
Niezwykle brutalnie traktowano wysiedlanych. Łącznie w różnych okresach wysiedlono w Kępnie ok. 1500
osób głównie do Generalnej Guberni.
W interesujących nas również gminach, Kępno-Północ i gminie Bralin
wysiedlenia były dość częstą formą
zniewolenia. Także tzw. przesiedlenia
rolników w tej samej miejscowości
lub do pobliskiej wsi dotyczyły wiele
gospodarstw chłopskich. Rugowano
z lepszych gospodarstw do słabszych.
Łączenie rodzin na jednym gospodarstwie było dość powszechne. Ledwie zasygnalizowane, tylko niektóre
formy dyskryminacji i eksterminacji
ludności pow. kępińskiego spowodowały duże straty ludności (około 800
osób) w tym w Kępnie 307 osób.
Utworzenie w październiku 1939 r.
przez niemieckie władze okupacyjne
z części ziem polskich nowego okręgu niemieckiego, obejmującego województwo poznańskie i prawie całą
Ziemię Łódzką oraz trzy powiaty z
woj. pomorskiego i pow. gostyniński
i nazwanie go Krajem Warty (Reichsgau Wartheland) spowodowało, iż ten
nowy okręg (powstały z ziem wcielonych do Rzeszy) poddany został
bezwzględnej germanizacji. Okręg
Wartheland (często zamiennie używano nazwy Warthegau) podzielono
na trzy rejencje; poznańską, kaliską
(później zmienioną na łódzką) i ino-
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wrocławską. Powiat kępiński znalazł
się w rejencji łódzkiej ze stolicą w
Łodzi, która przyjęła nową niemiecką nazwę Litzmannstadt. Zmianę
nazw miejscowości, ulic i szyldów
bezwzględnie egzekwowano. Język
niemiecki zamierzano wprowadzić
do wszystkich dziedzin życia. Aby
germanizacja sprawnie przebiegała
powoływano na stanowiska sprawdzonych i zaufanych ludzi. Jednym z
nich był Arthur Greiser, mianowany dekretem Adolfa Hitlera namiestnikiem Kraju Warty (Reichsstatthalter) czyli został jednocześnie szefem
administracji państwowej i samorządowej oraz przywódcą okręgu partyjnego (Gauleiter).

Artur Greiser namiestnik Rzeszy
w Kraju Wartu, źródlo internet

Jedną z form dyskryminacji
Polaków w Kraju Warty – rzadko
przytaczaną – było nadawanie nowo
narodzonym dzieciom polskim tylko wybranych imion. Imionami zamierzano odróżniać dzieci polskie
od niemieckich. Zresztą w polityce
germanizacyjnej obowiązywała zasada stygmatyzowania, dzielenia,
segregowania i naznaczania obcych.
Arthur Greiser jako jeden z młodszych stażem partyjnym gauleiterów
na ziemiach wcielonych do Rzeszy
wykazywał się w wielu dziedzinach
nadgorliwością w procesie germanizowania swojego okręgu. Jego wyprzedzające (w stosunku do władz
centralnych) propozycje niejednokrotnie znajdowały zrozumienie i
akceptację. Przywołać tu trzeba chociażby jego rozwiązania w sprawie
volkslisty. Wystąpił też z prośbą do
ministra spraw wewnętrznych Rzeszy o stosowny wykaz imion dla nowo
narodzonych dzieci polskich. Uzyskał indeks imion akceptowalnych.
Na podstawie swojego zarządzenia
nr I/52,141/1-13 z dnia 1 listopada
1941 r. dzieci, których obydwoje rodzice byli Polakami, mogły otrzymać
tylko określone imiona, znajdujące
się w wykazie. Zarządzenie ponadto
uzupełniono o dodatkowy wymóg,
iż każde dziecko musi zawsze otrzymać jako drugie imię Kazimierz bądź
Kazimiera, jeśli nie nadano wspomnianego imienia jako pierwszego.
Z kolei „dzieciom, których choćby
jedno z rodziców posiada niemieckie obywatelstwo bądź wpisane jest

Część I

do jednej z grup niemieckiej listy
narodowościowej względnie posiada
dowód przesiedlenia jako Niemca z
innych krajów, nie wolno nadawać
imienia znajdującego się w spisie
imion dla dzieci polskich” - cytujemy za Czesławem Łuczakiem odpis
zarządzenia Namiestnika Rzeszy w
okręgu Warty do Prezesów Rejencji
w Poznaniu, Inowrocławiu i Łodzi w
sprawie nadawania imion dzieciom
polskim. Lista imion dla dzieci polskich jest na pierwszy rzut oka długa.
Zawiera ok. 460 imion. Biorąc jednak
pod uwagę fakt, iż w Polsce w owym
czasie używanych było kilkanaście
tysięcy imion to ich liczba jest więcej
niż skromna, a jeśli dodamy , że w
wykazie jest zdecydowana większość
imion starosłowiańskich, historycznie zaprzeszłych, od dawna nie używanych, to dyskryminacja Polaków
w tym względzie przez hitlerowców
jest aż nadto wymowna.
Przykładowy wykaz imion dla
dzieci polskich (brak imion na litery
– A, E, F, H, Ł, O): Bądzimierz, Bądzisław, Błażej, Błogosław, Bogdan,
Bogdana, Boguchwał, Boguchwała,
Bogufał, Chleb, Chlebosław, Chociebor, Chociemierz, Chociesław,
Chociesława, Chocisław, Chronisław, Dalegor, Dalemierz, Dalomił,
Daromiła, Długomił, Długomir, Długosław, Długosława, Gniewomierz,
Gniewomir, Godysław, Godzimierz,
Godzimir, Godzisław, Godzisława,
Idzi, Iścisław, Izasław, Jacław, Jacek,
Jaczewoj, Jadwiga, Janina, Janisław,
Jarogniew, Jarosław, Jarosława, Jaromierz, Kanimierz, Kazimierz,
Kazimiera, Krzesimierz, Krzesisław,
Krzesisława, Krzywosąd, Lechosław,
Lękomierz, Letosława, Lubomierz,
Lubomiera, Lubomiła, Lubomił,
Lubomir, Małgorzata, Męcimierz,
Mierogniew, Mieronieg, Mieroniega,
Mierosław, Mierosława, Naczęsław,
Nadamierz, Namysław, Niezamysł,
Niedamierz, Niegosław, Niegomierz,
Pakosław, Pęcisław, Pęcisława, Pękosław, Pelagia, Polemir, Prosimierz,
Prym, Pryska, Racibor,, Racimierz,
Racisław, Radomierz, Radomiła,
Radomir, Radomysł, Radowit, Radociech, Sądomierz, Sądosław, Samosława, Samomysł, Sędzimierz,
Sędzimir, Sędzisław, Sędzisława,
Tarsylja, Tęgomierz, Tolisław, Tolisława, Tomisław, Tomisława, Trzebiemierz, Trzebiesław, Ubysław,
Unimierz, Unisław, Warcisław, Wacława, Wawrzyniec, Wiarosława,
Więcemierz, Więcemił, Więcemiła,
Zasław, Zbigniew, Zbisław, Zbroisław, Zbromierz, Zbrosław, Zbylut,
Zbysław, Zbysława.
Wykaz imion podajemy na podstawie wspomnianego zarządzenia
Arthura Greisera opublikowanego
w pracy prof. Czesława Łuczaka zawierającej wspomniany dokument.
Jak wynika z przedstawionego wykazu brak w nim takich popularnych
imion w Polsce jak: Adam, Andrzej,
Agnieszka, Józef, Grzegorz, Tadeusz, Maria, Urszula, Krystyna, Paweł, Łukasz, Szymon, Piotr, Jan.
Wacław Majchrzak
Marian Kucharzak
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W minioną niedzielę, 9 czerwca 2019 r., w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie podczas uroczystej mszy świętej miało miejsce poświęcenie obrazu św. Antoniego Padewskiego

W Kępińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Henryką Krzywonos-Strycharską oraz jej mężem Krzysztofem
Strycharskim, autorem książki pt. „Moja żona tramwajarka”

Spotkanie z legendarną
tramwajarką

Henryka
Krzywonos-Strycharska (polska działaczka opozycji w okresie PRL, sygnatariuszka
porozumień sierpniowych, posłanka
na Sejm VIII kadencji) i Krzysztof
Strycharski przyjechali do Kępna na
zaproszenie poseł Bożeny Henczycy.
W sobotnie, późne popołudnie,
8 czerwca 2019 r., zgromadzonym w

staci, które H. Krzywonos spotkała na
swojej drodze: od Anny Walentynowicz i Jacka Kuronia, przez Marię
Kaczyńską, Jolantę Kwaśniewską i
Lecha Wałęsę, po Agatę Młynarską
i Zbigniewa Wodeckiego.
Autor skończył pisać książkę
dokładnie w 31. rocznicę zawarcia
małżeństwa, a jej premiera przypada

Okno z widokiem na Boga
Obraz namalowany został przez nej. Sztuka sakralna to jest sztuka,
Andrzeja Boj Wojtowicza, który która w rozumieniu Ojców Kościoła
wziął udział w niedzielnej uroczy- i nie tylko, historyków sztuki też, jest
związana z liturgią – mówił autor
stości.
Artystę, gości i wszystkich obrazu. - Jest w dialogu z liturgią,
uczestników wyjątkowego dla pa- wspiera ją, podprowadza nas, ułarafii wydarzenia powitał jej
proboszcz ks. Marek Nagler.
- Przede wszystkim witam naszego najważniejszego gościa
Andrzeja, malarza, mistrza
sztuki sakralnej - powiedział.
- Mistrz Andrzej opowie nam,
dlaczego ten obraz właśnie
tak wygląda, co jest w nim
zawarte. To coś, co warto zapamiętać na całe życie, szczególnie, gdy będziemy przychodzić tutaj pomodlić się do
świętego Antoniego z Padwy
– mówił ks. proboszcz.
A. Boj Wojtowicz szczegółowo i barwnie przybliżył
dzieło, które tego dnia zostało
uroczyście poświęcone.
Do udziału w uroczystości ks. proboszcz M. Nagler
- Jest to manifestacja zaprosił autora obrazu – malarza A. Boj Wojtowicza
współczesnej sztuki sakral-

twia i związana jest w związku z tym
z sacrum. Sacrum to tabernakulum
i to jest ta rzeczywistość obecności
Boga. Obraz ma za zadanie, jako jeden z kanałów w naszym życiu, podprowadzić nas do niego.
Wyjaśnił między innymi, że na obrazie znalazły się
prośby, intencje i modlitwy
wiernych, które przekazane
zostały mu przez ks. proboszcza. Są one integralną, choć
niemożliwą do odczytania,
częścią dzieła.
- Hanulin w tym momencie staje się na mapie współczesnej sztuki sakralnej miejscem, które poprzez ten obraz
jednoczy ludzi prawie z całej
Polski – podkreślił i zaznaczył, że jest to sztuka mająca
skłaniać do medytacji. - Bardzo wszystkich zapraszam do
patrzenia na ten obraz jak
na okno, przez które możemy
patrzeć na Boga – zaapelował
artysta.
Oprac. bem

Beata Lebek została dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem na kolejne 5 lat

Beata Lebek dyrektorem
na kolejną kadencję

Beata Lebek odebrała akt powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

W związku z upływem kadencji
dyrektora ZSS Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora
placówki. W wyniku postępowania
konkursowego komisja wyłoniła kandydata – dotychczasową dyrektor Beatę Lebek.
Zarząd po analizie dokumentacji
zatwierdził wyniki konkursu i podjął
uchwałę o powierzeniu kandydatce
stanowiska dyrektora ZSS w Słupi
pod Kępnem na kolejną kadencję, tj.
na okres od 1 września 2019 r. do 31
sierpnia 2024 r.
24 maja 2019 r. starosta kępiński
Robert Kieruzal wraz z wicestarostą
Alicją Śniegocką przekazali jej akt
powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi
pod Kępnem na najbliższe 5 lat.
Oprac. bem

Spotkanie zorganizowano w ramach promocji książki „Moja żona
tramwajarka. Opowieść o Henryce Krzywonos-Strycharskiej”

sali KOK mieszkańcom zaprezentowano książkę, w której K. Strycharski
opowiada o wspólnym życiu z legendarną motorniczą, która 15 sierpnia
1980 roku zatrzymała prowadzony
przez siebie tramwaj inicjując strajk
gdańskiej komunikacji publicznej.
Pisze też o wielkiej polityce, która była stale obecna w ich wspólnym
życiu, o mierzeniu się z dziedzictwem „Solidarności”, o rodzinnych
radościach i smutkach.
W książce pojawia się szereg po-

dokładnie w 66. urodziny bohaterki –
27 marca.
Podczas sobotniego spotkania
w Kępnie rozmawiano nie tylko o
wspomnieniach i historii sprzed kilkudziesięciu lat, ale także o obecnej
sytuacji politycznej w Polsce.
Na zakończenie jego uczestnicy
mogli zakupić książkę „Moja żona
tramwajarka. Opowieść o Henryce
Krzywonos-Strycharskiej”, otrzymać
autograf i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Oprac. bem

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie udali
się do nietypowej akcji

Kot utknął w studzience deszczowej

Do zdarzenia zadysponowano zastęp z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. Fot. KP PSP Kępno

W niedzielę, 2 czerwca br., około godziny 8.03, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło zgłoszenie, że na
terenie zakładu produkcyjnego w Donaborowie w studzience deszczowej
zaklinował się mały kot. Do zdarzenia zadysponowano zastęp z Jednost-

ki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie uwolniono zaklinowane
zwierzę i przekazano je kierownikowi zakładu – relacjonuje kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 13 czerwca 2019

5

Aktualności

informacje
Dobiegają końca prace budowlane związane z wykonywaniem II etapu zadania pn. „Budowa Klubu Seniora i
Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie”

Mury Klubu Seniora
pną się ku górze
We wnętrzu budowanego Klubu
Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie prowadzone są ostatnie prace instalacyjne, montowana
jest armatura sanitarna i wyposażenie, wykonywane są prace malarskie
kończące oddanie budynku do użytkowania. Wokół gmachu powstaje
strefa zieleni – zachowano istniejące drzewa i krzewy, a wśród nich
wkomponowano utwardzone dojścia
do budynku oraz miejsca postoju
dla samochodów. Roboty budowlane
wykonuje korporacja „BUDONIS”

We wnętrzu budynku
prowadzone są ostatnie prace

Sp. z o.o. S. J. z siedzibą w Kępnie.
Wartość kontraktu to 3.321.000
zł. Gmina Kępno na realizację inwestycji otrzymała dotację w kwocie
1.847.033 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Budynek dostosowany będzie
do użytkowania przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się z
możliwością korzystania ze sprzętów
rehabilitacyjnych oraz integracji osób
w nim przebywających. Oprac. KR

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Kępno

Strażacy-ochotnicy
walczyli o zwycięstwo
9 czerwca br. w Mechnicach
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zmaganiach rywalizowały jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy
Kępno. Uczestnicy zmagali się z ćwiczeniem bojowym i sztafetą pożarniczą. W zawodach startowali seniorzy,
seniorki i Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze – łącznie 25 drużyn z 10
jednostek.
Zawody
sportowo-pożarnicze
są świetną okazją do wzajemnej rywalizacji, zabawy i prezentacji wyszkolenia bojowego, ale mają też
przygotować strażaków do działań
ratowniczo-gaśniczych i poprawić
sprawność bojową jednostek.
W czasie, kiedy druhowie walczyli o jak najlepszy czas i jak najmniejszą ilość punktów karnych,
licznie zebrana publiczność dopingowała jednostki ze swoich miejscowości, podziwiając sprawność
strażaków, a organizatorzy zachęcali
do zakosztowania swojskich smakołyków.

W zawodach startowali seniorzy, seniorki i Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze – łącznie 25 drużyn z 10 jednostek

Wydarzenie jak zawsze dostarczyło wszystkim wielu emocji. Mimo
żaru lejącego się z nieba walka była
zacięta, a ostateczne wyniki imponujące. O tym, kto stanie na podium,
decydowały łączny czas ukończenia
obu konkurencji oraz uzyskane ewentualne punkty karne. Konkurencje

nadzorował zespół sędziów. Od wielu
lat niekwestionowanym liderem strażackich zmagań w każdej kategorii
są drużyny z OSP Myjomice-Ostrówiec. Tym razem jednak mocnymi
rywalami okazali się seniorzy z OSP
Olszowa, którzy w ogólnym rozrachunku uzyskali ten sam czas, dlatego komisja przyznała zwycięstwo
obu drużynom. Zwycięzcy w każdej
kategorii zostali nagrodzeni dyplomami, pucharami i medalami.
KR
WYNIKI GMINNYCH ZAWODÓW
SPORTOWO-POŻARNICZYCH
Senior zy:
1. ex aequo
OSP Myjomice-Ostrówiec
i OSP Olszowa
2. OSP Świba
3. OSP Kierzno
4. OSP Szklarka Mielęcka
5. OSP Domanin
6. OSP Mechnice
7. OSP Kępno
8. OSP Rzetnia
9. OSP Mikorzyn
Seniorki:
1. OSP Myjomice-Ostrówiec
2. OSP Kierzno
3. OSP Domanin
4. OSP Olszowa
5. OSP Świba
MDP – grupa żeńska:
1. OSP Myjomice-Ostrówiec
2. OSP Mechnice
3. OSP Olszowa
4. OSP Świba
MDP – grupa męska:
1. OSP Myjomice-Ostrówiec
2. OSP Olszowa
3. OSP Mechnice
4. OSP Mikorzyn
5. OSP Rzetnia
6. OSP Świba
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9 czerwca 2019 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyła się ceremonia łącząca w sobie trzy młodzieżowe projekty, realizowane obecnie w placówce

Fotografia, taniec z ogniem, reportaże
– to wszystko dzieje się w bibliotece

Przybyłych gości i realizatorów
projektów powitał dyrektor biblioteki
Wiesław Walas. Gośćmi młodzieży
z Kępna były grupy projektowe z Programu „Równać szanse” z Wieruszowa i Bralina. Młodzież z Wieruszowa
przybyła pod opieką koordynatorek:
Katarzyny Idzikowskiej i Sylwii
Olbińskiej. Młodzież z Bralina przyjechała z Małgosią Domagałą i Ewą
Jędrysiak.

młodzież wykorzystywała mniej
znane techniki fotograficzne: metodę
otworkową i cyjanotypię.
W drugiej części imprezy odbył
się finał projektu „Reportaż po sąsiedzku” z programu „Młodzi w akcji
– kreatywne wyzwania”. - Program
„Młodzi w akcji” był realizowany
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w

Pokazy ognia
grupy „FUEGO”

Spotkanie stało się okazją do
otwarcia wystawy zdjęć młodzieży z
projektu „Strefa młodych” z Programu „Równać szanse”. Zdjęcia wykonano na dwudniowych warsztatach
fotograficznych, podczas których

ramach programu „Szkoła ucząca
się”. Naszym partnerem w tym projekcie był „Tygodnik Kępiński”- zaznacza koordynatorka projektu Natalia Wolko-Stempniewicz. Projekt
„Reportaż po sąsiedzku” biblioteka

realizowała już po raz drugi. Wyróżnione przez redaktora naczelnego
Mirosława Łapę reportaże zostaną
wydrukowane na łamach „Tygodnika
Kępińskiego”. Wyróżnione reportaże: Patriotyzm niejedno ma imię Marysi Stasiaczyk, Pasje nastolatków
XXI wieku Kamili Kłobus, Szpitalna
5. Kępińska przechowalnia dusz Mai
Najdek, Ukraińczyk – a kto to taki?
Amelii Klaczyńskiej, Życzliwość we
współczesnym świecie Angeliki Broda, Nikoli Raczyńskiej, Damiana
Wabnic. Autorzy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Młodzież,
uczestnicząca w projekcie, została
zaproszona do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów Młodzieżowych, który miał miejsce 11
czerwca br. na Zamku Królewskim w
Warszawie.
Trzecia część spotkania rozegrała
się na boisku Szkoły Podstawowej nr
1 w Kępnie, która jest partnerem w
projekcie „I-grając z ogniem”. Młodzieżowa grupa „FUEGO” wraz
z koordynatorem Tomaszem Nawrockim przeniosła zgromadzoną
publiczność w świat tańca z ogniem.
Projekt ten jest realizowany przez
Stowarzyszenie Kulturalne „Euro-Art.”, działające przy Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kępnie. Bardzo dziękuje wszystkim autorom
reportaży, które niebawem zostaną

Finał XXVII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK Polski Czerwony Krzyż

Młode ratowniczki z Kępna mistrzyniami Polski
W tym roku Polski Czerwony Krzyż świętuje swoje 100-lecie.
Jednym z elementów świętowania
był Finał XXVII Ogólnopolskich
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK
Polskiego Czerwonego Krzyża, które
odbywały się od 6 do 8 czerwca br.
w Płocku.

Tumskim i nadwiślańskich pobrzeżach – na zawodników czekało 16
stacji z różnorodnymi sytuacjami.
Uczestnicy zmierzyli się z różnymi
przypadkami urazów oraz zagrożeń
zdrowia i życia ludzkiego, z jakimi
można spotkać się na co dzień, jak
wypadek komunikacyjny, pożar, upa-

To pierwsze w historii kępińskiej szkoły
mistrzostwo Polski w tych zawodach

W rywalizacji nie tylko Kępno,
ale i całą Wielkopolskę, reprezentowała drużyna z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie w składzie:
Karolina Krzywiecka (kapitan),
Matylda Polańska, Ewelina Dąbrowska, Vanessa Długowska, Bogumiła Pruchnicka i Kinga Brylak
(rezerwowa) pod opieką Edyty Rybczyńskiej.
Rywalizacja odbywała się 8
czerwca br. na Starówce, Wzgórzu

dek z wysokości, podtopienie, bójki i
wielu innych. Wytrzeźwienie, odma,
uraz oka, głowy czy postępowanie z
osobą w stanie nagłego zatrzymania
krążenia to tylko kilka z wyzwań,
przed jakimi stanęli zawodnicy. Najciekawszym zadaniem okazało się
przeniesienie w czasie do 1914 r. –
okresu wojny, gdzie funkcjonowały
szpitale polowe, a sprzęt, wiedza i
możliwości były znacznie ograniczone. Zawodnicy mogli używać tylko
rzeczy dostępnych w tamtych cza-

sach. Bez użycia apteczek należało
udzielić pomocy 5 rannym żołnierzom.
Pomimo wyrównanej i zaciętej
rywalizacji oraz dużej konkurencji,
reprezentantki z Kępna zdobyły 93%
możliwych do zdobycia punktów,
osiągając tym samym mistrzostwo
Polski! Młode ratowniczki z Liceum
Ogólnokształcącego nr I w Kępnie,
reprezentujące Wielkopolski Oddział
Okręgowy PCK w Poznaniu, okazały się niedoścignione, zostawiając w
tyle drużyny z XV LO z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego reprezentujące Kujawsko-Pomorski Oddział
Okręgowy PCK w Bydgoszczy (2.
miejsce) i z XXV LO im. Stefana
Żeromskiego w Łodzi reprezentujące
Łódzki Oddział Okręgowy PCK w
Łodzi. Drużyna z Kępna doczekała
się zwycięstwa – i to w 100. rocznicę
istnienia PCK, a 15. istnienia szkolnej
drużyny pierwszej pomocy.
Na Mazowszu wszystkie drużyny miały też szansę uczestniczyć w
hucznych obchodach 100. rocznicy
powstania PCK, w trakcie których zawodnicy utworzyli ogromny, żywy,
czerwony krzyż i obejrzeli przygotowane przez aktorów z lokalnego
teatru inscenizacje przedstawiające
historię i funkcjonowanie PCK oraz
przy akompaniamencie 100 gitar odśpiewali pieśń o Czerwonym Krzyżu.
KR

Laureaci konkursu „Reportaż po
sąsiedzku” wraz z organizatorami

opublikowane na łamach „Tygodnika..”. Każdy z nich niesie w sobie
wartość poznawczą naszego regionu, wyrażaną przez opisane historie
lub przypomnienie o wartościach takich jak - patriotyzm czy życzliwość
– podkreślił M. Łapa, przed wręczeniem nagród.
Spotkanie różnej młodzieży,
która aktywnie działa w swoich
miejscowościach (w tym przypadku Wieruszowa, Bralina i Kępna)
zaowocowało nie tylko poznaniem
nowych osób, ale i nawiązaniem ciekawej współpracy. Grupa młodzieży
z Wieruszowa, która uczestniczy w
projekcie animacyjnym pomalowała

twarze członkom grupy FUEGO oraz
innym chętnym osobom.
Obecnie biblioteka rozpoczyna
nabór do nowego projektu młodzieżowego „Wolnościowa gra miejska”,
który rozpocznie się już w lipcu.
Chętnych w wieku 13-19 lat zaprasza
więc do zapisu w bibliotece. Informacje również na www.bibliotekakepno.
pl i facebooku Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Kępnie.
Projekty „Strefa młodych” i „I-grając z ogniem” są realizowane dzięki
dotacjom z Programu „Równać szanse”, którym zarządza Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży.
G.G.

Uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Świbie odwiedzili Ogród Zoologiczny we Wrocławiu

Poznawali świat
zwierząt i roślin

Zwiedzanie zoo było dla dzieci
wspaniałą zabawą

Na koniec maja br. uczniowie
klas I-VIII Szkoły Podstawowej w
Świbie odwiedzili Ogród Zoologiczny we Wrocławiu. Wyprawę z okazji
Dnia Dziecka sfinansowała Rada Rodziców.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć
niespotykane na co dzień zwierzęta
i rośliny i podziwiać ogromną ilość
odmian i gatunków ssaków, ptaków,
ryb, przepiękną rafę koralową oraz
bujną roślinność. Dzieci zachwyciło przede wszystkim Afrykarium ze
swoimi nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Wielkie
akwaria powodowały wrażenie przebywania w głębinach. Przemierzając
alejki ogrodu, uczniowie oglądali z
bliska zwierzęta, poznali ich wygląd
i tryb życia. Bezpośredni kontakt ze
zwierzętami sprawił, iż wiadomości

zdobyte podczas wycieczki na trwałe
zapiszą się w ich pamięci.
Wycieczka okazała się nie tylko
wspaniałym przeżyciem, ale również
atrakcyjną lekcją przyrody. Ogród
zoologiczny jest doskonałym miejscem do spędzenia wolnego czasu na
świeżym powietrzu, jak i skarbnicą
wiedzy przyrodniczej całego świata.
Była to też okazja do oglądania i karmienia niektórych zwierząt oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć. Wyjazd
udał się w 100 procentach. Dzieci
wróciły pełne radości i pozytywnych
wrażeń. Wrocław ugościł ich też idealną do zwiedzania pogodą. W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia,
dzieciom dopisywały humory i wzajemnie dzieliły się one wrażeniami z
wycieczki.
T. Stachowicz
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Policja

straż pożarna
Zdarzenie z udziałem samochodu ciężarowego na 102 kilometrze trasy S8 w kierunku Wrocławia

Ciężarówka wjechała do rowu

Samochód ciężarowy zjechał do rowu
i przewrócił się na bok. Fot. KP PSP Kępno

31 maja br., około godziny 6.34,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem samochodu ciężarowego marki
Mercedes na 102 km trasy S8 w
kierunku Wrocławia. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
- Stwierdzono, że samochód ciężarowy zjechał do rowu i przewrócił

się na bok. Pojazdem podróżowały
dwie osoby, które opuściły go przed
przybyciem służb ratunkowych i
nie wymagały pomocy medycznej.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz odłączeniu zasilania w
pojeździe – poinformował kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

Zdarzenie na 93 kilometrze drogi ekspresowej S8

Zastępy z JRG Kępno, OSP Kępno i OSP Olszowa, a także Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego zostali wezwani do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji na stacji kolejowej w Krążkowach

Strażacy zadysponowani
do rozszczelnionej cysterny kolejowej

We wtorek, 4 czerwca br., około
godziny 2.17, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o rozszczelnieniu cysterny kolejowej na
stacji w Krążkowach. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Kępno i OSP Olszowa, a także
Specjalistyczną Grupę Ratownictwa
Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Oficera w
Dyspozycji Komendanta. Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek
ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że na bocznicy kolejowej stoi
skład pociągu z cysternami przewożącymi propan. Maszynista przebywał w lokomotywie. Rewident składu
przekazał informację o niewielkim
ulatnianiu się gazu z szóstej cysterny za lokomotywą. Nie było osób
poszkodowanych. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, następnie decyzją kierującego działaniami ratowniczymi wyznaczono strefę zagrożenia, wstrzymano ruch pociągów
oraz odłączono zasilanie trakcji. W
kolejnej fazie działań przy użyciu

detektora wielogazowego sprawdzono teren wokół cysterny oraz przy
uszkodzonym zaworze pod cysterną.
Detektor nie wykrył stężenia wybu-

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a detektory
nie wykazały zagrożenia. Fot. KP PSP Kępno

chowego – relacjonuje kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno. - Równocześnie sprawiono cztery linie
gaśnicze do zabezpieczenia miejsca
zdarzenia. Po przybyciu na miejsce
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego po-

Po telefonicznych uzgodnieniach
ze specjalistą transportu Lotos Kolej
oraz Głównym Dyspozytorem Zmianowym PKP ustalono, że skład pociągu zostanie dopuszczony do dalszej
trasy.
Oprac. KR

Kolizja drogowa na 104 kilometrze trasy S8 w kierunku Wrocławia

Bus i ciężarówka
zderzyły się na drodze S8
3 czerwca br., około godziny 5.31,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o zderzeniu busa z samochodem ciężarowym na 93 km
drogi ekspresowej S8. Na szczęście
w zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki

Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Bralin. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie odłączono zasilanie w uszkodzonym pojeździe.
Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję udrożniono
ruch na drodze – mówi kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w Goli doszło do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego

Zderzenie samochodu osobowego z dostawczym

1 czerwca br., około godziny 12.44, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na 104 km trasy S8
w kierunku Wrocławia. Doszło tam do zderzenia
samochodu osobowego z dostawczym. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz JRG Wieruszów. - Po
przeprowadzeniu rozpoznania nie stwierdzono
osób wymagających pomocy medycznej. Na potrzeby działań zablokowano ruch na trasie w kierunku Wrocławia. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz pomocy w
udrożnieniu ruchu na trasie po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję – relacjonuje kpt.
Paweł Michalski z KP PSP Kępno. Oprac. KR

Zdarzenie wyglądało groźnie, ale nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

Pożar samochodu osobowego w Bralinie

Wjechał w bariery i uszkodził Znów palił się samochód
zbiornik paliwa
W środę, 5 czerwca br., około
godziny 9.15, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o uderzeniu
samochodu ciężarowego w bariery
energochłonne na drodze wojewódzkiej nr 482 („stara ósemka”) w Goli.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie i OSP Tabor Wielki. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że samochód ciężarowy zjechał z drogi i uderzył w
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wtórnie przeprowadzono pomiary
strefy wokół cysterny. Pomiary specjalistów również nie stwierdziły zagrożenia – dodaje.

przydrożne barierki, uszkadzając
zbiornik paliwa. Pojazdem podróżował jedynie kierowca, który opuścił
go samodzielnie przed przybyciem
służb ratunkowych i nie wymagał
pomocy medycznej. Jeden pas ruchu został zablokowany na potrzeby działań. Strażacy zabezpieczyli
miejsce zdarzenia, dokonali sorpcji
rozlanych płynów eksploatacyjnych
oraz odłączyli zasilanie w uszkodzonym pojeździe. Po odholowaniu pojazdu usunięto uszkodzone barierki
– relacjonuje kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno.
Oprac. KR

29 maja br., około godziny 00.55,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o kolejnym pożarze
samochodu osobowego w Bralinie.
Do zdarzenia zadysponowano za-

stępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Bralin. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar komory
silnika samochodu osobowego. Po
przeprowadzeniu rozpoznania nie

stwierdzono osób poszkodowanych.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu jednego prądu gaśniczego
w natarciu na palący się pojazd, co
doprowadziło do ugaszenia pożaru.
Następnie samochód sprawdzono
kamerą termowizyjną, nie stwierdzając zagrożenia – mówi kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18% (81)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 81% (365)
( Wyniki na dzień 12.06.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie w finale IV Regionalnego
Turnieju Młodego Mechanizatora

Do Szkoły Podstawowej w Świbie zaproszono przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Uczniowie ZSP nr 2 finalistami Bezpieczne wakacje

23 maja 2019 r. w Zespole Szkół
im. Stanisława Mikołajczyka w
Opatówku odbyła się czwarta edycja Regionalnego Turnieju Młodego
Mechanizatora. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie repre-

Państwowa Straż Pożarna oraz m.in.
Delegatura Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa w Kaliszu. Wystartowali w nim uczniowie kierunków rolniczych szkół południowej
Wielkopolski.
W finale uczniowie musieli zmierzyć
się z zadaniami praktycznymi

zentowało trzech uczniów z klasy III
TA uczących się zawodu technika
agrobiznesu: Michał Adamski, Hubert Grygier i Maciej Tuszyński.
Turniej zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolska Izba Rolnicza,

Celami przedsięwzięcia są: propagowanie kultury technicznej oraz
bezpiecznego zachowania się podczas obsługi i eksploatacji maszyn
rolniczych, ugruntowanie przepisów ruchu drogowego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, a
także umiejętności postępowania
w sytuacjach zagrożenia oraz w

razie wypadku. Jednym z celów jest
również przygotowanie uczniów do
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Pierwszym etapem turnieju był
test wielokrotnego wyboru złożony z
25 pytań, po którym M. Tuszyński i
H. Grygier awansowali do finału. Następnie odbyła się część praktyczna,
składająca się z ośmiu elementów:
jazda sprawnościowa ciągnikiem Zetor 5320 z piłką na talerzu Stewarta,
rozpoznawanie środków smarnych,
rozpoznawanie rodzajów ogumienia,
„Sworzniem w punkt” z ciągnikiem
Case i ładowaczem czołowym, obsługa codzienna ciągnika rolniczego
Ursus C-330 z przyczepą, obsługa
techniczna opryskiwacza, zadania z
pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz zadania z ochrony przeciwpożarowej.
- Jak się okazało, tematyka
turnieju odpowiadała zwłaszcza
uczniom uczącym się w zawodzie
technika mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki, ale i tak nasi adepci
technikum agrobiznesu pozostawili w pokonanym polu wielu swoich
kolegów z innych szkół – komentuje
Jan Kokot, nauczyciel ZSP nr 2 w
Kępnie, który przygotował uczniów
do udziału w turnieju.
Gratulujemy sukcesu i życzymy
kolejnych, tak w szkole, jak i w przyszłej pracy zawodowej. Oprac. bem

Zawodnicy z Kępna wystartują w XXV Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi

Podczas spotkania policjanci przypomnieli
uczniom zasady bezpieczeństwa

Wszyscy z utęsknieniem czekają
na zbliżające się wakacje. Na ciepły
nadmorski piasek, radosne górskie
wycieczki czy beztroskie zabawy na
podwórku... Jednak równie ważne,
jak skuteczny wypoczynek, jest bezpieczeństwo najmłodszych. Dlatego
do Szkoły Podstawowej w Świbie
zaproszono przedstawicieli Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie, którzy
spotkali się z dziećmi z oddziałów
przedszkolnych oraz uczniami klas
I- VIII.
W trakcie wakacji szczególnie
ważne jest, aby najmłodsi wypoczęli i wrócili do swoich domów
bezpiecznie. W grupie rówieśników
nietrudno o nieodpowiedzialne i
nieprzemyślane zabawy, które mogą
skończyć się tragicznie. Podczas
spotkania policjanci przybliżyli i
przypomnieli zasady bezpieczeń-

stwa podczas kąpieli, przestrzegali
uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem
ognisk, organizowaniem zabaw w
niebezpiecznych miejscach oraz
właściwej postawie i zasadach ograniczonego zaufania w kontaktach z
osobami obcymi. Szczególną uwagę
zwrócono również na zagrożenia,
jakie mogą spotkać dzieci w Internecie, zachęcając je do spędzania
czasu wolnego na powietrzu oraz
na zabawach z rówieśnikami. Funkcjonariusze przypomnieli również
zasady bezpiecznego poruszania się
po drogach oraz właściwego przechodzenia przez jezdnię, a także mówili o konieczności powiadamiania
odpowiednich służb pod numerami
alarmowymi w uzasadnionych przypadkach.
T. Stachowicz

Młodzi sportowcy z medalami
Po rywalizacji na gminnym „podwórku” w sześciu konkurencjach
Czwartków Lekkoatletycznych – biegach na 60 m, 300 m, 600 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy), skokach
wzwyż i w dal oraz rzucie piłeczką
palantową – reprezentacja uczniów ze
szkół podstawowych gminy Kępno
wystartowała w finale wojewódzkim.
Celem zawodów jest propagowanie lekkiej atletyki oraz wybranie najlepszych młodych sportowców, którzy raz w roku mają szansę zmierzyć
się ze swoimi rówieśnikami z całego
kraju podczas finału ogólnopolskiego.

Finał wojewódzki odbył się 6
czerwca br. w Jarocinie. Partnerem
wiodącym zawodów jest Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, a projekt współfinansowany jest przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.
Dzieci walczyły bardzo dzielnie,
przeciwstawiając się swoim rówieśnikom, a także upalnej pogodzie, jaka
tego dnia panowały na stadionie. Z
Wielkopolskiego Finału
Czwartków
Lekkoatletycznych 20-osobowa kępińska reprezentacja wróciła z medalami. Wielu z

zawodników pobiło też swoje rekordy
życiowe. Gratulujemy!
Młodzi sportowcy z Kępna będą
dalej dowodzić swoich umiejętności,
siły, szybkości i sprawności podczas XXV Ogólnopolskiego Finału
Czwartków Lekkoatletycznych w
Łodzi, który odbędzie się w Łodzi
15 i 16 czerwca br.
KR
Dzieci walczyły dzielnie,
przeciwstawiając się rywalom

NAGRODZENI ZAWODNICY Z GMINY KĘPNO:

piłeczką palantową
Fryderyk Ochap (r. 2008, SP nr 3 Kępno) – 1. miejsce w rzucie
na 600 m
biegu
w
miejsce
1.
–
Kępno)
1
nr
SP
2008,
(r.
Amelia Kuchciak
na 1000 m
Hubert Brząkała (r. 2006, SP Mikorzyn) – 2. miejsce w biegu
na 300 m
Marta Kądziela (r. 2006, SP nr 3 Kępno) – 4. miejsce w biegu
wzwyż
skoku
w
miejsce
5.
–
n)
Mikorzy
SP
2008,
(r.
Mucha
a
Zuzann
wzwyż
skoku
w
miejsce
6.
–
Maja Karkowska (r. 2007, SP Krążkowy)
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Region

gmina
Dzień Baniek Mydlanych na kępińskim Rynku

Finał miejski turnieju Deichmanna

Bańkowe, kolorowe szaleństwo

Mieszkańcy świetnie bawili się podczas
tworzenia baniek mydlanych

Zacięta walka młodych piłkarzy
8 czerwca br. zawodnicy Klubu Piłkarskiego Krążkowy – sekcja
żak rozegrali finał miejski turnieju
Deichmanna. Jest to turniej rozgrywany w całej Polsce w 30 miastach.
W Kępnie w kategorii U-9 brało
udział 15 drużyn. W 1/8 finału młodzi piłkarze wygrali z Sycowem 5:0,
a w ćwierćfinale – ze Słupią 5:1. W
półfinale zmierzyli się z Marcinkami

Kępno i choć mecz był wyrównany,
to jednak drużynie z Krążkowych
zabrakło nieco szczęścia, w wyniku
czego przegrali 1:3.
Do rywalizacji o trzecie miejsce przyszło im zagrać z drużyną
Reiss Kalisz. Zawodnicy KP Krążkowy przez cały mecz prowadzili, a
w końcówce przeciwnik wyrównał
wynik. Konieczna była dogrywka,

Zawodnicy z KP Krążkowy – sekcja żak wywalczyli 3. miejsce

która nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia. W rzutach karnych to
właśnie piłkarze KP Krążkowy byli
bardziej skuteczni. Bramkarz obronił
strzał zawodnika z Kalisza, dzięki
czemu drużyna wywalczyła trzecie
miejsce. W finale po zaciętej grze
wygrali piłkarze Reiss Kępno. W
wyborze Króla Strzelców uhonorowano zawodnika z KP Krążkowy –
Maćka – który zajął trzecie miejsce.
W KP Krążkowy – sekcja żak od samego początku przyjęto zasadę, że
bramkę zdobywa drużyna i bramkę
traci drużyna, a więc każdy zawodnik, niezależnie na jakiej pozycji gra,
jest współautorem sukcesu.
Co ciekawe, jeszcze tego samego dnia, dzięki zaproszeniu rodziców kapitana drużyny, rozegrano
dodatkowy mecz w drużynowym,
zaprzyjaźnionym gronie, gdzie mieszane składy kadry trenerskiej zagrały przeciwko reszcie. Zabawa była
przednia!
KP Krążkowy

1 czerwca br. na kępińskim Rynku odbywało się wydarzenie niezwykłe, radosne i wielobarwne – Bubble
Day, czyli Dzień Baniek Mydlanych.
Niedzielne popołudnie mieniło się wszystkimi kolorami tęczy.
Wydarzenie, zorganizowane dzięki
„Bombini”, „Fun Invest” i Gminie
Kępno, przyciągnęło tłumy mieszkańców – zwłaszcza najmłodszych
– którzy prześcigali się w tworzeniu
jak najpiękniejszych i największych
baniek, które przebędą jak najdłuższy dystans. Strefa z darmowym płynem do puszczania wielkich baniek,

pokazy baniek, zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami, a także
zamek dmuchany Słonia Bombini,
przekąski, smakołyki i strefa wypoczynku – organizatorzy zadbali o to,
by wszyscy bawili się znakomicie. A
do zabawy przyłączyły się nie nie tylko dzieci, ale również dorośli – wiek
nie grał tu roli. Na miejscu możliwy
był też zakup płynu i akcesoriów do
robienia baniek.
Kępno to jeden z wielu przystanków w kolorowym tournée po Polsce,
w który wyruszyły Bańki Mydlane.
KR
Bańki mydlane to zabawa nie
tylko dla dzieci, ale i dorosłych

echo rychtala
czerwiec 2019, nr 23 (890)
Wizyta przedstawicieli gminy Rychtal na Węgrzech

Spotkania pisarki Doroty Schrammek z uczniami szkół w
Drożkach, Rychtalu i Wielkim Buczku

Z wizytą u przyjaciół z Węgier
Od 28 do 31 maja br. delegacja z gminy Rychtal przebywała w
partnerskiej gminie Kömlő na Węgrzech. Delegacja udała się tam na
zaproszenie burmistrza Tamása
Turó celem wymiany polsko-węgierskiej. Była to pierwsza tego rodzaju wymiana w obecnej kadencji.
Głównym założeniem wyjazdu było
poznanie kultury oraz zwyczajów
panujących na Węgrzech, poznanie
lokalnych przedsiębiorców oraz rozwijającego się przemysłu lokalnego.
Podczas wizyty delegatami z
Polski z ramienia gminy Kömlő zaopiekowała się zastępca burmistrza
Gáboré Sipos oraz zastępca se-
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kretarza Besenyeiné Albert Judit.
Partnerzy z obu gminy położyli nacisk na omówienie funkcjonowania
lokalnych samorządów. Padło wiele
pytań i odpowiedzi, głównie w sprawie problemów, z jakimi borykają
się samorządy oraz sposobów na radzenie sobie z nimi. Uczestnicy wymiany odwiedzili m.in. urząd gminy,
publiczną szkołę, przedszkole oraz
kościół. W planie wizyty były także:
zwiedzanie miasta powiatowego Eger
oraz stolicy Węgier Budapesztu oraz
zwiedzanie Parlamentu.
W skład delegacji wchodzili:
wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk, przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Olejnik, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewelina
Szymańska, lokalni przedsiębiorcy: Tadeusz Jończak – klasyfikator
gruntów z Drożek, Krzysztof Solarz
– właściciel gospodarstwa rolnego z
Wielkiego Buczku, Celina Kindler
– właścicielka pracowni krawieckiej
z Rychtala i Dominik Sikora – właściciel firmy „MEBLE NOVA” ze
Stogniewic oraz pracownicy Urzędu Gminy: kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Agnieszka Sobczyk i inspektor ds. organizacyjnych Robert
Adamek.
Oprac. KR
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Uczniowie rozmawiali z pisarką
28 maja br. Gminna Biblioteka
Publiczna w Rychtalu zorganizowała
dla uczniów szkół w Drożkach, Rychtalu i Wielkim Buczku cykl spotkań
autorskich z pisarką Dorotą Schrammek. Pisarka, oprócz powieści dla
dorosłych, pisze również dla dzieci
i młodzieży. Jej „Niepełka” porusza
temat niepełnosprawności i często
wybierana jest przez nauczycieli jako
lektura uzupełniająca. Podczas spotkań autorka opowiedziała uczniom,
skąd czerpie tematy do swoich ksią-

żek, zachęcała do czytania oraz
wskazywała, jakie zagrożenia wynikają z nieumiejętnego korzystania z
Internetu.
Spotkania z pisarzami są znakomitymi okazjami do zdobycia autografu i tak było również podczas
wtorkowego spotkania, gdy do D.
Schrammek ustawiały się długie kolejki, być może, jej przyszłych czytelników. Każda szkoła otrzymała
ponadto egzemplarz książki z dedykacją autorki.
E. Walków

Region

gmina
1 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbył
się piknik rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców

wieści znad pomianki
czerwiec 2019, nr 24 (926)

Mama, tata, dziecko
Jubileusz okazją do prezentacji dorobku i świetna zabawa

10-lecie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Opatowskiej

Członkowie Koła PZERiI w Łęce
Opatowskiej uroczyście obchodzili
swój jubileusz 30 maja 2019 r.
Uroczystości rozpoczęły się
mszą św. odprawioną w kościele pa-

nych miejscowości: Byczyny, Kępna
i Wieruszowa. Jego działalność obejmuje różnorodne sfery: kulturę, wypoczynek, turystykę, krajoznawstwo,
sport i organizację wolnego czasu.

Dla uczestników jubileuszu
zaśpiewał chór „Echo”

rafialnym w Siemianicach, po której zaproszono licznie przybyłych
uczestników jubileuszowych obchodów do Zajazdu Wielkopolskiego.
Gości, członków Koła, mieszkańców
gminy Łęka Opatowska i powiatu kępińskiego powitała przewodnicząca
Zofia Kucharska. Na uroczystość
przybyli między innymi: poseł Bożena Henczyca, wójt gminy Łęka
Opatowska Adam Kopis, samorządowcy, reprezentanci środowiska senioralnego, a także przedstawiciele
organizacji, stowarzyszeń i placówek
oświatowych.
Bogatą historię Koła zobrazowała przygotowana prezentacja multimedialna. Przypomniano, iż zebranie
założycielskie odbyło się 29 maja
2009 r. w sali Domu Strażaka-Rolnika w Łęce Opatowskiej. Uczestniczyły w nim 63 osoby.
Obecnie Koło w Łęce Opatowskiej liczy ponad 170 członków i
zrzesza seniorów z terenu całej gminy
Łęka Opatowska, ale również ościen-

Odbiorcami inicjatyw i twórczości
członków Koła są nie tylko emeryci,
ale również lokalne środowisko, w
którym działają, co sprzyja integracji
międzypokoleniowej.
Podczas części artystycznej wystąpił chór „Echo” pod batutą Jadwigi Kłodnickiej. Kierująca teatrem

amatorskim „Ławka” Jadwiga Piszczałka zaprezentowała zebranym na
ekranie fragmenty wszystkich sztuk
teatralnych wystawionych w ciągu
minionych lat, a Jolanta Brzezińska
wykonała humorystyczny monolog
„Zakupy”.
Na ręce przewodniczącej Z. Kucharskiej goście złożyli serdeczne
gratulacje, podziękowania za dotychczasową wspaniałą działalność Koła
oraz życzenia zdrowia, siły, pogody
ducha i optymizmu dla wszystkich
jego członków. Nie zabrakło też upominków i kwiatów wręczanych świętującym seniorom.
Całemu wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna, obrazująca
przebieg działalności Koła w Łęce
Opatowskiej. Można było obejrzeć
kroniki jego działalności, dokonując przy tym pamiątkowego wpisu.
Przygotowywano także ekspozycję,
ukazującą talenty plastyczne zrzeszonych w Kole osób. Nie zabrakło
wyszywanych i malowanych obrazów, prac wykonanych szydełkiem,
z papieru, metodą decupage, a także
ciekawie zdobionych naczyń.
Oprac. bem

Podczas uroczystości goście nie szczędzili
ciepłych słów oraz kwiatów i upominków

Spotkanie z pisarzem Zbigniewem Kołbą w bibliotece w Opatowie

Uczymy się dla siebie

Sentencja „Uczymy się dla siebie, a najbliższym sprawiamy radość
tym, co umiemy” była mottem spotkania, które odbyło się 21 maja 2019
r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.
Uczniowie klas I i II Szkoły Podstawowej w Opatowie spotkali się ze
Zbigniewem Kołbą, autorem książki
dla dzieci „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”.
Książka adresowana jest do
dzieci młodszych, radzących sobie
z czytaniem. Opowiada o chłopcu
imieniem Piotruś oraz o miejscowościach kojarzących się z zabawnymi
nazwami, a także nazwami zwierząt
czy ptaków, pokazuje też, jak korzystać z atlasów. Dodatkowym atutem
książki są informacje o tym, jak się
uczyć efektywnie oraz jak przez zabawę można nauczyć się odnajdywania miejscowości na mapie.

- W trakcie spotkania autor podkreślał, jak ważne dla rozwoju dzieci
są sen i prawidłowy odpoczynek oraz
jakie aktywności mogą na niego

trakcie spotkania, odpowiadając na
liczne zagadki, dzięki czemu spotkanie miało bardzo dynamiczny i
żywiołowy charakter.
Dzieci aktywnie
uczestniczyły w spotkaniu

negatywnie wpływać. Przekonywał
uczniów do czytania książek i pogłębiania dzięki nim wiedzy – relacjonują bibliotekarki z Opatowa. - Dzieci
mogły się swoją wiedzą wykazać w

Na zakończenie gość rozdawał
dzieciom autografy oraz wpisał się do
księgi pamiątkowej biblioteki.
Oprac. bem

W organizację rodzinnej imprezy
włączyli się również strażacy

Podczas imprezy animatorzy z
firmy „Good Party” wspaniale zintegrowali dzieci, rodziców i dziadków.
Przygotowali liczne atrakcje, a wśród
nich znalazły się między innymi:
malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, dmuchańce, zabawy
muzyczno-ruchowe oraz bańki mydlane. W parku odbył się mecz piłki
nożnej uczniowie kontra ojcowie. W

tym roku wygrali uczniowie. Dodatkowo dziewczyny grały z matkami w
zbijaka - wygrały mamy.
Kolejną atrakcją był pokaz wozu
strażackiego, który woził dzieci, prezentowano też sprzęt strażacki. Można było skosztować pysznych wypieków oraz kiełbasek z grilla.
Pogoda dopisała i wszyscy bawili
się znakomicie.
Oprac. bem

Rozegrano międzypokoleniowe mecze

Szkoły Podstawowe w Łęce Opatowskiej oraz Trzebieniu
zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu „Aktywna tablica”

Interaktywna tablica

w gminie Łęka Opatowska
Szkoła Podstawowa w Łęce
Opatowskiej oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebieniu
zostały zakwalifikowane do objęcia
wsparciem finansowym w 2019 r. w
ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019
„Aktywna tablica”.
W ramach programu Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej otrzymała maksymalną kwotę wsparcia
finansowego w wysokości 14.000
zł. Wkład własny Gminy Łęka Opatowska wyniesie 3.500 zł. W ramach

zadania zakupione zostaną 2 interaktywne monitory dotykowe.
Również Szkoła Podstawowa
w Trzebieniu otrzymała 14.000 zł maksymalną kwotę wsparcie finansowego. Dzięki temu placówka wzbogaci się o 3 interaktywne monitory
dotykowe. Podobnie jak w przypadku
placówki z Łęki Opatowskiej koszt
całkowity zadania wynosi 17.500
zł, a wkład finansowy samorządu to
3.500 zł.
Zakupione w ramach programu
nowoczesne pomoce dydaktyczne
będą wykorzystane przez nauczycieli
i uczniów w toku realizacji podstawy
programowej.
Oprac. bem
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gmina
G£OS TRZCINICY
czerwiec 2019, nr 24 (1090)

W niedzielę, 2 czerwca 2019 roku w Laskach odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka

Turniej piłki nożnej żaków i orlików zorganizowany został z okazji Dnia Dziecka na boisku sportowym w Trzcinicy

Turniej żaków i orlików
Animator sportu Przemysław
Fuczyło na terenie stadionu sportowego w Trzcinicy zorganizował turniej piłki nożnej dla drużyn w grupie
wiekowej żaków i orlików,
który odbył się 1 czerwca
2019 r.
Z uwagi na to, że klubowe rozgrywki sportowe
organizowane przez Kaliski Okręgowy Związek
Piłki Nożnej zakończyły
się już w tym sezonie, była
to dla startujących zespołów dobra okazja do rywalizacji i sprawdzenia się w
pojedynkach z lokalnymi
drużynami.

Do zawodów w grupie żaków
zgłosiły się: 2 drużyny z Trębaczowa,
2 drużyny z Trzcinicy oraz drużyna
z Wołczyna.

Natomiast w grupie starszej, tj.
orlików rywalizowały: 2 drużyny z
Galewic i 2 drużyny z Trzcinicy.
- Najważniejsza w tym dniu
była dobra zabawa, a wyniki
sportowe zeszły na drugi plan
- podkreślają organizatorzy
imprezy.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali pamiątkowe medale. Dużą atrakcją w tym dniu
był również ostatni mecz rozegrany pomiędzy grupą dziewczynek a grupą chłopaków.
Po części sportowej dla
młodych zawodników został
Piękną pamiątką były medale, które
przygotowany drobny poczęotrzymali wszyscy zawodnicy
stunek.
Oprac. bem

Niedziela pełna radości
Organizatorami festynu byli:
Rada Sołecka Laski we współpracy z
Radą Sołecką i przedstawicielami wsi
Smardze, Radą Rodziców oraz Zespołem Szkół w Laskach, LZS Laski,
OSP Laski, jak również KGW Laski i
KGW Smardze. Nie zabrakło również
sponsorów, którzy wsparli finansowo
organizację imprezy.
W bogatym programie festynu
znalazły się m.in. malowanie twarzy, szczudlarze, animator, balonowe

zwierzątka, bańki mydlane oraz pokazy strażackie. Wszystkie te atrakcje w sposób kreatywny wzbogaciły
czas wolny mieszkańców Lasek i
okolic. W trakcie trwania festynu
Rada Sołecka zadbała o smaczny poczęstunek dla wszystkich biorących
w nim udział.
Podczas niedzielnego popołudnia
uczestnicy imprezy świetnie się bawili w przyjemnej, rodzinnej atmosferze.		
Oprac. bem

Swoje umiejętności
zaprezentowali strażacy

XVI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II

Recytowali utwory papieża Polaka
29 maja 2019 roku w Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Laskach
odbył się XVI Powiatowy Konkurs
Recytatorski Poezji Jana Pawła II,
którego otwarcia dokonała wicedyrektor szkoły Piotr Czarnasiak.
W tym roku w konkursie wzięło
udział ponad 40 uczestników. Każdy przygotował po dwa utwory. Na
scenie zaprezentowali się również

uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi, Wieruszowie i Ostrowie
Wielkopolskim.
Nagrody ufundował wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik, a wrę-

czyła je sekretarz Renata Ciemny.
Nad przebiegiem konkursu czuwali organizatorzy: Magdalena Skóra i Renata Marczak.
Oprac. bem

W konkursie o uczestniczyło 40 uczniów
z powiatu kępińskiego

Wyniki

Kategoria IV-VI SP:
1. Iga Rogowska (SP nr 3 w Kępnie)
2. Alicja Wylęga (SP Łęka Mroczeńska)
3. Łukasz Papiór (SP Trzcinica)
Wyróżnienie - Kacper Rabiega (SP Baranów)
Kategoria VII-VIII i III gimnazjum:
1. Wiktoria Gniłka (SP Drożki)
2. Wiktoria Bielińska (SP Laski)
3. Zuzanna Bollin (SP nr nr 3 w Kępnie)
Wyróżnienie - Maja Najdek (SP nr 3 w Kępnie)
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Gminna Mała Olimpiada Matematyczna odbyła się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w
Laskach

Rozliczona została inwestycja polegająca na kompleksowej modernizacji energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach

Matematyczne zmagania drugoklasistów

W matematycznych zmaganiach,
28 maja br., udział wzięło dwanaścioro uczniów klas II ze szkół w Trzcinicy i Laskach.
Powitała ich, otwierająca konkurs, dyrektor Hanna Smyrek, która życzyła małym matematykom
powodzenia. Głos zabrał także wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
przekazując uczniom słowa wsparcia
i życząc sukcesów. Włodarz pogratulował startującym w konkursie matematycznej pasji.
W trakcie olimpiady dzieci rozwiązywały zadania matematyczne
W konkursie wystartowało dwanaścioro
uczniów klas II ze szkół w Trzcinicy i Laskach

Inwestycja rozliczona
Każdy uczestnik olimpiady
otrzymał nagrodę książkową

wymagające sprawności rachunkowej i logicznego myślenia. Miały na
to godzinę.
Pierwsze miejsce ex aequo zajęły:
Martyna Laske (ZS Laski) i Milena
Mikołajczyk (ZS Laski). Na drugim
miejscu uplasował się Jan Parzonka
(ZS Trzcinica), a na trzeciej pozycji:
Grzegorz Jeż (ZS Laski) i Maksymilian Rabiega (ZS Trzcinica).
Nagrody zostały ufundowane
przez wójta gminy Trzcinica. Każdy
uczestnik olimpiady otrzymał książkę, a laureaci gry planszowe oraz nagrody książkowe.
Oprac. bem

Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży – Perzów 2019

Mickiewicz i Słowacki na perzowskiej scenie

wystawiła „Balladynę”
Juliusza Słowackiego.
Obydwie grupy stanęły na wysokości zadania. Ciekawe scenariusze,
scenografia i warsztat aktorski młodych adeptów
sztuki teatralnej zdecydowały o bardzo wysokim
poziomie przedstawień.
Po skończonych występach jury zasiadające
wśród publiczności wybrało najlepszych aktorów, którymi okazały się:
Uczniowie z Perzowa i Trębaczowa w tym roku
Justyna Wyrwas i Zosia
zaprezentowali inscenizacje romantycznej klasyki
Brząkała.
Obie grupy teatralne
zostały nagrodzone pamiątkowymi
Dzień ten nie byłby tak udany,
statuetkami oraz słodyczami.
gdyby nie ogromne zaangażowanie
nauczycieli: Doroty Więckowskiej
i Marceliny Smyczyńskiej z ZS w
Trębaczowie oraz Małgorzaty Poślod i Grzegorza Góreckiego ze
szkoły w Perzowie, którzy poświęcili
swój czas i włożyli wiele wysiłku w
przygotowanie przedstawień.
- Dziękujemy i z niecierpliwością
czekamy na kolejne tak udane prezentacje! - komentują organizatorzy
kolejnej edycji teatralnego przedsięwzięcia.
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną zorganizowały
Oprac. bem
Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży już po raz trzeci

1.272.986,31 zł, z czego 556.654,32
zł stanowiła wcześniej wypłacona
zaliczka, a kwota 716.331,99 zł była
refundacją podniesionych kosztów.
Oprac. bem

Na zadanie zrealizowane w szkole w Laskach
Gmina Trzcinica pozyskała dofinansowanie w
wysokości blisko 1 mln 300 tys. zł

Tradycyjnie już Biblioteka Publiczna w Perzowie włączyła się w tym roku w organizację akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”

GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2019, nr 24 (877)

6 czerwca 2019 roku sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie wypełniła się młodymi
aktorami. Tego dnia już po raz trzeci
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną
zorganizowały Prezentacje Teatralne
Dzieci i Młodzieży.
Na scenie zaprezentowały się
grupy teatralne, działające w Zespołach Szkół w Perzowie oraz Trębaczowie. Młodzi aktorzy mieli okazję
wystąpić przed dużą publicznością.
Ich prezentacje podziwiali bowiem
najmłodsi oraz goście na czele z wójtem gminy Perzów Danutą Froń.
W tym roku grupa teatralna z
Perzowa przedstawiła II część „Dziadów” Adama Mickiewicza, natomiast młodzież z ZS w Trębaczowie

24 maja 2019 roku do Urzędu
Gminy Trzcinica wpłynęła kwota
716.331,99 zł, będąca ostatecznym
rozliczeniem inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna
wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole
Szkół w Laskach”.
Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła
1.781.738,29 zł. Gmina Trzcinica na to zadanie otrzymała
dofinansowanie w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania to

Sportowcy czytają dzieciom

W tym roku spotkanie czytelnicze odbyło się
5 czerwca w Przedszkolu w Perzowie

Od 1 do 9 czerwca br. trwał XVII lorowy i pyszny tort oraz dmuchana
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie- zjeżdżalnia. Takie niespodzianki dla
ciom pod hasłem „Sportowcy czytają najmłodszych stały się już tradycją
dzieciom”. Jak co roku, Biblioteka perzowskich spotkań czytelniczych.
Oprac. bem
Publiczna w Perzowie przyłączyła się
do akcji, organizując spotkanie czytelnicze.
W tym roku odbyło się ono 5 czerwca w
Przedszkolu w Perzowie. W czasie spotkania
dzieciom czytali: Łukasz Lulek – trener karate oraz Danuta Froń
– wójt gminy Perzów.
Dzieci wysłuchały
bajki oraz zadawały pytania odnośnie dyscypliny, jaką jest karate. Kolejnymi atrakcjami dla Dzieci wysłuchały bajki oraz zadawały
dzieci okazały się: ko- pytania trenerowi karate
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2019, nr 24 (1200)
Festyn rodzinny w przedszkolu „Kwiaty Polskie”

W Urzędzie Gminy Bralin podpisano umowę na remont
elewacji dawnej Pastorówki z rekonstrukcją ganku oraz
budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Pastorówka
z umową na remont

4 czerwca br. w Urzędzie Gminy Bralin podpisano umowę z firmą
„AG-Bud” Krystian Korus na zadanie pn. „Remont elewacji budynku
z rekonstrukcją pierwotnego ganku
oraz budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach”.

konane następujące prace: remont
elewacji, odtworzenie odróbek dekarskich dachu, wykonanie nowych
rur spustowych oraz rynien dachu,
likwidacja wtórnego ganku w elewacji frontowej, rozbiórka stropu
ganku, rozbiórka ścian ganku do
poziomu murów pierwotnego tara-

„Mama i tata,
to najpiękniejsze słowa świata”
Rada Rodziców, we współpracy
z dyrekcją oraz pracownikami Przedszkola Samorządowego „Kwiaty Polskie” i Żłobka „Wiosenka” w Bralinie, 2 czerwca br. zorganizowała dla

dzieci oraz miejscowej społeczności
festyn rodzinny pod hasłem: „Mama
i tata, to najpiękniejsze słowa świata”.
Imprezę uroczyście rozpoczęła
dyrektor przedszkola Teresa Mi-

Wśród atrakcji dla najmłodszych
znalazł się m.in. suchy basen

chalska, a poprowadził wodzirej.
Na początku dla swoich kochanych
rodziców w przeróżnych tańcach zaprezentowały się dzieci z poszczególnych grup. Następnie przyszedł czas
na zabawę. Wśród atrakcji dla najmłodszych znalazły się: dmuchańce,
suchy basen, fotobudka, malowanie
twarzy, przejażdżki wozem strażackim, przejażdżki na kucyku czy bańki mydlane.
Podobnie jak w ubiegłych latach,
dla dorosłych uczestników nie zabrakło loterii fantowej oraz licytacji.
Na spragnionych i wygłodniałych
czekała kawiarenka z domowym ciastem, kawą, herbatą, specjały z grilla
i pyszny bigos.
Tegoroczna impreza była bardzo
udana. Sprzyjały jej słoneczna aura i
miła atmosfera, którą stworzyli licznie przybyli rodzice z dziećmi i goście. 		
KW

„Cała Polska czyta dzieciom” w Bralinie

Zabawa z Zębową Wróżką
7 czerwca br. Biblioteka Publiczna w Bralinie zorganizowała kolejne
głośne czytanie dla najmłodszych.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z
Przedszkola Samorządowego „Kwiaty Polskie” w Bralinie, które przybyły
pod opieką Marii Lemanik, Małgorzaty Wachowiak i Natalii Zataj. W
ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, ogłoszonego przez Fundację ABCXXI „Cała
Polska czyta dzieciom”, tym razem
bajkę o magicznych przygodach Zębowej Wróżki przeczytali: sekretarz
gminy Bralin Ewelina Pieles, koordynator wojewódzki, członek Rady

14

Koordynatorów Fundacji ABCXXI
„Cała Polska czyta dzieciom”, Renata Gość, proboszcz bralińskiej parafii ks. kanonik Roman Krzyżaniak,
stomatolog Anna Bohm oraz gość
specjalny, bohaterka opowiadania
– Zębowa Wróżka. W rolę wróżki
wcieliła się instruktorka tańca Daria
Pietrzykowska.
Po wysłuchaniu bajki Wróżka zadawała dzieciom pytania do tekstu,
a prawidłowe odpowiedzi nagradzała słodkościami. Podczas spotkania
znalazł się czas na dziecięcy taniec
z Zębuszką i wspomnienia dzieci o
swoich utraconych ząbkach. Zacza-

rowana postać z bajki, przysłuchując
się wypowiedziom najmłodszych,
swoim magicznym wzrokiem wypatrywała nowych dziecięcych ząbków,
które chciała posadzić w krainie
chmur, aby wyrosły z nich piękne
gwiazdy. Prezentem dla dzieci od
lektorów była piękna książka „Bajki
i wiersze naszego dzieciństwa” którą na ręce wychowawczyni przekazała E. Pieles. Natomiast R. Gość, w
imieniu swoim i Fundacji ABCXXI,
wręczyła dyplomy uznania dla lektorów i instytucji wspierających
kampanię społeczną „Cała Polska
czyta dzieciom”. 		
KW
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Przedstawiciel firmy „AG-bud” wraz
z wójtem P. Hołosiem po podpisaniu umowy

Dawna Pastorówka to budynek
znajdujący się w Bralinie przy ul.
3 maja 9. Do niedawna służył jako
ośrodek zdrowia dla mieszkańców
gminy. Wartość zadania to 557.190
zł, z czego 63,63 % kosztów kwalifikowanych pokryje dofinansowanie z
Urzędu Marszałkowskiego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach zadania zostaną wy-

su, montaż nowego okna oraz drzwi
wejściowych w odtwarzanej elewacji frontowej, odtworzenie tarasu i
wykonanie schodów zewnętrznych
oraz wykonanie pochylni dla osób
niepełnosprawnych przy elewacji
wschodniej.
Inwestycja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach, a zakończenie prac przewidziane zostało na
30 listopada br.
KW

W maju zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na zakup
sprzętu ogrodniczego w ramach funduszu sołeckiego. Zostało ono przeprowadzone zgodnie z terminami ustawowymi i wewnętrznym regulaminem urzędu

Sprzęt ogrodniczy w sołectwach
w ramach funduszu sołeckiego
Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu całego zamówienia w pierwszych dniach czerwca odbyła się duża
dostawa sprzętu ogrodniczego dla
sołectw z terenu gminy Bralin. Do
sołectwa Czermin dostarczono kosiarkę samojezdną i kosę spalinową,
do sołectwa Tabor Wielki – kosiarkę
samojezdną, do sołectwa Tabor Mały
– kosiarkę spalinową, a do sołectwa
Gola – również kosiarkę spalinową.
Zakup sprzętu był możliwy i został sfinansowany ze środków przeznaczonych na sołectwa w ramach
funduszu sołeckiego. Sprzęt trafił do
sołectw, które w poprzednim roku
złożyły w odpowiednich terminach
wnioski na projekty, realizowane w

ramach Funduszu Sołeckiego na 2019
r. i dotyczące zakupu sprzętu ogrodniczego.
Nowy sprzęt tworzy sołectwom
możliwości ich funkcjonowania, a co
najważniejsze, pokazuje, że fundusz
sołecki ma wiele zalet. Pieniądze
przeznaczone dla sołectw w ramach
funduszu są pieniędzmi, którymi
w całości zarządza dane sołectwo.
Sprzęt ogrodniczy to pierwsze efekty skutecznego działania programu
w gminie Bralin, dlatego kolejne sołectwa już w najbliższych tygodniach
będą miały realizowane swoje zapisane w ramach funduszu sołeckiego
zadania.
KW
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Zespół muzyczny „Wężyk Band” ze Szkoły Podstawowej w
Mroczeniu nagrał już drugą płytę

kurier baranowa
czerwiec 2019, nr 24 (1119)
Warsztaty ze znaną podróżniczką Marzeną Filipczak w Bibliotece w Mroczeniu

W podróży po dalekim świecie
5 czerwca br. w Bibliotece w Mroczeniu odbyły się warsztaty pn. „Jak
dorosnę, będę podróżnikiem” ze
znaną podróżniczką Marzeną Filipczak. Wzięli w nim udział uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej.

książek i poradników podróżniczych,
a także „specjalistka od wypraw w
pojedynkę”, zabrała uczestników
spotkania w podróż, m.in. po dalekiej Azji: Indiach, Tajlandii, Malezji,
Wietnamie, Kambodży. Autorka prezentowała na slajdach barwne fotogra-

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć
pamiątkowego zdjęcia z Marzeną Filipczak

Jak wędrować bezpiecznie po
świecie? Jak niedrogo podróżować i
poznawać mniej lub bardziej znane
miejsca? Tego mogli dowiedzieć się
uczestnicy spotkania. Zaproszony
gość – znana globtroterka, autorka

fie z podróży, opowiadając o każdym
z odwiedzonych przez siebie miejsc.
Prezentację uzupełniały ciekawostki o
ludziach, miejscach czy zwierzętach.
Wirtualną wędrówkę rozpoczęła
od Islandii — wyspy gejzerów, lodow-

ców i wulkanów. W tym fascynującym
kraju, zamieszkałym przez potomków
Wikingów, nadal powszechna jest
wiara w elfy i trolle. Albania, Macedonia, Mołdawia, Republika Naddniestrzańska – to malownicze rejony
Europy, w których współczesność
przeplata się ze starożytnością.
Na spotkaniu można było dowiedzieć się, jak zaplanować tanio podróż w pojedynkę, na co trzeba uważać, wyprawiając się na drugi koniec
świata, a także kogo prosić o pomoc.
Jak udowadnia M. Filipczak – pieszo
można przemierzyć nawet Islandię, a
przeżyć, wspomnień i spotkań z ludźmi nikt nam nie odbierze. Uczestników spotkania szczególnie zainteresowała anegdota o niebezpiecznym
spotkaniu z małpami oraz o niecodziennych środkach lokomocji. Po
zakończonej prezentacji autorka odpowiadała na pytania uczestników i
zaprezentowała pamiątki z podróży.
Zadanie zostało zrealizowane w
ramach programu: „Partnerstwo dla
książki” i zostało dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
E. Lesiak

Biblioteka w Mroczeniu gościła Łukasza Wierzbickiego – słynnego podróżnika, autora
książek dla dzieci i młodzieży

Łukasz Wierzbicki w mroczeńskiej bibliotece

Łukasz Wierzbicki przeprowadził
niezwykle ciekawe warsztaty pn. „Afryka Kazika i inne opowieści”, w których
uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych w Donaborowie oraz Grębaninie. Autor ciekawie i z humorem

z nimi cały szlak bojowy przez Iran, Irak,
Palestynę, Egipt do Włoch, jak również
brał udział w bitwie pod Monte Cassino.
W drugiej części spotkania pisarz
zaprezentował swoją najnowszą powieść: „Ocean to pikuś”. Opowiada w

Autor opowiedział młodym czytelnikom wiele
interesujących historii o polskich podróżnikach

opowiedział młodym czytelnikom wiele
interesujących historii o polskich podróżnikach, o których pisze na kartach swoich
książek. Wszystkie publikacje Ł. Wierzbickiego opisują prawdziwe historie, które usłyszał od swojego dziadka, sąsiadki
oraz przyjaciela. W książce „Afryka Kazika” przedstawił historię Kazimierza
Nowaka, który w latach 30. XX wieku
przemierzył Afrykę rowerem. Opowieść
o przygodach niezwykłego podróżnika
ubarwił mnóstwem anegdot, humorem,
talentem aktorskim oraz prezentacją
multimedialną, w którą były wplecione
odgłosy zwierząt i fragmenty filmów.
Największy zachwyt dzieci wzbudziła
historia niedźwiadka Wojtka, przyjaciela
żołnierzy z Armii Andersa, który przebył

niej historię Aleksandra Doby, 70-latka, który jako pierwszy przepłynął
kajakiem ocean. I to aż trzykrotnie!
W czasie warsztatów uczestnicy odegrali scenę z książki „Ocean to pikuś”,
przedstawiającą walkę A. Doby z rekinem. Mieli również okazję rozpoznawać ślady zwierząt.
Podczas spotkania podróżnik zachęcał wszystkich do poszukiwania
przygód oraz poznawania historii poprzez czytanie książek podróżniczych i
odkrywania nawet bliskich okolic, gdyż
wychodząc naprzeciw swoim marzeniom, można odkryć ciekawe rzeczy.
Na koniec spotkania dzieci ustawiły się
w długiej kolejce i cierpliwie czekały,
by zdobyć autograf pisarza.
Zadanie zostało zrealizowane w
ramach programu: „Partnerstwo dla
książki” i dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
E. Lesiak

„Wężyk Band”

z drugim krążkiem

Obecny skład zespołu „Wężyk Band”
ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

„Kocham Wolność” – taki tytuł
nosi już drugi krążek zespołu muzycznego „Wężyk Band” ze Szkoły
Podstawowej w Mroczeniu. Po raz
kolejny zespół zaprasza słuchaczy do
odbycia wspólnej podróży przez polską muzykę pop. 11 coverów, wyselekcjonowanych w oparciu o utwory
związane z 100 rocznicą Odzyskania
Niepodległości, to powrót do czasów,
kiedy w domach rządziły przeboje z
repertuaru m.in. Chłopców z Placu
Broni, Stanisława Soyki czy Obywatela G.C. Pierwszy, debiutancki
krążek „Wężyk Band”, wydany został wiosną 2018 r. Zaledwie kilka
miesięcy później, bo już we wrześniu
2018 r., kiedy to stary skład zespołu

ustąpił miejsca zupełnie nowemu,
zaczęła powstawać druga płyta. Zespół, poprzez swoje covery, dzieli się
własną, świeżą interpretacją utworów
polskiej sceny muzycznej. Wachlarz
gatunków muzycznych sprawia, że
krążek trafia w gusta nie tylko młodzieży, ale również starszej publiczności. Dla samego zespołu płyta
jest wspaniałą pamiątką z pobytu w
szkole w Mroczeniu, a także zwieńczeniem wieloletniej pracy nad umiejętnościami muzycznymi.
Album powstawał we współpracy z Urzędem Gminy Baranów, Radą
Rodziców Szkoły Podstawowej w
Mroczeniu i „StudioPlay”.
Alicja Kaźmierczak

jutro
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.

Dzieci z zainteresowaniem
słuchały opowieści

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

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

rolnicze

Sprzedam działkę budowlaną - Drożki.
Tel. 880 722 069.
(TK 151/06/19)

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
48 m2 w bloku - Kępno, od m-ca lipca 2019.
Tel. 667 572 438.
(TK 135/05/19)

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

Sprzedam działkę 20 arów - okolice Taboru
Małego. Tel. 694 510 322.
(TK 144/06/19)
Sprzedam: działkę rolną 2 ha Chojęcin, z możliwością podziału i
zabudowy oraz działkę budowlaną
36 arów - Chojęcin. Tel. 793 008 958.
(TK 148/06/19)
Sprzedam działki 10-arowe - Tabor Wielki,
od 35 tys. zł. Tel. 692 954 115.
(TK 149/06/19)
Sprzedam gospodarstwo rolne z zabudowaniem o pow. 9,50 ha - Brzezinki. Cena do
uzgodnienia. Tel. 790 295 168.
(TK 137/05/19)

Do wynajęcia mieszkanie 54 m2, dwupokojowe, I piętro, w kamienicy (centrum Kępna).
Tel. 604 904 358.
(TK 133/05/19)
szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

US£UGI
Masaż. Tel. 694 096 722. (TK 142/06/19)

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

Sprzedam opla astrę H, 2006 r., 1.4 silnik,
benzyna. Tel. 663 676 978.
(TK 139/06/19)
Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.
Sprzedam forda focusa MK2,
rok 2005, 1.6 TDCi, 90 KM.
Cena do negocjacji. Tel. 723 430 524.
(TK 129/05/19)

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
różne
Oddam kotki w dobre ręce.
Tel. 608 654 244.
(TK 147/06/19)
kupię

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)

Kupię obrazy Antoniego Serbeńskiego.
Tel. 880 435 435.
(TK 150 /06/19)

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

Sprzedaż drewna opałowego, bukowego,
suchego z dowozem. Więcej informacji
pod numerem telefonu 62 / 78 10 366 lub
osobiście w firmie STOLMER, Mroczeń 7,
63-604 Baranów w godzinach 7:00-17:00.
(TK 146/06/19)

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

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

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)

motoryzacja

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedam 1,5 ha ziemi pod zabudowę
przemysłową przy trasie nr 8.
Tel. 605 667 074.
(TK 382/12/18)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

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

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

sprzedam

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.

Firma tapicerska

Wrocławski Teatr Współczesny
im. Edmunda Wiercińskiego
50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza 12
www.wteatrw.pl

pilnie poszukuje

Biuro sprzedaży
i kontaktu z widzami

handlowca

pn. – pt., godz. 9.00-16.00
tel. 71 358 89 41
71 358 89 20
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Kasa biletowa

wt. – sb., godz. 12.00-19.00
niedziele i święta – 2 godz. przed
spektaklem tel. 71 358 89 22

Bilety można też kupić na: wteatrw.pl
Ceny biletów: 32 / 24 PLN
Przypominamy, że po rozpoczęciu spektaklu nie można
wchodzić na widownię. Spóźnionym widzom teatr nie zwraca
należności za niewykorzystane bilety.

oraz dwóch kierowców kat. C.
Kontakt:
661 476 393, 661 607 839,
lub 667 475 003.
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

CZERWIEC 2019

Widownie Dużej Sceny i Sceny na Strychu przystosowane
są dla widzów niepełnosprawnych.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w repertuarze.
TEALTRALNA SALA ZABAW – teatr dla rodziców
Przedstawienia, podczas których zapewniamy bezpłatną
opiekę dla Waszych pociech.
MECENASI

01 sb / 19.00 /
02 nd / 18.00

GENIALNA PRZYJACIÓŁKA

04 wt / 19.00

GENIALNA PRZYJACIÓŁKA

05 śr / 19.00

GENIALNA PRZYJACIÓŁKA

08 sb / 18.30 /
09 nd / 18.30
11 wt / 18.30
12 śr / 18.30

PANNA NIKT

13 cz / 19.00 /
14 pt / 19.00
16 nd / 18.00

GWIAZDA

22 sb / 19.15 /
23 nd / 18.15
25 wt / 19.15

PIDŻAMOWCY

GENIALNA PRZYJACIÓŁKA

PANNA NIKT
PANNA NIKT
PANNA NIKT

GWIAZDA
GWIAZDA

PIDŻAMOWCY
PIDŻAMOWCY

PARTNERZY

28–30 pt–nd

Festiwal Dramatu
STREFY KONTAKTU. Czytania

28 pt / 19.15 /

DOSŁOWNIE FIZYCZNY SKURCZ SERCA

29 sb / 16.00 /

PATOFORMY
CYBER EGG
TO, CO SIĘ JUŻ NIE STANIE

PATRONI MEDIALNI

30 nd / 16.00/

Festiwal Dramatu
STREFY KONTAKTU. Czytania
28–30.06.2019
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SPOTKANIE Z AUTORAMI SZTUK

Ogłoszenia

reklamy

motoryzacja

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

Zatrudnię osobę na cały etat do pracy w
gastronomii - Kępno. Tel. 601 664 232.
(TK 145/06/19)
Meble Skąpski zatrudni: operatora centrum
wiertarskiego Skiper 100, magazynierów
oraz osoby do produkcji mebli. Informacje
w siedzibie firmy Donaborów 40
lub tel. 665 521 471.
(TK 143/06/19)

Zgłoszenia:

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

Firma ogólnobudowlana zatrudni pracowników na stanowiska: dekarzy, cieśli,
zbrojarzy, brukarzy, pomocników brukarzy,
operatorów koparko-ładowarki. Wynagrodzenie od 3,5 do 6 tys. zł. Praca na miejscu.
Tel: do godz 15:00 – 783 081 888, po godz
15:00 – 605 467 605.
(TK 138/05/19)

pon.-pt. 8.00-16.00.

Podejmę pracę jako

kierowca

w transporcie krajowym
- doświadczenie zawodowe,
- wszystkie kategorie
prawa jazdy,
- aktualne uprawnienia
na przewozy osób i rzeczy.
Posiadam uprawnienia
i doświadczenie
jako operator
wózka widłowego.

Telefon: 600 924 739.

Firma Novotex w Taborze Wielkim
zatrudni pracownika na stanowisko

Firma Ares w Krążkowach zatrudni:
tapicerów. BARDZO WYSOKIE
WYNAGRODZENIE. Tel. 604 848 194.
(TK 134/05/19)

mechanik pojazdów
samochodowych.

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

Dobre warunki pracy i płacy.
Kontakt: 603 940 767.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

do wynajęcia

TAPICERÓW

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

komfortowe mieszkanie

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

do wynajęcia

SUKNIE ŚLUBNE

lokal handlowo-usługowy

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

o powierzchni 21 m2

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

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

kontakt: 600 959 111.

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

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

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
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Recenzje

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Diane Chamberlain - „Cień matki”
Annie O’Neill była kochającą matką i żoną. Wszyscy mieszkańcy Kiss River kochali ją za wielkie serce. Annie posiadała jednak pewną mroczną tajemnicę, która ujrzała światło dzienne dopiero
wiele lat po jej tragicznej śmierci. Lacey O’Neill, córka Annie, przez dwanaście lat we wszystkim
naśladowała matkę. Aż wstrząsająca prawda, którą w końcu ją poznała, zachwiała fundamentami
jej życia. Kolejnym ciosem była śmierć bliskiej przyjaciółki z dzieciństwa. Zgodnie z ostatnią wolą
zmarłej Lacey została prawną opiekunką jedenastoletniej Mackenzie, córki Jessiki. Teraz, chcąc nie
chcąc, musi odnaleźć się w roli matki. Skomplikowane życie uczuciowe Lacey oraz dwóch mężczyzn
zabiegających o jej względy na pewno nie ułatwiają zadania. Tym bardziej, że Mackenzie niczego nie
zamierza jej tego ułatwić, ani tym bardziej swojemu ojcu, którego poznała dzięki nowej opiekunce.
Tymczasem morderca Annie za dobre sprawowanie wkrótce wyjdzie na wolność. O’Neillowie i całe
Kiss River postanawiają do tego nie dopuścić. Najtrudniejsze wyzwanie czeka Lacey. To ona będzie
musiała zmierzyć się z przeszłością i wybrać pomiędzy zemstą i przebaczeniem, lękiem i miłością.

Fundacja Wrota Wielkopolski

informuje tegorocznych maturzystów o możliwości
ubiegania się o stypendium w ramach Programu Stypendiów
Pomostowych, w wysokości 5.000 zł (tj. 500 zł × 10 miesięcy).
Mogą je otrzymać maturzyści, którzy uzyskają dobre wyniki
na maturze, którzy będą dalej kontynuować naukę
na studiach dziennych, realizowanych w polskich
publicznych uczelniach akademickich.
Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekraczać1688 zł brutto.

Wnioski o rekomendacje należy złożyć
w terminie do 14 lipca 2019 r.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej
http://wrotawielkopolski.org.pl

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Olivier Guez - „Zniknięcie Josefa Mengele”
Rok 1949. Josef Mengele przybywa do Argentyny. Ukrywając się pod różnymi fałszywymi nazwiskami, ten lekarz, były oprawca w Auschwitz, wierzy, że na nowo ułoży sobie życie w Buenos
Aires. Argentyna pod rządami Peróna jest przychylna zbiegom, podczas gdy cały świat pragnie zapomnieć o nazistowskich zbrodniach. Tropienie zbrodniarzy zostaje jednak z czasem wznowione i
Mengele musi uciec do Paragwaju, następnie do Brazylii. W przebraniu, zżerany strachem, zmienia
kolejne kryjówki, nie zaznając spokoju… aż do śmierci na plaży w tajemniczych okolicznościach w 1979 roku. Jak ten były esesman mógł przez trzydzieści lat wymykać
się z zastawianych sieci? „Zniknięcie Josefa Mengele” prowadzi czytelnika w samo jądro ciemności. Dawni naziści, agenci Mosadu, chciwe kobiety i operetkowi dyktatorzy
przewijają się przez świat naznaczony fanatyzmem, polityką, pieniędzmi i ambicjami.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Pedro Juan Gutierrez - „Brudna trylogia o Hawanie”
Cyniczne i pozbawione złudzeń świadectwo człowieka, który w latach dziewięćdziesiątych jest
mieszkańcem Hawany. Niegdyś dziennikarz i człowiek mający swe miejsce w społeczeństwie, obecnie stał się pariasem systemu. Pedro Juan – zbieżność imion bohatera i autora znacząca – żyje nad
brzegiem przepaści. Mimo że mieszka w samym centrum Hawany (w obskurnej ruderze na dachu
wieżowca), jest całkowicie zepchnięty na margines. Z chirurgiczną precyzją przeprowadza sekcję
otaczającej go rzeczywistości. A jest to rzeczywistość szokująca. Pedro Juan bezlitośnie wydobywa
na jaw wszystkie jej elementy: seks, wszechobecny głód, politykę, rozczarowanie, marzenia, beznadziejność, rum i humor. Szybkie tempo, niespodziewane pointy, egzotyka butwiejącej dyktatury i
przeraźliwy autentyzm opisywanych epizodów – wszystko to sprawia, że „Brudna trylogia o Hawanie” oscyluje między tropikalną bujnością i rozpasaniem a mrocznym klimatem
powieści Bukowskiego.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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

tel .:

Krzy¿ówka nr 24
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 12 czerwca 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. Diane Chamberlain - „Cień matki”,
2. Olivier Guez - „Zniknięcie Josefa Mengele”,
3.	Pedro Juan Gutierrez - „Brudna trylogia o Hawanie”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 23 nagrody otrzymuj¹:

Justyna Magaj (Lipka),
Marian Kulik (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Jeśli masz jeszcze trochę dni wolnych do wykorzystania, weź urlop i wyjedź daleko od marudzącego
szefa i narzekającej rodziny. Nie podejmuj ważnych
decyzji, nie podpisuj niczego ważnego, jeżeli nie
musisz.

Byk 21 IV – 21 V
Tydzień sprzyja rozpoczynaniu ważnych przedsięwzięć. Rzucisz się na głęboką wodę, a okoliczności
okażą się sprzyjające. Zawrzesz nowe znajomości,
dowiesz się o nowych faktach i interesujących sprawach. W pracy czeka cię ważne zadanie.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W szkole lub na studiach otrzymasz zadanie, z którego będziesz się musiał wywiązać. Okaże się, że
masz zdolności lub wiedzę, jakich brakuje innym
osobom w twoim otoczeniu. Okoliczności ci sprzyjają, więc zabierz się do pracy.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Burchacińscy” - 13.06.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 14.06.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 15.06.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 16.06.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 17.06.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 18.06.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 19.06.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.

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

Znajdź nowe hobby, poznaj ludzi, którzy są inni, niż
twoi dotychczasowi przyjaciele. Trochę odmiany w
życiu towarzyskim dobrze ci zrobi. Pogódź się z porażką, a nawet rozstaniem.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nastąpią ważne wydarzenia, dostaniesz przełomowe wiadomości i sprawy ruszą do przodu. Zbyt długie wahanie spowoduje straty i niezadowolenie twoich szefów lub ludzi, od których zależy przyszłość
twojej kariery.

Panna 23 VIII – 22 IX
Czeka cię rozmowa, która wyjaśni twoje wątpliwości. W sprawach zawodowych pojawi się propozycja lub okazja, na jaką czekałeś. Szansa ta dotyczyć będzie zupełnie nowego pola działania.

Waga 23 IX – 23 X
Zastanów się, czy twoje plany są realne. Możesz
marzyć o czymś, co wcale nie okaże się dla ciebie
właściwe. Skoncentruj się na ważnych sprawach,
nie licz na przyszłe korzyści.

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

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
To sprzyjający moment, aby cieszyć się życiem
i jego darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj nowych ludzi. W pracy będzie mniej trudnych
spraw, a więcej okazji do wymiany doświadczeń.

Ryby 19 II – 20 III
Nie będziesz zwlekać z tym, co ważne. Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Twój przykład pokaże innym,
jak działać. Nie bądź więc zdziwiony, jeśli okaże się,
że masz naśladowców lub nawet uczniów.

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

Z teki Marka Kameckiego

Rozmowa z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem
sprawi, że zobaczysz swoje sprawy w innym świetle. Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony,
ale w końcu wyciągniesz z tego słuszne wnioski.

(62) 78 292

kontakt:

Zaryzykuj i zacznij realizować swoje marzenia. Nie
czekaj do następnego tygodnia, taka szansa może
się już nie powtórzyć! Bliscy na pewno ci pomogą,
tylko odważ się na ten pierwszy krok!

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, w 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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FC Midtjylland
chce wykupić Rafała Kurzawę
W ostatnim, zimowym oknie transferowym Rafał Kurzawa został wypożyczony z Amiens SC do FC Midtjylland. Świbianin nie zdołał się jednak na dłużej przebić do podstawowej jedenastki duńskiego zespołu. Mimo to, duński pracodawca chce wykupić go z Amiens. Duński klub chce zatrzymać byłego gracza Zgody Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków
Kępno, bo z FC Midtjylland ma odejść latem Marc Dal Hende, z którym to Rafał Kurzawa przegrywał rywalizację na
lewej pomocy.

W cieniu dobiegających końca w Polsce finałów piłkarskich Mistrzostw Świata do lat 20 odbędzie się finisz ligowego sezonu w okręgu kaliskim. Część zespołów zakończyła już zmagania, ale na większości szczeblów rozgrywane będą ostatnie kolejki

NASI
w LIGACH
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

33. kolejka | wiosna 2019
KP Starogard Gdański – Mieszko Gniezno – 1:2 (1:0)
NA BOISKU: 1-75 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 59. minucie
Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

34. kolejka | wiosna 2019
Lechia Dzierżoniów – Ślęza Wrocław – 1:5 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:3 w 53. minucie
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

34. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Miedź II Legnica – 5:2 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Wiktor Łuczak
(Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

34. kolejka | wiosna 2019
Agroplon Głuszyna – Miedź II Legnica – 5:2 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

33. kolejka | wiosna 2019
MKS Kutno – RKS Radomsko – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mikołaj Glinkowski
(GKS Bełchatów)
I Liga Wojewódzka Junior Młodszy

13. kolejka | wiosna 2019
GKS Bełchatów – Andrespolia Wiśniowa G. – 2:3 (2:2)
NA BOISKU: cały mecz

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Coraz mniej niewiadomych w ligach
Sezon 2018/2019 nieuchronnie zbliża się ku końcowi. W ligach oraz klasach rozgrywkowych pozostaje już coraz
mniej niewiadomych. Znamy zespoły, które zapewniły sobie awans oraz te, które nie zdołały zachować ligowego bytu. W trzeciej lidze, Lidze Międzyokręgowej, Kaliskiej Klasie Okręgowej i Kaliskiej Klasie A rozgrywane są
ostatnie kolejki. Inni walczą w barażach o awans. W dzisiejszym numerze przedstawiamy podsumowanie wydarzeń na finiszu rozgrywek.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Sytuacja w ligach na finiszu sezonu.
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Sport

piłka nożna
IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Tylko trzy kolejki pozostały do zakończenia czwartoligowego
sezonu 2018/2019. W walce o awans wciąż liczą się trzy zespoły, ale największe szanse na mistrzostwo ma drużyna z Wągrowca. Niepewna ligowego bytu jest tylko jedna drużyna z naszego regionu

Polonia już pewna utrzymania
Mimo wysokiej porażki w Kórniku piłkarze z Alei Marcinkowskiego zapewnili sobie utrzymanie w czwartej lidze na kolejny sezon. W ostatnich trzech meczach sezonu Polonię czekają więc mecze, których stawką będzie poprawienie pozycji w tabeli. Tymczasem na szczycie tabeli
trwa odliczanie do zakończenia sezonu. Na najlepszej drodze do mistrzostwa i awansu jest Nielba Wągrowiec, która ma sześć punktów
przewagi nad Lubuszaninem Trzcianka.

Polonia przegrała z Kotwicą Kórnik 1:5 (0:1) w meczu wyjazdowym
rozegranym w ramach 35. kolejki
czwartej ligi. Po dwie bramki zdobyli Mieszko Pytlak i Adam Śniegowski, a wynik ustalił Aleksander
Kram. Honorową bramkę dla kępnian zdobył z kolei Wojciech Drygas. Przed meczem kępnianie mieli
cztery punkty przewagi nad drużyną
z Kórnika, lecz to miejscowi byli faworytem spotkania. Kotwica po słabej rundzie jesiennej, na wiosnę jest
jedną z najlepszych drużyn ligi. Wynik otworzył w 21. minucie Mieszko
Pytlak. Mimo sytuacji z obu stron
to gospodarze schodzili na przerwę

Wyniki 35. kolejki
KSS Kotwica Kórnik
KKS Polonia Kępno

5 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Mieszko Pytlak - 21’, 1:1
Wojciech Drygas - 63’, 2:1 Mieszko
Pytlak - 70’ (z karnego), 3:1 Adam Śniegowski - 79’, 4:1 Adam Śniegowski - 81’,
5:1 Aleksander Kram - 89’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola
(Wojciech Drygas - 56’), Witold Kamoś (Mikołaj
Gretkiewicz - 75’), Maciej Sikora (Adrian Holak
- 56’), Remigiusz Hojka, Bernard Fai Ndukong,
Miłosz Konieczny, Jakub Górecki, Borys Wawrzyniak (Leonardo Okeke - 60’), Łukasz Walczak, Karol Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (0)
MLKP Warta Międzychód 1 (1)

Bramki: 0:1 Jarosław Krysiak - 38’, 1:1
Radosław Barabasz - 49’, 2:1 Mateusz
Bany - 52’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 (2)
KS Sokół Pniewy
1 (1)

Bramki: 1:0 Tomasz Graczyk - 13’, 2:0
Krystian Skórczyński - 45’, 2:1 Bartłomiej Graczyk - 45’, 3:1 Dawid Zając - 50’,
4:1 Jakub Smura - 57’, 5:1 Błażej Telichowski - 75’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (1)
SKS Unia Swarzędz
4 (2)

Bramki: 1:0 Mariusz Poślednik - 7’, 1:1
Hubert Goncerzewicz - 11’, 1:2 Hubert
Goncerzewicz - 19’, 1:3 Mateusz Świergiel - 56’, 2:3 Łukasz Wiącek - 64’, 2:4
Gerard Pińczuk - 68’, 3:4 Krystian Mokrzycki - 89’.

LZS Orkan Śmiłowo
KS Opatówek

1 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Stayko Stoychev - 7’, 0:2 Kacper Rybka - 34’, 1:2 Damian Buczek - 61’.

przy minimalnym prowadzeniu. Po
zmianie stron trener Bogdan Kowalczyk szybko dokonał trzech zmian,
dając szanse pokazania się zmiennikom. Do wyrównania doprowadził
tuż po upływie godziny gry Wojciech Drygas. W 70. minucie gospodarze otrzymali od sędziego bardzo
kontrowersyjny rzut karny, który na
bramkę zamienił Mieszko Pytlak.
Na domiar złego kilka chwil później
kontuzjowany boisko opuścił Witold
Kamoś. Od tego momentu gra Polonii w defensywie mocno się posypała. Gospodarze wykorzystali słabszą
dyspozycję kępnian w obronie, czego
efektem były kolejne bramki. Ostatecznie Polonia przegrała 1:5. Jak się
później okazało, za sprawą porażki
Warty Międzychód zarówno Polonia
jak i Kotwica są pewne utrzymania
w czwartej lidze. Zaledwie jednego
oczka do utrzymania brakuje Victorii
Września i Tarnovii Tarnowo Podgórne. Pewna degradacji jest już jednak
Krobianka Krobia. Polonia za tydzień
zmierzy się z walczącym o ligowy
byt Klubem Sportowym Opatówek.
Wydarzeniami minionej kolejki
były między innymi derby regionu
pomiędzy LKS-em Gołuchów i Centrą Ostrów Wielkopolski. Trzy punk-

LKS Gołuchów
1 (1)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 1:0 Marcin Szymkowiak - 21’,
1:1 Szymon Kucharski - 43’, 1:2 Miłosz
Nowicki - 62’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (1)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (0)

Bramki: 1:0 Daniel Armatys - 5’, 2:0 Dawid Kuczyński - 65’, 2:1 Adam Niedzielski - 67’.

KS Polonia 1912 Leszno
MKS Olimpia Koło

2 (1)
2 (2)

KP Obra 1912 Kościan
MKS Victoria Września

0 (0)
1 (0)

LZS Krobianka Krobia
MKS Nielba Wągrowiec

2 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Patryk Olczyk - 12’, 0:2
Bartosz Kowalski - 27’ (z karnego), 1:2
Konrad Juskowiak - 45’, 2:2 Paweł Stachowiak - 67’.
Bramka: 0:1 Hubert Oczkowski - 67’.

Bramki: 0:1 Mateusz Rozmarynowski 21’, 0:2 Rafał Leśniewski - 76’, 1:2 Miłosz
Urbański - 79’, 1:3 Jakub Kubiński - 81’,
2:3 Aleksander Woźniak - 87’.

ty w tym emocjonującym meczu zainkasowali ostrowianie. Choć pierwsi
na prowadzenie wyszli piłkarze LKS-u Gołuchów, ich radość nie trwała
długo, bo tuż przed przerwą goście
wyrównali, pokazując, że nie przyjechali przegrać. Z resztą było to widać
od pierwszych minut. Kto był na stadionie w Gołuchowie, na pewno nie
żałuje. O ile Centra Ostrów Wielkopolski zdawała się na początku mieć
optyczną przewagę, skuteczniejsi pod
bramką byli gospodarze, którzy jako
pierwsi strzelili gola. Autorem bramki na 1:0 w 21. minucie był Marcin
Szymkowiak. To widocznie podcięło
skrzydła gościom, ale nie na długo.
Jeszcze przed przerwą Centra doprowadziła do wyrównania po golu Szymona Kucharskiego w 43. minucie.
Podopieczni Mariusza Posadzego
drugą część spotkania rozpoczęli z
jeszcze większym animuszem, coraz
częściej stwarzając sobie przewagę
na boisku. Goście zauważyli też, że
prawe skrzydło rywali nie funkcjonuje najlepiej. Świetnie odnalazł się
tam Miłosz Nowicki, który zapuszczał się z piłką pod samo pole karne
i straszył piłkarzy LKS-u kolejnymi
rajdami. Jeden z nich przyniósł świetną okazję do wyjścia na prowadzenie,
którą młody zawodnik bezlitośnie
wykorzystał.		
BAS
Najskuteczniejsi strzelcy
26
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
24
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
24
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
21
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
20
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
20
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
18
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
15
Bartłomiej Graczyk (Sokół Pniewy)
15
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
15
Tomasz Neumann (Unia Swarzędz)
Program 36. kolejki
Sobota, 15 czerwca 2019 roku
11:00
Sokół Pniewy – Obra Kościan
12:00
Centra Ostrów – Orkan Śmiłowo
13:00
KS Opatówek – Polonia Kępno
13:00
Zjednoczeni – Lubuszanin
14:00
Unia Swarzędz – Tarnovia Tarnowo
15:00
Olimpia Koło – Ostrovia Ostrów
15:00
Nielba Wągrowiec – Polonia Leszno
16:00
Kotwica Kórnik – Krobianka Krobia
16:00
Victoria Września – Pogoń Nowe S.
Niedziela, 16 czerwca 2019 roku
16:00
Warta Międzychód – LKS Gołuchów

Piłka nożna >>> Rafał Kurzawa nie łapał się regularnie do składu FC Midtjylland, ale
jak informują duńskie media, klub będzie czynił starania, aby wykupić świbianina z francuskiego Amiens SC

Duńczycy chcą wykupić Kurzawę
W ostatnim zimowym oknie transferowym Rafał Kurzawa został wypożyczony z Amiens SC do FC Mitdjylland. Pochodzący ze Świby zawodnik nie zdołał się jednak na dłużej przebić do podstawowej jedenastki
duńskiego zespołu. Mimo to obecny pracodawca chce go wykupić. Duński klub chce zatrzymać Kurzawę, bo
z FC Midtjylland ma odejść Marc Dal Hende, który ma niepodważalną pozycję na lewej pomocy.

Z pewnością przenosząc się zimą
do FC Midtjylland świbianin liczył na
więcej szans gry. Co prawda zagrał w
siedmiu spotkaniach duńskiej drużyny, ale w trzech ostatnich pojedynkach
w ogóle nie wszedł na murawę. Polak

22
II

przegrywa rywalizację na lewej pomocy z Marc Dal Hende. Tyle tylko,
że 28-letni Duńczyk w letnim oknie
transferowym ma opuścić FC Midtjylland. I najprawdopodobniej dlatego
szefowie klubu chcę wykupić Rafała

Kurzawę z francuskiego Amiens SC.
Nie podano informacji, ile Duńczycy
chcą zapłacić Francuzom za lewego
pomocnika, który od momentu przyjścia do FC Mitdjylland strzelił jedną
bramkę i zaliczył dwie asysty. BAS
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III Liga Grupa 2
33. kolejka | wiosna 2019
KKS Kalisz – Bałtyk Gdynia .....................– 3:0
Pogoń II Szczecin – Świt Skolwin ..............– 1:1
Chemik Bydgoszcz – Wierzyca Pelplin ......– 3:2
Górnik Konin – Jarota Jarocin .................– 2:2
Lech II Poznań – Radunia Stężyca ............– 3:1
Polonia Środa – Kotwica Kołobrzeg ..........– 2:1
Sokół Kleczew – Bałtyk Koszalin ..............– 3:1
KP Starogard Gdański – Mieszko Gniezno –. 1:2
Gwardia Koszalin – Wda Świecie ........– 3:0 wo.
1. KKS Lech II Poznań
32 72 82:30
2. KKS Kalisz
33 69 70:36
3. KS Radunia Stężyca
33 66 71:36
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
33 65 64:41
5. KS Polonia Środa Wlkp.
33 60 58:40
6. MKS Mieszko Gniezno
33 58 71:53
7. KS Świt Skolwin-Szczecin
33 55 48:33
8. SKS Bałtyk Gdynia
33 54 56:49
9. KS Sokół Kleczew
33 53 48:47
10. KP Starogard Gdański
33 48 52:35
11. MKS Pogoń II Szczecin
33 42 49:59
12. KS Górnik Konin
33 38 43:55
13. JKS Jarota Jarocin
33 38 35:46
14. KKPN Bałtyk Koszalin
33 37 56:75
15. KS Gwardia Koszalin
33 33 35:65
16. BKS Chemik Bydgoszcz
33 30 38:64
17. KS Wierzyca Pelplin
32 14 33:75
18. KS Wda Świecie
33 8 20:90
IV Liga Grupa Wielkopolska
35. kolejka | wiosna 2019
Kotwica Kórnik – Polonia Kępno ..............– 5:1
Ostrovia Ostrów – Unia Swarzędz ............– 3:4
Lubuszanin – Warta Międzychód ..............– 2:1
Tarnovia Tarnowo – Sokół Pniewy ...........– 5:1
LKS Gołuchów – Centra Ostrów ................– 1:2
Polonia Leszno – Olimpia Koło .................– 2:2
Obra Kościan – Victoria Września .............– 0:1
Krobianka Krobia – Nielba Wągrowiec .....– 2:3
Orkan Śmiłowo – KS Opatówek ...............– 1:2
Pogoń Nowe S. – Zjednoczeni ..................– 2:1
1. MKS Nielba Wągrowiec
35 80 83:39
2. MKS Lubuszanin Trzcianka 35 74 78:31
3. SKS Unia Swarzędz
35 73 76:48
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 35 65 74:48

5. LKS Gołuchów
35 56 69:46
6. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 35 55 64:51
7. LZS Orkan Śmiłowo
35 53 58:50
8. KP Obra 1912 Kościan
35 52 47:44
9. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 35 51 54:52
10. KS Polonia 1912 Leszno
35 51 53:41
11. KKS Polonia Kępno
35 48 56:59
12. KSS Kotwica Kórnik
35 47 73:68
13. MKS Victoria Września
35 45 50:40
14. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 35 45 56:60
15. KS Opatówek
35 43 42:63
16. KS Sokół Pniewy
35 39 43:84
17. MLKP Warta Międzychód 35 36 53:73
18. LZS Krobianka Krobia
35 29 37:90
19. MKS Olimpia Koło
35 21 42:83
20. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 35 20 41:79
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
29. kolejka | wiosna 2019
Victoria Ostrzeszów – Orzeł Mroczeń ........– 2:2
Astra Krotoszyn – Tulisia Tuliszków ..........– 3:0
SKP Słupca – Tur Turek ...........................– 1:1
Biały Orzeł – Zieloni Koźminek ................– 2:2
Odolanovia – Piast Kobylin ......................– 2:3
Polonus Kazimierz – Stal Pleszew ............– 1:1
Raszkowianka – GKS Sompolno ...............– 2:5
Piast Czekanów – Wilki Wilczyn ...............– 1:4
22. kolejka | wiosna 2019
Odolanovia – Piast Czekanów ..................– 0:0
1. KP Victoria Ostrzeszów
29 74 95:28
2. SKP Słupca
29 59 85:44
3. MLKS Odolanovia Odolanów 29 58 65:30
4. LZS Orzeł Mroczeń
29 56 72:37
5. KS Piast Kobylin
29 46 50:49
6. KS Stal Pleszew
29 45 62:42
7. GKS Wilki Wilczyn
29 45 58:39
8. KKS Astra Krotoszyn
29 43 44:46
9. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 29 40 47:48
10. MGKS Tulisia Tuliszków
29 39 49:63
11. GKS Sompolno
29 36 45:61
12. MKS Tur 1921 Turek
29 34 34:40
13. LKS Piast Czekanów
29 29 35:60
14. LKS Raszkowianka Raszków 29 28 31:82
15. GOS Zieloni Koźminek
29 15 24:77
16. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 29 13 32:82

Piłka nożna >>> Trwa odliczanie dni do rozpoczęcia młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 21. Za pośrednictwem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wciąż można
nabyć bilety na mecze z udziałem naszej reprezentacji

Bilety na młodzieżowe Euro

wciąż do nabycia

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że za pośrednictwem związku można nabywać jeszcze bilety na spotkania Mistrzostw Europy U-21, które już w niedzielę rozpoczynają się we Włoszech. Reprezentacja Polski w fazie
grupowej zmierzy się z Włochami, Belgią oraz Hiszpanią.
Przed dwoma laty czempionat
odbywał się na boiskach w Polsce,
wówczas biało-czerwoni nie wyszli z
grupy. Do tegorocznej imprezy podopieczni Czesława Michniewicza
zakwalifikowali się eliminując w barażach Portugalię. Losowanie przydzieliło na mistrzostwach Polakom
bardzo wymagających rywali. Reprezentacja Polski zagra w grupie A
z gospodarzami, Hiszpanią i Belgią.
Udział w mistrzostwach biało-czerwoni rozpoczną 16 czerwca (godz.
18:30) od meczu z Belgią. Trzy dni
później (19.06, godz. 21:00) Polacy
zagrają w Bolonii z Włochami, a na

zakończenie fazy grupowej rywalem
naszej reprezentacji będzie Hiszpania
(22.06, godz. 21:00). Półfinały zostaną rozegrane 27 czerwca w Bolonii
oraz Reggio Emilia, a finał 30 czerwca w Udine. Warto dodać, że impreza
jest zarazem ostatnim etapem eliminacji do igrzysk olimpijskich, które w
przyszłym roku odbędą się w Tokio.
Awans na igrzyska wywalczą cztery
najlepsze zespoły, a więc półfinaliści
mistrzostw Europy. Jeśli w tym gronie znajdą się Anglicy, wówczas rozegrany zostanie baraż pomiędzy pozostałymi ekipami z drugich miejsc.
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Liga Międzyokręgowa Grupa 3 Kalisz-Konin >>> Do zakończenia sezonu na zapleczu
czwartej ligi pozostała jeszcze jedna kolejka. Ostatnia seria gier zaplanowana została na
najbliższą sobotę. Ostatniej kolejce sezonu raczej nie będą już towarzyszyć tak wielkie emocje jak wcześniejszym. Losy awansu i mistrzostwa są już rozstrzygnięte od kilku tygodni

Liga na finiszu i wciąż jedna niewiadoma

Przed ostatnią kolejką w grupie Kalisko-Konińskiej Ligi Międzyokręgowej większość rozstrzygnięć
jest wszystkim znana. Te, nad którymi wciąż wisi znak zapytania, dotyczą wyłącznie zespołów walczących o podium rozgrywek. O dwa miejsca walczą wciąż trzy zespoły – SKP Słupca, Odolanovia
Odolanów oraz Orzeł Mroczeń. Przed decydującą kolejką pod kreską znajdują się piłkarze z Mroczenia, a w nieco bardziej komfortowej sytuacji są zespoły SKP i Odolanovii.
Nie ma wątpliwości, że ostatniej
kolejce sezonu raczej nie będą już
towarzyszyć tak wielkie emocje jak
wcześniejszym. Losy mistrzostwa
ligi międzyokręgowej i awansu do
czwartej ligi są już rozstrzygnięte,
ale nie oznacza to, że finisz na zapleczu czwartej ligi emocji nie przyniesie. Korespondencyjny pojedynek
o miejsca na podium toczyć będą

Wyniki 29. kolejki
KP Victoria Ostrzeszów
LZS Orzeł Mroczeń

2 (0)
2 (0)

Bramki: 1:0 Maciej Stawiński - 51’, 2:0
Michał Mazurek - 59’, 2:1 Rafał Janicki 63’, 2:2 Kamil Jurasik - 64’.
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski, Dariusz Luźniak (Tobiasz Rabiega - 8’), Bartosz
Moś, Daniel Parzybót, Miłosz Jędrzejewski,
Kamil Jurasik, Marcin Grądowy, Rafał Janicki,
Kacper Małolepszy, Marcin Górecki. Trener:
Marek Wojtasiak.

SKP Słupca
MKS Tur 1921 Turek

1 (0)
1 (1)

KKS Astra Krotoszyn
MGKS Tulisia Tuliszków

3 (0)
0 (0)

Bramki: 0:1 Tomasz Kasierski - 17’, 1:1
Andrzej Górski - 90’.
Bramki: 1:0 Łukasz Budziak - 73’, 2:0
Łukasz Budziak - 80’, 3:0 Maksim Ishchuk - 89’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (0)
KS Stal Pleszew
1 (1)

Bramki: 0:1 Emil Poczta - 20’, 1:1 Mateusz Czajka - 67’ (z karnego).

MLKS Odolanovia Odolanów 2 (1)
KS Piast Kobylin
3 (1)

Bramki: 0:1 Patryk Kamiński - 16’, 1:1
Mikołaj Marciniak - 27’, 1:2 Jakub Smektała - 50’, 2:2 Hubert Mesnerowicz - 51’,
2:3 Mateusz Wachowiak - 80’.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 (1)
GOS Zieloni Koźminek
2 (2)

Bramki: 1:0 Oskar Maciejewski - 3’, 1:1 Robert Lisiecki - 8’, 1:2 Wojciech Kranc - 45’,
2:2 Marcin Kaczmarek - 83’ (z karnego).

bowiem aż trzy zespoły. Najbliżej osiągnięcia
tego celu są piłkarze ze
Słupcy i Odolanowa,
ale szanse zachowuje
również Orzeł Mroczeń. Drużyna Marka
Wojtasiaka znajduje się
jednak w najgorszym
położeniu przed ostatnią kolejką i co gorsza
jej los będzie w dużym
stopniu zależny również
od innych zespołów.
Piłkarze Orła by myśleć
o zakończeniu sezonu
na podium muszą ograć
w sobotę Polonusa Kazimierz Biskupi i liczyć na potknięcia SKP
Słupca bądź Odolanovii Odolanów.
Bez większego ciśnienia podejdą do
ostatniego spotkania gracze pozostałych drużyn, które zapewniły już
sobie utrzymanie na kolejny sezon.
Sobotnie starcie będzie więc pożegnaniem z rozgrywkami Zielonych
Koźminek i Białego Orła Koźmin
Wielkopolski, który stacza się coraz
niżej w hierarchii naszego okręgu.
Biały Orzeł ostatni mecz sezonu rozegra na wyjeździe w Pleszewie. W
29. kolejce koźminianie pożegnali

LKS Piast Czekanów
GKS Wilki Wilczyn

1 (1)
4 (0)

Bramki: 1:0 Sebastian Smolarek - 34’,
1:1 Marcin Balalja - 60’, 1:2 Marcin Balalja - 75’, 1:3 Marcin Balalja - 90’, 1:4
Marcin Balalja - 90+3’.

LKS Raszkowianka Raszków 2 (1)
GKS Sompolno
5 (2)

Bramki: 0:1 Dawid Ławniczak - 21’, 0:2
Damian Kotkowski - 30’, 1:2 Krzysztof
Majewski - 34’, 1:3 Mateusz Kolibowski
- 67’, 2:3 Hubert Cegła - 74’, 2:4 Przemysław Jankowski - 80’, 2:5 Mateusz
Kolibowski - 90+2’.

się z własnym stadionem i kibicami.
W ostatnim w tym sezonie meczu na
własnym boisku Biały Orzeł zremisował z drugim z tegorocznych spadkowiczów, Zielonymi Koźminek 2:2.
Jednak rywalizacja piłkarska zeszła
na dalszy plan wobec skandalicznego
zachowania jednego z graczy z Koźminka. Od samego początku wiele się
Najskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
Marcin Balalja (Wilki Wilczyn)
Robert Skrobacz (Victoria Ostrzeszów)
Program 30. kolejki
Sobota, 15 czerwca 2019 roku
16:00
Orzeł Mroczeń – Polonus Kazimierz
16:00
Stal Pleszew – Biały Orzeł
16:00
Piast Kobylin – Victoria Ostrzeszów
16:00
Zieloni Koźminek – SKP Słupca
16:00
Tulisia Tuliszków – Odolanovia
16:00
Wilki Wilczyn – Raszkowianka
16:00
Piast Czekanów – Tur Turek
16:00
GKS Sompolno – Astra Krotoszyn
33
28
27
27
20
17
17
16
16

Liga wojewódzka też dla młodzików

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o powołaniu od sezonu 2019/2020 ligi wojewódzkiej w kategorii Młodzik D1
(rocznik 2007). Kluby zainteresowane udziałem w tych rozgrywkach mogą zgłaszać deklarację uczestnictwa do 20 czerwca.
coraz częściej otrzymywał pytania
o rozszerzenie formuły rywalizacji
najlepszych klubów w młodszych kategoriach wiekowych. Mając na uwadze zainteresowanie klubów, podjęto
zatem decyzję o uruchomieniu ligi
wojewódzkiej dla Młodzika D1, a
więc piłkarzy urodzonych w 2007
roku. Kluby chętne do udziału w rywalizacji szczebla wojewódzkiego
mogą przesyłać deklarację uczestnictwa w rozgrywkach mailowo na ad-

tofa Wewióra efektownie pożegnali
się ze swoimi kibicami, ogrywając
Tulisię Tuliszków 3:0. Obie części
spotkania znacząco się różniły. Do
przerwy goście wysoko zawiesili poprzeczkę i miejscowi mieli problemy
ze stworzeniem sobie jakiejś dogodnej sytuacji strzeleckiej. Po zmianie
stron gospodarzom szło już znacznie
lepiej, zwłaszcza w ostatnich dwudziestu minutach, kiedy to trzy razy
znaleźli sposób na bramkarza Tulisii.
W 73. minucie wynik otworzył Łukasz Budziak. Kilka minut później
dopiero co wprowadzony z ławki
Maksim Ishchuk zwiódł defensorów
Tulisii, wyłożył piłkę Budziakowi, a
ten po raz drugi tego dnia wpisał się
na listę strzelców. W 89. minucie Ishchuk dobił rywali, ustalając rezultat
spotkania. Ukraińskiemu piłkarzowi
wystarczył ledwie kwadrans, by zaliczyć asystę i gola.		
BAS
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Piłka nożna >>> Juniorzy i trampkarze nie będą jedynymi kategoriami rywalizującymi
w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego w Wielkopolsce. Od nowego sezonu liga wojewódzka będzie też rozgrywana z udziałem młodzików

Do tej pory rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzone były
w kategoriach juniorów i trampkarzy.
W ostatnim czasie Wydział Szkolenia
i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

działo. Już w 3. minucie gospodarze
prowadzili, a do siatki trafił Oskar
Maciejewski. Rywale odpowiedzieli
bardzo szybko, bo pięć minut później. Po rzucie rożnym koźmińskiego
bramkarza pokonał Robert Lisiecki.
Jeszcze przed przerwą goście wyszli
na prowadzenie za sprawą Wojciecha
Kranca. Po zmianie stron miejscowi
dążyli do wyrównania. Udało im się
to w 83. minucie po rzucie karnym,
podyktowanym za faul na Fabianie
Wośku. Skutecznym egzekutorem
jedenastki był Marcin Kaczmarek.
W samej końcówce meczu doszło
do skandalicznego incydentu. Jeden
z graczy Zielonych uderzył dwóch
zawodników Białego Orła. Za ten
bandycki wybryk otrzymał czerwoną kartkę i przyjezdni kończyli ten
mecz w dziesiątkę. Ostatni mecz na
własnym boisku rozegrała też krotoszyńska Astra. Podopieczni Krzysz-

res rozgrywki@wielkopolskizpn.pl.
Termin zgłoszeń upływa 20 czerwca. Ostateczny format zmagań zostanie ustalony po wskazanej dacie,
w zależności od liczby zgłoszonych
zespołów. Zadeklarowanie uczestnictwa nie będzie równoznaczne z przyjęciem zespołu do udziału w lidze
wojewódzkiej. Przy ustalaniu kształtu ligi pod uwagę brane będą wyniki
osiągnięte przez drużyny w bieżącym
sezonie 2018/2019.		
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Kaliska Klasa Okręgowa
29. kolejka | wiosna 2019
CKS Zbiersk – Prosna Kalisz .....................– 2:1
WKS Witaszyce – Victoria Laski ................– 6:1
Korona-Pogoń – Pogoń Trębaczów ...........– 1:1
GKS Żerków – GKS Grębanin ...................– 2:3
LZS Doruchów – Victoria Skarszew ...........– 2:1
LZS Cielcza – Olimpia Brzeziny ................– 4:0
LKS Czarnylas – Zefka Kobyla Góra .........– 0:4
GKS Rychtal – Barycz Janków P. ..............– 4:0
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
29 64 76:21
2. GKS Rychtal
29 62 75:41
3. Barycz Janków Przygodzki 29 53 54:38
4. KS Victoria Skarszew
29 47 59:51
5. LKS Czarnylas
29 47 62:50
6. WKS Witaszyce
29 45 61:65
7. LKS Olimpia Brzeziny
29 45 54:53
8. GKS Grębanin
29 44 59:50
9. LZS Cielcza
29 41 54:46
10. GKS Żerków
29 39 41:44
11. CKS Zbiersk
29 37 37:46
12. LZS Doruchów
29 37 41:55
13. LZS Pogoń Trębaczów
29 36 33:49
14. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 29 35 40:43
15. KS Prosna Kalisz
29 31 56:71
16. LZS Victoria Laski
29 2 20:99
Kaliska Klasa A Grupa 1
25. kolejka | wiosna 2019
Żaki Taczanów – LKS II Gołuchów ............– 1:0
RKS Radliczyce – Pelikan Nowy Karolew ..– 2:3
Jaskiniowiec Rajsko – Grom Golina ..........– 1:1
LZS Godziesze – Prosna Chocz-Kwileń ......– 8:3
Sokoły Droszew – Gladiatorzy Pieruszyce .– 3:1
Ogniwo Łąkociny – Szczyt Szczytniki ........– 3:1
Czarni Dobrzyca – KS Kościelna Wieś .– 3:0 wo.
1. LZS Ogniwo Łąkociny
25 67 83:22
2. LZS Grom Golina
25 53 79:39
3. LKS II Gołuchów
25 49 65:27
4. LZS Godziesze
25 44 52:49
5. MLKS Czarni Dobrzyca
25 43 53:35
6. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 25 41 58:43
7. UKS Żaki Taczanów
25 35 48:51
8. PUKS Sokoły Droszew
25 34 65:66
9. LZS Szczyt Szczytniki
25 33 65:66
10. KS Jaskiniowiec Rajsko
25 32 38:55
11. LZS Prosna Chocz-Kwileń 25 28 49:64
12. RKS Radliczyce
25 16 34:81
13. LZS Pelikan Nowy Karolew 25 9 26:94
14. KS Kościelna Wieś
25 26 47:80
Kaliska Klasa A Grupa 2
25. kolejka | wiosna 2019
Pelikan Grabów – Sokół Świba ................– 0:4
LZS Czajków – Sulimirczyk ......................– 3:2
Płomień Opatów – Sokół Bralin ................– 3:2
Wielkopolanin – OKS Ostrów Wlkp. ..........– 1:4
KS Rogaszyce – Strażak Słupia ................– 0:1
Zawisza Łęka O. – Ostrovia II Ostrów .......– 5:1
LKS Jankowy .......................................– pauza
1. LZS Pelikan Grabów
23 46 49:27
2. LZS Strażak Słupia
23 44 45:37
3. LKS Sokół Świba
23 42 64:46
4. LKS Jankowy 1968
23 40 42:38
5. LKS Zawisza Łęka Opatowska 23 40 39:37

6. OKS Ostrów Wlkp.
23 38 52:40
7. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 23 36 51:37
8. LZS Płomień Opatów
23 29 40:43
9. KS Rogaszyce
23 29 28:40
10. LZS Czajków
23 29 50:46
11. LKS Sokół Bralin
23 26 37:45
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 23 17 27:53
13. LKS Wielkopolanin Siemianice 24 10 39:74
Kaliska Klasa B Grupa 1
21. kolejka | wiosna 2019
Piast II Kobylin – Błękitni Chruszczyny .....– 2:2
GKS Jaraczewo – CKS Zduny ...................– 6:1
Las Kuczków – LKS Gorzyce Małe ............– 2:2
LZS Chynowa – Tarchalanka Tarchały ......– 0:3
Czarni Wierzbno – Sokół Chwaliszew .......– 2:4
Błysk Daniszyn – KUKS Zębców ...............– 4:0
1. GKS Jaraczewo
21 54 96:27
2. LZS Błękitni Chruszczyny 21 48 63:33
3. LZS Tarchalanka Tarchały W. 21 36 59:44
4. LZS Las Kuczków
21 36 46:35
5. LZS Chynowa
21 36 54:38
6. CKS Zduny
21 33 58:45
7. KS Sokół Chwaliszew
21 29 52:43
8. LKS Gorzyce Małe
21 25 40:45
9. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 21 19 32:80
10. LKS Czarni Wierzbno
21 17 32:59
11. LZS Błysk Daniszyn
21 17 21:45
12. KS Piast II Kobylin
21 9 23:82
Kaliska Klasa B Grupa 2
21. kolejka | wiosna 2019
Liskowiak Lisków – Dragon Dzierzbin ......– 0:5
Huragan Szczury – Sparta Russów ...........– 4:0
Orzeł Wysocko Wielkie – Wtórkowianka ..– 7:0
Iskra Sieroszewice – KS Kamień ...............– 4:2
1. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 19 47 63:19
2. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 20 46 88:33
3. LZS Huragan Szczury
19 44 62:19
4. LZS Sparta Russów
19 32 53:34
5. LZS Korona Chełmce
19 31 56:40
6. LZS Wicher Mycielin
19 28 52:52
7. LKS Wtórkowianka Wtórek 19 23 37:50
8. LKS Liskowiak Lisków
19 21 35:67
9. KS Kamień
19 16 31:56
10. LZS Dragon Dzierzbin
19 15 31:60
11. LZS Panda Pamięcin
19 1 9:87
Kaliska Klasa B Grupa 3
18. kolejka | wiosna 2019
LZS Siedlików – Dąb Dębnica ...................– 4:2
Masovia Kraszewice – LZS Mikorzyn ........– 9:0
LZS Trzcinica – Lilia Mikstat .....................– 0:4
Polonia II Kępno – LZS Ostrówiec .............– 1:2
KS Hanulin – Zryw Kierzno ......................– 6:3
1. LZS Lilia Mikstat
18 54 64:14
2. KS Hanulin
18 32 51:31
3. LZS Siedlików
18 30 45:36
4. LKS Masovia Kraszewice
18 28 44:35
5. LZS Ostrówiec
18 28 44:36
6. LZS Zryw Kierzno
18 23 48:55
7. LKS Dąb Dębnica
18 19 40:48
8. LZS Trzcinica
18 17 27:51
9. KKS Polonia II Kępno
18 16 27:54
10. LZS Mikorzyn
18 13 34:64
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Tenis stołowy >>> Gorzów Śląski ponownie stał się areną zmagań czołowych tenisistów stołowych. Na Opolszczyźnie tradycyjnie nie mogło zabraknąć więc reprezentantów
naszego powiatu

SYTUACJA W LIGACH
NA FINISZU SEZONU

III Liga - W grupie drugiej do końca sezonu pozostała już tylko jedna kolejka. Przed rokiem emocje na finiszu rozgrywek sięgnęły zenitu, kiedy w
przedostatniej serii gier doszło do sporej sensacji na boisku lidera. Elana
Toruń przegrała bowiem z KP Starogard Gdański aż 0:3, a potknięcie
lidera wykorzystał Świt Skolwin. Depczący po piętach Elanie zespół ze
Szczecina pokonał na wyjeździe KKS Kalisz dzięki czemu zmniejszył
dystans do lidera. Ostatecznie jednak z awansu przed rokiem cieszyli
się gracze z Torunia. W tym roku ostatnia kolejka przyniosła ostateczne
rozstrzygnięcia w kwestii awansu. Historycznego wyczynu dokonali gracze rezerw Lecha Poznań. Poznański klub jest pierwszym, który będzie
miał dwie drużyny na szczeblu centralnym. Jedyną niewiadomą przed
startem ostatniej serii gier pozostaje wyłonienie ostatniego ze spadkowiczów. Już jakiś czas temu stało się pewne, że z trzecią ligą pożegnały
się wycofana z rozgrywek Wda Świecie i Wierzyca Pelplin. W najbliższy
weekend do tego grona dołączy Chemik Bydgoszcz lub Gwardia Koszalin. Oba kluby stoczą korespondencyjny pojedynek, ale w nieco lepszej
sytuacji jest Gwardia Koszalin, która musi wygrać w Kołobrzegu, aby bez
oglądania się na Chemika zachować trzecioligowy byt.
IV Liga - Po przeanalizowaniu sytuacji w wyższych ligach wiemy już,
że z rozgrywek grupy drugiej trzeciej ligi nie spadnie żaden wielkopolski
zespół. Tym samym z czwartej ligi na koniec obecnego sezonu spadną
dokładnie cztery zespoły. Na trzy kolejki przed końcem z rozgrywkami
pożegnali się już Zjednoczeni Trzemeszno, Olimpia Koło i Krobianka
Krobia. Ostatniego spadkowicza wyłonią najbliższe kolejki. Zagrożonych,
przynajmniej matematycznie, spadkiem jest pięć zespołów, ale walka o
uniknięcie degradacji powinna rozstrzygnąć się pomiędzy Wartą Międzychód i Sokołem Pniewy. Tymczasem coraz bliżej awansu jest Nielba Wągrowiec, która na trzy kolejki przed końcem ma sześć punktów przewagi
nad Lubuszaninem Trzcianka. W walce o awans liczy się jeszcze Unia
Swarzędz.
Liga Międzyokręgowa Grupa Kalisz-Konin - Do zakończenia wspólnych rozgrywek w okręgu kaliskim i konińskim pozostała już tylko jedna kolejka. Najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące awansów i spadków zapadły już przed kilkoma tygodniami. Mistrzostwo grupy trzeciej i
awans do czwartej ligi wywalczyli gracze ostrzeszowskiej Victorii. Walka
o pozostałe dwa miejsca na podium rozstrzygnie się w ostatniej kolejce
pomiędzy SKP Słupca, Odolanovią Odolanów i Orłem Mroczeń. Regulamin rozgrywek na sezon 2018/2019 przewidywał spadek co najmniej
dwóch zespołów do właściwej terytorialnie klasy okręgowej. Jak jednak
zaznaczono w regulaminie, ilość drużyn spadających może się zmienić
w związku ze spadkami z czwartej ligi. Powyższe zapisy z założenia
przewidywały spadek jednego zespołu z czwartej ligi do każdej grupy ligi
międzyokręgowej. Zatem spadek każdej dodatkowej drużyny sprawi, że
w danej grupie ligi międzyokręgowej liczba zespołów spadających zwiększy się do trzech. Wiemy już jednak, że taka sytuacja nie będzie miała
miejsca, a rozgrywki Ligi Międzyokręgowej opuszczą ostatecznie Biały
Orzeł Koźmin Wielkopolski oraz Zieloni Koźminek. Zwłaszcza bolesne
chwile przeżywają kibice w Koźminie Wielkopolskim, bowiem jeszcze
cztery lata temu Biały Orzeł 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 zaliczyli drugi spadek z rzędu.
Kaliska Klasa Okręgowa - W kaliskiej okręgówce także pozostała już
tylko jedna kolejka. W przeciwieństwie do ligi międzyokręgowej przyniesie ona odpowiedzi na kluczowe pytania, bowiem karty na tym szczeblu
zostaną rozdane w najbliższy weekend. Mistrzostwo i awans na zaplecze
czwartej ligi zapewnią sobie gracze Zefki Kobyla Góra lub GKS-u Rychtal. Przed ostatnią serią gier oba zespoły dzielą w tabeli zaledwie dwa
punkty. Tymczasem z rozgrywkami pożegnali się ostatecznie piłkarze
Victorii Laski i Prosny Kalisz, którzy po tym sezonie spadną do A klasy.
Rozgrywki opuści jeszcze jeden zespół, ale kwestia ostatniego spadkowicza rozstrzygnie się już za kilka dni. „Zainteresowanych” spadkiem są
cztery zespoły – Korona-Pogoń Stawiszyn, Pogoń Trębaczów, LZS Doruchów i CKS Zbiersk.

Pingpongiści znów przy stołach

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Gorzowie Śląskim rozegrano Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dni Gorzowa. W zawodach wystąpili zawodnicy z pięciu województw, którzy rywalizowali czterech kategoriach. W dobitny sposób zaznaczyło swój
udział aż dziewięciu tenisistów stołowych z naszego powiatu.
Najmłodszą kategorię zdominowali reprezentanci UKS Prosna Grabów, którzy zajęli pierwsze i trzecie
miejsce. Zwyciężył Roch Ciesielski

Wyniki turnieju
Kategoria U-40
1. Ciesielski Roch (Grabów)
2. Klepacz Przemysław (Opatów)
3. Grabowski Dariusz (Kępno)
Kategoria 41-50 lat
1. Kasendra Jan (Kępno)
2. Kopaniszen Dariusz (Smardy)
3. Świetlik Robert (Będzin)
Kategoria mieszana powyżej 60 lat
i 50-60 lat
1. Józala Waldemar (Wieluń)
2. Izydorczyk Jan (Opole)
3. Górecki Bogusław (Słupia)
Kategoria Open
1. Kleszcz Krzesimir (Olesno)
2. Milde Adam (Gorzów Śląski)
3. Stańczyk Jacek (Gorzów Śląski)

z Grabowa, a trzeci był kępnian, Dariusz
Grabowski. Kolegów z zespołu przedzielił Przemysław Klepacz z Opatowa.
W kategorii mieszanej powyżej 60 lat
i 50-60 lat na najniższym stopniu podium stanął Bogusław Górecki ze Słupi
pod Kępnem. Najlepiej spisał się mistrz
Polski amatorów Jan Kasendra, który mimo 59 lat wygrał w imponującym
stylu kategorię od 40 do 60 lat. Najpierw
pokonał zdecydowanie wszystkich rywali w grupie. W drodze do finału stracił
tylko dwa sety, a w finale okazał się wyraźnie lepszy od siedemnaście lat młodszego zawodnika Daniela Kopaniszena.
W kategorii open triumfował aktualny
drugoligowiec Krzesimir Kleszcz z
Olesna. Organizatorem zawodów był
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w
Gorzowie Śląskim, a patronat nad imprezą objął Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego. Za zajęcie I-IV miejsca
zawodnicy otrzymali puchary i statuetki,
a wszyscy zawodnicy dyplomy.
BAS

Tenis stołowy >>> Tym razem w pingpongowym ośrodku na Opolszczyźnie walczyli
radni i pracownicy samorządowi. Stawką jubileuszowych zawodów był tytuł mistrza Polski

Słupianin krok od podium

W Gorzowie Śląskim odbyły się jubileuszowe XX Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym. Bardzo dobry występ zanotował były radny
gminy Baranów Władysław Kącki (74 lata) ze Słupi pod Kępnem, który w kategorii powyżej
70 lat zajął doskonałe, czwarte miejsce.
Turniej przeprowadzono pod patronatem Polskiego Związku Tenisa
Stołowego w siedmiu kategoriach
oraz w kategorii VIP. Łącznie wystartowało 72. zawodników i zawodniczek. Puchary, nagrody, statuetki,
medale i dyplomy wręczali burmistrz
Gorzowa Śląskiego Artur Tomala i
wiceprezes Opolskiego Związku Tenisa Stołowego Zdzisław Kleszcz.
Nagrody i puchary ufundowali z kolei

Gorzów Śląski. Mistrzostwa Polski
przebiegały w znakomitej sportowej
atmosferze. Uczestnicy w miłych
słowach dziękowali za zaproszenie i
wzorową organizację turnieju. Szczególne podziękowania składają organizatorzy zarządowi LMKS Piast za
obsługę finansową i organizacyjną
mistrzostw Polski. Słowa uznania
należą się sędziom liczącym uczniom
Szkoły Podstawowej w Gorzowie

Kaliska Klasa A - W obu grupach tych rozgrywek zapadły już po części najważniejsze rozstrzygnięcia. Nowymi beniaminkami Kaliskiej Klasy
Okręgowej zostały Ogniwo Łąkociny, Grom Golina i Pelikan Grabów, a
o ostatnie premiowane awansem miejsce walczą Strażak Słupia i Sokół
Świba. Tymczasem z rozgrywkami przedostatniego szczebla żegnają się
Pelikan Nowy Karolew, KS Kościelna Wieś i RKS Radliczyce. W grupie
drugiej utrzymać nie udało się natomiast Sulimirczykowi Sulmierzyce
oraz Wielkopolaninowi Siemianice.
Kaliska Klasa B - We wszystkich trzech grupach Kaliskiej Klasy B sytuacja w zasadzie też już się wyklarowała. Beniaminkami Kaliskiej Klasy A
zostały więc: GKS Jaraczewo i Błękitni Chruszczyny (grupa 1) Iskra-Prosna Sieroszewice (grupa 2) oraz Lilia Mikstat i Klub Sportowy Hanulin
(grupa 3). Do obsadzenia pozostało jeszcze tylko jedno miejsce, a zajmie
je Orzeł Wysocko Wielkie bądź Huragan Szczury.

24
IV

Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, przewodniczący Sejmiku województwa opolskiego Rafał
Bartek, Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Urząd Miejski Gorzów Śląski,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Gorzowie Śląskim, LMKS Piast

Tygodnik Kępiński 13 czerwca 2019

Śląskim za wytrwałość i bardzo dobre sędziowanie poszczególnych
gier. Mistrzostwa zostały ocenione
przez członka zarządu PZTS Artura
Domańskiego za wzorowe i jedne z
najlepszych imprez tenisa stołowego
w kraju w wydaniu amatorskim. BAS

Wyniki XX Mistrzostw Polski
Radnych i Pracowników
Samorządowych
w Tenisie Stołowym
Kategoria do 40 lat
1. Przybylski Miłosz (Częstochowa)
2. Marciniak Zbigniew (Łódź)
3. Sobański Jarosław (Koło)
Kategoria 41-50 lat
1. Kuderski Andrzej (Witnica)
2. Rakowicz Maciej (Jeżewo)
3. Domański Artur (Lublin)
Kategoria 51-60 lat
1. Haszcz Janusz (Częstochowa)
2. Mały Szczepan (Wołczyn)
3. Nizioł Piotr (Lublin)

Kategoria 61-70 lat
1. Kiedrowicz Jerzy (Suchy Las)
2. Licznewski Adam (Bukowiec)
3. Olszowy Edmund (Gorzów Śląski)
Kategoria +70 lat
1. Podsiadły Henryk (Sanniki)
2. Rybak Henryk (Jeżewo)
3. Kulczycki Ryszard (Gorzów Wlkp.)
--------------------------4. Kącki Władysław (Słupia pod Kępnem)
Kategoria kobiet Open
1. Marciniak Izabela (Łódź)
2. Pilawska-Błaut Agnieszka (Częstochowa)
3. Przybylik Olga (Częstochowa)
Kategoria Open
1. Kuderski Andrzej (Witnica)
2. Rakowicz Maciej (Jeżewo)
3. Milde Adam (Gorzów Śląski)
Kategoria VIP
1. Domański Artur (Lublin)
2. Olszowy Edmund (Gorzów Śląski)
3. Więckowski Kazimierz (Częstochowa)

