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Więcej milionerów w powiecie
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Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego
fot. Cristal House

fot. Novosti.rs

- Wiem, że zawsze z niecierpliwością czytelnicy
„Tygodnika Kępińskiego” czekają na informację o
milionerach. Nie rozczaruję ich z pewnością, jeśli
zakomunikuję, iż lista kępińskich milionerów powiększyła się o kolejnych 15 osób, w porównaniu
do ubiegłego roku. Dochody powyżej 1 miliona
złotych wykazało w tym roku 118 podatników – informuje Justyna Mularczyk.
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Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Na harcerską brać można liczyć!
Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Ruszyła
budowa
obwodnicy
Kępna

Gminne Zawody SportowoPożarnicze w Piaskach
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Rychtalska szkoła otrzymała imię
str. 11
o. Konrada Stolarka

Informacje

aktualności
14 czerwca 2019 r., wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi
ekspresowej S11. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, w związku
z czym inwestor, którym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, uprawniony
jest do rozpoczęcia wszelkich robót budowlanych

Ruszyła budowa obwodnicy Kępna
W czerwcu rozpocznie się budowa drugiego odcinka obwodnicy
Kępna w ciągu drogi krajowej S11.
- W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowany zostanie odcinek
drogi ekspresowej dwujezdniowej
dwupasowej o długości około 3,2
km, jednojezdniowej dwupasowej
o długości około 3,6 km oraz odcinek łączący drogę ekspresową S11
z istniejącą drogą krajową nr 11 o
długości około 2,3 km – zapowiada
wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann.
Ponadto powstaną dwa węzły
drogowe typu WB (węzeł Kępno
Wschód oraz węzeł Baranów), 12
obiektów mostowych, dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, infrastruktura związana z
drogą, a także urządzenia ochrony
środowiska. W związku z budową

obwodnicy Kępna zostanie zachowana ciągłość lokalnego układu komunikacyjnego.
- Realizacja inwestycji przyczy-

ni się do rozwoju tranzytowego na
poziomie krajowym, wyprowadzenia go poza obszar miasta Kępna, a
także do dostosowania polskiej sieci

Podpisanie umowy na budowę II odcinka
obwodnicy Kępna z dyrekcją GDDKiA w Opolu

Kępińska młodzież wzięła udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych
w Warszawie

Warszawska prezentacja „Reportażu po sąsiedzku”
11 czerwca 2019 r. w Arkadach
Kubickiego Zamku Królewskiego w
Warszawie spotkało się 60 zespołów
młodzieżowych z całej Polski, aby
zaprezentować efekty swojej pracy,
podzielić się doświadczeniem, zainspirować.

Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych to impreza
organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest świętem dla uczestników
i uczestniczek programów CEO, któ-

W tegorocznej, jubileuszowej imprezie uczestniczyła młodzież, biorąca udział w projekcie
„Reportaż po sąsiedzku” realizowanym w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

W tegorocznej, jubileuszowej imprezie uczestniczyła także kępińska
młodzież, biorąca udział w projekcie
„Reportaż po sąsiedzku”. Projekt realizowany był w ramach programu
„Młodzi w akcji – kreatywne wyzwania” w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kępnie od kwietnia do
czerwca 2019 roku.

rzy przyjeżdżają do Warszawy, aby w
formie targów zaprezentować efekty
swojej pracy.
Program imprezy był bardzo ciekawy i urozmaicony. Opinie uczestniczek z Kępna przekonują, że wyjazd
do Warszawy był pomysłem trafionym i potrzebnym młodym ludziom.
- Jestem bardzo zadowolona z

naszego wyjazdu. Mimo długiej drogi, jaką przebyłyśmy, uważam, że
było warto! Spędziłam czas z ludźmi,
których lubię i poznałam wiele ciekawych osób, które zainspirowały
mnie do dalszej działalności. Miałam szansę zobaczyć „lepszą” stronę
młodzieży, ich ambicję i zaangażowanie. Zrobiło to na mnie duże wrażenie. Sam pobyt w pięknym Zamku Królewskim był dużą atrakcją!
Ludzie, którzy chwalili naszą pracę
dodatkowo sprawili, że mam ochotę
dalej tworzyć. Wszyscy byli dla siebie mili i panowała bardzo przyjazna
atmosfera. To był naprawdę duży zaszczyt, że mogłam uczestniczyć w tak
wspaniałym wydarzeniu - relacjonuje Marysia.
Swojego zachwytu nie ukrywa
też Maja: - Wyjazd to jedna z lepszych rzeczy, jaka trafiła mi się w tym
roku. Poznałam masę fajnych ludzi,
zobaczyłam, co robią inni i bardzo
napędziło mnie to do działania. Ponadto, byłam mile zaskoczona wegańskim jedzeniem, które rzadko się
trafia. To był zaszczyt i przyjemność
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu!
Partnerem projektu „Reportaż po
sąsiedzku” był „Tygodnik Kępiński”,
na łamach którego zostaną opublikowane reportaże napisane przez młodzież.
Oprac. bem

komunikacyjnej do standardów europejskich. Szybkie rozpoczęcie prac
podyktowanie jest koniecznością poprawy jakości i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz
usprawnienia połączeń drogowych
– wyjaśnia Z. Hoffmann.
II etap obwodnicy Kępna zrealizowany będzie od istniejącego węzła
„Kępno-Krążkowy” do drogi krajowej nr 11. Odcinek liczyć będzie 7
km. - Obiecałam i dotrzymałam słowa. Rozpoczynamy prace na budowie, mieszkańcy regionu i kierowcy
czekają na kolejny odcinek obwodnicy. Dziś jesteśmy w 16. tygodniu
realizacji tej inwestycji. To jest ten
etap projektowy kontraktu „Projektuj - Buduj”. - zaznacza była wiceminister, obecnie eurodeputowana
Andżelika Możdżanowska, dzięki
jej zaangażowaniu możliwa jest realizacja tego odcinka obwodnicy
Termin realizacji inwestycji
upływa w 2020 r., a zatem czy jest
realne, żeby udało się wybudować
drugi odcinek obwodnicy w kilkanaście miesięcy? - To jest możliwe,
bo mówimy o dwóch okresach budowlanych. Prawdopodobnie jest to
proste do wykonania, po uzyskaniu
wszystkich decyzji, dlatego wykonawca gwarantuje, że nic nie wydarzy się, bo nawet zimą, gdy będzie
aura sprzyjająca, to prace mogą być
prowadzone, bo wykonawcy zależy
na tym, aby w terminie prace zakończyć - podkreśla A. Możdżanowska.
Inwestycja zrealizowana będzie
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość kontaktu wynosi ponad
122 500 000 zł. Budowę obwodnicy
Kępna w ciągu drogi ekspresowej

S11 ujęto w Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), który został
zatwierdzony we wrześniu 2015 r.
uchwałą Rady Ministrów.
Kontrakt budowy obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń
na budowę, m.in. ostatecznych decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) oraz wybudowanie
odcinka II obwodnicy miejscowości
Kępno w ciągu drogi ekspresowej
S11 wraz z przebudową dróg innych
kategorii, przebudową i budową sieci
uzbrojenia terenu, uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie wraz
z oddaniem do użytkowania drogi
ekspresowej S11, budowa „łącznika”
do istniejącej drogi krajowej nr 11 tj.
wraz z budową pełnego węzła „Baranów” i drugą jezdnią drogi S11 w
rejonie przedmiotowego węzła (wg
koncepcji programowej) oraz wszystkich innych dróg i obiektów inżynierskich.
Powyższy odcinek stanowi południowy fragment obwodnicy miasta
Kępno od węzła „Kępno – Krążkowy” wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców
– Kępno – Wieruszów – Walichnowy do istniejącej drogi krajowej nr
11 w rejonie miejscowości Baranów.
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie kępińskim,
na terenie gmin Kępno i Baranów.
Przypomnijmy, że 23 maja 2018
roku nastąpiło uroczyste otwarcie
pierwszego odcinka drogi ekspresowej S11 w Kępnie. Uruchomiono
dzięki temu Węzeł Kępno, z którego
można dojechać w kierunku Wrocławia i Warszawy.
Oprac. m

Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli organizowany przez Ministerstwo Finansów „Finansoaktywni”

Finansoaktywna młodzież ze Świby
„Finansoaktywni” to program
edukacyjny dla uczniów i nauczycieli
organizowany przez Ministerstwo Finansów. Tegoroczna edycja skierowana była do VI, VII i VIII klas szkół
podstawowych, a jej misja brzmi:
„Rozumiemy podatki”. Dzięki udziałowi w programie uczniowie dowiedzieli się, m.in. czym są podatki,
jakie są ich rodzaje, dlaczego je płacimy i co dzięki nim zyskujemy. W
programie uczestniczyli uczniowie
klasy VI i VIII Szkoły Podstawowej
w Świbie. Dzięki lekcjom opartym na
materiałach edukacyjnych programu
uczniowie zrozumieli, m.in. na jakie
cele są przeznaczane środki pocho-

dzące z wpływu podatków. Jednym
z celów nadrzędnych programu jest
kształtowanie świadomości i wiedzy
podatkowej wśród młodych ludzi
oraz zaznajomienie ich z korzyściami płynącymi z uczciwego płacenia
podatków.
Elementem programu jest ogólnopolski konkurs pn. „Tropem podatków w mojej okolicy”, który polega na przygotowaniu przez zespoły
składające się z maksymalnie trzech
uczniów filmu konkursowego. W
szkole w Świbie do konkursu przystąpił zespół z klasy VIII w składzie:
Patryk Malak, Michał Ślęzak i
Krystian Antczak. T. Stachowicz

Chłopcy przygotowali teledysk do autorskiej piosenki na temat podatków,
której można posłuchać pod adresem:
https://megawrzuta.pl/download/7eeae680c8e96b54598cb64123475b91.html
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Informacje

aktualności

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie podsumowuje akcję zeznań podatkowych PIT za 2018 r.

Więcej milionerów w powiecie
blicznego. e-PIT tego, kto nie zrobił
nic w zakresie rozliczenia rocznego,
z końcem kwietnia automatycznie
został zatwierdzony i wysłany do
urzędu skarbowego - wyjaśnia Justyna Mularczyk, naczelnik Urzędu
Skarbowego w Kępnie.

Nowe udogodnienia
Rozliczenie podatkowe PIT za
2018 r. dobiega końca. W ramach
tegorocznych kampanii zostało przygotowanych wiele udogodnień dla
podatników, aby pomóc im w wypełnieniu obowiązków. - Najważ-

Naczelnik US w Kępnie J. Mularczyk
podsumowała tegoroczną kampanię podatkową

niejszym było wprowadzenie usługi
Twój e-PIT, która objęła zeznania
PIT-37 i PIT-38. Przypomnijmy, że
15 lutego br. administracja skarbowa udostępniła do wglądu e-PIT.
Każdy mógł go sprawdzić, uzupełnić np. o informację o dodatkowych
ulgach, czy przekazać 1% podatku
wybranej organizacji pożytku pu-

W powiecie kępińskim z nowej
usługi skorzystało 8.459 osób, w tym
3.538 podatników rozliczono automatycznie. Inaczej niż do tej pory
liczony był również termin zwrotu
nadpłaconego podatku. Dla deklaracji składanych elektronicznie wyniósł
on 45 dni; a dla deklaracji składanych
w formie papierowej – 3 miesiące

Wzrost liczby zeznań
elektronicznych
W trakcie tegorocznej kampanii
składanie rozliczeń podatkowych
kępiński Urząd Skarbowy odnotował
30.196 deklaracji, to jest o 8% więcej
niż w roku ubiegłym. Coraz większą
popularność zdobywa elektroniczna
forma rozliczenia podatkowego. W
2018 r. skorzystało z niej prawie 24
tys. mieszkańców, co stanowi 79%
ogółu pit-ów. To ponad 18% progresja
w stosunku do roku 2017.
Przewaga PIT – 37
Najwięcej, bo ponad 23.924 osób
złożyło PIT-37. Na drugim miejscu
znalazło się zeznanie PIT-36 (2.969
deklaracji) składane przez przedsiębiorców oraz osoby osiągające
dochody zagraniczne. - Natomiast
podatnicy prowadzący działalność
gospodarczą opodatkowaną tzw.
podatkiem liniowym złożyli 973
deklaracje. Odnotowano też 214
podatników osiągających dochody
z kapitałów pieniężnych – wylicza
J. Mularczyk.
Nadpłaty
Wykorzystanie różnorakich ulg
podatkowych (ulga na dzieci, wspólne
rozliczenia z małżonkiem, ulga rehabilitacyjna) generuje nadpłaty w podatku. - W tym roku mieszkańcom naszego powiatu zwróciliśmy 24.324.766 zł

tytułem nadpłat. Wystąpiły one 63%
deklaracji złożonych do tutejszego
Urzędu. Największa kwota nadpłaty
wynikająca z zeznania PIT – 36L wyniosła 538.588 zł - podkreśla naczelnik „skarbówki’ w Kępnie.
Najczęściej rozliczenia roczne
kojarzą się ze zwrotami podatku, nie
zapominajmy jednak, że wiele osób
z różnych powodów musi dopłacić
do PIT-u. W tym roku jeden z podatników musiał wpłacić niebagatelną
kwotę, bo aż… 2.880.000 zł.
Odliczenia z podatku
Ulga na dzieci jest nadal jedną z
najpopularniejszych metod wsparcia
podatników. Prawie 7 tys. osób wykazało w swoich zeznaniach to odliczenie, uzyskując z tego tytułu 9.473.740
zł. - Statystyka wskazuje, że liczba
zeznań z wykazaną ulgą na dzieci
maleje - odnotowano 300 deklaracji
mniej niż w zeszłym roku, wzrosła
natomiast o prawie 50 tys. zł. kwota
odliczenia – stwierdza J. Mularczyk.
Kolejną ulgą ciesząca się niesłabnącą popularnością jest ulga rehabilitacyjna, z której skorzystało 3254
podatników, odliczając od dochodu
kwotę 7.105.123 zł (rok wcześniej
była to kwota 6.425.115 zł odliczona
w 3014 zeznaniach).
1% dla organizacji
W tym roku padł kolejny rekord
jeśli idzie o przekazywanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego (OPP). W zeznaniach
za 2017 rok zadeklarowano odpis na
kwotę 1.562.854,20 zł. Za 2018 przekażemy na rzecz OPP 1.640.864,35 zł.

- Na naszym terenie odpisy na
rzecz organizacji pożytku publicznego wynosiły nawet po kilkadziesiąt
tysięcy złotych. Ofiarodawcy dbają
o lokalne organizacje. Najwięcej
środków podatnicy przekazali dla:
Międzyszkolnego
Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Marcinki” Kępno - mówi naczelnik US.
Wzrost liczby milionerów
- Wiem, że zawsze z niecierpliwością czytelnicy „Tygodnika Kępińskiego” czekają na informację
o milionerach. Nie rozczaruję ich
z pewnością, jeśli zakomunikuję
iż lista kępińskich milionerów powiększyła się o kolejnych 15 osób,
w porównaniu do ubiegłego roku.
Dochody powyżej 1 miliona złotych
wykazało w tym roku 118 podatników – informuje J. Mularczyk.
Naczelnik dziękuje
podatnikom
- Reasumując, mimo nieustannych zmian, wprowadzaniu nowych
rozwiązań, tegoroczna akcja PIT
przebiegła w naszym Urzędzie bez
żadnych zakłóceń. Nie byłoby tak
gdyby nie oddanie, profesjonalizm i
wzajemna pomoc wśród pracowników pełniących dyżury na zatłoczonej sali obsługi jak i tych, którzy w
zaciszu własnych pokoi bili rekordy
prędkości w obsłudze zeznań. Doceniam również wyrozumiałość i cierpliwość podatników, którzy - chcąc
wypełnić swój obowiązek - spokojnie
oczekiwali na przyjęcie PIT-u - podsumowuje J. Mularczyk naczelnik
Urzędu Skarbowego w Kępnie.
m

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie w dniach od 6 maja do
24 maja 2019 r. odbyli trzytygodniową praktykę zawodową w letnim kurorcie wypoczynkowym – Rimini, we Włoszech w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

,,Na podbój Europy …”

Projekt pt.„Na podbój Europy
– czyli europejska jakość kształcenia zawodowego” jest odpowiedzią
na potrzebę właściwego przygotowania młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej i powiązania
kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy. Uczniowie podjęli wyzwanie konfrontacji zdobytej
wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach obcego kraju.
Głównym celem przedsięwzięcia
stało się podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów
Technikum nr 1 w Zespole Szkół

Ponadgimanzjalnych nr 1 w Kępnie,
którzy kształcili się w zawodach technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik architektury
krajobrazu oraz technik żywienia
i usług gastronomicznych. Wyjazd
poprzedzony był długimi przygotowaniami, uczniowie uczestniczyli w
kursie języka włoskiego oraz angielskiego pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli. Wszyscy pilnie
szlifowali język angielski i uczyli się
języka włoskiego. Odbyło się również
przygotowanie kulturowe i pedagogiczne praktykantów do wyjazdu.
Poza tym doskonalono umiejętność

Młodzież wraz ze swoimi nauczycielami: Agnieszką
Krysiak, Krystyną Skiba i Małgorzatą Lisiecką

opracowywania profesjonalnego Europass CV, które stanowiło podstawę
do wyboru dla nich odpowiedniego
miejsca odbywania stażu (restauracji,
zakładu graficznego, ogrodniczego
czy też instytucji) w Rimini.
Organizatorem praktyk we Włoszech (Rimini) była firma Sistema
Turismo, która w profesjonalny sposób przygotowała pobyt uczniów,
koordynowała kontakty z pracodawcami i ułatwiała poznawanie kultury
włoskiej poprzez organizowanie wycieczek i spotkań kulturalnych.
Uczestnicy projektu przez 3 tygodnie poszerzali praktyczne umiejętności w swoim zawodzie, wykonując
obowiązki w branżowych, renomowanych przedsiębiorstwach gastronomicznych, ogrodniczych, organizacji reklamy i innych instytucjach.
Mieli tam niepowtarzalną okazję nie
tylko zobaczyć, ale i przekonać się,
jak pracuje się we włoskich firmach.
Praktyka ta była integralną częścią
szkolenia zawodowego w Polsce.
Podczas pobytu we Włoszech
uczniowie nie tylko doskonalili swoje
umiejętności językowe i zawodowe,
ale także rozwijali europejską świadomość kulturową, budowali relacje
i nabywali nowe kompetencje interpersonalne. Rozwijali ponadto umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach
europejskich.

Podczas praktyki nie zapomniano
o pamiątkowych zdjęciach

W czasie wolnym od pracy młodzież zwiedzała Rimini, spędzała
czas na plaży, korzystała z uroków
miasta. Wielką atrakcją była wycieczka do San Marino, gdzie młodzież mogła podziwiać architekturę
najstarszej republiki w całej okazałości, Ratusz Palazzo Pubbliko i Twierdzę La Rocca o Guaito. Drugą wycieczką była wycieczka do Wenecji,
podczas której młodzież zwiedzała
Bazylikę i Plac Św. Marka, Pałac Dożów i Dzwonnicę Mostu Westchnień.
Podziw wzbudzały gondole pływające po Canale Grande oraz urokliwe
wąskie uliczki. W hotelu „Kursaal”, który stanowił bazę noclegową,
uczniowie smakowali tradycyjne dania kuchni włoskiej przygotowywane
przez wyśmienitego kucharza serwującego codziennie pyszne specjały.
W dniach od 3 do 6 maja 2019 r.
jako kierownik szkolenia praktycznego przebywałam we Włoszech z
wizytą monitorującą. Celem pobytu
było sprawdzenia stopnia realizacji
programu praktyk. Koordynatorzy z

firmy Sistema Turismo i sami pracodawcy podkreślali ogromne zaangażowanie naszych uczniów, ich chęć
współpracy i wysoki poziom umiejętności zawodowych w zawodach.
Zagraniczna praktyka zawodowa zaowocowała zawarciem nowych
znajomości, poznaniem kultury włoskiej oraz zabytków Rimini, Wenecji, San Marino. Młodzież poznała
trendy włoskiego rynku usługowego,
a zdobyte doświadczenie zawodowe
na pewno ułatwi im lepszy start w
dorosłe życie. Zagraniczne staże potwierdzone będą wydanymi wkrótce
certyfikatami Europass-Mobilność,
dzięki którym nabyte przez uczniów
umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabiorą postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców.
Projekt w całości sfinansowany
został z funduszy UE ze środków PO
WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia
zawodowe.
Koordynator projektu
Agnieszka Krysiak
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Historia

informacje
Publikujemy ostatnią część opracowanie Wacława Majchrzaka i Mariana Kucharzaka,
dotyczącego nadawanie imion dzieciom polskim w Kraju Warty

Naznaczono ich imionami.
Zarządzenie Arthura Greisera,
namiestnika Kraju Warty, oprócz
obowiązkowego stosowania się do
narzuconych wykazem imion należało - jak już wspomniano - dodać
każdemu dziecku imię Kazimierz
bądź Kazimiera. Dlaczego tym imieniem stygmatyzowano dzieci polskie.
Źródłosłów imienia Kazimierz składa się z dwóch członów, kazi - znaczy niszczyć, a mir - to pokój, co w
dość swobodnym tłumaczeniu można
odczytać, że Kazimierz to ten który
niszczy pokój. Przytaczane są różne
hipotezy dot. dodawania tego imienia dla każdego nowo narodzonego
dziecka polskiego. Uzasadnienia ze
strony niemieckiej nie udało się na
razie odnaleźć. Wydaje się, że zastosowanie go mogło wynikać po prostu
z faktu popularności tego imienia w
Polsce. Zanim Arthur Greiser wprowadził obowiązek naznaczania dzieci
polskich imieniem Kazimierz/Kazimiera w 1941 r., to już we wcześniejszym rozporządzeniu (z września
1940 r.) nakazywał urzędnikom, aby
dzieciom polskim nadawać imiona
czysto polskie, a te, które przypominałyby w wymowie bądź w pisowni
nazwy niemieckie, należało dodatkowo stosować imię Władysław lub
Władysława. W ostatecznym wykazie imion dla dzieci polskich imiona te
(Władysław bądź Władysława) już się
nie znalazły. Dlatego z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, iż
potomkom zakonu niemieckiego, źle
się kojarzyło imię zwycięzcy spod
Grunwaldu. Brak tego imienia w wykazie oraz innych imion słowiańskich
potwierdza, iż okupanci w realizacji
swoich segregacyjnych celów kierowali się dowolnymi kryteriami.
W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Kępnie (niem. Standesamt Kempen) rejestrowano urodzenia dzieci z
miasta Kępna i gminy Kępno Północ
tj. z miejscowości Borek Mielęcki
(Borkendorf), Domanin (Ahrenfelde), Hanulin (Birkenfelde), Kierzno
(Kirschdorf), Kierzenko (Waldau),
Kochłowy (Kochel), Krążkowy
(Kronschkau, od 1943 Kreisendorf),
Mechnice (Moosdorf), Mikorzyn
(Gebelsbach), Myjomice (Michelsberg), Olszowa (Erlenbrunn, od 1943
Erlenhöh) gm. Kępno Południe, Osiny (Aspen), Ostrówiec (Ostrau, od
1943 Strohwitz), Przybyszów (Juliustal), Rzetnia (Mühlbach), Świba
(Luisenhof) – do 1954 r. gm. Pod-

zamcze, Szklarka Mielęcka (Langental), Turze (Tischendorf), Zosin
(Joachimstal). Przysiółków, osiedli
i majątków ziemskich w tym opracowaniu nie wyodrębniano, gdyż w
większość zapisów w dokumentach
urodzenia figurują nazwy miejscowości sołeckich. Podobnie w gminie
Bralin, tak jak w mieście Kępno i
gminie Kępno-Północ rejony urzędu stanu cywilnego obejmowały w
zasadzie taki sam obszar jak obszary administracyjne (gminne). Urząd
Stanu Cywilnego w Bralinie (Standesamt Bralin) rejestrował w omawianym okresie urodzenia dzieci tak
polskie jak i niemieckie z następujących miejscowości: Bralin, Chojęcin
(Heubach), Czermin (Bornheim),
Gola (Kalenfeld), Mielęcin (Mielencin), Mnichowice (Mühlenberg),
Nosale (Nesselrode), Nowa Wieś
Książęca (Fürstlich Neudorf), Tabor
Mały (Klein-Friedrichsburg), Tabor
Wielki (Gross Friedrichsburg), Weronikopole (Breitental), Wygoda
Turkowska (Wygoda).
W okresie od 1 listopada 1941 r. do
ok. 20 stycznia 1945 r., tj. w czasie
obowiązywania zarządzenia Greisera urodziło się w Kępnie 218 dzieci
polskich (113 chł. i 105 dziew.), dzieci niemieckich 411 (220 chł. i 191
dziew.). W gminie Kępno-Północ
zarejestrowano 380 urodzeń dzieci polskich (196 chł. i 184 dziew.), a
dzieci niemieckich 119 (59 chł. i 60
dziew.) Natomiast w gminie Bralin zarejestrowano 112 (60 chł. i 52
dziew.) urodzeń dzieci polskich oraz
259 (141 chł. i 118 dziew.) dzieci
niemieckich. Wprowadzony przez
autorów podział na dzieci polskie i
niemieckie jest podziałem niezbyt
precyzyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci zakwalifikowanych jako
niemieckie. Dla potrzeb tego opracowania dzieci etnicznych Niemców
jak i folksdojczów traktujemy jako
dzieci niemieckie. Zauważyć też
trzeba, że relatywnie wysoki procent
urodzonych w tym okresie dzieci
niemieckich w stosunku do dzieci
polskich wynikał nie tylko z nowego
osadnictwa niemieckiego lecz także z
dość dużej liczby wpisanych mieszkańców miasta i omawianych gmin
na niemiecką listę narodowościową
(dalej DVL). Specyfiką pow. kępińskiego było to, iż był to jedyny powiat
w Kraju Warty, gdzie obowiązywał
przymus wpisania się na DVL na-

Część II

wet tych mieszkańców, którzy mieli
niewielkie związki z niemczyzną i
pochodzeniem niemieckim. Co wcale nie oznacza, że wielu Polaków nie
występowało dobrowolnie z wnioskiem o przyjęcie na DVL.
Z analizy skorowidzów ksiąg
urodzeń USC Kępno i USC Bralin
wynika, że dzieci polskie otrzymywały imiona w zdecydowanej większości zgodnie z wymogami zarządzenia. O nielicznych odchyleniach
od tej zasady autorzy informują w
dalszej części tego opracowania.
Jak wynika z przedstawionego
zestawienia (w tabeli przyp. red.),
najczęściej wybieranymi imionami
dla chłopców to Jerzy, Kazimierz,
Stanisław, Czesław, a dla dziewczynek Janina, Kazimiera, Stanisława,
Jadwiga. Wybierano zatem imiona ,
które były popularne przed okupacją
niemiecką. W analizowanych gminach odnotowano jako pojedyncze,
rzadko stosowane imiona starosłowiańskie. Jakkolwiek zarządzenie
nie przewidywało stosowania imion
wieloczłonowych (więcej niż 2 imiona), to w Kępnie odnotowano 8 takich
przypadków, w gminie Kępno-Północ 6 (w tym jedno czteroczłonowe)
a w gminie Bralin 1. Tak jak w przypadku imion dwuczłonowych, imiona wieloczłonowe zawierały imię
Kazimierz/a. Z zestawienia imion
wynika, iż dla dzieci polskich zabrakło tak popularnych imion jak: Józef,
Maria, Anna, Elżbieta, Jan, Łukasz,
Mateusz, Marek, Tadeusz, Agnieszka
oraz imion pochodzenia germańskiego, Henryk, Zygmunt, Waldemar i
niektórych imion słowiańskich, m.
in. Mieczysław/a, Wiesław/a i wspomniany już wcześniej Władysław/a.
Badanie pozwala stwierdzić, iż w
omawianym okresie w gminach (tu
m. Kępno traktujemy jako jednostkę
gminną) 83,0% nowonarodzonych
dzieci otrzymało imiona zgodnie z
wykazem urzędowym tj. każde dziecko jeśli nie otrzymało pierwszego
imienia Kazimierz/Kazimiera, to obowiązkowo stosowano je jako drugie
imię. Z kolei częściowo do zarządzenia zastosowało się 9,0 % rodziców. W
tej grupie za „częściowo wypełniających zarządzenie” autorzy uznali te
przypadki w których imię pierwsze
jest spoza obowiązującego wykazu,
ale jako drugie imię zastosowano Kazimierz/Kazimiera. Uwzględniając
zatem wszystkie dzieci, które nazna-

W niedzielę, 30 czerwca br., odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy „Na powiatowym szlaku”

Spotkajmy się na powiatowym szlaku
- Impreza organizowana po raz
pierwszy przez Powiat Kępiński
ma przede wszystkim propagować
turystykę rowerową oraz walory
przyrodnicze naszego powiatu.
To również zachęta do poznania
systematycznie rozwijającej się
infrastruktury ścieżek rowerowych i miejsc wartych bliższego
poznania - tłumaczą organizatorzy
przedsięwzięcia ze Starostwa Powiatowego w Kępnie. - 30 czerwca jedziemy wspólnie do Ustronia
koło Opatowa.
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Trasa rajdu prowadzić będzie z
Kępna przez Lisiny, Baranów, Jankowy, Słupię pod Kępnem, Młynarkę,
Biadaszki, Trzebień do Ustronia koło
Opatowa, gdzie zaplanowany został
rodzinny piknik. Piknik to również
spotkanie z policjantami z Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie oraz
okazja do oznakowania rowerów i
wysłuchania informacji na temat bezpiecznego poruszania się drogami.
W drodze powrotnej wiodącej przez
Trzebień, Biadaszki i Donaborów zaplanowano postój z poczęstunkiem

oraz spotkanie ze strażakami ochotnikami. Trasa poprowadzona została
wyłącznie lokalnymi drogami gminnymi i powiatowymi, liczyć będzie
około 35 km.
Aby wziąć udział w rajdzie, należy zapoznać się z regulaminem i
wypełnić stosowne zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmowane są w Starostwie
Powiatowym w Kępnie (biuro 107 - I
piętro) w dniach 12-24 czerwca 2019
roku w godzinach pracy urzędu. O
uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
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czono imieniem Kazimierz/a, to było
ich łącznie 92%. Wyodrębniona, niewielka trzecia grupa dzieci polskich
(8,0 %), to te, które otrzymały imiona
spoza wykazu dla Polaków. Odrębnym
zagadnieniem jest pytanie, dlaczego w
odniesieniu do tej grupy dzieci o nazwiskach i imionach w brzmieniu i zapisie czysto polskim nie zastosowano
przepisów obowiązujących Polaków.
Pewnym wyjaśnieniem tej sytuacji
może być fakt, że tzw. tymczasowi
Niemcy (czyt. folksdojcze, zwłaszcza
IV DVL) w rzeczywistości czuli się
Polakami.
Urodzeni w latach czterdziestych, dziś siedemdziesięcioletni seniorzy, nie reagują zbyt emocjonalnie
na tę specyficzną dyskryminację, jednak dla większości badanych to znamię w postaci narzuconego imienia
(imion) jednak doskwiera. Niektórzy
twierdzą, że ich rodzice pogodzili się

z zastaną sytuacją i nie skorzystali z
możliwości zmiany imienia (imion)
dla dzieci z obszaru ziem włączonych
do Rzeszy. Stanowił o tym dekret z
dnia 25.09.45 r. (Dz. U. nr 48/45 poz.
273). Niewiele osób skorzystało z
tego przepisu prawdopodobnie dlatego, gdyż obowiązywał tylko przez
rok. W Kępnie zmieniło imię 11 osób,
w gminie Kępno-Północ - 2 osoby.
Niezwykle gorliwy sprawca różnorakich drakońskich zarządzeń w
tym o nadawaniu imion dzieciom
polskim - Arhur Greiser - poniósł
zasłużoną karę za prowadzenie
bezwzględnej germanizacji Kraju
Warty. W procesie przeprowadzonym w Poznaniu udowodniono mu
powszechnie znane przestępstwa i
skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano 21 lipca 1946 r.
Wacław Majchrzak
Marian Kucharzak

Imiona nadawane dzieciom polskim w Kępnie,
gminie Kępno-Północ i gminie Bralin
w okresie od 1.11.1939 r. do 20.01.1945 r.

Korzystano z: Czesław Łuczak, Położenie ludności polskiej w Kraju Warty 1939 – 1945, Poznań 1987,
Wacław Majchrzak, Naznaczeni imieniem. Pleszewscy Kazimierze – Rocznik Pleszewski 2016, Catherine
Epstein, Wzorcowy nazista – Arthur Greiser i okupacja Kraju Warty, Wrocław 2010 oraz pomocy kier.
USC w Kępnie Marii Skiby i kier. USC w Bralinie Marzeny Urbańskiej.
- Liczba miejsc jest ograniczona,
dlatego nie warto zwlekać. Wyruszamy punktualnie o 12.00 spod siedziby Starostwa Powiatowego w Kępnie

przy ulicy Kościuszki 5. Spotkajmy
się na szlaku powiatowym! - zachęcają organizatorzy.
Oprac. bem

Aktualności

wywiad tygodnia

Z utalentowanym fotografem, pasjonatem i zdobywcą prestiżowych nagród fotograficznych, Patrykiem Biegańskim, rozmawiali Mirosław Łapa i Katarzyna Rybczyńska

„Każde zdjęcie to inne emocje”

Skąd Pana zainteresowanie fotografią?
Zawsze interesowałem się sztuką.
Chciałem malować, ale ciężko mi szło, z
czasem doszedłem do wniosku, że to nie
dla mnie. Zawsze stawiam sobie dość wysoko poprzeczkę i dążę do osiągnięcia założonego celu, a jeżeli do czegoś dąży się
z uporem i ciężko to osiągnąć, to się z tego
rezygnuje. Postanowiłem więc spróbować
z fotografią. Pamiętam swoje pierwsze fotograficzne „wyzwanie” – wiele lat temu
poznałem w Armenii znajomą, której
chciałem pokazać złotą, polską jesień,
więc robiłem zdjęcia aparatem w telefonie. Długi czas robiłem zdjęcia tylko telefonem. Od tego się zaczęło, spodobało
mi się fotografowanie, znalazłem w niej
możliwość artystycznego przekazu. Wtedy też zacząłem zauważać podstawowe
zasady dotyczące kompozycji, symetrii
itd. Prawdziwa przygoda z fotografią, jej
konkretny początek to dopiero 2014 rok.
Skąd Pan wie, że właśnie w 2014
roku ta przygoda zaczęła się na poważnie?
Potrafię określić ten rok, ponieważ
wtedy zacząłem myśleć o fotografii w
kategorii przyszłości. Ukierunkowałem
swój wolny czas i pieniądze w kierunku
fotografii, głównie podróżniczo-krajobrazowej. To był czas, w którym powiedziałem sobie, że wszystkie pieniądze i
możliwości, postaram się wykorzystać na
wyjazdy w różne ciekawe miejsca, gdzie
będę mógł zrobić zdjęcia. 2014 jest rokiem, kiedy zacząłem to wszystko łączyć
ze sobą. Wtedy też pojawiły się pierwsze
wyróżnienia, które dodatkowo napędzały
mnie w kierunku ciągłego rozwoju.
Gdzie zaczął Pan fotografować?
Na poważnie, krajobrazowo – w Tatrach i ich okolicach. Lubię uciekać wysoko i daleko. Jednak nawet dla osoby,
która kocha góry, istnieją pewne fizyczne
i mentalne bariery – wstawanie rano lub w
nocy, aby zdążyć w konkretne miejsce na
wschód słońca, jest nie lada wyzwaniem,
to dobry sprawdzian dla motywacji i samozaparcia.
Wówczas było to już fotografowanie aparatem, a nie telefonem?
Tak, zdecydowanie był to aparat.
Amatorska lustrzanka. Obecnie, jest to
już profesjonalny sprzęt. Telefon do dziś
mam przy sobie, jednak służy mi on tylko
do przypominania o sobie w Internecie.
Ale znam parę bardzo dobrych fotografów
mobilnych, którzy łapią kadry telefonami.
Co najchętniej fotografuje Pan w
górach?
Głównie wschody i zachody słońca.
Wyjeżdżając w teren, obieram ciekawe
widokowo punkty, skąd roztaczają się
wspaniałe panoramy, szczególnie na łańcuch Tatr, a te najpiękniej widać z Pienin
czy Pogórza Spisko-Gubałowskiego. W
samych Tatrach miejscem, które fotografuję najczęściej, jest Dolina Gąsienicowa.
Jest bardzo fotogeniczna ze względu na
małe chatki na tle urwistych szczytów.
Teraz, kiedy wyjazdy na plenery są dla
mnie o wiele łatwiejsze do zaplanowania,
a zasób miejsc, który prowadzę na internetowej mapie, jest naprawdę spory, omijam miejsca, które są tłumnie oblegane
przez turystów. Niestety, jednym z takich
obszarów stały się Tatry – dlatego rzadko
w nie wracam. Tłumy mnie męczą. Na
szczęście są miejsca, w których można
jeszcze poczuć w pełni naturę i zachwycać się jej pięknem bez przeszkód.
Co jest fascynującego w górach?
Góry są bardzo wdzięczne, ciekawe,
zawsze dobrze prezentują się na fotografiach, ponieważ są bardzo zróżnicowane,
bardzo przestrzenne. Przy odpowiednich
warunkach atmosferycznych występuje tam ciekawa gra światło-cieni. Teren
jest fotogeniczny jako przestrzeń, ma to
związek z ukształtowaniem terenu, ale
też wiele dzieje się nad górami – pogoda
jest dynamiczna, warunki zdarzają się
więc fenomenalne. Fotografowie nie przepadają za „piękną, słoneczną pogodą” i
bezchmurnym niebem.

Ma Pan też zdjęcia z naszego regionu, z powiatu kępińskiego. Czym
to miejsce wyróżnia się spośród
innych? Co Pana tu urzeka?
Już tutaj nie mieszkam, stąd wiele
rzeczy staram się odkrywać „na nowo”.
Przyjeżdżam czasem w odwiedziny i kiedy wydarzy się coś ciekawego, chętnie z
tego korzystam. Bardzo fotogenicznym
miejscem w naszym powiecie jest np. kościół Na Pólku pod Bralinem. Ze względu
na swoje położenie wśród pól, wiosną i
latem na zdjęciach wygląda pięknie. Są tu
też dobre warunki na fotografowanie Dro-

gi Mlecznej, ponieważ nad niektórymi
wioskami rozpościera się piękny, ciemny
fragment nieba, więc nocne niebo widać
fantastycznie, również gołym okiem.
Zdjęcia z naszego regionu to też piękne
zachody słońca, które udało mi się uchwycić, głównie pośród polnych zadrzewień.
Czy mimo płaskiego terenu powiat
kępiński różni się od innych równin?
Na pewno jest tutaj wiele interesujących miejsc, głównie związanych z naturą.
W porównaniu do wiosek w Małopolsce,
nasze wioski są uporządkowane, nie ma
wielu reklam czy innych elementów przeszkadzających w postrzeganiu krajobrazu.
Brakuje tu jednak takich miejsc, po które
ktoś, kto jeździ po świecie, przyjechałby
specjalnie. Nie chcę być źle zrozumiany –
chciałbym podkreślić, że fotogeniczność
miejsca, czyli piękno postrzegane przez
fotografa, a piękno postrzegane przez turystę czy przejezdnych, nie jest tym samym. Nasz powiat jest ładny, świetny na
wycieczki rowerowe, pikniki i spędzanie
wolnego czasu, podoba mi się jako teren,
ale niekoniecznie jest wybitnie fotogeniczny. Dlatego też przeprowadziłem się
do Krakowa, aby być bliżej gór.
Czy oprócz krajobrazów fotografuje Pan coś jeszcze?
Na pojęcie krajobrazu składa się kilka jego rodzajów, nie tylko ten naturalny
ale też miejski, czy kulturowy – góry,
morze, jeziora, lasy, wielkomiejska architektura czy sielskie, wiejskie przestrzenie.
Każda dziedzina fotografii to zupełnie
inna rzeczywistość, fotografia jest bardzo
obszerna. Wątpię czy istnieje ktoś, kto
w równym stopniu potrafi sfotografować
dobrze góry i wykonać sesję reklamową spinek do garniturów. Oprócz stricte
krajobrazów ostatnio coraz więcej pracuję z człowiekiem w krajobrazie, to też
jest bardzo interesujące. Tym bardziej, że
wykonywane przeze mnie tego typu sesje
spotykają się z aprobatą nie tylko moich
odbiorców, ale także czasopism, takich
jak „Vogue Italia”.
Ma Pan jakiegoś swojego idola, źródło inspiracji wśród fotografów?
I w Polsce, i za granicą są fotografowie, którzy mnie inspirują, np. Karol Nienartowicz, który jest teraz moim dobrym
znajomym. Polska jest bardzo bogata w
fotografów krajobrazu „wysokiej klasy”.
Z zagranicznych twórców, których szczególnie podziwiam, mogę wyróżnić Daniela Kordana, Marię Kaimaki, Alberta
Drosa czy Michaela Shainbluma.
Aby podczas jednego pleneru wykonać jedno naprawdę dobre zdjęcie, ile zdjęć trzeba zrobić?
Odpowiem na przykładzie ostatniej
wyprawy na pustynię w Jordanii. Spędzi-

łem tam wraz z Karolem pięć dni, podczas
których wykonałem około 2000 zdjęć, po
czym do obróbki i publikacji wybrałem
jakieś 10. Często zdarza się, że z wyjazdów nie przywożę żadnego zdjęcia, które
według mnie ma jakąś głębszą i oryginalną wartość. Praca z warunkami atmosferycznym jest nieprzewidywalna, a od niej
zależy liczba dobrych zdjęć, które można
przywieźć z wypadów.
Próbował Pan zrobić autoportret?
Oczywiście (śmiech). Kiedy nie mam
czego fotografować, robię autoportret, bo
trzeba na czymś ćwiczyć. To jest bardzo
specyficzne, jest różnica w robieniu zdjęć
komuś a samemu sobie. W moim przypadku zdjęcia nie mają aspektu wyłącznie
wizualnego – nawet fotografując wschód
w Tatrach, nie tylko robię zdjęcie, ale też
widzę wszystko, co dzieje się dookoła i
każdemu zdjęciu towarzyszą jakieś dodatkowe odczucia, przeżycia, wspomnienia,
emocje. Jestem człowiekiem, który widząc
coś pięknego, zawsze się tym zachwyca,
ekscytuje, a robiąc zdjęcia samego siebie,
nie skupiam się jedynie na ułożeniu włosów, koszuli, ale na tym, by pokazać siebie,
swoją osobowość i to, co w danej chwili mi
towarzyszy, a to nie zawsze jest łatwe.
Ma Pan na swoim koncie bardzo
wiele sukcesów, również na skalę
światową. Co dla Pana jest najważniejszym osiągnięciem?
Mój największy sukces jest bardzo
świeży, to kwestia kilku tygodni. Zająłem
bardzo wysokie miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym, który
organizowany jest co roku przez prestiżowy portal fotograficzny „35 Photo”. Do
konkursu zgłoszono ponad 391,8 tysięcy
zdjęć. Brałem udział w kategorii „Fotografia krajobrazu dzienna”. Zakwalifikowałem się do grona 35 najlepszych fotografów na świecie. Zgłosiłem kilkanaście
swoich prac, do finału dostały się trzy, na
których widniały panoramy Tatr, Pienin
Słowackich oraz Opactwo Benedyktynów w krakowskim Tyńcu przyozdobione
mgłą o wschodzie słońca. Poza tym załapałem się do grona 20 najlepszych fotografów w Polsce. To dla mnie duże wyróżnienie i jest to niesamowicie budujące.
Co ciekawe, fotografia Tatr – panorama
z Sokolicy – była wykonana w pierwszy
poranek 2019 roku. Od kilku lat mam
zwyczaj, osobistą tradycję, że w każdego
Sylwestra idę spać wcześniej i wstaję na
wschód słońca, aby sfotografować pierwszy poranek rozpoczynającego się roku.
A jaki był Pana pierwszy większy
sukces?
Kilka lat temu w National Geographic Polska wyróżniono po raz pierwszy
moją pracę. Pamiętam również zdjęcie,
które zrobiłem przypadkiem, jest na nim
moja koleżanka Dominika. Wykonując
zdjęcie, chciałem sprawdzić ustawienia
aparatu, ale wyszło ono bardzo ciekawie,
wygrałem nim konkurs w Kępnie, a następnie zgłosiłem do włoskiego „Vogue’a”, gdzie redakcja wybrała je do swojej
bazy. Obecnie w ich zasobach jest już 10
moich zdjęć. To zawsze cieszy, bo widać,
że to, co robię, ma sens i wartość.
Czym jest dla Pana „decydujący
moment”?
We współpracy z naturą uchwycenie decydującego momentu jest bardzo
ciężkie. Może się wydawać, że to idealne
światło pada właśnie w tej sekundzie, a po
paru minutach okazuje się, że świeci piękniej niż chwilę temu. W fotografii krajobrazowej na decydujący moment czeka się
czasem bardzo długo. Ostatnio w Tatrach
fotografowałem zachód słońca i trafiłem
w idealne miejsce, ponieważ przede mną
była bardzo wdzięczna panorama Tatr, a
nad nimi kłębiły się chmury. Patrzyłem
na nie i fotografowałem przez dwie godziny, czekałem, aż będą miały odpowiedni
kształt, zostaną idealnie doświetlone.
Natomiast w poranek, kiedy zrobiłem
wspomniane zdjęcie Tatr z Sokolicy, wy-

różnione przez „35 Photo”, prognozy nie
pokazywały, że cokolwiek może coś się
wydarzyć. Stojąc na górze w noworoczny
poranek, czekałem bardzo długo, ale kiedy pojawił się ten ważny moment, trwał on
około 3 minut – przez szparę w chmurach
wypłynęły promienie słoneczne, pokolorowały niebo na fioletowo i za chwilę
zniknęły, ale mi udało się to uchwycić. W
fotografii z jednej strony trzeba liczyć na
szczęście, a z drugiej, planując wypad w
plener, trzeba długo sprawdzać prognozy,
aby wybrać dobry czas i miejsce. Jest to
więc wypracowane szczęście. Trzeba mieć
oczy dookoła głowy i zmysł przewidywania tego, co może wydarzyć się na niebie.
Gdyby miał Pan wybrać jedno jedyne swoje zdjęcie, które by to było?
Nie wiem, czy potrafiłbym wybrać.
Wiąże się to z tym, o czym mówiłem,
że fotografując, bardzo dużo odczuwam
i wiele sytuacji jest mi bliskich, każde
zdjęcie to inne emocje. Myślę, że byłoby
to któreś zdjęcie z pustyni w Jordanii, ponieważ to doświadczenie bardzo głębokie
nie tylko fotograficznie, ale też duże przełamanie siebie. To mój pierwszy autostop,
w dodatku w kraju arabskim, muzułmańskim, kraju zewsząd otoczonym wojną,
kraju, do którego przed przyjazdem ma
się odgórnie ograniczone zaufanie do ludzi, a w rzeczywistości nigdzie indziej
na świecie nie spotkałem równie gościnnych i przyjaznych mieszkańców, którzy
oprócz przewożenia nas przez cały kraj
od Ammanu, do Wadi Rum przy granicy z Arabią Saudyjską i znów do stolicy
przez Morze Martwe, zapraszali nas na
herbatę do domów i dawali podarki. Sam
trekking na Wadi Rum to pustynia, nie
mieliśmy źródła wody, musieliśmy nosić
ją w odpowiednich ilościach w plecaku, w
konsekwencji mój bagaż ważył prawie 32
kg. Byliśmy zdani tylko na siebie, mieliśmy wydrukowane mapy, wokół nie było
ludzi. Było to niezwykle ciekawe, mocne
doświadczenie. Dlatego gdybym miał wybrać jedno swoje zdjęcie, byłoby ono z tej
wyprawy, bo przypominałoby mi o tym,
że pokonałem siebie i przesunąłem swoją
granicę trochę dalej.
Zdarza się Panu robić zdjęcia na
„automacie” czy zawsze są to ręczne, dopasowane do warunków i potrzeb ustawienia?
W moim obecnym aparacie nie ma już
nawet funkcji „automatu”, więc wszystko
dostrajam sam. Jednak zaczynając pracę
z fotografią, nie można celować od razu
w tak zaawansowany sprzęt, bo można się
pogubić. Mój pierwszy aparat miał funkcję „automatu” i inne tryby, dzięki czemu
widziałem prawidłowości, które rządzą
tymi funkcjami. Jest to sposób na naukę.
Teraz, idąc gdzieś, ustawienie wszystkiego zajmuje mi kilka sekund. Wieloletnia
praktyka pozwoliła mi to wypracować,
robię to już podświadomie, intuicyjnie. To
jak z chodzeniem – człowiek też nie zastanawia się, jak to robi (śmiech).
Czy swoją przyszłość i życie zawodowe planuje Pan związać z fotografią?
Bardzo bym chciał, ale zobaczymy,
co z tego wyjdzie, bo wymaga to ogromu pracy i czasu. Zajmując się fotografią,
mam naprawdę mało wolnych chwil tylko
dla siebie. Podróże, zbieranie materiału,
praca nad zdjęciami, poza tym ciągłe ćwiczenie umiejętności i własnego warsztatu
– to wszystko pożera strasznie dużo czasu, ale też daje wielką radość z efektów finalnych, a jeszcze większą, kiedy ta praca
owocuje.
Czyli miał już Pan swoją wystawę?
Tak, w Kępnie. Działam głównie w
Internecie i tam publikuję swoje prace,
mam swoją większą grupę obserwujących i właśnie Internet traktuję jako swoją

główną „galerię sztuki”. Obecnie ta rzeczywistość wirtualna coraz częściej zastępuje to, co dzieje się wokół. Oglądanie
swoich zdjęć na wystawach jest bardzo
miłym uczuciem, ale Internet działa jednak szerzej i wszechstronniej.
Czy ma Pan dokładny plan na przyszłość?
Od początku lipca będę miał wyjazdowy, dość wymagający sezon – najpierw
jadę do Portugalii na wyjazd podróżniczo-fotograficzny, we wrześniu jadę na
dwa tygodnie w Dolomity, następnie na
początku października jadę kolejny raz do
Szwajcarii na zaproszenie Narodowej Organizacji Turystycznej „MySwitzerland” i
Ambasady Szwajcarii w Warszawie, aby
tam promować dwa regiony z grupą fotografów, po powrocie prawie od razu lecę
do Rzymu. Tak więc dopiero od początku
listopada będę miał czas na zastanowienie,
ułożenie konkretnego planu „co dalej”.
Jak Pana bliscy zapatrywali się początkowo na robienie zdjęć i plan
związania przyszłości z fotografią?
Na początku chyba traktowali to z
przymrużeniem oka, jako poważne hobby, rzecz, która jest ciekawa, wszystkim
się podoba, ale jako plan na przyszłość
jest mało atrakcyjna. Po części mieli rację,
ponieważ w Polsce, niestety, sztuka nie
jest „opłacalna”, stanowi poboczny dodatek, nie ma swojego miejsca wysoko, więc
lepiej, aby była zajęciem dla pasjonatów.
Jednak fotografia otwiera drogi do bardzo
wielu innych dziedzin, jak dziennikarstwo podróżnicze czy sama organizacja
turystyki. Dlatego wiążąc przyszłość z
fotografią, na pewno nie ukierunkowywałbym się na bezpośrednią sprzedaż
zdjęć – trzeba zarabiać w inny sposób, a
fotografię traktować jako narzędzie, które
nie jest wyłączną opcją zarobku. Obecnie
prowadzę bloga podróżniczego, zajmuję się też testowaniem i recenzowaniem
sprzętu, biorę udział w kampaniach promocyjnych.
Co mógłby Pan poradzić komuś,
kto chciałby zająć się fotografią,
ale nie wie, od czego zacząć?
Można wymienić szereg rad. Na
pewno bardzo ważna jest motywacja. Nauczyłem się, że, owszem, można jechać w
miejsce, które jest ciekawe i zrobić zdjęcie
w niezbyt efektownych warunkach. Natomiast robiąc zdjęcie w pełni świadomie,
obierając konkretny kierunek wyjazdu,
mam pojęcie, że mogę tam już nigdy nie
wrócić, więc muszę się zmotywować,
wstać o odpowiedniej godzinie i pójść
w teren, czy mi się chce, czy nie. To jest
trudne, ale kluczowe, bo trzeba korzystać
z ulotnych chwil. Istotna jest też wytrwałość, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, a
także cierpliwość, której ja chyba nie mam
w ogóle... ale trzeba to przezwyciężyć. Jeśli chodzi o własny sukces, nie należy też
chować swoich zdjęć, tylko je publikować,
najlepiej w Internecie, chwalić się swoimi
pracami. Ważny jest też dobry sprzęt. Ludzie mówią, że „nie ważne, czym, tylko
jak” – fakt, można, ale zakres możliwości, które oferuje telefon czy słabszy aparat, zawsze będzie węższy, a jakość zdjęć
słabsza. Dotyczy to w szczególności zdjęć
krajobrazu czy gwiazd. Każdy powinien
dostosować sprzęt do siebie, swoich wymagań, możliwości i poziomu i wraz z
rozwojem umiejętności rozwijać swoją
bazę sprzętową. Fotografię należy traktować jako dobrą zabawę, nie nastawiać
się od razu na wielkie sukcesy, ale dobrze
spędzać czas przy wyjściach w teren czy
współpracy z modelami. Czerpanie przyjemności z procesu twórczego jest najważniejsze. Może brzmieć to trywialnie,
ale tak właśnie powinno wyglądać nasze
życie. Powinno być pełne przyjemności
i miłych chwil.

PATRYK BIEGAŃSKI – urodził się w Kępnie 22 września 1994 r., mieszkał najpierw w Laskach, a później w
Mroczeniu. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, skąd po obronie tytułu magistra
przeniósł się do Krakowa, gdzie kontynuuje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fotografią zajmuje się od
2014 r. Miłośnik gór, pustyni oraz poszarpanego wybrzeża. Głównym polem, na którym działa, jest fotografia
krajobrazu. W 2019 r. w konkursie „35awards” został zakwalifikowany do grona 35 najlepszych fotografów
krajobrazu świata oraz 20 najlepszych fotografów w Polsce. Na swoim koncie ma publikacje w katalogu
fotograficznym laureatów 4. edycji konkursu „35awards”, wyróżnienia redakcji National Geographic America,
National Geographic Polska oraz „Vogue Italia”. Współpracuje z Narodową Organizacją Turystyczną Szwajcarii
– MySwitzerland.com przy kampaniach reklamowych szwajcarskich regionów. Jest autorem artykułów,
które pojawiły się w polskich mediach internetowych (WP.pl oraz Onet), a także za granicą, m.in. w Stanach
Zjednoczonych, Japonii, Grecji, Wietnamie, Rosji, Iranie, Izraelu, na Ukrainie.
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Stowarzyszenie Seniorów „Razem” w partnerstwie z Całodziennym Klubem Seniora „Pod
Żurawiem” w Kępnie realizowało projekt pt. „Karta żywej historii”, który dofinansowany
został ze środków Powiatu Kępińskiego

Seniorzy stworzyli karty żywej historii

Projekt zakładał przeprowadzenie dwóch zadań. Pierwszym było
nagranie wywiadów z seniorami oraz
ich emisja na antenie radia „Sud”. Do
udziału w nagraniach, które odbyły
się w kępińskim studiu radiowym,
zostało zaproszonych 8 osób w wieku
senioralnym z terenu powiatu kępińskiego. W ten sposób zaprezentowani
zostali uczestnicy projektu, a przy
tym podkreślono wartości ich aktyw-

Drugie z zadań projektowych
miało na celu przedstawienie osób,
które z własnej inicjatywy założyły
i prowadzą na naszym terenie organizacje działające na rzecz pożytku
publicznego.
- W ten sposób chcieliśmy przybliżyć funkcjonowanie organizacji,
które działają na rzecz społeczności
lokalnej w różnorodnych dziedzinach – tłumaczy A. Jarczak. - Zale-

Działania projektowe zostały zrealizowane dzięki
wsparciu finansowemu Powiatu Kępińskiego

ności i pracy. – Naszym celem było
udowodnienie, że w każdym wieku
można rozwijać swoje pasje i dzielić
się tym z innymi. Udało nam się to,
bowiem wywiady pokazały, jak wiele
pomysłów, energii i potencjału mają
nasi seniorzy, którzy chętnie dzielili
się swoją wiedzą, doświadczeniem i
mądrością życiową - tłumaczy kierownik kępińskiego Całodziennego
Klubu Seniora Anna Jarczak.

żało nam też na promocji tej działalności i zwiększeniu świadomości,
jak bardzo jest ona potrzebna nam
wszystkim.
Prezentacja miała miejsce podczas spotkania, które odbyło się w
poniedziałek, 10 czerwca 2019 r., w
kinie „Sokolnia” w Kępnie.
Do rozmowy o działalności lokalnych organizacji, ich założeniach,
planach, ale też problemach i potrze-

bach zaproszeni zostali: prezes Stowarzyszenia „Uśmiech” Małgorzata
Frala-Kędzior,
przedstawicielki
Kępińskiego Klubu „Amazonki” prezes Halina Pazek oraz Maria
Nikodem i Jolanta Marchela, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kępińskiej Marian Lorenz, Ewelina Karwacka i Rafał Dirbach ze
Stowarzyszenia „Apertus”, a także
Jolanta Wełdzińska, prezesa Stowarzyszenia „Przystań”.
Podczas spotkania zarówno zaproszeni goście, jak i realizatorzy
projektu dziękowali za przeprowadzenie przez członków organizacji
licznych i różnorodnych inicjatyw
oraz bezinteresowną pracę na rzecz
mieszkańców Ziemi Kępińskiej.
Wydarzenie wzbogacone zostało
piosenkami w wykonaniu Zuzanny
Bonczol.
Tego dnia podsumowano realizację całego projektu, w ramach którego stworzona została oferta związana
z promowaniem aktywności w zakresie pomocy społecznej, kierowana do
osób powyżej 60. roku życia i osób z
niepełnosprawnościami z terenu powiatu kępińskiego.
Dzięki cyklowi emitowanych na
antenie lokalnego radia wywiadów
z uczestnikami projektu, zaprezentowany został olbrzymi potencjał
środowiska senioralnego. Osoby
starsze chętnie dzieliły się wiedzą,
opowiadając o swych pasjach i talen-

Podczas spotkania w kinie „Sokolnia” o swojej pracy
opowiadali przedstawiciele stowarzyszeń

tach. Interesujące rozmowy okazały
się prawdziwą skarbnicą pomysłów
i inspiracji do dalszych działań oraz
inicjatyw.
Natomiast rozmowy z działaczami społecznymi nie tylko przybliżyły
funkcjonowanie stowarzyszeń, ale
stały się również przyczynkiem do
rozwijania tego typu działalności,
motywując i wskazując możliwe kierunki aktywności.
- Realizacja naszego projektu z
pewnością przyczyniła się do zwiększenia aktywności seniorów, a taki

był nasz główny cel – podkreśla A.
Jarczak. - Z sukcesem zrealizowana
została też część przedsięwzięcia,
zakładająca promocję środowiska
senioralnego i ukazanie, że osoby starsze mogą i powinny czynnie
funkcjonować w społeczeństwie,
bowiem mają bardzo wiele do zaoferowania.
Projekt pt. „Karta żywej historii” otrzymał finansowe wsparcie w
ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu
Kępińskiego w 2019 r.
bem

Uczestnicy projektu udzielili
wywiadów w studiu radiowym

Festyn Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

Dzieci przygotowały pokaz tańców
z elementami ludowymi

Potrójne święto w przedszkolu
W Przedszkolu Samorządowym
nr 2 w Kępnie hucznie świętowano
trzy rodzinne uroczystości – Dzień

Dziecka, Dzień Mamy i Dzień Taty.
Z tej okazji na placu przedszkolnym
zorganizowano Festyn Rodzinny w

Dużym powodzeniem wśród najmłodszych
cieszyła się przejażdżka samochodem strażackim
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ludowym stylu dla wszystkich grup
przedszkolnych i żłobkowych.
Wydarzenie rozpoczęły radosne
występy przedszkolaków. Dzieci, w
prezencie dla swoich rodziców i bliskich, przygotowały pokaz tańców z
elementami ludowymi. Przedszkolaki włożyły w swój występ całe serduszka, wzruszając i zachwycając
wszystkich zebranych.
Talentami i kreatywnością mogli
wykazać się również rodzice, biorąc
udział w konkursie plastycznym, polegającym na wykonaniu w grupach
stroju ludowego według własnego
pomysłu. Nie mogło też zabraknąć
wspólnego krakowiaka.
Dopełnieniem imprezy były
przygotowane atrakcje i zabawy –
dmuchany zamek, bańki mydlane,
malowanie pisakami na macie zmy-
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walnej, a także popcorn i wata cukrowa, pokaz sprzętu strażackiego i wyposażenia radiowozu oraz przejazd
samochodem strażackim i bryczką.
Dzieci otrzymały również prezenty,
które wywołały radosne uśmiechy
na ich buźkach. Na dorosłych czekały kawa, herbata i domowe ciasto
oraz ciepłe posiłki. Podczas festynu

trwała także zbiórka, z której dochód
przeznaczony zostanie dla małego
Mikołaja, wychowanka Przedszkola
Samorządowego nr 2 w Kępnie.
Czas mile spędzony w gronie rodziny i przyjaciół z pewnością na długo pozostanie w pamięciach zarówno
przedszkolaków, jak i wszystkich gości. 			
KR
Wśród wielu atrakcji znalazło się
puszczanie baniek mydlanych

Informacje

wiadomości

10 czerwca 2019 roku w kościele pw. św. Marcina w Kępnie została odprawiona msza
święta w intencji żyjących i zmarłych członków chóru „Jutrzenka”, który w tym roku
obchodzi jubileusz 30-lecia działalności

Chwile grozy i literackiej ekscytacji przeżyli uczestnicy
spotkania zorganizowanego w Samorządowej Bibliotece
Publicznej w Kępnie

Morderstwo w kępińskiej bibliotece

30-lecie chóru „Jutrzenka”
W lutym br. minęła 30. rocznica
powstania chóru „Jutrzenka”, którego dyrygentem jest Cecylia Płaza, a
prezesem Tadeusz Piecuch.
Jak rozpoczęła się 30-letnia już
historia chóru? Pani Cecylia 30 lat
temu była jeszcze czynnym nauczycielem muzyki i prowadziła chór przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie.
Członkowie chóru dawali wiele koncertów, ale bardzo ważne były dla
nich spotkania z grupą niewidomych i
niedowidzących osób zrzeszonych w
kępińskim Kole Polskiego Związku
Niewidomych. Spotkania z chórzystami i wspólne biesiadowanie było
dla niepełnosprawnych osób formą
terapii i rehabilitacji.
W efekcie grupa osób z PZN, która pokochała śpiew, wraz z C. Płazą
powołała do życia chór, który dzisiaj
jest prężnie działającym zespołem,
tworzącym dużą rodzinę śpiewaczą.
Pierwszym prezesem chóru była
Henryka Lubryka.
Tak jak na początku, tak i teraz
uczestnictwo w zajęciach, wspólne
śpiewanie i występy dają chórzystom
wiele radości i satysfakcji.

Obchody rocznicy członkowie
chóru rozpoczęli 12 maja 2019 roku
wyjazdem do Polanicy-Zdroju. Gościli w Klasztorze Chrystusa Króla
Sercanów Białych. Klasztor oraz
ustanowione przy nim Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej to górska
oaza spokoju i ciszy. 12 i 13 maja
2019 roku chórzyści świętowali w
sanktuarium 102. rocznicę objawień
fatimskich oraz 2. rocznicę ustanowienia sanktuarium. Śpiewając
pieśni maryjne, uwielbiali Boga i
Maryję, wyciskając łzy wzruszenia
zgromadzonych wiernych, a także u
ks. biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej wizytującego parafię. Brali także udział w
procesji fatimskiej po górach. Pobyt
w Polanicy-Zdroju u Ojców Sercanów Białych był zarówno dla chórzystów, jak i niepełnosprawnych członków PZN niesamowitym przeżyciem.
Wyjeżdżając do domu, zabrali ze
sobą cząstkę miłości i serdeczności
tych kilku mieszkających tam charyzmatycznych ojców i braci oddanych
sercom Jezusa i Maryi.
Kolejny punkt jubileuszowych

obchodów odbył się po powrocie
do Kępna. 10 czerwca 2019 roku
w kościele pw. św. Marcina została
odprawiona msza święta w intencji
żyjących i zmarłych członków chóru
„Jutrzenka”.
Śpiewane w czasie mszy pieśni
do Serca Jezusowego oraz wielbiące
Maryję zachwyciły licznie zebranych
w kępińskiej świątyni. Mimo wielkiego upału chórzyści wykazali się
wielkim kunsztem muzycznym oraz
pokazali siłę swoich głosów, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Były też życzenia dla chórzystów od:
ks. proboszcza Jerzego Palpuchowskiego, chóru męskiego „Cantamus”,
byłych członków chóru oraz zaprzyjaźnionych gości. Życzono im dalszych sukcesów artystycznych, wielu
twórczych inspiracji, „śpiewającego”
zdrowia oraz niegasnącego zapału
do dalszej działalności. Były też podziękowania za dostarczanie przez 30
lat wielu ludziom niezapomnianych
wzruszeń. Życzenia zapadły w serca
chórzystów i będą na pewno zachętą
do dalszej artystycznej pracy.
Beata Michalczyk

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 178 osób, które ukończyły 100 lat życia.
Najstarsi z dostojnych jubilatów obchodzili w tym roku 109. urodziny. W całym kraju świadczenie honorowe z ZUS otrzymuje 1,9 tysięcy osób. Na terenie Oddziału ZUS w Ostrowie
Wielkopolskim wypłacanych jest 49 emerytur dla stulatków. Najstarszy urodził się w 1912 r.

Świadczenie honorowe dla stulatków
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie
honorowe. Jest to świadczenie przyznawane przez prezesa ZUS. Jubilat
nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie to
wypłacane jest co miesiąc. Wynosi
ono 100% kwoty bazowej. Aktualnie kwota bazowa to 4003,88 zł. Ze
świadczenia potrącany jest podatek i
składka zdrowotna.
Sprawy o przyznanie świadczenia z tytułu ukończenia 100 lat dla
osób uprawnionych do emerytury
lub renty z ZUS, rozpatrywane są z
urzędu, tzn. w celu ich przyznania
nie jest konieczne złożenie wniosku.
Natomiast w przypadku osób, które
nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu
emerytalnego, prezes zakładu podejmuje decyzję na wniosek zaintereso-

wanego. - Oznacza to, iż wniosek o
przyznanie świadczenia honorowego
powinien złożyć sam zainteresowany, jego ustawowy przedstawiciel lub
pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub
ustnie zgłoszone do protokołu. Do
wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie
kserokopię paszportu i odpisu skróconego aktu urodzenia. Dodatkowo,
z tej niecodziennej okazji, pracownik
Oddziału ZUS osobiście przekazuje
jubilatowi list gratulacyjny z życzeniami – wyjaśnia regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie
wielkopolskim Marlena Nowicka.
W Polsce emeryturę wyjątkową
z tytułu ukończenia 100 lat pobiera
1,9 tysięcy osób. Dla porównania, w
2008 r. osób w tym dostojnym wieku było zaledwie 1,5 tysięcy. Wśród
stulatków pobierających świadcze-

nie z ZUS zdecydowanie przeważają
kobiety – stanowią 85% populacji. Z
kolei w Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 178 osób, które ukończyły 100 lat życia.
W Oddziale ZUS w Ostrowie
Wielkopolskim wypłacanych jest 49
dodatków dla 100-latków, w tym dla
43 kobiet i 6 mężczyzn, według stanu na 31 maja br. - Najstarszą osobą
w całym Oddziale ZUS w Ostrowie
Wielkopolskim, której wypłacany
jest dodatek dla 100-latka, jest kobieta urodzona w 1912 r. w powiecie
wolsztyńskim. Najstarszym mężczyzną z kolei – mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, urodzony w
1914 r. – podkreśla M. Nowicka.
W Kępnie emeryturę wyjątkową
otrzymują 4 osoby: 3 kobiety i 1 mężczyzna. Najstarsza kobieta urodziła
się w 1914 r., a najstarszy mężczyzna
– w 1917 r.
Oprac. KR

Podczas wydarzenia promującego powieści kryminalne doszło do
morderstwa. Ciało, między regałami, znalazła jedna z bibliotekarek.
Ofiarą była czytelniczka uczestnicząca w spotkaniu. Zebrani miłośnicy
kryminałów pomagali przybyłym
na miejsce zdarzenia policjantom,
rozwiązywać zagadkę morderstwa.
Początkowo ślady wskazywały na

To nietypowe spotkanie, promujące czytelnictwo, zaplanowane zostało w najdrobniejszych szczegółach
i uwzględniało każdy możliwy scenariusz wydarzeń. Nic nie mogło być
dziełem przypadku. Przygotowania
trwały kilka tygodni. W tym czasie
gromadzono rekwizyty i stroje, opracowywano zagadki i role do odegrania, zadbano o wystrój biblioteki. Dla

„Morderstwo w bibliotece”
było kolejnym nietuzinkowym
pomysłem na promowanie
czytelnictwa

jednego z panów, znajdujących się w
bibliotece, by po chwili rzucić cień
podejrzenia na urzędniczkę kępińskiego magistratu. Tropy i poszlaki
gmatwały się do czasu nadejścia faksu z listem gończym za… dyrektorką
biblioteki. Wtedy policjanci wkroczyli do jej gabinetu, gdzie znaleźli
m.in. pistolet, który - jak tłumaczyła
dyrektorka - był atrapą i służył jako
rekwizyt podczas zajęć z dziećmi.
Znalezione pod biurkiem buty, których ślady pasowały do tych znalezionych przy ofierze, przesądziły o jej
winie. Po zakuciu w kajdanki, szefowa placówki przyznała, że dokonała
zbrodni z zazdrości o czytelnika, który zaczął spotykać się z zastrzeloną
kobietą. Dyrektorka w towarzystwie
policjantów opuściła bibliotekę, by
po chwili wrócić z... tortem – niespodzianką.
Przy kawie i torcie długo dyskutowano o książkach, o tym jacy autorzy są najbardziej poczytni, o pomysłach na kolejne spotkania, remoncie
biblioteki i wakacyjnych planach.
W „Morderstwie w bibliotece”
udział wzięły: ofiara – Małgorzata
Christie (manekin), nadkomisarz
Joanna Mróz – bibliotekarka Joanna
Kowalczyk, komisarz Agata Chyłka – bibliotekarka Agata Dirbach,
bibliotekarka Agata Brzechwa – bibliotekarka Agata Moska, pani od
wszystkiego – Maria Błoch, morderczyni – Magdalena Wieczorek (dyrektor biblioteki).

pracowników była to niezapomniana
przygoda, a dla uczestników dobra
zabawa, w myśl słów jednego z bohaterów utworów Edgara Alana Poe:
- Śledztwo będzie dla nas rozrywką.
Oprac. bem
O tym, jak ciekawe i inspirujące było to
wydarzenie niech zaświadczy wiersz,
będący jego pokłosiem. Napisała go
jedna z uczestniczek spotkania,
poetka Aleksandra Jokiel
Morderstwo w bibliotece
Zaproszenie na morderstwo
i do tego w bibliotece
nie trafia się nader często
intryguje zaś dalece
i do tego w bibliotece
gdzie nikt by w to nie uwierzył
intryguje zaś dalece
wszystkich gości tej imprezy
gdzie nikt by w to nie uwierzył
zastrzelono Małgorzatę
wszystkich gości tej imprezy
tortem goszcząc na dodatek
zastrzelono Małgorzatę
kryminałem regał kusi
tortem goszcząc na dodatek
przy herbatce i kawusi
kryminałem regał kusi
nie trafia się nader często
przy herbatce i kawusi
zaproszenie na morderstwo
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Policja

straż pożarna
Pożar samochodu osobowego na ul. Wrocławskiej w Bralinie

Ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu kępińskiego

W Bralinie znów Dwie osoby poszkodowane w pożarze
palił się samochód

Fot. KP PSP Kępno

Kierująca pojazdem podjęła próbę gaszenia
pożaru przed przybyciem służb ratunkowych

linie. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Bralin. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar komory silnika samochodu osobowego
znajdującego się na parkingu przy ul. Wrocławskiej. Kierująca pojazdem
podjęła próbę gaszenia
pożaru przed przybyciem
służb ratunkowych. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz podaniu
jednego prądu gaśniczego
w natarciu na pożar, co doprowadziło do jego ugaszenia. Następnie sprawdzono
pojazd kamerą termowizyjną – nie stwierdzono zagrożenia – relacjonuje kpt.
Paweł Michalski z KP PSP
Kępno. Żadna osoba nie
odniosła obrażeń i nie wymagała pomocy medycznej.
Oprac. KR

Zdarzenie na drodze krajowej nr 11 w Słupi pod Kępnem

Na „jedenastce”
dachował opel

3 czerwca br., około godziny
14.20, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego marki Opel na drodze
krajowej nr 11 w Słupi pod Kępnem.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśni-

wali ruchem na drodze – poinformował kpt. Paweł Michalski z KP PSP
Kępno.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy
udali się na miejsce zdarzenia, ustalili, że kierujący iveco, 21-letni mieszkaniec gminy Rychtal, podejmując
manewr wyprzedzania, nie upewnił

Ćwiczenia miały na celu praktyczne sprawdzenie
warunków ewakuacji w zakładzie. Fot. KP PSP Kępno

W ćwiczeniach brały udział zastępy z OSP Bralin, OSP Nowa Wieś
Książęca oraz JRG Kępno. Fot. KP PSP Kępno

Fot. KP PSP Kępno

12 czerwca br., około godziny
15.46, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na ul. Wrocławskiej w Bra-

13 czerwca br. na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w
Bralinie odbyły się ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z
terenu powiatu kępińskiego. - Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w pomieszczeniach socjalnych zakładu
(stołówce) doszło do pożaru. Po
przeprowadzeniu ewakuacji osoba odpowiedzialna stwierdziła, że
dwóch pracowników nie stawiło się w
wyznaczonym miejscu zbiórki. Informacja ta została przekazana do kierującego działaniami ratowniczymi.
Strażacy przeszukali zadymione pomieszczenia i ewakuowali w miejsce

Osobówką w ciężarówkę
Zdarzenie na drodze krajowej nr 11 w Siemianicach
10 czerwca br., około godziny
14.09, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym
na drodze krajowej nr 11 w Siemianicach. Kierujący pojazdem marki

Kia, mieszkaniec Kępna, uderzył w
bok naczepy samochodu ciężarowego
marki Volvo. Do zdarzenia zadysponowano funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie oraz
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Siemianice i
OSP Opatów. - Pojazdami podróżo-

bezpieczne dwie osoby poszkodowane – mówi kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno. Ćwiczenia miały na
celu praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w zakładzie. Ponadto
strażacy przećwiczyli taktykę działań
podczas pożarów obiektów wielkokubaturowych. W ćwiczeniach brały
udział zastępy z OSP Bralin, OSP
Nowa Wieś Książęca oraz Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
Oprac. KR
wali jedynie kierowcy i opuścili je o
własnych siłach przed przybyciem
służb ratunkowych. Na potrzeby
działań zatrzymano ruch na drodze.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy kierowcy samochodu osobowego, odłączeniu zasilania w uszkodzonym pojeździe oraz kierowaniu
ruchem na drodze. Po zakończeniu
czynności prowadzonych przez policję udrożniono ruch na drodze – poinformował kpt. Paweł Michalski z
KP PSP Kępno. Obaj kierujący byli
trzeźwi. Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego
podjął decyzję o przetransportowaniu
osoby poszkodowanej do szpitala,
badania nie wykazały jednak poważnych obrażeń wymagających hospitalizacji, dlatego zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Sprawca został
ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe na 102. kilometrze trasy S8 w kierunku Warszawy

Na drodze S8 zderzyły się dwa samochody

Kierujący iveco źle wykonał manewr wyprzedzania, przez co
kierujący oplem zmuszony był uciec do rowu. Fot. KP PSP Kępno

czej w Kępnie, OSP Baranów i OSP
Słupia pod Kępnem. - Po przybyciu
na miejsce pierwszych jednostek
ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że samochód osobowy znajduje się w rowie przy drodze. Osoby
podróżujące pojazdem znajdowały
się na zewnątrz i nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Ruch na drodze
odbywał się wahadłowo. Strażacy
zabezpieczyli miejsce zdarzenia,
udzielili kwalifikowanej pierwszej
pomocy podróżującym oraz kiero-
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się co do możliwości jego wykonania,
zajeżdżając tym samym drogę kierującemu oplem, który zmuszony był
uciec do rowu. Przybyły na miejsce
Zespół Ratownictwa Medycznego
po przebadaniu kierowcy opla podjął
decyzję o przetransportowaniu go do
szpitala w celu wykonania dokładniejszych badań. 48-latkowi na szczęście nic się stało, a sprawca został
ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR

W niedzielę, 16 czerwca br., oko- rowym uszkodzeniu uległ zbiornik Warszawy. - Działania strażaków
ło godziny 19.41, do Stanowiska Kie- paliwa. Pojazdem osobowym podró- polegały na zabezpieczeniu miejrowania Komendanta Powiatowego żowały dwie osoby – były one pod sca zdarzenia, udzieleniu kwalifiPaństwowej Straży Pożarnej w Kęp- opieką strażaków, którzy najechali kowanej pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym, sorpcji
nie wpłynęło zgłoszenie
rozlanych płynów ekso zderzeniu samochodu
ploatacyjnych oraz odłąosobowego z ciężarowym
czeniu zasilania w sana 102 kilometrze trasy S8
mochodzie osobowym. Z
w kierunku Warszawy. Do
uszkodzonego zbiornika
zdarzenia zadysponowano
paliwa samochodu ciężazastępy z Jednostki Ratowrowego przepompowano
niczo-Gaśniczej w Kępnie
olej napędowy do pojemi OSP Kępno. - Po przyników zastępczych. Po zabyciu na miejsce pierwkończeniu czynności proszych jednostek ochrony Samochód osobowy, po wcześniejszym zderzeniu z ciężarówką,
wadzonych przez policję
przeciwpożarowej stwier- uderzył w bariery energochłonne. Fot. KP PSP Kępno
udrożniono ruch na trasie
dzono, że samochód osobowy, po wcześniejszym zderzeniu z na zdarzenie. Kierowca samochodu – dodaje strażak. Osoby poszkodowasamochodem ciężarowym, uderzył ciężarowego nie wymagał pomocy ne zostały przebadane przez przybyły
w bariery energochłonne. W wyni- medycznej – relacjonuje kpt. Paweł na miejsce zdarzenia Zespół Ratowku zdarzenia w samochodzie cięża- Michalski z KP PSP Kępno. Na po- nictwa Medycznego. Przyczyny zdatrzeby działań zablokowano ruch rzenia ustala Komenda Powiatowa
na jednym pasie ruchu w kierunku Policji w Kępnie.
Oprac. KR
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Finał Muzycznej Wiosny 2019 na kępińskim Rynku

Dwudniowa muzyczna uczta w Kępnie
Zespół „De Mono” z wokalistą
Tomaszem Korpantym przyciągnął
liczną widownię

Wydane zostały kolejne koperty i znaczki z serii „Na nich
możemy liczyć!” – tym razem poświęcone harcerzom ze
Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec im. Wojska Polskiego w Kępnie

Na harcerską brać można liczyć!

Zespół „VIVA SANTANA”
porwał publikę do zabawy

15 i 16 czerwca br. na kępińskim Rynku upłynął pod znakiem
wspaniałej muzyki, dobrej zabawy i
energetycznych koncertów. Na Finał
Muzycznej Wiosny 2019 zaprosił Kępiński Ośrodek Kultury na czele z dyrektor Izabelą Sufletą oraz burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus.
W sobotę na scenie pojawiły
się młodzieżowe, lokalne zespoły
– „Tampada”, działający przy Kępińskim Ośrodku Kultury oraz „The
Gentlemen” z wokalistą Hubertem
Ceglarkiem – które wykonały zarówno covery, jak i autorskie utwory.
Po nich wystąpił zespół „GRAPHITE” z wokalistką Renatą Potomską.
Następnie publiczność do zabawy

Michał Wiśniewski i Agata Buczkowska
zachwycili zebraną publiczność

porwał Sidney Polak – polski wokalista, autor tekstów, muzyk i kompozytor, publiczności znany przede
wszystkim jako perkusista zespołu
„T.Love”, którego członkiem jest od
1990 r., oraz twórca hitów, takich jak:
„Otwieram wino” czy „Skuter”.
Jednak wśród wielu propozycji
przygotowanych przez organizatorów
niewątpliwie największym powodzeniem cieszyła się gwiazda wieczoru, czyli zespół „Ich Troje”. Występ
zgromadził rzesze fanów, którzy
bawili się znakomicie przy dźwiękach przebojów, np. „Zawsze z tobą
chciałbym być”, „A wszystko to...”,
„Powiedz”, „Babski świat” czy „Tobą

Koncert „Ich Troje” był prawdziwym show
– pełnym emocji, energii i tańca
(Od lewej) Phm. T. Nawrocki, E. Stankowiak i phm. M. Szajdak
prezentują wydawnictwa pocztowe

oddychać chcę”. Kępińska
publiczność śpiewała wraz
z artystami: Michałem
Wiśniewskim,
Jackiem
Łągwą i nową wokalistką Agatą Buczkowską. Fanów
nie trzeba było zachęcać
do zabawy – widowiskowy
występ porwał wszystkich.
Koncert był prawdziwym
show nie tylko dzięki wspaniałym głosom, charyzmie
i emocjom przekazywanym
przez artystów, ale też dzięki tancerzom, strojom i charakteryzacji. Tego wieczoru
nie mogło zabraknąć bisów
– zespół dowiódł, że wie, jak
zrobić wrażenie i rozgrzać
publiczność do czerwoności.
Niedziela to kolejne wyjątkowe koncerty i mnóstwo
rozrywki. Pierwszy na scenie pojawił się kabaret „Czesuaf”. Muzyczne widowisko rozpoczął Kleszcz ze swoim hip-hopem, po

którym wystąpił zespół „VIVA SANTANA” z Leszkiem Cichońskim i
Jose Torresem, porywając publikę
do zabawy. Wisienką na torcie był
występ zespołu „De Mono”, który
przyciągnął liczną widownię. Grupa
powstała w 1984 r. Obecnie nazwy
„De Mono” używają równolegle dwa
składy prowadzone przez byłych
członków zespołu. Pierwszy z wokalistą Andrzejem Krzywym i basistą
Piotrem Kubiaczykiem oraz drugi,
na czele którego stoi założyciel, gitarzysta i kompozytor Marek Kościkiewicz oraz perkusista Dariusz
Krupicz. To właśnie do tego drugiego składu, który wystąpił w Kępnie,
należy wokalista Tomasz Korpanty i
saksofonista Robert Chojnacki.
Nie zapomniano także o najmłodszych, na których czekały trampoliny, zjeżdżalnie, malowanie twarzy
i inne atrakcje, a przybyli na wydarzenie mogli skorzystać też ze stoisk
gastronomicznych.
KR

Występy na kępińskim Rynku zgromadziły
rzesze tłumy mieszkańców Kępna i gości

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18% (82)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 81% (374)
( Wyniki na dzień 17.06.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

Z inicjatywy prezesa kępińskiego
Koła Polskiego Związku Filatelistów
Edwarda Stankowiaka wydane zostały kolejna koperta i znaczki z serii „Na nich możemy liczyć!” – tym
razem poświęcone harcerzom ze
Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec im. Wojska Polskiego w Kępnie,
którzy już wkrótce, 22 czerwca br.,
świętować będą 40-lecie stanicy harcerskiej „Watra” w Kobylej Górze. Zgodnie z realizacją pomysłu, który
zrodził się dużo wcześniej, a który
zakłada prezentowanie instytucji i
ludzi, na których możemy liczyć, tym
razem do współpracy zaprosiłem
ZHP Hufiec Kępno. Dobrze się składa, ponieważ zbliża się 40. rocznica
istnienia stanicy w Kobylej Górze i z
tej okazji opracowane zostały walory

dlatego walory filatelistyczne to
znakomity sposób na zaprezentowanie się. Przy pomocy koperty ze
znaczkiem będą oni mogli upamiętnić swoje święto i podzielić się tym
z innymi harcerzami – podkreślił E.
Stankowiak. - Bardzo podoba nam
się ten pomysł, a wykonanie jest
świetne. Przebrnięto przez wszystkie trudności i efekt jest znakomity.
Myślę, że kiedy wszyscy komendanci hufców oraz Komenda Chorągwi
Wielkopolskiej ZHP dostaną taką
kopertę ze znaczkiem, na pewno
będą mile zaskoczeni i będą nam
zazdrościć, a może przyczyni się to
również do promocji ZHP nie tylko
w Kępnie, ale i w całej Polsce – zauważył komendant hufca phm. Marcin Szajdak.

filatelistyczne – mówi prezes E. Stankowiak.
Zaprojektowane i wydane zostały: koperta okolicznościowa, znaczek
personalizowany oraz stempel dodatkowy. To wyjątkowy i niepowtarzalny efekt współpracy E. Stankowiaka
z kępińskimi harcerzami, którzy z
dumą podkreślają, że są jedynym
hufcem w Polsce, który posiada teraz własne wydawnictwa pocztowe.
O zgromadzenie i przekazanie potrzebnych materiałów, czyli wizerunku stanicy oraz logo hufca, zadbał
zastępca komendanta phm. Tomasz
Nawrocki. - Kępińscy harcerze podczas sobotniego wydarzenia gościć
będą harcerzy z całej Wielkopolski,

Ponadto, podczas spotkania
organizacyjnego z komendantem
hufca oraz jego zastępcą, prezes kępińskiego Koła Polskiego Związku
Filatelistów uzgodnił zasady dalszej
współpracy, polegającej na promowaniu filatelistyki wśród harcerskiej braci. - Myślę, że będzie to
miły początek owocnej współpracy
– przyznał E. Stankowiak.
Okolicznościowe koperty ze
znaczkami, opatrzone stemplem,
można nabyć w budynku Poczty Polskiej od 22 czerwca br., czyli dnia, w
którym uroczyście obchodzone będzie 40-lecie kobylogórskiej stanicy
„Watra”.
KR

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2019, nr 25 (1201)
II Festyn Rodzinny w Czerminie

Świętowanie w rodzinnym gronie
Uczestnikom biegów przełajowych i turnieju
siatkówki wręczono dyplomy i puchary

w Kępnie. Zawody zostały przeprowadzone w bardzo profesjonalny
sposób. Na festynie obecni byli wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś i sekretarz gminy Ewelina Pieles. Włodarz
wręczył medale za biegi przełajowe
wszystkim zawodnikom, którzy brali
udział w zmaganiach.
Puchary dla zwycięskich dru-

żyn w rywalizacji turnieju siatkówki plażowej wręczyli wraz z wójtem
synowie śp. Piotra Kunza, Kamil i
Michał.
Festyn przebiegał w miłej, sympatycznej i rodzinnej atmosferze, która wszystkim uczestnikom na długo
zostanie w pamięci.
KW

Dzieci z Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie udały
się na wycieczkę do ośrodka wypoczynkowego w Głazie

8 czerwca br. w miejscowości
Czermin odbył się II Festyn Rodzinny. Impreza spotkała się z wielkim
zainteresowaniem mieszkańców sołectwa, którzy mogli korzystać z wielu atrakcji sportowych, kulinarnych i
kulturalnych, wspaniale przygotowanych przez organizatorów.
W trakcie festynu odbyły się biegi przełajowe i II Memoriałowy Turniej w Siatkówce Plażowej Kobiet i
Mężczyzn im. Piotra Kunza o Puchar
Prezesa MUKS „CZARNI” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Podczas festynu odbywał się
turniej siatkówki plażowej

Dzień Dziecka połączony z I Biegiem Rodzinnym o Puchar KGW w Chojęcinie

Dzień pełen wrażeń i zabawy

8 czerwca br. Koło Gospodyń
Wiejskich w Chojęcinie zorganizowało na miejscowym placu zabaw
Dzień Dziecka połączony z I Biegiem
Rodzinnym o Puchar KGW. Na dzieci
w tym dniu czekały liczne atrakcje i
zabawy. Podczas imprezy wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś obdarował dzieci
słodyczami, jak również skorzystał z
poczęstunku przygotowanego przez
organizatorów. Oprócz zabaw, dzieci
miały możliwość znakowania rowerów oraz przejażdżki wozem strażackim.
W trakcie festynu odbywały się
też konkurencje sportowe. Głównym

Już wkrótce najstarsze dzieci
opuszczą mury Przedszkola „Kwiaty
Polskie” w Bralinie. W nagrodę za całoroczny trud zorganizowano dla absolwentów wycieczkę do bardzo uro-

konno, pływały łódką, a nawet udały
się na przejażdżkę po okolicy wozem
taborowym. W przerwach między
kolejnymi atrakcjami korzystały ze
wspaniale urządzonego placu zabaw.

Gościem dnia, który zabawiał
dzieci, był Minionek

Dzieci mogły nawet
zagrać w szachy

Zwycięzcy w biegach
przełajowych zostali nagrodzeni

10

Wycieczka absolwentów
przedszkola

sportowym wydarzeniem były biegi
przełajowe. Rywalizacja toczyła się
w kilku kategoriach, a zwycięzcy
zostali nagrodzeni pamiątkowymi
medalami.
Gościem dnia, który zabawiał
dzieci, był Minionek. Podczas zabawy nie brakowało uśmiechu na twarzach dzieci, ale i dorosłych, którzy
chętnie brali udział w konkursach.
Korzystając z okazji, KGW ogłosiło wyniki akcji zbierania nakrętek
– łącznie zebrano 150 kg. Na placu
zabaw widać było pełne zaangażowanie wszystkich mieszkańców. Nad
bezpieczeństwem przybyłych gości i
mieszkańców czuwała OSP Chojęcin.
KW
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kliwego ośrodka wypoczynkowego
w Głazie. Na jego terenie znajdują się:
park, boisko trawiaste, plac zabaw,
stajnia i padok dla koni, mały staw
oraz sad. Podczas wycieczki dzieci
nie miały czasu na nudę. „Konwalie”, „Różyczki” i „Maczki” jeździły

Zmęczonym, ale zadowolonym
wycieczkowiczom, bardzo smakowała spożywana na łonie natury zupa
pomidorowa, kiełbaski z grilla i lodowy deser. Wycieczkę przedszkolaków sponsorowała Rada Rodziców.
KW

Podczas wycieczki przedszkolaki
mogły spróbować jazdy konnej

Region

gmina
echo rychtala
czerwiec 2019, nr 24 (891)

Uroczystość nadania imienia o. płk. Konrada Stolarka OMI
Szkole Podstawowej w Rychtalu

Rychtalska szkoła otrzymała imię

o. Konrada Stolarka

12 czerwca br. w Rychtalu odbyła się uroczystość nadania szkole podstawowej imienia o. płk. Konrada Stolarka OMI (Misjonarze Oblaci). Jego postawa wierności Ewangelii i służby człowiekowi w każdej sytuacji jest pięknym wzorem dla dzieci z jego rodzinnej miejscowości. Podczas mszy świętej,
której przewodniczył prowincjał misjonarzy oblatów, o. Paweł Zając OMI,
poświęcono nowy sztandar szkolny. Kazanie wygłosił o. Henryk Kruszewski OMI, wieloletni proboszcz i rektor Polskiej Misji Katolickiej w Luksemburgu. Wspominał on spotkania o. Konrada Stolarka OMI i prezydenta RP na
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. - Siadali wieczorem i wspominali
stare wydarzenia, przeżyte razem. Ale dla nich to nie była historia zamknięta. Oni żyli tym na co dzień i czekali na nową Polskę, w której dzisiaj żyjemy
– zaznaczył. - Wierzę, że szkoła w Rychtalu, jej wychowawcy i nauczyciele
oraz władze lokalne będą przekazywać kolejnym pokoleniom historię naszych rodaków, a szczególnie obraz ich życia poświęconego Bogu, Kościołowi i ojczyźnie – dodał. Podczas dalszych uroczystości odsłonięto tablicę
pamiątkową poświęconą o. Konradowi Stolarkowi OMI na jego dawnym
domu rodzinnym przy ul. Kasztanowej. Odsłonięcia dokonali obecni właściciele domu Jolanta i Sylwester Maryniak oraz Hieronim Maryniak, a
poświęcenia – o. H. Kruszewski OMI. Podczas apelu na boisku szkolnym zaprezentowano mural z podobizną patrona i samolotem, który zdobi budynek
szkoły. O o. Konradzie Stolarku i procesie powstawania muralu opowiedział
jego autor i ofiarodawca Przemysław Zalesinski ze Środy Wielkopolskiej.
Aby uczcić patrona, wykonano też drewniany pomnik, który odsłonił o. P.
Zając OMI wraz z Marcinem Wrzosem, redaktorem „Misyjnych Dróg”.
W kończącym się roku szkolnym uczniowie zapoznawali się z życiorysem
o. Konrada Stolarka, a nawet nawiązali kontakt z jego krewnymi. Podobizna
patrona widnieje także na szkolnym sztandarze.
Oprac. KR
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kurier baranowa
czerwiec 2019, nr 25 (1120)

XX Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych

Pan Władysław

Rozstrzygnięta została XVII edycja Konkursu Plastycznego dla Przedszkolaków z gminy Baranów. Wielkie słowa uznania dla Bogumiły Berskiej, która tę imprezę wymyśliła i
przez długie lata czule pielęgnowała

tuż za podium mistrzostw Polski

Kręci się w oku łezka

Zaszczytne, czwarte miejsce wywalczył Władysław Kącki w XX Jubileuszowych Mistrzostwach Polski
Radnych i Pracowników Samorządowych, które odbyły się 1 czerwca br.
w Gorzowie Śląskim. Wystartował w
kategorii powyżej 70 lat. W mistrzostwach w tej kategorii wzięło udział
29 tenisistów. - Dotarłem do półfinału, w którym, niestety, przegrałem z
kretesem. W meczu o brązowy medal
uległem zawodnikowi z województwa kujawsko-pomorskiego. Poziom
zawodów był bardzo wysoki, dużo
wyższy niż w ubiegłym roku. Przypomnę, że w tamtym roku byłem trzeci,
a dwa lata temu wygrałem tę imprezę. Cóż, w mistrzostwach pojawia się
coraz więcej młodzieży, i to z ładną,
sportową przeszłością. Konkurencja
nie śpi, ale ja się nie poddaję – ocenia z uśmiechem. 		
es

Pierwszy Konkurs Plastyczny dla
Przedszkolaków o wdzięcznej nazwie
„Wiosna jest wśród nas” odbył się w
2003 r. Jego pomysłodawczynią była
Bogumiła Berska. Jego ówczesny
plon to ogromna ilość prac, bo trzeba pamiętać, że wzięły w nim udział
dzieci nie tylko z baranowskiego
przedszkola. Laureaci konkursu sprzed 16 lat to wśród
pięciolatków: Natalia Skiba
z Jankowych, Anita Bednara
z Mroczenia i Patryk Gruszka z Donaborowa, a w grupie
sześciolatków: Piotr Wabnic
z Baranowa, Monika Czapczyńska ze Słupi pod Kępnem
i Arkadiusz Makurat z Jankowych. Prace prezentowano
na specjalnej wystawie.
Po kilku latach konkursowi nadano rangę gminnego.
- Ubiegłoroczna edycja konkursu nosiła nazwę „Najpiękniejsze baśnie świata”. W tym

roku nosi on nazwę „Polska pędzlem malowana”. Wpłynęło 70 prac.
Nagrody tradycyjnie wręczyliśmy w
dwóch kategoriach wiekowych: 3-4
lata, 5-6 lat, wyróżnienia indywidualne oraz wyróżnienia prac grupowych. Poza tym wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody pocieszenia – tłu-

maczy B. Berska. Tegoroczni laureaci to: w kategorii 3-4 lata (kolejno):
Weronika Głowika (Baranów), Zuzanna Krupa (Słupia pod Kępnem),
Emilia Dziergwa („Barankowo”);
w kategorii 5-6 lat (kolejno): Lena
Segiet (Mroczeń), Mikołaj Barczak (Łęka Mroczeńska), Karolina
Jędrzejewska (Baranów);
wyróżnienia indywidualne:
Podczas wręczenia
Filip Hillenberg (Słupia
nagród dzieciom
pod Kępnem), Kamila Marczak (Grębanin), Dagmara
Jarczak (Grębanin), Hanna Balcerzak (Baranów),
Alicja Krysiak (Barankowo); wyróżnienia grupowe:
„Krasnoludki” – Baranów,
„Puchatki” – Baranów, „Jeżyki” – Baranów, czterolatki
– „Barankowo”, pięciolatki
– „Barankowo”. Nagrody
ufundowała wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek.
es

Lekkoatleci z Mroczenia wywalczyli piąte miejsce w finale wojewódzkim szkolnej ligi lekkoatletycznej

Lekkoatletyczny sukces Mroczenia

W dalekiej Pile, 4 czerwca br.,
odbyły się drużynowe finały szkolnej ligi lekkoatletycznej. Drużyna
chłopców ze Szkoły Podstawowej w
Mroczeniu, po zwycięstwie w rejonie kaliskim, zdobyła prawo startu w
tych zawodach.

Po wczesnej pobudce oraz długiej i ciężkiej podróży, start całej
drużyny okazał się bardzo dużym
sukcesem. Po raz pierwszy zawodnicy z Mroczenia zajęli piąte miejsce
wśród 18 drużyn z całej Wielkopolski
– byli bardzo blisko podium, walcząc

Po raz pierwszy zawodnicy z Mroczenia zajęli
piąte miejsce wśród 18 drużyn z całej Wielkopolski
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o nie do końca ze szkołami z Żerkowa, Piły i Witkowa. Wszyscy zawodnicy bili swoje rekordy życiowe lub
zbliżali się do nich.
Na szczególne wyróżnienie zasługują medaliści. Brązowe medale wywalczyli: Szymon Skiba w
pchnięciu kulą (11,09 m – nowy
rekord szkoły) i Michał Skąpski w
skoku wzwyż. Pozostali zawodnicy
startujący w tych zawodach to: Tobiasz Rabiega (bieg na 300 m), Mateusz Gogół (pchnięcie kulą), Filip
Klepin (skok wzwyż), Krzysztof
Brząkała (bieg na 100 m), Mikołaj
Gruszka (skok wzwyż), Jakub Piasecki (bieg na 600 m), Maksymilian
Musiała (bieg na 600 m), Marcel
Maliszewski (bieg na 300 m), Jan
Oszenda (bieg na 300 m), Patryk
Kucharski (pchnięcie kulą), Miłosz
Rzepka (bieg na 100 m), Piotr Kubot (bieg na 1000 m).
Jerzy Moś
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Potwierdzeniem znakomitej pracy sportowej w Szkole Podstawowej w Mroczeniu jest najnowszy ranking (dotyczący roku szkolnego 2018/2019) opublikowany na szswielkopolska.pl. Szkoła w
Mroczeniu zajęła w nim trzecią lokatę w rywalizacji na najbardziej usportowioną szkołę w województwie wielkopolskim. W
ubiegłym roku Gimnazjum w Mroczeniu zajęło w tym rankingu
czwarte miejsce

Mroczeń na trzecim miejscu
w rankingu sportowym
14 czerwca br. Szkolny Związek
Sportowy „Wielkopolska” podsumował
wyniki współzawodnictwa sportowego
szkół. W Poznaniu odbyła się gala wręczenia pucharów i nagród pieniężnych
dla szkół najlepszych w swoich kategoriach.
W kategorii Igrzysk Młodzieży
Szkolnej o tytuł „Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce w roku
szkolnym 2018/2019” trzecie miejsce
spośród wszystkich szkół Wielkopolski zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Mroczeniu. Jest to kolejny
wielki sukces placówki. - Poprawiliśmy pozycję czwartą z poprzedniego
roku. Uzyskanie wysokiego wyniku
punktowego (574 punkty) jest efektem
startu naszych uczniów w szesnastu
finałach wojewódzkich i rejonowych.
Największym sukcesem było trzecie
miejsce chłopców w Wielkopolsce w
unihokeju (Siedlec koło Wolsztyna),
piąte miejsce chłopców w drużynowej
lidze lekkoatletycznej (Piła), czwarte
miejsce dziewcząt i ósme chłopców w
sztafetowych biegach przełajowych
(Poznań), siódme miejsce chłopców i
dziewiąte dziewcząt w drużynowych
biegach na orientację (Leszno). W
pamięci pozostaną nam wszystkim
bardzo dobre występy uczniów podczas finałów w aerobiku grupowym,
siatkówce plażowej, koszykówce. Na
wynik sportowy szkoły pracowało 60
uczniów, a w finałach wojewódzkich

uczestniczyło 40 uczniów – podkreśla
trener Jerzy Moś.
Fantastyczne osiągnięcie sportowe
to wynik ciężkiej pracy uczniów, ich
samodyscypliny, poświęcenia czasu
wolnego na doskonalenie umiejętności
technicznych i ogólnej sprawności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych (szkoła zdobywała punkty w 16
różnych dyscyplinach sportowych przynajmniej na etapie rejonu). Równocześnie to także zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego, zrozumienie
i pomoc dyrektora szkoły, wszystkich
nauczycieli w szkole oraz Urzędu Gminy w Baranowie, który zawsze służył
pomocą przy organizacji licznych wyjazdów. - Tak wysokie miejsce szkoły
w rankingu SZS to przede wszystkim
wynik ciężkiej pracy nauczycieli wychowania fizycznego i zaangażowania
młodzieży. Sport to ważny element
naszej pracy z młodzieżą. W wieku
kształtowania swojej świadomości,
sukcesy i porażki uczą pokory, ale są
również źródłem satysfakcji i poczucia
swojej wartości. Cieszę się sukcesami
młodzieży i nauczycieli. W ten sposób
budujemy dobrą pozycję szkoły i atmosferę sukcesu. Gratuluję młodzieży
wspaniałych wyników, a nauczycielom
dziękuję za ciężką pracę i życzę wielu
następnych sukcesów – podsumowuje
dyrektor szkoły Andrzej Tyra.
Oprac. KR
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gmina
Zawarte zostały umowy na realizację kilku inwestycji drogowych

G£OS TRZCINICY
czerwiec 2019, nr 25 (1091)
2 czerwca 2019 r. czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz Filii Bibliotecznej w Laskach, a także osoby współpracujące z trzcinicką książnicą wzięły udział w
zorganizowanym przez bibliotekarzy wyjeździe do Kalisza

Kolejne umowy
na modernizację dróg

Literackie inspiracje na turystycznym szlaku
Wyjazd zorganizowany przez
GBP w Trzcinicy był jednym z wielu działań, będących częścią projektu
„Książka – źródło inspiracji” realizowanego przez bibliotekę w ramach
programu „Partnerstwo dla książki”.
Zadanie zostało dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.

ks. kanonika Wiesława Cieplika –
proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w
Trzcinicy .
Kolejnym punktem wyjazdu było
zwiedzanie zabytkowego Rynku
Głównego w Kaliszu, który wytyczony został w XIII wieku. Na nim i
w jego sąsiedztwie znajdują się ważne zabytki Kalisza, takie jak ratusz,

Wyjazd do Kalisza zorganizowany został
w ramach projektu „Książka – źródło inspiracji”

Organizacją wyjazdu zajęły się:
Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz
Agnieszka Kałka - bibliotekarz.
W ramach realizowanego projektu grupa 50 osób z terenu gminy
Trzcinica zwiedziła Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, po którym oprowadził ich ksiądz Damian
Weiss – były wikariusz trzcinickiej
parafii. Następnie uczestnicy złożyli
kosz kwiatów w kaplicy św. Józefa
oraz wzięli udział w mszy św. koncelebrowanej przez ks. Damiana oraz

katedra św. Mikołaja Biskupa, park
miejski czy kościół św. Stanisława
Biskupa i Męczennika. Do końca
XIX wieku wokół ratusza usytuowane było miejsce targowe. Zabudowa
Rynku pochodzi z lat 20. i 30. XX
wieku, wzniesiona została po zburzeniu Kalisza (1914 r.).
Na Scenie Kameralnej Teatru im.
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu czytelnicy trzcinickiej książnicy
mieli okazję obejrzeć niezwykle ciekawą sztukę „Transfugium” według
opowiadania Olgi Tokarczuk. Jest

to jedna z najbardziej cenionych polskich pisarek, laureatka prestiżowej
międzynarodowej nagrody literackiej
The Man Booker International Prize
2018 za powieść „Bieguni” oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej
„Nike” (za powieści: „Bieguni” oraz
„Księgi Jakubowe”). Spektakl to
sceniczna adaptacja ulubionego opowiadania autorki z tomu „Opowiadań
bizarnych” (2018). – Lubię to opowiadanie, jest mi bardzo bliskie. Każdy
czas i każda kultura wymyśla swoje
własne ucieczki, utopie eskapistyczne. A ta historia może być jedną z
utopii naszych czasów – opowiada
autorka.
Podczas prezentowanej sztuki
publiczność mogła prześledzić losy
Renaty, która zdecydowała się na
transfugację w nowoczesnej klinice,
oraz jej najbliższych, którzy w różny
sposób reagują na jej decyzję, upatrując w niej przyczyn osobistych.
Sztuka stawia przed widzem wiele
trudnych pytań, m.in. o sens ludzkiego istnienia, o ludzką naturę. Występ
aktorów został nagrodzony gromkimi brawami.
Uczestnicy wyjazdu mogli również w restauracji skorzystać z serwisu kawowego z ciastem oraz kolacji.
Wszystkim zostały również rozdane
pocztówki wydane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy z
okazji jubileuszu 125-lecia obecności
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Wodzicznej.
Oprac. bem

W tym roku na terenie gminy Trzcinica odbyło się wiele spotkań integracyjnych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka

Integracja i świetna zabawa najmłodszych
6 czerwca 2019 roku w Zespole
Szkół w Trzcinicy zorganizowane
zostało takie spotkanie połączone z
konkursami i zabawami. Uczestniczyły w nim dzieci i ich rodzice.
Rozpoczynając imprezę wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
złożył najmłodszym życzenia z okazji ich święta. Następnie wraz z sekretarz gminy Trzcinica Renatą Ciemny wręczyli wszystkim dzieciom
pluszowe misie oraz kwiatki. Później
wszyscy zasiedli do wspólnego stołu
i częstowali się słodkościami.

Podczas udanej imprezy nie zabrakło
wielu kreatywnych zabaw

Życzenia i prezenty powędrowały
tego dnia do najmłodszych

Nauczycielki z Szkoły Podstawowej w Trzcinicy zorganizowały wiele
zabaw. Jedną z nich było wykonanie
pióropusza, dzięki któremu najmłodsi
przenieśli się do świata Indian.
Spotkanie upłynęło w radosnej
i beztroskiej atmosferze. Wspaniale
bawili się i starsi, i młodsi.
Oprac. bem

Na mocy zawartych umów realizowane będą
kolejne inwestycje drogowe na terenie gminy

4 czerwca 2019 roku w Urzędzie
Gminy Trzcinica zawarta została umowa na zadanie inwestycyjne
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Borek i miejscowości Kwasielina”.
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg wpłynęło 5 ofert, których wartość kształtowała się od 236.924,99
zł do 367.946,85 zł. Najkorzystniejszą
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CARBON Jan Kuropka i za kwotę 236.924, 99 zł wykona drogę w miejscowości Kwasielina i
odcinek drogi w miejscowości Borek.
Realizacja inwestycji planowana jest
w terminie do 20 września 2019 roku.
15 maja 2019 roku zawarta została
umowa na „Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych na drogach

gminnych w miejscowości Pomiany-Krok i w miejscowości Piotrówka”.
Wykonawcą prac za kwotę 47.970,00
zł będzie firma S-PROBUD Sp. z o.
o. Zadanie wykonane zostanie do 31
lipca 2019 roku.
Ponadto podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Trzcinica, którego
przedmiotem jest wykonie odcinków
chodnika w miejscowości Piotrówka i
Kuźnica Trzcińska. Gmina Trzcinica
przekazała środki na zakup materiałów i usług, a ponadto wykona prace
budowlane.
Łącznie wartość prac drogowych
to ponad 300.000,00 złotych, z czego
90.000,00 złotych pochodzi ze środków Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu.		
Oprac. bem

W Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się XVII Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

Walczyli o matematyczne laury

Konkurs odbywał się w trzech
kategoriach: klasy IV-V szkoły podstawowej, klasy VI-VII szkoły podstawowej i klasy VIII i III gimnazjum. 28 maja 2019 r. w konkursie
wzięło udział 25 uczniów z obu zespołów szkół. Powodzenia życzył im
wójt gminy Grzegorz Hadzik.
W kategorii klasy IV-V szkoły
podstawowej: I miejsce zajął Patryk
Bakalarz (SP w Laskach), II miejsce
zajął Krzysztof Jeż (SP w Laskach),
III miejsce zajął Aleksander Zieliński (SP w Trzcinicy).
Wśród uczniów klas VI-VII
szkoły podstawowej: I miejsce zajęła
Karolina Dłubak-Sierańska (SP w
Trzcinicy), II miejsce zajęli Kacper
Nawrocki (SP w Trzcinicy) i Maciej
Żurawa (SP w Trzcinicy).

W najstarszej kategorii wiekowej (klasy VIII i III gimnazjum): I
miejsce zajął Maciej Pregiel (ZS w
Trzcinicy), II miejsce zajęła Milena
Rosielewska (ZS w Trzcinicy), III
miejsce zajęły: Andżelika Zimoch
(ZS w Laskach) i Anna Więcek (ZS
w Trzcinicy).
Na zakończenie dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Małgorzata
Hadzik wręczyła dyplomy i nagrody
ufundowane przez Gminę Trzcinica,
pogratulowała laureatom konkursu, a
wszystkim uczestnikom podziękowała za udział.
Organizatorami konkursu byli
nauczyciele matematyki w ZS w
Trzcinicy: Łukasz Bartkowiak, Mariola Krawczyk i Magdalena Wypych.		
Oprac. bem
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wieści znad pomianki
czerwiec 2019, nr 25 (927)

W niedzielę, 9 czerwca 2019 r., na boisku sportowym w Piaskach odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łęka Opatowska

Gminne Zawody SportowoPożarnicze w Piaskach
W wydarzeniu udział wzięło 28 sekcji z terenu gminy Łęka Opatowska z 8 jednostek: OSP
Biadaszki, OSP Łęka Opatowska, OSP Opatów, OSP Piaski, OSP Raków, OSP Szalonka, OSP
Siemianice, OSP Trzebień.
Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek
OSP. Przy okazji jest to dla strażaków ochotników sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych
działań przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla zawodników
i świetne widowisko dla widzów.
W Piaskach komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Paweł Taras wprowadził
na płytę boiska drużyny oraz złożył meldunek o gotowości przystąpienia do zawodów sportowo-pożarniczych. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP Jerzy Flaczyk, witając wszystkich zawodników oraz gości. Konkurencje sportowo-pożarnicze nadzorował profesjonalny zespół sędziów powołany przez komendanta powiatowego
PSP w Kępnie pod kierownictwem mł. kpt. Łukasza Gossa.
Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach: w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych. O miejscu zajętym przez drużynę decydował łączny czas ukończenia obu
konkurencji.
Jako pierwsi na starcie stanęli młodzieżowcy, po nich rywalizację rozpoczęli seniorzy.
Wszystkie jednostki walczyły o jak najlepszy czas. Licznie zgromadzeni widzowie mieli okazję podziwiać sprawność jednostek ze swoich miejscowości. O ostatecznej klasyfikacji zadecydowała bardzo zacięta rywalizacja.
Po oficjalnym ogłoszeniu wyników zawodów przez sędziego głównego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom. Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody w formie
bonów pieniężnych wręczyli: wójt gminy Adam Kopis, prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP J. Flaczyk, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Józef Skąpski oraz
skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Mieczysław Brzeziński.
Dodatkowo wyróżniono najmłodszą uczestniczkę tegorocznych zawodów - Małgorzatę
Nawrot z OSP Raków oraz najstarszego zawodnika Marka Lubojańskiego z OSP Biadaszki.
Wójt gminy podziękował organizatorom za przygotowanie techniczne obiektu i urządzeń do przeprowadzenia zawodów oraz za obsługę i nadzór nad sprawnym przebiegiem
rywalizacji. 		
					
Oprac. bem
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Wyniki zawodów
Seniorzy:
1. Łęka Opatowska
2. Piaski
3. Opatów
4. Trzebień
5. Raków
6. Szalonka
7. Siemianice
8. Biadaszki - dyskwalifikacja
Seniorki:
1. Łęka Opatowska
2. Trzebień
3. Opatów
4. Siemianice
5. Raków
6. Biadaszki
MDP - chłopcy
1. Piaski
2. Biadaszki
3. Opatów I
4. Trzebień
5. Raków I
6. Opatów I
7. Raków II
MDP - dziewczęta
1. Biadaszki
2. Piaski
3. Trzebień
4. Łęka Opatowska
5. Opatów
6. Siemianice
7. Raków

cd. wieści znad pomianki na str. 15
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GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2019, nr 25 (878)

W Perzowie zorganizowano Finał Rejonu Kalisz w ramach X Edycji Wielkopolskiego Turnieju Orlika w Piłce Nożnej w kategorii chłopców rocznika 2006 i młodszych oraz w piłce
koszykowej streetball „3x3” w kategoriach dziewcząt i chłopców rocznika 2003-2005

W poniedziałek, 10 czerwca br., podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Perzów,
dotyczące wykonania pięciu zadań, które realizowane
będą na drogach powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Perzów

Porozumienie w sprawie
dróg w gminie

Finał Rejonu Turnieju
Orlika w Perzowie
Niezwykłym wydarzeniem sportowym w gminie Perzów była możliwość zorganizowania po raz drugi
w powiecie kępińskim Finału Rejonu Kalisz w ramach X Edycji Wielkopolskiego Turnieju Orlika w piłce
nożnej w kategorii chłopców rocznika 2006 i młodszych dla szkół podstawowych oraz w piłce koszykowej
streetball „3x3” w kategoriach dziewcząt i chłopców rocznika 2003-2005.
Prestiżowe wydarzenie odbyło
się na perzowskim kompleksie sportowym 28 maja 2019 r.
Wcześniejsze turnieje piłkarskie
(półfinały i finały powiatu kępińskiego) zorganizowane przez koordynatora sportu Przemysława Tomasia
zostały docenione w Poznaniu, co
zaowocowało przyznaniem kolejnej organizacji III rundy w Perzowie. Nowością było zorganizowanie
dwóch imprez toczących się równolegle na sąsiednim boisku koszykówki:

tujące powiaty: kaliski, namysłowski,
ostrowski, pleszewski, ostrzeszowski, krotoszyński, ostrzeszowski oraz
kępiński.
7 zespołów podzielono na 2 grupy: gr. A - SP nr 8 Krotoszyn, SP nr
3 Pleszew, SP Kraszewice oraz gr. B
- SP Rychnów, SP Sióstr Salezjanek
Ostrów Wlkp., SP nr 18 Kalisz, SP
nr 3 Kępno. Rozegrano 13 meczy w
systemie „każdy z każdym” 2 razy po
10 min.
Tylko dwa najlepsze zespoły z
grup A i B przechodziły do kolejnej
rundy półfinałowej. Przegrane zagrały o 3. miejsce, a finaliści walczyli
o awans do ostatniej rundy, pierwsze miejsce i Puchar Wójta Gminy
Perzów. Zwycięzca turnieju w Perzowie zagwarantował sobie udział w
turnieju w Wągrowcu, który odbył
się 7 czerwca br.
Równocześnie na dwóch boiskach
koszykarskich odbywały się mecze
Do organizacji sportowego wydarzenia
włączyły się instytucje i szkoły gminy Perzów

finałów stref dla kategorii chłopców
i dziewcząt. Zwycięzca turnieju piłkarskiego oraz finaliści turniejów
koszykarskich zapewnili sobie awans
do ostatniej rundy wojewódzkich finałów.
W województwie wielkopolskim
wyznaczono 7 stref do zorganizowania finałów rejonów: Poznań Miasto,
Poznań Wschód, Poznań Zachód,
Piła, Konin, Leszno i Kalisz (Perzów).
W dniu rozgrywek o godzinie
9.00 na kompleksie sportowym w
Perzowie oficjalnego otwarcia imprezy dokonali organizatorzy: wójt
gminy Perzów Danuta Froń oraz
dyrektor Zespołu Szkół w Trębaczowie Artur Tokarz. Do młodych zawodników skierowali słowa na temat
znaczenia idei rozwijania aktywności
sportowej, promocji zdrowego stylu
życia poprzez sport, a także o potrzebie kreowania właściwych postaw
sportowca i zasadach „fair play”.
Inicjator wydarzenia P. Tomaś
powitał wszystkie szkoły reprezen-

koszykarskie w systemie „każdy z
każdym”. W kategorii chłopców startowały zespoły: SP nr 3 Kępno, SP
Mroczeń , SP Kraszewice, a dziewcząt: SP Kraszewice, SP Mroczeń i
SP Iwanowice.
Sędzią głównym rozgrywek piłkarskich był Dariusz Bęś, zaś na
boiskach koszykarskich pracowali
sędziowie: Anna Młynarz i Dawid
Misiak. Opiekę medyczną sprawowała Krystyna Stodolska, a dodatkowo
staranną obsługę techniczną zapewnili
wolontariusze - uczniowie z placówek
oświatowych współorganizujących
imprezę: dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Trębaczowie oraz chłopcy
z Gimnazjum w Perzowie.
W czasie pojedynków piłkarskich
i koszykarskich wspaniale i głośno
kibicowali uczniowie szkół z terenu
gminy Perzów. Rozgrywkom sprzyjała piękna i słoneczna aura. Po wielogodzinnych zmaganiach drużyn
do najlepszej czwórki awansowały
szkoły: z Ostrowa Wlkp., Pleszewa,

Kraszewic i Kalisza. - Młodzi sportowcy prezentowali na boisku bardzo
wysoki poziom gry. Ich umiejętności
techniczne były wspaniałym pokazem zdobywania przepięknych bramek oraz bardzo szybkich i dokładnych zagrań taktycznych. Była to
także wspaniała okazja do obejrzenia widowiskowych i spektakularnych interwencji bramkarzy – podkreśla animator sportu P. Tomaś.
Ostatecznie zwycięzcą całego
turnieju piłkarskiego została reprezentacja szkoły Sióstr Salezjanek w
Ostrowie Wielkopolskim, która po
bardzo zaciętym i wyrównanym pojedynku w czasie meczu finałowego,
zdobyła złotą bramkę w dogrywce.
Finalistami, awansującymi do dalszych rozgrywek koszykarskich w
kategorii dziewcząt, zostały drużyny
reprezentujące SP Kraszewice, SP
Mroczeń, a wśród chłopców SP nr 3
Kępno i SP Kraszewice.
Dla trzech najlepszych drużyn
piłarskich przygotowano piękne puchary i dyplomy, a wszystkim uczestników dodatkowo zapewniono nagrody rzeczowe – sportowe koszulki.
Zapewniono również poczęstunek
w postaci słodkich bułek, wafelków,
owoców oraz wody mineralnej.
Uroczystość wręczenia nagród
i pucharów zaszczycił swoją obecnością prezes Szkolnego Związku
Sportowego „Wielkopolska” Zdzisław Urbańczyk. Po zakończeniu
ceremonii zwieńczonej pamiątkowymi zdjęciami z udziałem wszystkich
uczestników zawody dobiegły końca.
Słowa uznania należą się organizatorom i współorganizatorom Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2018 pod
Patronatem Honorowego Marszałka
Województwa Wielkopolskiego i
Oficjalnego Partnera - Lecha Poznań:
Szkolnemu Związkowi Sportowemu
„Wielkopolska” w Poznaniu, Gminie
Perzów, GOPS w Perzowie, Zespołowi Szkół w Trębaczowie, Zespołowi Szkół w Perzowie, Publicznemu
Gimnazjum w Perzowie, Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Perzowie oraz
Gminnej Publicznej Bibliotece w
Perzowie.
Koordynatorowi sportu P. Tomasiowi należą się natomiast podziękowania za organizację wszystkich
X edycji Wielkopolskiego Turnieju
Orlika na szczeblu eliminacyjnym w
gminie Perzów, dodatkowych Finałów Powiatu Kępińskiego oraz dwóch
edycji Finału Rejonu Kalisz.
Oprac. bem

Włodarze powiatu kępińskiego i gminy Perzów zawarli
porozumienie w sprawie inwestycji drogowych

Umowę parafowali starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka oraz wójt gminy Perzów
Danuta Froń.
Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja pięciu zadań. Pierwszym
z nich jest wykonanie dokumentacji
technicznej na modernizację drogi
powiatowej nr 5716P na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości
Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej
nr 5681P w kierunku miejscowości
Turkowy. Kolejne to modernizacja
części gruntowej drogi powiatowej
nr 5681P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z podbudową w
miejscowości Turkowy (na odcinku
od OSP do młyna o długości około
150 mb). Umowa przewiduje też wykonanie dokumentacji technicznej na

modernizację drogi powiatowej nr
5716P poprzez budowę chodnika w
miejscowości Domasłów (na odcinku
od szkoły do stawu). Przewidziana
jest modernizacja drogi powiatowej
nr 5679P w miejscowości Miechów
poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania
z drogą gminną do przedszkola (na
odcinku około 0,4 km). Ostatnią z
inwestycji, których dotyczy zawarte
porozumienie, jest modernizacja drogi powiatowej nr 5681P Ludwiczyn –
Perzów poprzez wykonanie nakładki
bitumicznej na odcinku około 1,8 km.
Zgodnie z treścią porozumienia
Gmina Perzów na realizację tych zadań przeznaczyła 450.000,00 złotych.
Pozostałą część kosztów pokryje w
ramach swojego budżetu Powiat Kępiński.
Oprac. bem

cd. wieści znad pomianki ze str. 14
Pozyskano 150.000,00 zł na remont sali widowiskowej w
Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej i zakup potrzebnego
wyposażenia

Dotacja na remont
sali widowiskowej
Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie w wysokości
150.000,00 zł na realizację zadania
pn. „Remont sali widowiskowej na
potrzeby działalności kulturalnej
gminy Łęka Opatowska wraz z zakupem wyposażenia” w ramach Programu Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowanie obejmuje modernizację sali widowiskowej ze sceną, zapleczem, holem i toaletami, w
tym wykonanie robót budowlanych,
montaż stolarki okiennej i drzwiowej
oraz kurtyny sceniczne. W ramach

zadania zaplanowano też wykonanie
instalacji sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych, a
także instalacji multimedialnych.
- Mam nadzieję, że realizacja
tej inwestycji sprawi, że sala widowiskowa zyska nowe oblicze i dzięki
temu pozwoli uaktywnić szereg działań kulturalnych i artystycznych w
naszej gminie, takich jak np. organizacja imprez, koncertów, animacji
dla dzieci, przeglądów teatralnychpowiedział wójt Adam Kopis.
Wartość całego zadania opiewa
na kwotę 563.999,99 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 26,60%
kosztów inwestycji.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki 10 i 20 arów - Chojęcin.
Tel. 502 385 248.
(TK 154/06/19)
Sprzedam działkę budowlaną - Drożki.
Tel. 880 722 069.
(TK 151/06/19)
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)

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

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

Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)

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

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

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

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

różne

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Oddam kotki w dobre ręce.
Tel. 608 654 244.
(TK 147/06/19)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 152/06/19)
Do wynajęcia pokoje w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 153/06/19)

kupię
Kupię obrazy Antoniego Serbeńskiego.
Tel. 880 435 435.
(TK 150 /06/19)
sprzedam
Sprzedam kamień polny. Tel. 502 385 248.
(TK 155/06/19)
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)
rolnicze
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 105/04/19)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/19)
US£UGI
Masaż. Tel. 694 096 722. (TK 142/06/19)
Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, posiadam swój sprzęt,
koszenie mocną kosą spalinową.
Tel. 692 963 835.
(TK 131/05/19)
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)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA FIRM I OSÓB,
KTÓRE POMOGŁY I WSPARŁY
CHARYTATYWNY ROAST DLA PRZEMKA
Pub „Gramophone”, Radio „Sud”,
Sklep „Intermarche Kępno”,
Zakład „FOTO – ADAMSKI”, Firma „PAK – DEK”,
Piekarnia „CAMARGO”, Sklep Mięsno–Wędliniarski „MARYNIAK”,
Restauracja „OLIVIO”, Firma „OVSKIE” OLGA SZWAJKOWSKA Ostrów Wlkp., Hotel „ DIAMENT” Wrocław,
dla artystów: PATRYCJI MARKOWSKIEJ Z ZESPOŁEM,
ZESPOŁOWI „BIG CYC”, ZESPOŁOWI „CZARNO-CZARNI”,
ZESPOŁOWI „ ABRADAB”;
HUBERT NOWACKI – Fotografia Kalisz, Klub KPR „OSTROVIA”
Ostrów Wlkp., DAWID PIETRZAK – Oświetlenie i Nagłośnienie,
WIKTORIA STASZAK – Masaż, Hotel „MY STORY APARTMENTS”
- Sopot, Gabinet Fizjoterapii „OPTIMA” KASIA DZIEDZIC,
Cukiernia – Kawiarnia „ZEFIROS”, Tygodnik KĘpiŃski.
Przemysław Słupianek
z Rodziną
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praca

motoryzacja

Zatrudnię osobę na cały etat do pracy w
gastronomii - Kępno. Tel. 601 664 232.
(TK 145/06/19)

Sprzedam opla astrę H, 2006 r., 1.4 silnik,
benzyna. Tel. 663 676 978.
(TK 139/06/19)

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)

Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.

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

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

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.

Ogłoszenia

reklamy

+ UWAGA +

FIRMA Z OSTRZESZOWA
ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW

DO PRODUKCJI
PLANDEK
ORAZ MONTERÓW,
STOLARZY I CIEŚLI.
ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE
- MOŻLIWE PREMIE.
TEL: 730-000-101.

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

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Terenowy Oddział w Ostrzeszowie
oraz Związek Strzelecki w Kępnie
zapraszają na

WSPOMNIENIA - TO BYŁY PIĘKNE DNI…
UWAGA! 6 CZERWCA 2020 ROKU ŚWIĘTUJEMY W KĘPNIE
100- LECIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Obchody tego pierwszego stulecia odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 25. Już od początku
bieżącego roku szkolnego trwają przygotowania do tej ważnej uroczystości,
na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy naszych absolwentów, uczniów,
przyjaciół i nauczycieli. Z tej okazji planujemy zorganizować wiele ciekawych spotkań i uroczystości.
Chcemy też wydać II część monografii pt. „Wspomnienie z tamtego
wczoraj”, która może stać się swoistym pamiętnikiem z przeszłości zarówno absolwentów, nauczycieli jak i pracowników szkoły. Aby tak się stało
prosimy o przekazywanie swoich wspomnień do sekretariatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Sienkiewicza 25, w kopercie z dopiskiem
„100-lecie”. Oryginalne i pomysłowe reminiscencje zostaną nagrodzone.
Wewnątrz koperty prosimy umieścić nr telefonu, zgodę na upublicznienie
przekazanych informacji oraz nazwę szkoły, której wspomnienie dotyczy.
Jeśli skrywasz miłe wspomnienia, którymi chcesz się podzielić z innymi, a nie masz możliwości ich spisania, zadzwoń pod nr 62 782 99 00, a
autorzy monografii odnajdą Cię i przedstawią Ci zasady redakcyjnej współpracy. Też znajdziesz się w monografii.
ZACHĘCAMY DO WSPOMNIEŃ
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

AkcjĘ pobierania krwi
23.06.2019 r. (niedziela)
w godzinach od 9.00 do 12.00.

Kępno / KOSiR.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy ukończyli
18 rok życia, z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

Firma Novotex w Taborze Wielkim
zatrudni pracownika na stanowisko

mechanik pojazdów
samochodowych.
Dobre warunki pracy i płacy.
Kontakt: 603 940 767.

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

komfortowe mieszkanie

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

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

TAPICERÓW

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

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

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Gabriela Gargaś - „Kochaj mnie czule”
Czy prawda może wyzwolić? Czy może lepiej nie wiedzieć o przykrych wydarzeniach z przeszłości? Natalia i Paweł to małżeństwo, które z pozoru wiedzie spokojne i szczęśliwe życie. Pewnego dnia kobieta dowiaduje się, że ma niepokojące znamię na dnie oka. Jej życie zmienia się o sto
osiemdziesiąt stopni. Wyjeżdża do specjalistycznej kliniki. Podczas konsultacji spotyka swoją dawną
miłość: Szymona, który teraz jest profesorem okulistyki. Co wyniknie z tego spotkania? Cztery lata
później na świat przychodzi syn Natalii i Pawła. Niestety niebawem okazuje się, że chłopiec ma zespół Aspergera. Małżeństwo nie wytrzymuje kolejnej próby i zaczyna się od siebie oddalać. Pewnego
dnia Paweł znika, zostawiając po sobie pustkę i długi... Czy Natalia zdoła odbudować swoje życie?
Czy można pogodzić się z myślą, że małżeństwo było zbudowane na kłamstwie?
Jakie jeszcze niespodzianki szykuje dla niej los?

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.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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

Nino Haratischwili - „Kotka i Generał”
Czeczenia, 1995: Nura ma siedemnaście lat, gdy rosyjski oddział wkracza do jej rodzinnej wioski. Jeszcze niedawno dziewczyna pragnęła uciec z domu, w którym panują surowe prawa przodków,
a codzienne życie regulują normy kodeksu muzułmańskiego. Teraz wybuch wojny przekreśla jej marzenie o wolności. Moskwa, 1995: Aleksander zwany Oseskiem nigdy nie przypuszczał, że będzie
miał coś wspólnego z przerażającą niewiadomą, jaką jest wojna. Jego żołnierski plecak jest ciężki
od książek, ale bardziej przygniatają Aleksandra oczekiwania matki – syn bohatera z Afganistanu,
któremu „sam Gorbaczow osobiście był wdzięczny”, musi pójść w ślady ojca. Aleksander zostawia
więc ukochaną, by walczyć na Kaukazie. Berlin, 2016: Aleksander Orłow, bogaty rosyjski oligarcha
zwany Generałem, rozpoczyna z córką nowe życie w nowym kraju. Dziewiętnastoletnia Ada obsesyjnie pragnie poznać przeszłość ojca. Kiedy zaczyna zadawać pytania, powracają najmroczniejsze
koszmary Aleksandra, odżywa wspomnienie najgorszej ze wszystkich nocy i niewyobrażalne poczucie winy. Zbliża się dzień rozrachunku. Generał wie, że musi sam wymierzyć
sprawiedliwość i że uda mu się to tylko wtedy, gdy przekona do swego planu Kotkę,
upartą gruzińską aktorkę...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Mario Ludwig - „Architekci natury, czyli genialne budowle
w świecie zwierząt”
Ta książka sprawi, że na zwykłe mrowisko spojrzysz jak na najwspanialsze dzieło sztuki. Czy
wiesz, że Wielki Mur Chiński to nie jedyny obiekt widziany z kosmosu? Drugim jest Wielka Rafa
Koralowa, wzniesiona przez biliony małych koralowców. Okazuje się, że zwierzęta też kopią, murują,
sklejają, zszywają i splatają. Bez użycia jakichkolwiek narzędzi tworzą niesamowite budowle: kawalerki, napowietrzne pałace, podziemne metropolie, potężne drapacze chmur, więzienia, kampery.
To nie wszystko… Tworzą też meble. Orangutany budują w koronach drzew niebywale wytrzymałe
łóżka, które są w stanie utrzymać te prawie 100-kilogramowe ssaki. I robią to prawie codziennie.
Zwierzęta budowniczowie są inspiracją dla wielu pokoleń architektów. Nawet klimatyzacja nowoczesnych wieżowców wzorowana jest na pomyśle wykorzystywanym w wieżach
afrykańskiego termita.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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

tel .:

Krzy¿ówka nr 25
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 26 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. Gabriela Gargaś - „Kochaj mnie czule”,
2. Nino Haratischwili - „Kotka i Generał”,
3. Mario Ludwig - „Architekci natury...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 24 nagrody otrzymuj¹:

Tadeusz Jedynak (Kępno),
Zofia Janeczko (Rychtal).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.

18

Tygodnik Kępiński 19 czerwca 2019

Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
To dobry moment, abyś zastanowił się nad kierunkiem, w jakim zmierza twoja kariera. Czas na
zmiany i naprawę sytuacji! Skoncentrujesz się na
sprawach, jakie są najważniejsze.

Byk 21 IV – 21 V
W pracy sprawy układać się będą po twojej myśli. Uda ci się szybko uporać z najtrudniejszymi
obowiązkami. Możesz liczyć na wsparcie i uznanie ze strony kobiety na wyższym stanowisku.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Otrzymasz dobre wiadomości lub dwuznaczna
sytuacja wyjaśni się, a nawet obróci się na twoją
korzyść. We wszystkim pomogą ci przyjaciele, a
ich dobre rady zachęcą cię do działania.

Rak 23 VI – 22 VII

6.
7.

Apteka „Na Kopie” - 20.06.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 21.06.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 22.06.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 23.06.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 24.06.2019 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 25.06.2019 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 26.06.2019 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.

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

Poczujesz się kochany i bezpieczny, a kłopoty
okażą się mniejsze, niż sądziłeś. Jeśli jesteś z
kimś w konflikcie, to w tym tygodniu uda ci się
zawrzeć zgodę. Dla samotnych - obiecujące spotkanie z kimś bardzo interesującym.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu uda ci się pokonać trudności lub
zwyciężyć w sporze z kimś, kto do tej pory wydawał się silniejszy od ciebie. Zastanów się, jakich
użyć argumentów i bądź dobrej myśli.

Telefon: 514 288 733

Panna 23 VIII – 22 IX
Ktoś zwróci się do ciebie po poradę, a ty użyjesz całej swojej wiedzy, aby znaleźć wyjście
z trudnej sytuacji. Nie kieruj się przy tym przelotnymi sympatiami, ale szukaj sprawiedliwego
rozwiązania.

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

Waga 23 IX – 23 X
W tym tygodniu postanowisz uporządkować
swoje sprawy. Do nowych wyzwań podejdziesz
z ostrożnością i wszystko będziesz chciał dobrze zaplanować. Pewna wiadomość poprawi ci
humor i sprawi, że twoje nadzieje odżyją.

Skorpion 24 X – 21 XI
Nastąpią ważne wydarzenia, dostaniesz przełomowe wiadomości i sprawy ruszą do przodu.
Zbyt długie wahanie spowoduje straty i niezadowolenie twoich szefów.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Możesz wygrać w konkursie lub pokonać przeciwników, którzy są silniejsi od ciebie. Karta wróży udany interes, zysk finansowy lub znalezienie
dobrej posady. W tym tygodniu szczęście ci
sprzyja, ale musisz działać szybko!

Koziorożec 22 XII – 19 I
Twoje sukcesy wzbudzą obawy u ludzi, którzy ci
zazdroszczą. Nie pozwól im działać i odważnie
broń swoich spraw. Czeka cię sprzeczka, która pokaże, kto jest wrogiem, a kto prawdziwym
przyjacielem.

Wodnik 20 I – 18 II
Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi siłę twoich argumentów. Bądź czujny i nie
daj się zaskoczyć. Powodzenie jest po twojej
stronie, a twoja postawa zaimponuje pewnej
ważnej osobie.

Ryby 19 II – 20 III
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni
ci uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm i radość życia udzieli się innym osobom.
Będzie więcej okazji do zabawy i żartów. Chętnie
zaprosisz gości lub zorganizujesz przyjęcie.

(62) 78 292 84

prośba o pomoc

POTRZEBNA POMOC W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA

Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację, wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

Wójt Gminy Perzów

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej
Położenie nieruchomości:
Numer działki:
Powierzchnia działki
Numer KW

Turkowy
164/1
0,1100 ha
KZ1E/00039798/4

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości
gruntowej nr 164/1 o powierzchni 0,1100 ha w miejscowości Turkowy o oznaczeniu użytków R IV b – 0,1100 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00039798/4. Nieruchomość położona jest przy
gminnej drodze asfaltowej numer G866608 prowadzącej do miejscowości Chałupki. W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się zabudowania gospodarstwa rolnego. Obecnie grunt jest odłogowany. Przedmiotowa nieruchomość jest
własnością Gminy Perzów; jest wolna od obciążeń; brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest ta nieruchomość.
TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Poniedziałek 22 lipca 2019r., godz. 9:00, sala nr 5 GOK Perzów, Perzów 77a.
Cena wywoławcza: 27.000,00 zł Wadium: 2.700,00 zł
INFORMACJE DODATKOWE
1. Warunki wzięcia udziału w przetargu oraz termin i miejsce wnoszenia wadium podano w ogłoszeniu o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie
b) strona internetowa Gminy Perzów, BIP
c) tablica ogłoszeń sołtysów wsi Turkowy.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Perzowie, Perzów 78, pok. nr 6, nr tel. 62 78 61 850
w godz. pn. 8:00 - 16:00, wt.- pt. 7:00-15:00.
Wójt Gminy Perzów
/-/ Danuta Froń
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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

Tygodnik Kępiński 19 czerwca 2019

WWW.AURAMEBLE.PL

NR 25/2019 (814)

Ogromny sukces młodych kępnianek,
mamy mistrzynie Polski na orlikach

Lublin gościł uczestników kolejnej, piątej już edycji Pucharu Polski w kolarstwie górskim MTB XCO. Podczas zawodów na Lubelszczyźnie znów dali o sobie znać kolarze
z UKS-u Sport Bralin

Bralinianka wygrywa rundę
Pucharu Polski
W DZISIEJSZYM NUMERZE | Orzeł kończy sezon poza podium.

Młodziutkie piłkarki ręczne
Polonii Kępno zostały mistrzyniami Polski na orlikach.
Od środy w hali Kalisz Arena
trwało wielkie święto tej nieco
innej odmiany szczypiorniaka.
W najstarszym mieście Polski, o tytuł mistrza Polski na
orlikach walczył 32. drużyny
dziewcząt i chłopców, które by
dotrzeć do turnieju finałowego
musiały przejść przez gęste
sito eliminacji. Wielkopolskę
w kategorii dziewcząt reprezentowała Polonia Kępno. W
Kaliszu, w zastępstwie trenera
Macieja Nowickiego, którego
zatrzymały obowiązki zawodowe, drużynę prowadził trener
Marcin Kalarus. W meczu półfinałowym Polonia pokonała
13:12 zawodniczki z kujawsko-pomorskiego. W ścisłym finale ograła 12:10 reprezentantki
Śląska. Kępnianki oprócz pucharów, medali, nagród rzeczowych, wywalczyły także
nagrodę główną, którą jest
obóz sportowy w Radziejowie.
Skromna, ale dosyć mocna kadra UKS-u Sport Bralin,
ponownie rywalizowała z najlepszymi w naszym kraju. Trasa zawodów przebiegała po stoku narciarskim
w centrum Lublina, uzupełniona nowymi, ciekawymi
przeszkodami technicznymi. Wyścig w kategorii żak,
najmłodszy reprezentant klubu z Bralina Rafał Noculak, rozpoczął pechowo. Po małej kolizji z rywalem
na starcie, spadł na dalsze pozycje i przez cały wyścig
starał się odrabiać straty. Na półmetku wyścigu Rafał
awansował na 11. pozycję. Na drugim, ostatnim okrążeniu zdołał przesunąć się na 7 pozycję i na tej niezłej pozycji ukończył zawody. W wyścigu w kategorii
młodzik, Beniamin Dąbrowski szybko przedarł się
na czoło wyścigu, a następnie wspólnie z Szymonem
Lachowiczem z WKK Warszawa, zdecydowanie odjechał pozostałym rywalom. Na trzecim, przedostatnim
okrążeniu zawodnik z Warszawy zaatakował na tyle
skutecznie, że reprezentantowi UKS-u, nie pozostało
nic innego, jak skupić się na dowiezieniu do mety
drugiego miejsca, po raz trzeci w tym sezonie. Wynik
ten przesunął Beniamina na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski. W kategorii juniorek,
moc pokazała Milena Drelak, która już na początku
wyścigu objęła prowadzenie i podyktowała zabójcze
tempo. Tylko przez połowę pierwszego z czterech
okrążeń, zdołały jej dotrzymać towarzystwa Patrycja
Zawierta z WKK Wieruszów i Gabriela Hudyka z UKS
GK Four Bike. Przez pozostałą część wyścigu, Milena
podążała do mety samotnie. Tego dnia nie było wątpliwości, najlepszą juniorką okazała się zawodniczka
UKS Sport Bralin, Milena Drelak. To jej drugie zwycięstwo w tegorocznym Pucharze Polski, które pozwoliło
na objęcie prowadzenia w klasyfikacji generalnej
Pucharu Polski.

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

34. kolejka | wiosna 2019
Mieszko Gniezno – Sokół Kleczew – 3:0 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Paweł Baraniak
(RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

34. kolejka | wiosna 2019
RKS Radomsko – Warta Sieradz – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: 46-90 minuta
Mikołaj Glinkowski
(GKS Bełchatów)
I Liga Wojewódzka Junior Młodszy

14. kolejka | wiosna 2019
Włókniarz Zgierz – GKS Bełchatów – 3:3 (1:0)
NA BOISKU: 46-90 minuta

„Trójka” siódmą
drużyną Polski
Reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie zajęły siódme miejsce w turnieju
finałowym Mistrzostw Polski
w piłce ręcznej. Finały mistrzostw kraju rozgrywano w
Dźwirzynie. W turnieju finałowym wystąpiło trzynaście
najlepszych drużyn szkolnych z całego kraju. Siódma
lokata zawodniczek trener
Teresy Markiewicz to kolejny sukces dla tej placówki
oświatowej. Dla reprezentantek kępińskiej „Trójki” był to
bardzo ciężki i wyczerpujący
turniej. W trakcie turnieju reprezentacja SP nr 3 zmagała
się z kontuzjami, co miało
przełożenie na formę i kondycję drużyny w kluczowych
pojedynkach finałów. Siódme miejsce to jednak ogromny sukces kępińskiej szkoły.

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

piłka nożna
IV Liga Grupa Południowa >>> Już tylko jeden punkt dzieli Nielbę Wągrowiec od
awansu do trzeciej ligi. Tym razem lider rozgrywek rozbił leszczyńską Polonię i utrzymał
sześciopunktową przewagę nad Lubuszaninem, który mimo ambitnych planów będzie
musiał obejść się smakiem w tym sezonie

Jutro możemy poznać mistrza
i ostatniego spadkowicza

Cztery, a może tylko jeden dzień – tyle dokładnie dzieli nas od poznania mistrza czwartej
ligi i co za tym idzie jednego z ostatnich beniaminków trzeciej ligi. Dwie drużyny walczą korespondencyjnie o mistrzostwo i awans. Na dole tabeli także rozegra się walka,
ale o utrzymanie. Na dwie kolejki przed końcem zagrożonych spadkiem są jeszcze dwa
zespoły. Już jutro, bądź najpóźniej w niedzielę dowiemy się kto będzie się cieszył, a kto
przełknie gorzki smak porażki i uzna sezon za kompletnie stracony.
Nielba Wągrowiec już tylko o
punkt od upragnionego awansu do
trzeciej ligi. Gracze z Wągrowca rozbili na własnym terenie Polonię Leszno, dzięki czemu utrzymali sześć
punktów przewagi nad Lubuszaninem Trzcianka, który tym razem po
ciężkim meczu wygrał w Trzemesznie ze Zjednoczonymi 2:1. Lubusza-

Wyniki 36. kolejki

KS Opatówek
KKS Polonia Kępno

2 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Safian Skupiński - 57’, 2:0
Safian Skupiński - 83’.
Polonia: Damian Grondowy - Mateusz Gola
(Adrian Kurzawa - 88’), Maciej Sikora, Miłosz
Konieczny, Remigiusz Hojka, Bernard Fai Ndukong, Wojciech Drygas (Mikołaj Gretkiewicz
- 80’), Jakub Górecki, Borys Wawrzyniak,
Karol Latusek (Leonardo Okeke - 68’), Łukasz
Walczak. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Victoria Września
4 (3)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (0)

Bramki: 1:0 Szymon Krawczyński - 10’,
2:0 Mikołaj Jankowski - 21’ (z karnego),
3:0 Mikołaj Jankowski - 36’ (z karnego),
3:1 Patryk Pera - 81’, 4:1 Patryk Pera 86’ (samobójcza).

KSS Kotwica Kórnik
LZS Krobianka Krobia

7 (4)
1 (0)

Bramki: 1:0 Karol Skiba - 2’, 2:0 Adam
Rogowski - 8’, 3:0 Piotr Sarbinowski
- 19’, 4:0 Jakub Budzyń - 38’, 5:0 Piotr
Sarbinowski - 55’, 5:1 Rafał Sarbinowski
- 60’, 6:1 Oskar Machowski - 71’, 7:1 Błażej Wieśko - 78’.

MKS Nielba Wągrowiec
KS Polonia 1912 Leszno

5 (3)
1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Rocławski - 2’, 2:0
Jakub Kubiński - 20’, 3:0 Jakub Kubiński
- 29’, 3:1 Łukasz Bugzel - 59’, 4:1 Rafał
Leśniewski - 63’, 5:1 Mateusz Piechowiak - 80’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (0)
LZS Orkan Śmiłowo
0 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Michalski - 49’, 2:0
Tomasz Adamczyk - 54’, 3:0 Szymon
Kucharski - 78’.

nin jeszcze na kwadrans przed końcem meczu przegrywał 0:1, ale wtedy
Paweł Wicher i Orlande Kpassa w
ciągu minuty dali gościom wygraną. Nielba już w czwartek zagra na
wyjeździe z Ostrovią i remis da jej
upragniony awans do trzeciej ligi.
Lubuszanin za to bronić musi jeszcze drugiej pozycji, bo punkt za nią
jest Unia Swarzędz, która skromnie
po bramce Filipa Sobonia wygrała 1:0 z Tarnovią. Wysokie domowe
wygrane odniosły Kotwica Kórnik,
która zdemolowała wręcz Krobiankę
Krobia 7:1 i Victoria Września, która rozbiła 4:1 Pogoń Nowe Skalmierzyce. Niezwykle istotne, dla układu
dolnej części tabeli, spotkanie rozegrano w Opatówku, gdzie tamtejszy
KS podejmował Polonię Kępno. Gospodarze mieli nóż na gardle, bowiem
wciąż zagrożeni byli spadkiem do
ligi międzyokręgowej. W sobotę, po
dwóch trafieniach Safiana Skupińskiego pokonali oni jednak pewnych
utrzymania kępnian 2:0, zapewniając sobie tym samym ligowy byt na

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (0)
MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (0)

Bramki: 1:0 Piotr Mroziński - 56’, 1:1
Paweł Wicher - 75’, 1:2 Orlande Kpassa - 76’.

SKS Unia Swarzędz
1 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)
Bramka: 1:0 Filip Soboń - 73’.

KS Sokół Pniewy
KP Obra 1912 Kościan

1 (0)
3 (1)

MLKP Warta Międzychód
LKS Gołuchów

1 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Krzysztof Marchewka - 43’,
1:1 Patryk Rząsa - 76’, 1:2 Krzysztof
Marchewka - 84’, 1:3 Mariusz Józefiak
- 90’.
Bramki: 1:0 Jarosław Krysiak - 52’, 1:1
Krystian Benuszak - 84’ (z karnego).

MKS Olimpia Koło
0 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
Bramka: 0:1 Mateusz Sobczak - 86’.

kolejny sezon. Na dwie kolejki przed
końcem o utrzymanie walczą więc
już tylko Warta Międzychód i Sokół
Pniewy. Warta zbliżyła się do Sokoła
na dwa punkty, po remisie 1:1 z LKS
Gołuchów, a Sokół przegrał 1:3 z
Obrą Kościan. Sokoła w dwóch ostatnich kolejkach czekają mecze z Pogonią Nowe Skalmierzyce (wyjazd)
i Lubuszaninem Trzcianka (dom).
Warta z kolei zagra na własnym terenie z ostrowską Centrą i na wyjeździe
ze zdegradowanymi Zjednoczonymi
Trzemeszno.
BAS
Najskuteczniejsi strzelcy
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
Program 37. kolejki
Czwartek, 20 czerwca 2019 roku
12:00
LKS Gołuchów - Zjednoczeni
16:00
Polonia Kępno - Orkan Śmiłowo
16:00
Kotwica Kórnik - Polonia Leszno
16:00
Pogoń Nowe S. - Sokół Pniewy
16:00
Tarnovia Tarnowo - Olimpia Koło
16:00
Warta Międzychód - Centra Ostrów
17:00
Ostrovia Ostrów - Nielba Wągrowiec
17:00
Krobianka Krobia - KS Opatówek
17:00
Lubuszanin - Victoria Września
17:00
Obra Kościan - Unia Swarzędz
Program 38. kolejki
Niedziela, 23 czerwca 2019 roku
17:00
Kotwica Kórnik - Ostrovia Ostrów
17:00
Centra Ostrów - Polonia Kępno
17:00
Victoria Września - LKS Gołuchów
17:00
KS Opatówek - Polonia Leszno
17:00
Olimpia Koło - Obra Kościan
17:00
Orkan Śmiłowo - Krobianka Krobia
17:00
Sokół Pniewy - Lubuszanin
17:00
Unia Swarzędz - Pogoń Nowe S.
17:00
Zjednoczeni - Warta Międzychód
17:00 Nielba Wągrowiec - Tarnovia Tarnowo
27
25
24
22
22
20
18
16

Piłka nożna >>> Komisja do spraw Licencji Klubowych Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej przeanalizowała wniosek kępińskiej Polonii i podjęła decyzję o przyznaniu licencji na grę w rozgrywkach czwartej ligi w sezonie 2019/2020

Polonia z licencją na kolejny sezon
Komisja do spraw Licencji Klubowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na jednym z ostatnich posiedzeń przyznała licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach czwartej ligi
Polonii Kępno. W przyszłym sezonie klub z Alei Marcinkowskiego będzie uczestniczył w rozgrywkach bez sankcji i bez nadzorów.
Klubu uczestniczące w rozgrywkach nowej czwartej ligi miały czas
do 15 maja na składanie stosownych
wniosków licencyjnych na przyszły
sezon. Analizując wnioski Komisja
do spraw Licencji Klubowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

22
II

mogła nakładać sankcje i nadzory,
zarówno te finansowe jak i infrastrukturalne. Jak do tej pory komisja
przyznała licencje czternastu klubom
czwartej ligi, w tym jednemu z beniaminków Pogoni Lwówek. W dwóch
przypadkach władze zdecydowały

się nałożyć nadzór infrastrukturalny. W gronie szczęśliwców znalazła
się za to Polonia Kępno, która w rozgrywkach sezonu 2019/2019 będzie
uczestniczyła bez sankcji i nadzorów.
BAS

Tygodnik Kępiński 19 czerwca 2019

III Liga Grupa 2
34. kolejka | wiosna 2019
Bałtyk Koszalin - KKS Kalisz . .................... - 1:0
Jarota Jarocin - KP Starogard Gdański ...... - 2:4
Mieszko Gniezno - Sokół Kleczew . ............ - 3:0
Bałtyk Gdynia - Lech II Poznań ................. - 3:1
Wierzyca Pelplin - Górnik Konin . .............. - 1:3
Radunia Stężyca - Polonia Środa ............... - 4:1
Kotwica Kołobrzeg - Gwardia Koszalin . ..... - 6:0
Świt Skolwin - Chemik Bydgoszcz .............. - 2:0
Wda Świecie - Pogoń II Szczecin .......... - 0:3 wo.
1. KKS Lech II Poznań
34 75 86:33
2. KKS Kalisz
34 69 70:37
3. KS Radunia Stężyca
34 69 75:37
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
34 68 70:41
5. MKS Mieszko Gniezno
34 61 74:53
6. KS Polonia Środa Wlkp.
34 60 59:44
7. KS Świt Skolwin-Szczecin
34 58 50:33
8. SKS Bałtyk Gdynia
34 57 59:50
9. KS Sokół Kleczew
34 53 48:50
10. KP Starogard Gdański
34 51 56:37
11. MKS Pogoń II Szczecin
34 45 52:59
12. KS Górnik Konin
34 41 46:56
13. KKPN Bałtyk Koszalin
34 40 57:75
14. JKS Jarota Jarocin
34 38 37:50
15. KS Gwardia Koszalin
34 33 35:71
16. BKS Chemik Bydgoszcz
34 30 38:66
17. KS Wierzyca Pelplin
34 14 34:81
18. KS Wda Świecie
34 8 20:93
IV Liga Grupa Wielkopolska
36. kolejka | wiosna 2019
KS Opatówek - Polonia Kępno . ................. - 2:0
Olimpia Koło - Ostrovia Ostrów ................. - 0:1
Victoria Września - Pogoń Nowe S. ............ - 4:1
Sokół Pniewy - Obra Kościan . ................... - 1:3
Unia Swarzędz - Tarnovia Tarnowo ........... - 1:0
Warta Międzychód - LKS Gołuchów . .......... - 1:1
Kotwica Kórnik - Krobianka Krobia ........... - 7:1
Nielba Wągrowiec - Polonia Leszno ........... - 5:1
Zjednoczeni - Lubuszanin . ........................ - 1:2
Centra Ostrów - Orkan Śmiłowo ................ - 3:0
1. MKS Nielba Wągrowiec
36 83 88:40
2. MKS Lubuszanin Trzcianka 36 77 80:32
3. SKS Unia Swarzędz
36 76 77:48

4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 36 65 75:52
5. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 36 58 67:51
6. LKS Gołuchów
36 57 70:47
7. KP Obra 1912 Kościan
36 55 50:45
8. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 36 54 55:52
9. LZS Orkan Śmiłowo
36 53 58:53
10. KS Polonia 1912 Leszno
36 51 54:46
11. KSS Kotwica Kórnik
36 50 80:69
12. MKS Victoria Września
36 48 54:41
13. KKS Polonia Kępno
36 48 56:61
14. KS Opatówek
36 46 44:63
15. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 36 45 56:61
16. KS Sokół Pniewy
36 39 44:87
17. MLKP Warta Międzychód 36 37 54:74
18. LZS Krobianka Krobia
36 29 38:97
19. MKS Olimpia Koło
36 21 42:84
20. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 36 20 42:81
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
30. kolejka | wiosna 2019
Orzeł Mroczeń - Polonus Kazimierz ........... - 6:2
Piast Kobylin - Victoria Ostrzeszów ............ - 2:5
Stal Pleszew - Biały Orzeł ......................... - 6:1
Piast Czekanów - Tur Turek . ..................... - 6:3
Zieloni Koźminek - SKP Słupca .................. - 2:3
Wilki Wilczyn - Raszkowianka . ................. - 1:0
Tulisia Tuliszków - Odolanovia .................. - 0:5
GKS Sompolno - Astra Krotoszyn . ............. - 2:3
1. KP Victoria Ostrzeszów
30 77 100:30
2. SKP Słupca
30 62 88:46
3. MLKS Odolanovia Odolanów 30 61 70:30
4. LZS Orzeł Mroczeń
30 59 78:39
5. KS Stal Pleszew
30 48 68:43
6. GKS Wilki Wilczyn
30 48 59:39
7. KS Piast Kobylin
30 46 52:54
8. KKS Astra Krotoszyn
30 46 47:48
9. GKS Polonus Kazimierz Biskupi 30 40 49:54
10. MGKS Tulisia Tuliszków
30 39 49:68
11. GKS Sompolno
30 36 47:64
12. MKS Tur 1921 Turek
30 34 37:46
13. LKS Piast Czekanów
30 32 41:63
14. LKS Raszkowianka Raszków 30 28 31:83
15. GOS Zieloni Koźminek
30 15 26:80
16. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 30 13 33:88

Piłka nożna >>> Mimo, że sezon 2018/2019 przeszedł już do historii
to w piłce w regionalnym wydaniu pozostało jeszcze kilka niewiadomych dotyczących składów poszczególnych klas rozgrywkowych

Coraz mniej niewiadomych
W piłce regionalnej zaczęło się tradycyjne zamieszanie związane z awansami i spadkami. Znamy co prawda praktycznie wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące promocji
i degradacji w dwóch najwyższych ligach naszego województwa. Powiat kępiński
będzie miał po jednej drużynie w nowej czwartej lidze oraz Lidze Międzyokręgowej
Kalisz-Konin. Stało się już niemal pewne, że w rozgrywkach klasy okręgowej będziemy mieli trzech przedstawicieli.
Zaczynając interpretację zapisów minie, ilość drużyn spadających może
regulaminowych dotyczących awan- się zmienić w związku ze spadkami z
sów i spadków musimy zapoznać się z czwartej ligi. Powyższe zapisy z załonajistotniejszymi zapisami Regulaminu żenia przewidywały spadek jednego
Rozgrywek obowiązującego w sezonie zespołu z czwartej ligi do każdej grupy
2018/2019. Przypomnijmy, że z czwar- ligi międzyokręgowej. Zatem spadek
tej ligi spadają drużyny zajmujące czte- każdej dodatkowej drużyny sprawi, że
ry ostatnie miejsca do właściwej tery- w danej grupie ligi międzyokręgowej
torialnie Ligi Międzyokręgowej. Ilość liczba zespołów spadających zwiększy
drużyn spadających może zmienić się w się do trzech. Zgodnie z powyższym,
związku z ewentualnymi spadkami lub w obecnej sytuacji w tabeli, spadek
nie z trzeciej ligi. W sezonie 2019/2020 Warty Międzychód, jako drugiej ekiczwarta liga zostanie zredukowana i py obok Krobianki Krobia, do grupy
będzie liczyła 18 drużyn. Wiemy już Leszno-Poznań Zachód powoduje, że
jednak, że z rozgrywek grupy drugiej z tejże grupy na chwilę obecną spadatrzeciej ligi nie spadnie żaden wielko- ją do klas okręgowych trzy drużyny.
polski zespół. Tym samym z czwartej Z pozostałych grup natomiast spadają
ligi na koniec obecnego sezonu spadną dwa kluby. Obserwując ubiegłoroczną
dokładnie cztery zespoły. Zgodnie z re- reorganizację czwartoligowych rozgrygulaminem spadki z czwartej ligi będą wek nie sposób było oprzeć się wrażeodbywać się do właściwych terytorial- niu, że wywołała ona ogromną lawinę
nie Lig Międzyokręgowych. Zgodnie z w niższych klasach rozgrywkowych.
tym zapisem, poszczególne drużyny w Ale klubowi działacze byli wtedy jedprzypadku spadku trafią do następują- nomyślni twierdząc, że był to jeden z
cych grup: Olimpia Koło (grupa Kalisz- najlepszych sezonów od lat. Dlaczego?
-Konin), Zjednoczeni Trzemeszno (gru- W sezonie 2017/2018 w okręgu kalipa Piła-Poznań Wschód), Krobianka skim żaden zespół nie został bowiem
Krobia (grupa Leszno-Poznań Zachód) zdegradowany. Reorganizacja sprawii Warta Międzychód (grupa Leszno-Po- ła, że większa ilość drużyn awansowała
znań Zachód). W przypadku lig mię- w drabince szczebla piłkarskiego. Było
dzyokręgowych, regulamin przewiduje to jednak złudzenie, bowiem sportowo
spadek co najmniej dwóch zespołów do zyskała tylko nowa czwarta liga, której
właściwej terytorialnie klasy okręgo- rozgrywki powoli dobiegają końca.
wej. Jak jednak zaznaczono w regulaBAS

>>> PROWIZORYCZNY SKŁAD LIG I KLAS ROZGRYWKOWYCH STRONA III

Sport

piłka nożna

Liga Międzyokręgowa Grupa 3 Kalisz-Konin >>> Przed ostatnią kolejką prawie
wszystko było jasne. „Prawie” dotyczyło awansu i spadków. Z ligą już jakiś czas temy
pożegnały się zespoły z Koźmina Wielkopolskiego i Koźminka, zaś ostrzeszowianie od
kilku tygodni świętowali powrót do czwartej ligi

Orzeł kończy sezon poza podium

Mimo okazałego zwycięstwa w ostatnim meczu sezonu piłkarze Orła Mroczeń kończą sezon 2018/2019 poza podium. Podopieczni Marka Wojtasiaka w ostatnim występie rozbili
Polonusa Kazimierz Biskupi 6:2 (1:1), ale wobec równie okazałego zwycięstwa Odolanovii nad Tulisią Tuliszków (5:0) zakończyli sezon na czwartym miejscu. Na pocieszenie
drużynie z Mroczenia pozostał tytuł dla króla strzelców, który w zakończonym sezonie
wywalczył Marcin Górecki. Najskuteczniejszy zawodnik rozgrywek zdobył w trzydziestu
meczach aż trzydzieści sześć bramek.
Przed ostatnią kolejką sezonu
losy mistrzostwa ligi międzyokręgowej i awansu do czwartej ligi były
już rozstrzygnięte. Jedyną niewiadomą pozostawało to, kto ostatecznie
zajmie pozostałe dwa miejsca na podium. Korespondencyjny pojedynek
o miejsca 2-3 toczyły bowiem trzy zespoły. Najbliżej osiągnięcia tego celu
byli piłkarze ze Słupcy i Odolano-

Wyniki 30. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
6 (1)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (1)

Bramki: 0:1 Mateusz Czajka - 17’, 1:1
Kamil Jurasik - 28’, 2:1 Marcin Górecki
- 51’, 2:2 Krzysztof Słowiński - 55’, 3:2
Kamil Jurasik - 61’, 4:2 Marcin Górecki
- 66’, 5:2 Kacper Małolepszy - 67’, 6:2
Marcin Górecki - 72’ (z karnego).
Orzeł: Rafał Peksa - Tobiasz Rabiega (Tomasz
Froń - 84’), Bartosz Moś, Jakub Kupczak, Daniel
Parzybót, Miłosz Jędrzejewski, Kamil Jurasik,
Jakub Strąk, Marcin Grądowy, Kacper Małolepszy, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KS Piast Kobylin
KP Victoria Ostrzeszów

2 (1)
5 (2)

Bramki: 1:0 Jakub Smektała - 3’, 1:1 Michał Mazurek - 8’, 1:2 Mateusz Kucharski - 23’, 1:3 Adam Kurzawa - 77’ (samobójcza), 2:3 Jakub Smektała - 82’, 2:4
Robert Skrobacz - 87’, 2:5 Remigiusz
Pastucha - 90’.

KS Stal Pleszew
6 (2)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Jacek Pacyński - 19’, 2:0
Błażej Ciesielski - 35’, 3:0 Jacek Pacyński
- 49’ (z karnego), 4:0 Błażej Ciesielski 55’, 5:0 Błażej Ciesielski - 59’, 5:1 Mikołaj
Leoniak - 88’, 6:1 Tomasz Zawada - 89’.

wa, ale szanse zachowywał również
Orzeł Mroczeń. Drużyna Marka
Wojtasiaka znajdowała się jednak w
najgorszym położeniu przed ostatnią
kolejką i co gorsza jej los w dużym
stopniu zależał również od innych zespołów. Piłkarze Orła by myśleć o zakończeniu sezonu na podium musieli
ograć w sobotę Polonusa Kazimierz
Biskupi i liczyć na potknięcia SKP

LKS Piast Czekanów
MKS Tur 1921 Turek

6 (2)
3 (1)

GKS Sompolno
KKS Astra Krotoszyn

2 (2)
3 (0)

Bramki: 1:0 Arkadiusz Nowak - 8’, 1:1
Tomasz Kasierski - 10’, 2:1 Arkadiusz
Cierpka - 45’, 3:1 Szymon Frąszczak
- 60’, 4:1 Bartosz Zmyślony - 65’, 4:2
Maciej Maliński - 66’, 5:2 Krzysztof Zydorek - 75’, 5:3 Szymon Ignaczak - 76’,
6:3 Tomasz Ulichnowski - 90’.
Bramki: 1:0 Damian Kotkowski - 19’,
2:0 Damian Kotkowski - 38’ (z karnego),
2:1 Mateusz Mizerny - 61’, 2:2 Damian
Gmerek - 77’ (z karnego), 2:3 Damian
Gmerek - 89’ (z karnego).

MGKS Tulisia Tuliszków
0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 5 (3)

Bramki: 0:1 Jakub Bąk - 12’, 0:2 Daniel
Bąk - 32’, 0:3 Mateusz Stach - 45’, 0:4 Jakub Bąk - 60’, 0:5 Mikołaj Marciniak - 86’.

GKS Wilki Wilczyn
1 (0)
LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)
Bramka: 1:0 Marcin Balalja - 73’.

GOS Zieloni Koźminek
SKP Słupca

2 (1)
3 (1)

Bramki: 1:0 Mikołaj Jakubowski - 7’,
1:1 Łukasz Pietrzak - 30’, 1:2 Michał Lorencki - 82’, 1:3 Dariusz Gromanowski 90+1’, 2:3 Damian Kwaśniewski - 90+2’.

Słupca bądź Odolanovii Odolanów.
Ostatecznie spełniony został pierwszy warunek. Mroczenianie w ostatnim w tym sezonie występie rozbili na
własnym terenie Polonusa Kazimierz
Biskupi aż 6:2. Pierwsza połowa nie
zapowiadała jednak tak okazałego
triumfu gospodarzy. Po pierwszej
części gry oba zespoły schodziły na
przerwę przy stanie 1:1. Po zmianie
stron Orzeł zademonstrował pokaz
siły i skuteczności. Ogromny wpływ
w siedemnaste zwycięstwo Orła w
zakończonym sezonie miał Marcin
Górecki, który skompletował kolejnego w zakończonym sezonie hattricka. Najskuteczniejszy gra Orła został
królem strzelców rozgrywek i zdobył
ten tytuł po raz drugi z rzędu. Przed
rokiem napastnik mroczenian również cieszył się z tego tytułu, ale miało to miejsce na szczeblu klasy okręgowej. Teraz imponujący dorobek
trzydziestu sześciu trafień pozwolił
jednemu z najlepszych zawodników
w regionie cieszyć się z korony w nowych rozgrywkach ligi międzyokręgowej.
BAS
36
29
28
28
21
18
18
17
17

Najskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
Marcin Balalja (Wilki Wilczyn)
Robert Skrobacz (Victoria Ostrzeszów)

Ostatni tydzień przyniósł przetasowania w składach poszczególnych lig w sezonie 2019/2020.
W dzisiejszym numerze przedstawiamy prowizoryczne, choć bardzo prawdopodobne zestawienie poszczególnych lig i klas rozgrywkowych Mimo bardzo prawdopodobnego zestawienia,
wciąż nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądał ostateczny skład drużyn w ligach i klasach rozgrywkowych w przyszłym sezonie.
Skład III ligi Grupy 2 w sezonie 2019/2020 (18 zespołów): KKS Kalisz, Radunia Stężyca, Kotwica Kołobrzeg, Mieszko Gniezno, Polonia Środa
Wlkp., Świt Skolwin-Szczecin, Bałtyk Gdynia, Sokół Kleczew, KP Starogard Gdański, Pogoń II Szczecin, Górnik Konin, Bałtyk Koszalin, Jarota Jarocin,
Gwardia Koszalin, Nielba Wągrowiec lub Lubuszanin Trzcianka (beniaminek), Unia Janikowo (beniaminek), Grom Nowy Staw lub Gryf Słupsk (beniaminek), Chemik Police (beniaminek).
Skład IV ligi Grupy Wielkopolskiej w sezonie 2019/2020 (18 zespołów): Polonia Kępno, Unia Swarzędz, Nielba Wągrowiec lub Lubuszanin
Trzcianka, Pogoń Nowe Skalmierzyce, Centra Ostrów Wlkp., LKS Gołuchów, Obra Kościan, Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., Orkan Śmiłowo, Polonia Leszno,
Kotwica Kórnik, Victoria Września, KS Opatówek, Tarnovia Tarnowo Podgórne, Sokół Pniewy lub Warta Międzychód, Victoria Ostrzeszów (beniaminek),
Pogoń Lwówek (beniaminek), Winogrady Poznań (beniaminek).
Skład Ligi Międzyokręgowej Grupy 3 Kalisz-Konin w sezonie 2019/2020 (16 zespołów): Olimpia Koło (spadkowicz), SKP Słupca, Odolanovia Odolanów, Orzeł Mroczeń, Stal Pleszew, Wilki Wilczyn, Piast Kobylin, Astra Krotoszyn, Polonus Kazimierz Biskupi, Tulisia Tuliszków, GKS Sompolno,
Tur Turek, Piast Czekanów, Raszkowianka Raszków, Zefka Kobyla Góra (beniaminek), Zjednoczeni Rychwał (beniaminek).
Skład Kaliskiej Klasy Okręgowej w sezonie 2019/2020 (16 zespołów): Biały Orzeł Koźmin Wlkp. (spadkowicz), Zieloni Koźminek (spadkowicz), GKS Rychtal, Barycz Janków Przygodzki, Victoria Skarszew, LKS Czarnylas, GKS Grębanin, WKS Witaszyce, Olimpia Brzeziny, LZS Cielcza, CKS
Zbiersk, LZS Doruchów, Strażak Słupia (beniaminek), Pelikan Grabów (beniaminek), Ogniwo Łąkociny (beniaminek), Grom Golina (beniaminek).
Skład Kaliskiej Klasy A w sezonie 2019/2020 (28 zespołów – bez podziału na grupy): Pogoń Trębaczów (spadkowicz), GKS Żerków
(spadkowicz), Prosna Kalisz (spadkowicz), Korona-Pogoń Stawiszyn (spadkowicz), Victoria Laski (spadkowicz), LKS II Gołuchów, Sokół Świba, LZS Godziesze, LKS Jankowy 1968, Zawisza Łęka Opatowska, Czarni Dobrzyca, Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp., Gladiatorzy Pieruszyce, OKS Ostrów Wlkp., Żaki
Taczanów, Płomień Opatów, Szczyt Szczytniki, KS Rogaszyce, Jaskiniowiec Rajsko, Sokół Bralin, Sokoły Droszew, LZS Czajków, Lilia Mikstat (beniaminek),
KS Hanulin (beniaminek), Iskra-Prosna Sieroszewice (beniaminek), Huragan Szczury (beniaminek), GKS Jaraczewo (beniaminek), Błękitni Chruszczyny
(beniaminek).

Liga Międzyokręgowa
Grupa 1 Poznań-Piła
29. kolejka | wiosna 2019
Leśnik Margonin - Płomień Połajewo ......... - 4:2
Błękitni Wronki - Wełna Skoki .................. - 2:5
Huragan Pobiedziska - Sparta Oborniki . ... - 2:1
Sparta Złotów - Winogrady Poznań ........... - 0:6
Lechia Kostrzyn - Vitcovia Witkowo ........... - 4:2
GLKS Wysoka - Zamek Gołańcz . ............... - 0:4
Korona Stróżewo - Concoria Murowana G. .- 5:3
Pogoń Łobżenica - Iskra Szydłowo . ........... - 0:4
1. TPS Winogrady Poznań
29 63 80:38
2. MGKS Huragan Pobiedziska 29 59 75:35
3. KS Wełna Skoki
29 56 90:56
4. GKS Zamek Gołańcz
29 54 56:35
5. LZS Iskra Szydłowo
29 53 63:35
6. MKS Sparta Oborniki Wlkp. 29 53 56:35
7. Concordia Murowana Goślina 29 46 65:57
8. KKS 1922 Lechia Kostrzyn 29 43 59:58
9. GLKS Wysoka
29 40 41:41
10. KS Płomień Połajewo
29 32 53:78
11. ŁKS Pogoń Łobżenica
29 31 48:60
12. MLKS Sparta Złotów
29 30 39:69
13. KS Leśnik Margonin
29 29 40:68
14. GKS Vitcovia Witkowo
29 29 58:71
15. MKS Błękitni Wronki
29 21 37:74
16. KS Korona Stróżewo
29 21 39:89
Liga Międzyokręgowa
Grupa 2 Poznań-Leszno
30. kolejka | wiosna 2019
Rawia Rawicz - Grom Plewiska . ................ - 1:3
Lipno Stęszew - Pogoń Lwówek ................. - 1:0
Wiara Lecha Poznań - GKS Dopiewo .......... - 1:3
Pogoń Śmigiel - LZS Stare Oborzyska ........ - 5:2
Orla Jutrosin - APR Tarnowo Podgórne ...... - 2:0
Promień Krzywiń - Korona Piaski .............. - 0:2
Płomień Przyprostynia - Kania Gostyń . ..... - 1:2
PKS Racot - Orkan Chorzemin ............. - 3:0 wo.
1. LTP Pogoń Lwówek
30 67 72:19
2. PKS Racot
30 59 66:38
3. KKS Wiara Lecha Poznań
30 57 80:35
4. KS Płomień Przyprostynia 30 56 67:36
5. MKS Kania Gostyń
30 55 49:32
6. GKS Dopiewo
30 54 60:35
7. KS Grom Plewiska
30 43 57:41
8. APR Tarnowo Podgórne Poznań 30 42 50:51
9. Stowarzyszenie Promień Krzywiń 30 40 39:45
10. LKS Korona Piaski
30 37 54:56
11. KP Rawia Rawicz
30 37 49:51
12. LZS Orkan Chorzemin
30 36 43:54
13. KS Lipno Stęszew
30 33 28:66
14. KS Pogoń Śmigiel
30 30 33:52
15. KS Orla Jutrosin
30 15 22:101
16. LZS Stare Oborzyska
30 14 30:87
Kaliska Klasa Okręgowa
30. kolejka | wiosna 2019
Zefka Kobyla Góra - GKS Rychtal .............. - 0:0
GKS Grębanin - Korona-Pogoń .................. - 4:3
Prosna Kalisz - WKS Witaszyce ................ - 11:5
Olimpia Brzeziny - CKS Zbiersk ................. - 0:3
Victoria Laski - GKS Żerków ...................... - 2:2
Barycz Janków P. - LZS Doruchów . ........... - 4:5
Pogoń Trębaczów - LKS Czarnylas ............. - 4:2
Victoria Skarszew - LZS Cielcza . ................ - 5:3
1. KLKS Zefka Kobyla Góra
30 65 76:21
2. GKS Rychtal
30 63 75:41
3. Barycz Janków Przygodzki 30 53 58:43
4. KS Victoria Skarszew
30 50 64:54
5. LKS Czarnylas
30 47 64:54
6. GKS Grębanin
30 47 63:53
7. WKS Witaszyce
30 45 66:76
8. LKS Olimpia Brzeziny
30 45 54:56
9. LZS Cielcza
30 41 57:51
10. CKS Zbiersk
30 40 40:46
11. LZS Doruchów
30 40 46:59
12. GKS Żerków
30 40 43:46
13. LZS Pogoń Trębaczów
30 39 37:51
14. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 30 35 43:47
15. KS Prosna Kalisz
30 34 67:76
16. LZS Victoria Laski
30 3 22:101
Kaliska Klasa A Grupa 1
26. kolejka | wiosna 2019
Szczyt Szczytniki - Sokoły Droszew ........... - 2:1

LKS II Gołuchów - LZS Godziesze ............... - 3:5
Gladiatorzy Pieruszyce - Żaki Taczanów .... - 1:2
Pelikan Nowy Karolew - Jaskiniowiec Rajsko .- 4:7
Prosna Chocz - Czarni Dobrzyca ................ - 6:2
Grom Golina - Ogniwo Łąkociny . .............. - 2:2
KS Kościelna Wieś - RKS Radliczyce ..... - 0:3 wo.
1. LZS Ogniwo Łąkociny
26 68 85:24
2. LZS Grom Golina
26 54 81:41
3. LKS II Gołuchów
26 49 68:32
4. LZS Godziesze
26 47 67:52
5. MLKS Czarni Dobrzyca
26 43 55:42
6. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 26 41 59:45
7. UKS Żaki Taczanów
26 38 50:52
8. LZS Szczyt Szczytniki
26 36 68:67
9. KS Jaskiniowiec Rajsko
26 35 45:59
10. PUKS Sokoły Droszew
26 34 66:68
11. LZS Prosna Chocz
26 31 55:66
12. RKS Radliczyce
26 19 37:81
13. KS Pelikan Nowy Karolew 26 9 32:101
14. KS Kościelna Wieś
26 26 47:83
Kaliska Klasa A
Grupa 2
26. kolejka | wiosna 2019
Sokół Bralin - Pelikan Grabów .................. - 3:0
Ostrovia II Ostrów - LKS Jankowy . ............ - 5:0
Strażak Słupia - Zawisza Łęka O. .............. - 2:1
OKS Ostrów Wlkp. - LZS Czajków . ............. - 1:1
Sokół Świba - KS Rogaszyce ...................... - 2:2
Sulimirczyk - Płomień Opatów . ................. - 0:2
Wielkopolanin Siemianice ..................... - pauza
1. LZS Strażak Słupia
24 47 47:38
2. LZS Pelikan Grabów
24 46 49:30
3. LKS Sokół Świba
24 43 66:48
4. LKS Jankowy 1968
24 40 42:43
5. Zawisza Łęka Opatowska
24 40 40:39
6. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 24 39 56:37
7. OKS Ostrów Wlkp.
24 39 53:41
8. LZS Płomień Opatów
24 32 42:43
9. LZS Czajków
24 30 51:47
10. KS Rogaszyce
24 30 30:42
11. LKS Sokół Bralin
24 29 40:45
12. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 24 17 27:55
13. LKS Wielkopolanin Siemianice 24 10 39:74
Kaliska Klasa B
Grupa 1
22. kolejka | wiosna 2019
CKS Zduny - Czarni Wierzbno . .................. - 3:3
Błękitni Chruszczyny - Las Kuczków .......... - 4:1
LKS Gorzyce Małe - GKS Jaraczewo ........... - 1:7
Tarchalanka Tarchały - Błysk Daniszyn . .... - 2:1
KUKS Zębców - Piast II Kobylin ................. - 0:2
Sokół Chwaliszew - LZS Chynowa ........ - 3:0 wo.
1. GKS Jaraczewo
22 57 103:27
2. LZS Błękitni Chruszczyny 22 51 67:34
3. LZS Tarchalanka Tarchały W. 22 39 61:45
4. LZS Chynowa
22 36 54:41
5. LZS Las Kuczków
22 36 47:39
6. CKS Zduny
22 34 61:48
7. LZS Sokół Chwaliszew
22 32 55:43
8. LKS Gorzyce Małe
22 25 41:52
9. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 22 19 32:82
10. LKS Czarni Wierzbno
22 18 34:62
11. LZS Błysk Daniszyn
22 17 22:47
12. KS Piast II Kobylin
22 12 25:82
Kaliska Klasa B Grupa 2
22. kolejka | wiosna 2019
Wtórkowianka Wtórek - Liskowiak Lisków .- 1:1
Sparta Russów - Iskra Sieroszewice ........... - 2:4
KS Kamień - Korona Chełmce . .................. - 7:0
Dragon Dzierzbin - Wicher Mycielin . ......... - 4:2
Panda Pamięcin - Huragan Szczury ........... - 0:3
Orzeł Wysocko Wielkie ......................... - pauza
1. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 20 50 67:21
2. LZS Huragan Szczury
20 47 65:19
3. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 20 46 88:33
4. LZS Sparta Russów
20 32 55:39
5. LZS Korona Chełmce
20 31 56:47
6. LZS Wicher Mycielin
20 28 54:56
7. LZS Wtórkowianka Wtórek 20 24 38:51
8. LKS Liskowiak Lisków
20 22 37:68
9. KS Kamień
20 19 38:56
10. LZS Dragon Dzierzbin
20 18 35:62
11. LKS Panda Pamięcin
20 1 9:90

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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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Vouchery na zakup sprzętu sportowego o
łącznej wartości ponad czterdzieści tysięcy złotych rozdał Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej klubom, które w minionym
sezonie wiodły prym w pracy z młodzieżą

OZPN nagrodził kluby
Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej wyróżnił trzydzieści klubów za pracę z młodzieżą i osiągnięcia w zakończonym sezonie 2018/2019. Wśród nagrodzonych znalazły
się między innymi Marcinki Kępno i Klub Piłkarski Krążkowy. Wszystkie kluby otrzymały specjalne vouchery, które mogą wykorzystać na zakup sprzętu sportowego.
Tradycją stało się już, że Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
nagradza, po zakończeniu każdego
sezonu, specjalnymi voucherami najbardziej zasłużone kluby. Nie inaczej
było po zakończeniu ostatniego sezonu, w którym kaliski OZPN przekazał
klubom vouchery o łącznej wartości
ponad czterdziestu tysięcy złotych.
Najwięcej wpadło do kasy KKS-u
Kalisz, który otrzymał prawie sześć
tysięcy złotych na zakup sprzętu
sportowego. Nieco mniej, bo 4 tysiące złotych zasili techniczne potrzeby
drużyn młodzieżowych Ostrovii 1909
Ostrów Wielkopolski, która z kolei
wygrała zestawienie w ubiegłym
roku. Miejsca w czołowej piątce przypadły jeszcze Jarocie Jarocin, która
zgarnęła trzy i pół tysiąca złotych
oraz Marcinkom Kępno i Stali Pleszew. Oba klubu otrzymały vouchery
na zakup sprzętu o wartości prawie
trzech tysięcy złotych (2.800 zł). W
pierwszej dziesiątce rankingu nie
znalazł się już żaden z przedstawicieli
naszego powiatu. Kluby z naszego regionu w ogóle nie były „aktywne” w
zestawienia. W rankingu został sklasyfikowany jeszcze Klub Piłkarski

Krążkowy, który otrzymał voucher
na kwotę 500 złotych.
BAS
Lista nagrodzonych klubów
przez OZPN Kalisz
1. KKS Kalisz
5.800 zł

2. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
3. JKS Jarota Jarocin
4. MUKS Marcinki Kępno
=. KS Stal Pleszew
6. KP Calisia Kalisz
7. AP Reissa Jarocin
8. Centra 1946 Ostrów Wlkp.
=. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
10. KKS Astra Krotosz yn
11. LKS Gołuchów
12. AP Reissa Kalisz
13. GKS Żerków
14. AP Nowe Skalmierzyce
=. AP Ostrzeszów
=. AT Krotosz yn
=. MLKS Odolanovia Odolanów
=. LKS Czarni Wierzbno
19. KS Piast Kobylin
20. Łużyczanka Kuźnica Grabowska
=. LZS Cielcza
=. UKS Maraton Czajków
=. KP Victoria Ostrzeszów
=. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
25. KP Krążkow y
=. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice
=. GKS Jaraczewo
=. CKS Zbiersk
=. MLKS Czarni Dobrzyca
=. LZS Doruchów

4.000 zł
3.500 zł
2.800 zł
2.800 zł
2.500 zł
2.200 zł
1.800 zł
1.800 zł
1.600 zł
1.500 zł
1.400 zł
1.300 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
1.000 zł
800 zł
600 zł
600 zł
600 zł
600 zł
600 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
500 zł

Piłka nożna >>> Do 30 czerwca potrwa zgłaszanie klubów do rozgrywek w sezonie
2019/2020. Będzie to ostateczny termin przyjmowania wniosków. Od tej daty rozpocznie
się układanie terminarzy rozgrywek seniorskich i młodzieżowych

Ostatnie dni zgłoszeń
do rozgrywek ligowych

Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej prowadzi zgłoszenia zespołów do rozgrywek w sezonie 2019/2020. W tym roku zgłoszenia przyjmowane są do
końca czerwca. Przypomnijmy, że wskutek zmian w zarządzaniu rozgrywkami ligowymi w
Polsce, od sezonu 2019/2020 organizatorem wszystkich rozgrywek ligowych jest Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
Formularze zgłoszeniowe zostały
już rozesłane do klubów mailowo, są
one również dostępne na stronie internetowej Związku w zakładce Regulaminy i dokumenty. Przypomnijmy, że wskutek zmian w zarządzaniu
rozgrywkami ligowymi w Polsce,
od sezonu 2019/2020 organizatorem
wszystkich rozgrywek ligowych jest
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. W związku z tym formularze
zgłoszeniowe należy wysyłać pod
następujące adresy: listownie – ul.
Warmińska 1, 60-622 Poznań, mailowo – rozgrywki@wielkopolskizpn.
pl. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami bieżąca obsługa w trakcie

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

Tworzą ligę 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.
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
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
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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 adres 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.		
BAS
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rozgrywek będzie prowadzona przez
biura terenowe funkcjonujące na obszarze obecnych okręgów. Czas na
zgłoszenie drużyn upływa 30 czerwca (w przypadku III ligi - 15 czerwca). Po tym terminie przedstawiony
zostanie finalny kształt lig ustalony
na podstawie zapisów Regulaminu
Rozgrywek 2018/2019 i załączonych
do niego zasad awansów i spadków w
rozgrywkach seniorskich i młodzieżowych. Wszelkie opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach w następnym
sezonie i kolejnych należy kierować
bezpośrednio na wskazane konto
związkowe. Zgodnie z informacją
przekazaną przez Polski Związek

Piłki Nożnej w piśmie z dnia 31 maja
2019 roku, dokonywanie przez kluby
opłat za uczestnictwo w rozgrywkach
jest możliwe tylko i wyłącznie bezpośrednio na rzecz właściwego związku
wojewódzkiego. Przedmiotowe opłaty muszą być uiszczane na wskazane
konto bankowe, którego właściwy
związek jest jedynym i wyłącznym
dysponentem. W przypadku Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wpłaty z tytułu udziału w rozgrywkach w
naszym województwie przekazywać
należy na konto główne: 95 1020 4027
0000 1202 0031 4260, Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej, ul. Warmińska
1, 60-622 Poznań.
BAS

