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Rekordowe upały w powiecie
Od poniedziałku (24.06.br.) notujemy wysokie temperatury w regionie. W Kępnie we wtorek termometry w południe wskazywały 32 stopnie w cieniu, natomiast w środę o 3 stopnie więcej. Na
szczęście fala upałów będzie dość krótkotrwała, bo już w w czwartek od północnego zachodu
przemieszczał się będzie front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Powrót upału w naszym powiecie możliwy jest w niedzielę, 30 czerwca.

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

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

- eWydanie naszej gazety.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

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

Rower – to jest to!
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Publikujemy tegoroczne wyniki
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Donaborowie, cóż opowiesz
o magicznej nocy?
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Informacje

aktualności
Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie

Kolejne środki zewnętrzne dla gminy
17 czerwca br. w kępińskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa,
na którą zaprosił burmistrz Piotr
Psikus. Podczas spotkania włodarz
poinformował m.in. o środkach zewnętrznych pozyskanych przez gminę Kępno.
Dofinansowanie
na Strefy Aktywności
Gmina Kępno pozyskała dofinansowanie na powstanie siłowni
zewnętrznych w Ostrówcu, Klinach
i w Kępnie. Otwarte Strefy Aktywności powstaną w ramach Programu
Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowo
powstałe obiekty będą ogólnodostępne dla wszystkich bez względu
na wiek czy sprawność fizyczną. Otwarte Strefy Aktywności pozwolą
bezpiecznie i zdrowo spędzać czas
każdej grupie wiekowej, aktywnie

wypoczywać i spotykać się oraz zadbać o zdrowie – mówił P. Psikus.
Wartość zdania to 147.600 zł, w
tym 73.800 zł to środki z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. - Siłownia napowietrzna wraz ze strefą re-

laksu, położona przy ul. Szpitalnej,
zostanie umiejscowiona przy istniejącym już placu zabaw. Zostanie wyposażona w urządzenia dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w tym jeżdżących na wózkach in-

Burmistrz poinformował o środkach zewnętrznych
pozyskanych przez gminę Kępno

Burmistrz Kępno spotkał się z kępińskimi laureatami konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

Dzielili się spostrzeżeniami i doświadczeniami
Praca na rzecz wolontariatu i aktywna działalność w Klubie Ośmiu
Wspaniałych to wyraz ogromnej
wrażliwości, zaangażowania i empatii młodych ludzi. Spotkanie było
okazją, aby docenić ich wysiłki. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Przy okazji spotkania z włodarzem miasta i gminy Amelia Klaczyńska ze Szkoły Podstawowej

nr 2 w Kępnie przekazała album z
laureatami „Ośmiu Wspaniałych”
z całej Polski, który otrzymała jako
uczestnik 25. Ogólnopolskiego Finału Ośmiu Wspaniałych w Białogardzie. Z kolei Maja Najdek,
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1
w Kępnie, przekazała burmistrzowi
nominację na Szeryfa Praw Dziecka
UNICEF, którą otrzymał w głosowaniu uczniów szkoły.

Spotkanie było też okazją do podzielenia się spostrzeżeniami z konkursu. Młodzi wolontariusze chętnie
mówili o swoich doświadczeniach w
pracy na rzecz innych oraz o planach na przyszłość i oczekiwaniach
zawodowych. Podziękowania otrzymali opiekunowie Klubów Ośmiu
Wspaniałych działający w gminie
Kępno oraz członkowie komisji
konkursowej.
Oprac. KR

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 18% (83)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 81% (383)
( Wyniki na dzień 26.06.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl

walidzkich – dodał. Strefy relaksu,
które powstaną przy siłowniach napowietrznych, będą wyposażone,
oprócz urządzeń edukacyjno-sprawnościowych, w elementy zieleni. Wykonanie inwestycji planowane jest do
15 października br.
Środki zewnętrzne
na edukację ekologiczną
najmłodszych
Gmina Kępno pozyskała środki
zewnętrzne na realizację zadania pn.
„Wyposażenie siedmiu przedszkoli z terenu gminy Kępno w mobilne
ekologiczno-przyrodnicze pomoce
dydaktyczne”.
Całkowita wartość zadania wynosi 87.627,00 zł, z czego 52.576,20
zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. - W
ramach zadania zakupione zostaną
pomoce dydaktyczne umożliwiające nabycie wiedzy przyrodniczej i
kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych mieszkańców gminy Kępno. Będą to m.in.
gry mobilne, materiały dydaktyczne
o tematyce ekologicznej oraz przyrodniczej: książki, komiksy i gry
planszowe, m.in. dotyczące segregacji odpadów i zanieczyszczenia
powietrza – wyjaśnił burmistrz. Projekt zostanie zrealizowany do końca
listopada br.
Dotacja na rozwój
przedszkoli
Kolejne środki zewnętrzne to
dotacja na rozwój przedszkoli z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Dotacja w kwocie 300.681,04 zł przeznaczona jest
na realizację projektu pt. „Rozwój
oferty przedszkolnej na obszarach
wiejskich gminy Kępno”. Całkowita
wartość projektu wynosi 353.742,41
zł, dotacja pokryje 85% kosztów. Dzięki projektowi powstanie łącznie 16 nowych miejsc wychowania
przedszkolnego: w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w
Myjomicach – 5 oraz w Przedszkolu
Samorządowym w Mikorzynie – 11.
Wydłużone też zostaną godziny pracy oddziału przedszkolnego w Myjomicach – będzie czynny od 7.30 do
15.30 – zaznaczył P. Psikus.
Działania projektowe obejmują: dostosowanie pomieszczenia do
działalności nowego oddziału w
Mikorzynie, zapewnienie bieżącego
funkcjonowania utworzonych miejsc
przez 10 miesięcy: wynagrodzenie
personelu, wyżywienie dzieci, zakup
mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek do prowadzenia zajęć przedszkolnych, zakup sprzętu specjalistycznego, tj. zestawu Biofeedback
EEG, oraz pomocy dydaktycznych
do logopedii i arteterapii, doskonalenie kompetencji zawodowych
dwóch nauczycielek przez udział w

szkoleniach z zakresu stosowania
metody Biofeedback I i II stopnia, a
także prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących
szanse edukacyjne dzieci w zakresie
stwierdzonych deficytów – terapia
Biofeedback EEG (360 godz.), logopedia (120 godz.) i arteterapia (120
godz.) – uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziewczynek i chłopców. W
zajęciach weźmie udział 36 dzieci:
15 – w Biofeedback, 12 – w zajęciach
logopedycznych i 30 – w arteterapii.
Realizacja projektu planowana jest do
czerwca 2020 r.
Fundusze na usługi
opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych
W ramach programu „Usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kępnie pozyskał dotację w wysokości 158.552,80 zł, tj. 50% całości
zadania. Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych
– edycja 2019” jest realizowany w
ramach Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
- Program ma na celu zwiększenie
dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a
także dla dzieci do 16. roku życia z
orzeczeniem o niepełnosprawności
ze wskazaniami. Realizacja projektu
pozwoli na zwiększenie godzin usług
opiekuńczych – tłumaczył włodarz.
Program będzie realizowany do
końca 2019 r. Skorzysta z niego około
30 osób niepełnosprawnych z terenu
miasta i gminy Kępno.
Trwają prace
nad Kępińskim Budżetem
Obywatelskim 2020
Trwają prace komisji weryfikującej projekty do realizacji w ramach
Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. W ramach KBO w tym
roku do realizacji zgłoszono 15 zadań
– projektów lokalizowanych przez
mieszkańców zarówno na terenie
miasta, jak i na terenach wiejskich.
- Po weryfikacji formalnej wniosków przez komisję zadania zostaną
poddane głosowaniu mieszkańców.
O tym, jakie zadania zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy
podczas głosowania, które zostanie
przeprowadzone od 2 do 16 września
br. – zapowiedział P. Psikus.
Oprac. KR
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Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Czas podziękowań, gratulacji i pożegnań
19 czerwca br. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
nadszedł dzień długo wyczekiwany
przez wszystkich uczniów – uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Dyrektor Bogumiła Drobina powitała zaproszonych gości: starostę
kępińskiego Roberta Kieruzala,

proboszcza parafii pw. św. Marcina
w Kępnie ks. Jerzego Palpuchowskiego, przewodniczącą Rady Rodziców Magdalenę Woch wraz z
członkami Rady Rodziców Szkoły
oraz nauczycieli, pracowników szkoły i, oczywiście, uczniów. Dyrektor
przedstawiła wyniki klasyfikacji,

ZŁOTE LISTY POCHWALNE – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
Sandra Skiba, Jakub Oszenda, Klaudia Lorenc, Sara Zimoch,
Anna Morańska, Nikola Czajkowska, Hanna Biegańska,
Anna Parzonka, Klaudia Pietrzak, Agnieszka Żurecka,
Weronika Gnacy, Paweł Maryniak, Tomasz Krawczyk,
Nikola Sobczak, Klaudia Bieda, Hubert Jerczyński,
Jakub Wojtkowski, Agnieszka Wodnik, Agnieszka Ilska,
Milena Wojdyga, Agata Radoś, Kinga Musiała
ZŁOTE LISTY POCHWALNE – TECHNIKUM:
Paulina Bodzińska, Kamil Tylżanowski, Korneliusz Krawczyk,
Natalia Ciupek, Weronika Kruber, Weronika Mierzwiak,
Szymon Andrzejewski, Klaudia Gandecka, Kacper Walczak,
Agata Górecka, Klaudia Pregiel, Weronika Gruszka, Julia Wollna,
Nikola Kłosińska, Julia Domagała, Julia Waloszczyk,
Sebastian Kasperek, Błażej Poźniak, Wiktoria Woch,
Zuzanna Gizler, Justyna Błażejewska, Kornelia Maciejewska.

najważniejsze inicjatywy i sukcesy
uczniów oraz podziękowała wszystkim, którzy wykazali się zaangażowaniem, kreatywnością i włączyli się w realizację różnych zadań.
- Dziękuję gronu pedagogicznemu
za wkład w rozwijanie umiejętności
i kompetencji, za trud kształtowania
postaw naszych uczniów. Za to, że
pomimo trwającej prawie trzy tygodnie akcji protestacyjnej, udało się
zrealizować podstawę programową
i zaplanowane przedsięwzięcia. (...)
Podziękowania pragnę skierować
także do pracodawców, którzy wspierają nas w realizacji kształcenia
zawodowego i pomagają osiągnąć
naszym uczniom silną pozycję na
rynku pracy, budując ich doświadczenie i krzewiąc kulturę pracy.
Przede wszystkim zaś dziękuję wam,
drodzy uczniowie, którzy stanowicie
cel i sens wszystkich prowadzonych
przez nas działań – mówiła. Na koniec B. Drobina złożyła zebranym
życzenia: - Aby wakacje były czasem
odpoczynku, pozwoliły nabrać sił

do dalszej pracy i nauki, oznaczały
beztroskę oraz były czasem relaksu,
podróżowania, poznawania nowych
miejsc i ludzi. Aby ten długo oczekiwany czas dał wszystkim wiele
radości, pozwolił na regenerację sił,
zrewidowanie życiowych celów i obranych kierunków – zwróciła się do
zebranych. Głos zabrał również starosta R. Kieruzal. - Nauczyciele swoją wytrwałością, zaangażowaniem,
pasją zarażają młodzież i przekazują
jej swoją wiedzę. Ta wiedza będzie w
przyszłości procentować. Nie wiemy
w tym momencie, kim będziecie, ale
mamy przeświadczenie, że to, czego
nauczyliście się w tej szkole i czego
jeszcze będziecie się uczyć, uda wam
się należycie wykorzystać, a tę szkołę

będziecie wspominać z uśmiechem –
podkreślił. Następnie uczniowie,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki
w nauce, zostali nagrodzeni Złotymi
Listami Pochwalnymi
Uroczystość zakończenia roku
szkolnego była okazją do złożenia
podziękowania za długoletnią pracę
przechodzącej na emeryturę nauczycielce chemii Beacie Pietras. Dyrektor szkoły przypomniała jej karierę
zawodową oraz wraz ze starostą kępińskim i młodzieżą podziękowała za
ogromne zaangażowanie w pracę.
Wydarzenie uświetniła część
artystyczna przygotowana przez
uczniów pod okiem nauczycieli.
Oprac. KR

Najlepsi uczniowie otrzymali
Złote Listy Pochwalne

Realizacja programu „Kępno wolne od smogu”

Kolejne „kopciuchy”
będą wymienione
W 2019 roku podpisano 96 umów
z mieszkańcami na wymianę starych kotłów na paliwo stałe. W ciągu
dwóch lat działania programu „Kępno wolne od smogu” – 2017 i 2018 rok
– mieszkańcy miasta i gminy Kępno
wymienili, przy pomocy dotacji z
budżetu gminy Kępno, 117 „kopciuchów”.
Dotacji udzielono łącznie na kwotę 347.390,19 zł. Kolejne 293.000,00
zł dotacji trafi do mieszkańców, którzy w tym roku zdecydowali się na
wymianę przestarzałych kotłów.
Program wymiany niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich
źródłami proekologicznymi „Kępno
wolne od smogu” został uruchomiony w 2017 roku w związku z pojawiającymi się alarmującymi sygnałami o
bardzo złej jakości powietrza w Kępnie i występowania smogu, szczególnie w okresie zimowym. Wiosną
2017 roku opracowany został projekt
regulaminu udzielania dotacji na wymianę niskosprawnych źródeł ciepła
i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na lata 2017-2020. Celem
programu jest ograniczenie niskiej
emisji i powstającego w jej wyniku
smogu. Program pozwala mieszkańcom na uzyskanie dotacji na wymianę
starego kotła na węgiel, tzw. „kopciucha”, na kocioł klasy 5, ogrzewanie
gazowe, elektryczne (także z wykorzystaniem fotowoltaiki), pompy ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci
cieplnej.
Oprac. KR
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14 marca br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu opublikowała wyniki egzaminu gimnazjalnego, do którego uczniowie przystąpili w połowie
kwietnia. Sprawdzamy, jak poszło uczniom na ostatnim egzaminie gimnazjalnym w historii w powiecie kępińskim

Gimnazjaliści poniżej średniej wielkopolskiej

Tydzień temu uczniowie klas
gimnazjalnych poznali wyniki egzaminu, do którego przystąpili w
połowie kwietnia. Swoje wyniki
mogli sprawdzić, logując się na
stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Pisemne zaświadczenia z wynikami uczniowie

otrzymali 19 czerwca w swoich szkołach na zakończeniu roku szkolnego.
W tym roku egzamin gimnazjalny przeprowadzany był po raz
ostatni. Przystąpiło do niego 345 200
uczniów w całej Polsce. W Wielkopolsce ostatni egzamin gimnazjalny
zdawało 34037 uczniów, w powie-

Gimnazjaliści z powiatu kępińskiego
poznali swoje wyniki z egzaminu

cie kępińskim – 839. I podobnie jak
to miało miejsce w latach ubiegłych,
wyniki wielkopolskich gimnazjalistów - w większości przypadków niższe są od średniej krajowej.
Za rozwiązanie zadań z języka polskiego gimnazjaliści uzyskali
średnio 63 procent punktów możliwych do otrzymania, a Wielkopolanie - 61,2 procent, w naszym regionie
– 61,23. Najlepszy wynik uzyskali
uczniowie z Gimnazjum w Rychtalu
-63,65. Średnia krajowa z matematyki
wynosi 43 procent punktów, w Wielkopolsce - 41,33 procent, a w powiecie
kępińskim 41,23, tu najlepiej wypadli
gimnazjaliści z Perzowa - 47,58.
Na egzaminie z historii i wiedzy
o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów to 59 procent
punktów, w naszym województwie
średnia ta jest o 1 procent niższa, w
powiecie kępińskim 56,68. Za zadania z przedmiotów przyrodniczych
uczniowie otrzymali średnio 49
proc. punktów, a w powiecie – 49,54.

W ubiegłym roku gimnazjaliści napisali egzamin lepiej
niż uczniowie w tym roku (fot. archiwum „TK”)

Za rozwiązanie zadań z języka
obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnio: z języka angielskiego
68 procent punktów (66,36 procent w
Wielkopolsce), w powiecie – 60,46,
z języka niemieckiego – 51 procent
punktów (48,98 procent w Wielkopolsce), w regionie – 43,73.
Za rozwiązanie zadań z języka
obcego nowożytnego na poziomie

TEGOROCZNE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PORÓWNANIU Z 2018 R.
KRAJ
OKRĘG
WOJEWÓDZTWO
POWIAT
gm. Baranów
gm. Bralin
gm. Kępno
gm. Łęka Opatowska
gm. Perzów
gm. Rychtal
gm. Trzcinica

HISTORIA, WOS	
●
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↓
↑
↑
↓

J. POLSKI	
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↓

P. PRZYRODNICZE	
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

MATEMATYKA	
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

J. ANGIELSKI – PODST.
●
↓
↓
↓
↓
↑
↓
↑
↓
↑
↑

J. ANGIELSKI – ROZSZ. J. NIEMIECKI – PODST.
↑
↓
↑
↓
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↓

PORÓWNANIE ŚREDNICH WYNIKÓW PROCENTOWYCH EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH
POWIAT/MIASTO	
powiat kępiński
powiat ostrzeszowski
powiat ostrowski
powiat kaliski
m. Kalisz
m. Poznań

HISTORIA, WOS	
56,68
54,13
55,36
57,26
59,67
65,58

J. POLSKI	
59,45
57,02
59,79
61,79
62,62
67,53

P. PRZYRODNICZE	
49,54
44,78
46,88
48,40
49,67
56,49

MATEMATYKA	
41,23
35,16
38,31
42,72
42,35
49,97

J. ANGIELSKI – PODST.
60,46
62,13
64,91
60,68
69,43
77,79

J. ANGIELSKI – ROZSZ. J. NIEMIECKI – PODST.
41,83
43,73
44,77
40,57
49,84
43,76
42,30
42,38
53,28
53,27
63,82
58,99

rozszerzonym gimnazjaliści uzyskali
średnio: z języka angielskiego 53 procent punktów (51,06 procent w Wielkopolsce), w powiecie kępińskim
– 41,83. Z rozszerzonego języka niemieckiego 43 procent punktów (36,7
procent w Wielkopolsce), w powiecie
- 43,73.
Wyniki tegorocznych egzaminów
gimnazjalnych uzyskane przez kępińskich uczniów obiektywnie ocenia
naczelnik Wydziału Oświaty Kultury
i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kępnie Małgorzata Frala-Kędzior - Po raz ostatni 250 uczniów
oddziałów gimnazjalnych gminy
Kępno przystąpiło do egzaminu
gimnazjalnego. Osiągnięte wyniki
nie odbiegają w znaczny sposób od
osiągniętych w roku ubiegłym. Jednak w ubiegłym roku z wszystkich
przedmiotów pisanych na egzaminie
wyniki osiągnięte przez szkoły gminy Kępno były wyższe od średnich
wyników osiągniętych w Wielkopolsce i w Polsce. W tym roku znaczna
część wyników jest poniżej średniej
w Wielkopolsce i w Polsce. Zdecydowanie najlepiej z egzaminami
poradzili sobie gimnazjaliści ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie.
Wyniki są ważne dla ucznia w momencie ubiegania się absolwentów
do wybranych przez siebie szkół
średnich, później ważniejsze wydaje się wyznaczanie własnych celów
przez młodych ludzi i konsekwentne
dążenie do ich osiągnięcia – podsumowuje M. Frala-Kędzior.
m

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH (w %)
			
	ILOŚĆ UCZNIÓW HISTORIA	
J. POLSKI	 P. PRZYRODNICZE	 MATEMATYKA
					I WOS				
		
KRAJ		
345.200
59
63
49
43
		
OKRĘG			
57,28
60,64
48,08
40,15
		
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		
34.037
58,03
61,23
49,00
41,33
		
POWIAT KĘPIŃSKI		
542
56,68
59,45
49,54
41,23
GMINA		
SZKOŁA
Baranów		
Gimnazjum w Mroczeniu
63
53,43
55,71
47,59
45,14
Bralin		
Gimnazjum w Bralinie
51
58,73
60,14
47,12
35,43
gmina Kępno ogółem			
250
57,80
59,62
51,39
41,26
Kępno		Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie – Gimnazjum w Krążkowach 26
54,00
59,00
46,00
41,00
			Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie – Gimnazjum nr 2 w Kępnie 107
61,68
63,17
55,49
44,55
			Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie – Gimnazjum nr 1 w Kępnie
83
57,49
58,00
50,21
40,21
			 Szkoła Podstawowa w Mikorzynie – Gimnazjum w Mikorzynie
34
46,25
52,66
44,64
33,66
Łęka Opatowska		
Gimnazjum w Opatowie
69
54,06
58,10
47,57
40,84
Perzów		
Publiczne Gimnazjum w Perzowie
32
60,61
63,16
48,97
47,58
Rychtal		
Gimnazjum w Rychtalu
23
54,35
63,65
46,61
38,74
gmina Trzcinica ogółem			
54
55,40
60,13
49,77
39,91
Trzcinica		
Zespół Szkół w Laskach
23
49,52
58,78
46,30
38,30
			
Zespół Szkół w Trzcinicy
31
61,19
62,32
53,97
43,03

J. ANGIELSKI
– PODST.
68
66,37
66,36
60,46

J. ANGIELSKI	
– ROZSZ.
53
51,59
51,06
41,83

J. NIEMIECKI
– PODST.
51
50,77
48,98
43,73

52,25
65,12
61,45
54,00
65,97
58,46
57,05
63,85
59,63
64,43
57,51
54,35
61,78

33,11
42,94
44,34
37,00
50,78
39,67
36,63
46,23
37,67
43,17
38,65
32,52
45,89

45,92
50,00
51,33
43,66
44,23
39,75
30,75
30,75

źródło: www.oke.poznan.gov.pl
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wywiad tygodnia

Ósmoklasiści poznali wyniki tegorocznego egzaminu

Jak wypadł pierwszy egzamin ósmoklasisty?

Ósmoklasiści dowiedzieli się,
jak wypadli na egzaminie, do którego przystąpili w kwietniu tego roku.
Od 15 do 17 kwietnia br. uczniowie,
kończący ósme klasy szkół podstawowych, powstałe w wyniku
reformy oświaty, po raz pierwszy
rozwiązywali testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego
nowożytnego. Długo wyczekiwane
wyniki zostały wreszcie opublikowane przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną w Poznaniu, dzięki
czemu uczniowie mogą stwierdzić,
z czym poradzili sobie najlepiej, a
co przysporzyło im najwięcej kłopotów.
Dane szkół otrzymaliśmy od
poszczególnych placówek. Jedynie
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Trzebieniu nie udostępniła wyników
tej placówki – czyżby wstydziła się
za wynik swoich uczniów, a może za
nauczyciela, który ich uczył?

Wielkim Buczku (73,50%), która
przekroczyła średnie nie tylko powiatu kępińskiego, ale też okręgu, województwa i kraju. Z kolei najniższy
średni wynik odnotowano w gminie
Baranów (58,70%). Co ciekawe, tylko
tam wynik szkoły stanowi zarazem
wynik gminy, ponieważ wszyscy
uczniowie z innych szkół podstawowych kończą edukację w jednej
placówce – Szkole Podstawowej w
Mroczeniu.
Na drugim miejscu wśród przedmiotów, z którymi najlepiej poradzili sobie ósmoklasiści, uplasował
się język obcy nowożytny, z którym
uczniowie w powiecie poradzili sobie bardzo dobrze. Test z języka angielskiego napisali, osiągając średnią
50,80%. Choć uczniom z naszego powiatu nie udało się prześcignąć średniej okręgu (56,68%), województwa
(56,28%) i kraju (59%), osiągnęli oni
jednak wynik wyższy niż uczniowie

Podczas pierwszego egzaminu
ósmoklasisty uczniowie ze szkół powiatu kępińskiego najlepiej poradzili
sobie z językiem polskim, osiągając w sumie średni wynik 60,60%
możliwych do uzyskania punktów.
Powiat wypadł lepiej w porównaniu
do średniej okręgu (60,50%). Wynik
ten jest jednak słabszy niż wojewódzki (61,04%) i ogólnopolski (63%).
Uczniowie z powiatu kępińskiego
wypadli w tym przedmiocie lepiej
niż sąsiedni powiat ostrzeszowski
(60,23%) czy niedaleki – ostrowski
(59,47%). Przyglądając się średnim
wynikom procentowym w poszczególnych gminach powiatu kępińskiego, najwyższy średni wynik podczas
egzaminu z języka polskiego uzyskali
uczniowie z gminy Rychtal (64,00%).
Tuż za nimi plasują się ósmoklasiści
z Łęki Opatowskiej (63,61%). Wśród
szkół najlepsza z języka polskiego
okazała się Szkoła Podstawowa w

PORÓWNANIE ŚREDNICH WYNIKÓW EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY (w %)
POWIAT/MIASTO	
powiat kępiński
powiat ostrzeszowski
powiat ostrowski
powiat kaliski
m. Kalisz
m. Poznań

J. POLSKI	
60,60
60,23
59,47
62,93
63,01
65,91

MATEMATYKA	
42,10
42,16
39,90
42,98
44,39
52,59

J. ANGIELSKI	
50,80
51,64
53,55
50,37
62,12
69,49

J. NIEMIECKI
53,29
42,63
39,09
63,33
34,63
53,73

Podczas pierwszego egzaminu ósmoklasisty uczniowie z powiatu
kępińskiego najlepiej poradzili sobie z językiem polskim

z powiatu kaliskiego (50,37%). W
naszym powiecie najlepszą średnią
z egzaminu z języka angielskiego w
klasyfikacji gmin może poszczycić
się Kępno, natomiast w klasyfikacji
szkół – Szkoła Podstawowa nr 1 w
Kępnie (63,06%). Najsłabiej poszło
uczniom z gminy Trzcinica. W trzech
szkołach ósmoklasiści zmierzyli się
także z językiem niemieckim, osiągając w sumie średni wynik dla powiatu w wysokości 53,29%, a więc wyższy niż średnia kraju (42%), okręgu
(39,49%) i województwa (37,37%).
Najlepiej wypadli uczniowie z Zespołu Szkół w Laskach, którzy zdobyli
bardzo wysoki wynik – aż 90,00%.

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ósmoklasisty (w %)
			

	ILOŚĆ UCZNIÓW

		

KRAJ		

		

OKRĘG

377.000

J. POLSKI	 MATEMATYKA	
63

45

J. ANGIELSKI	

J. NIEMIECKI

59

42

		

60,50

42,07

56,68

39,49

		

61,04

43,07

56,28

37,37

599

60,60

42,10

50,80

53,29

66

58,70

49,71

53,08

-

gmina Bralin ogółem			

68

59,48

37,38

42,22

-

Bralin		
Szkoła Podstawowa w Bralinie
			
Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej
gmina Kępno ogółem			
Kępno		
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie
			
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie
			
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie
			
Szkoła Podstawowa w Hanulinie
			
Szkoła Podstawowa w Kierznie
			
Szkoła Podstawowa w Krążkowach
			
Szkoła Podstawowa w Mikorzynie
			
Szkoła Podstawowa w Myjomicach
			
Szkoła Podstawowa w Świbie
gmina Łęka Opat. ogółem			
Łęka Opatowska		
Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej
			
Szkoła Podstawowa w Opatowie
			
Szkoła Podstawowa w Siemianicach
			
Szkoła Podstawowa w Trzebieniu
gmina Perzów ogółem			
Perzów		
Szkoła Podstawowa w Perzowie
			
Szkoła Podstawowa w Trębaczowie
gmina Rychtal ogółem			
Rychtal		
Szkoła Podstawowa w Rychtalu
			
Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku
			
Szkoła Podstawowa w Drożkach
gmina Trzcinica ogółem			
Trzcinica		
Zespół Szkół w Trzcinicy
			
Zespół Szkół w Laskach

53
15
266
49
41
94
21
7
14
21
8
11
64
21
20
13
10
44
23
21
37
22
8
7
54
31
23

61,45
56,00
60,33
62,57
66,46
56,46
62,60
46,23
69,10
62,10
61,25
46,72
63,61
67,52
69,40
67,69
nie podano
62,05
69,20
55,23
64,00
61,18
73,50
66,57
58,58
54,26
64,26

37,71
37,93
42,38
48,18
39,98
38,87
51,30
23,42
55,70
46,03
33,00
38,72
41,88
35,33
51,70
48,92
nie podano
38,81
42,40
35,42
39,83
42,23
46,50
29,00
41,87
43,20
39,30

43,60
39,47
55,76
63,06
58,70
57,88
55,55
26,28
49,40
52,30
41,00
38,63
45,11
45,10
53,55
49,69
nie podano
49,02
51,50
46,47
50,49
56,82
46,25
35,43
43,35
35,97
52,77

40,20
40,00
82,00
82,00
90,00
90,00

		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
		

POWIAT KĘPIŃSKI

GMINA		

SZKOŁA

Baranów		

Szkoła Podstawowa w Mroczeniu

Choć królowa nauk – matematyka często jest piętą achillesową
uczniów, w większości szkół podczas
egzaminów ósmoklasisty nie wypadła najgorzej. W skali okręgu, województwa i kraju matematyka okazała
się najtrudniejsza spośród wszystkich
przedmiotów, jednak w powiecie
kępińskim (42,10%) uczniom udało
się prześcignąć okręg (42,07%) oraz
powiat ostrowski (39,90%). Najwyższy wynik osiągnęła gmina Baranów (49,71%). Wśród szkół najlepsza
okazała się Szkoła Podstawowa w
Krążkowach (55,70%), co okazuje
się wynikiem wyższym niż średnia powiatu, okręgu, województwa
(43,07%) i kraju (45%) oraz pobliskich powiatów. Z kolei najsłabszymi
matematykami okazali się uczniowie
z gminy Bralin (37,38%).
Porównując średnią procentową wyników w powiecie kępińskim
do średniej krajowej, wojewódzkiej
i okręgowej, możemy być dumni z
naszych uczniów, ponieważ wyniki
były bardzo zbliżone, a czasem nawet wyższe. Co więcej, uczniowie nie
muszą się też bać, ponieważ egzaminu
ósmoklasisty nie można było nie zdać,
jednak wynik może zadecydować o
dalszych losach młodzieży i przyjęciu
do wybranej szkoły. - Wprowadzenie
egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach
podstawowych z sześciu do ośmiu
lat. Wyniki testów mają znaczenie w
rekrutacji do szkół średnich, dlatego ósmoklasistom powinno zależeć
na tym, by napisać je jak najlepiej –
podkreśla naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i
Gminy Kępno Małgorzata Frala-Kędzior. - Tegoroczne wyniki nie są
zadowalające dla dyrektorów szkół.
Po wnikliwej analizie przeprowadzonej przez poszczególne szkoły, należy
wyciągnąć wnioski z wyników. Szkoły, które w zgodnie z wprowadzoną
reformą oświaty stały się szkołami
ośmioklasowymi, miały trudne zadanie: w ciągu dwóch lat dostosować
swą kadrę i bazę do edukacji uczniów
klas VII i VIII. Trudno trafnie ocenić
osiągnięte wyniki, ale mierne wyniki
szkół, w których edukacja prowadzona jest zaledwie w kilkuosobowych
klasach, zaprzeczają opinii środowisk bardzo małych szkół, jakoby w
małych liczebnie klasach nauka była
bardziej efektywna aniżeli w większych szkołach – dodaje.
KR

Dane ze szkół podstawowych
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informacje
130 wyróżnień dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kępiński zostało wręczonych podczas uroczystej Gali

NAGRODZENI ZA NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN
(PIERWSZA DZIESIĄTKA):
Klaudia Kocańda (ZSP nr 1) – 5,73 i zachowanie wzorowe
Paula Bodzińska (ZSP nr 1) – 5,67 i zachowanie wzorowe
Laura Antoszków (ZSP nr 2) – 5,66 i zachowanie wzorowe
Aleksandra Polak (LO nr I) – 5,63 i zachowanie wzorowe
Martyna Rybczyńska (LO nr I) – 5,56 i zachowanie wzorowe
Zuzanna Słomiana (LO nr I) – 5,56 i zachowanie wzorowe
Natalia Piworowicz (ZSP nr 2) – 5,55 i zachowanie wzorowe
Wiktoria Albert (ZSP nr 2) – 5,50 i zachowanie wzorowe
Martyna Wrzalska (LO nr I) – 5,50 i zachowanie wzorowe
Aleksandra Skiba (LO nr I) – 5,44 i zachowanie wzorowe

NAGRODZENI ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

XX Gala „Laureaci 2019”
Dwudziesta edycja gali zorganizowana została, 17 czerwca br.,
w auli Liceum Ogólnokształcącego
nr I im. mjra Henryka Sucharskiego
w Kępnie.
Nagrody Starosty Kępińskiego
otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia
ocen minimum 5,0) lub reprezentując
szkołę, zajęli co najmniej 3. miejsce w
konkursach przedmiotowych
oraz zawodach sportowych
na szczeblu województwa lub
kraju.
Aż 89 uczniów uzyskało
średnią co najmniej 5,0. Najwyższą uzyskała uczennica
kl. IV Technikum Ekonomicznego przy ZSP nr 1 w Kępnie
Klaudia Kocańda – 5,73.
Była ona również finalistką IV
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menadżerskich (opiekun
Karolina Michalska).
Miniony rok szkolny obfitował w liczne sukcesy sportowe. Niewątpliwie największym
było Mistrzostwo Polski uczen-

nic LO nr I im. mjra H. Sucharskiego
w XXVII Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy PCK. W zwycięskiej drużynie wystąpiły: Ewelina Dąbrowska,
Karolina Krzywiecka, Matylda
Polańska-Lewandowska, Bogumiła
Pruchnicka i Vanessa Długowska
(opiekun - Edyta Rybczyńska).
W imieniu Zarządu Powiatu
wszystkim wyróżnionym nagrody

wręczył i złożył gratulacje starosta
kępiński Robert Kieruzal. – Drodzy
uczniowie, opiekunowie, szanowni
goście, to już 20 lat dumy z tego, że
wśród naszej młodzieży są właśnie
takie osoby, które w sposób znaczący
podnoszą prestiż swoich szkół i ich
poziom. Bardzo gratuluję i dziękuję
– powiedział starosta.
W uroczystości wzięli także
udział: wicestarosta Alicja
Śniegocka, przewodnicząca
Rady Powiatu Jolanta Jędrecka, członek Zarządu Powiatu
Krystyna
Możdżanowska
przewodnicząca Komisji Edukacji i Promocji Rady Powiatu
Regina Marczak, skarbnik
powiatu Marcin Trojak, naczelnik Wydziału Edukacji i
Sportu Andrzej Jóźwik oraz
opiekunowie młodzieży i dyrektorzy szkół prowadzonych
przez Powiat Kępiński.
Uroczystość swoimi występami
uatrakcyjnili ucznioLaureaci odbierali wyróżniana
wie kępińskich szkół ponadz rąk starosty R. Kieruzala
gimnazjalnych.
bem

Burmistrz Piotr Psikus opowiedział o kępińskich basenach – krytym i zewnętrznym

Trochę wody dla ochłody

Wielu mieszkańców zastanawia będą usunięte, będą wówczas popra- za rodzinny – 17 zł. Wejścia dla grup
się, dlaczego od kilku tygodni przy wione przez wykonawcę – podsumo- zorganizowanych, tj. obozów, półkoniedawno otwartej (18 grudnia 2018 wuje włodarz.
lonii oraz – posiadaczy Karty Dużej
Ostatni sezon
r.) krytej pływalni „Quarium” w
Rodziny kosztują 5 zł od osoby za
basenu zewnętrznego?
Kępnie stoją rusztowania i prowadzień. Od poniedziałku do piątku,
Burmistrz mówił także o ze- od godziny 16.00, ceny biletów ulgodzone są prace remontowe. Jak się
okazuje, mimo że basen oddano do wnętrznym basenie miejskim, który wych i normalnych obniżone są o
użytku, już przed otwarciem pojawi- rozpoczął sezon 20 czerwca br. Jak 50%: bilet ulgowy kosztuje 3,50 zł, a
ło się wiele uwag dotyczących jakości zapowiedział, ceny biletów wstępu bilet normalny – 5,00 zł.
wykonanych prac buNiewykluczone, że
dowlanych. - To pokłobędzie to jednak ostatsie tego, że w protokole
ni sezon tego obiektu.
odbioru
wykonawcy
- Chcemy w tym roku
zgłoszono szereg uwag
uruchomić jeszcze „Kęi poprawek, do których
pińskie kąpielówki” –
generalny wykonawca
nazwa ta funkcjonuje
został zobligowany, aby
od 1933 r. Być może
je usunąć, pod groźbą
będzie to ostatni sezon
naliczenia kar – wyjafunkcjonowania w ten
śnia burmistrz Piotr Psisposób akwenu. Jestem
Od kilku tygodni na niedawno otwartej krytej pływalni „Qarium”
kus. - Jest to realizowazwolennikiem, aby w
w Kępnie prowadzone są prace remontowe. Fot. Radio SUD
ne w ramach podpisanej
tym samym miejscu
umowy i na ten cel nie
uruchomić kąpielisko
są wyższe niż dotychczas. - Ceny z innym oczkiem wodnym, przebuwydajemy nawet złotówki – dodaje.
Usterki, które wykonawca ma po- pójdą w górę. Wszystko się zmienia, dowanym i zmodernizowanym. Jeprawić w ramach gwarancji, są także życie nam drożeje, koszty energii sienią zarząd Spółki przedstawi nam
wewnątrz obiektu. - Wszystkie rzeczy idą w górę (...). Musimy skądś czer- budżet inwestycyjny na 2020 r. i być
są ujęte w protokole z odbioru i są pać przychody. Nie możemy sobie może za dwa, trzy lata otwarty basen
stopniowo poprawiane. Na pewno pozwolić na status quo – zaznaczył będzie mógł funkcjonować w innej
w tym roku czeka nas dwutygodnio- P. Psikus. Basen będzie czynny w formie. Dyskutujemy o różnych wawy okres zamknięcia obiektu, żeby godzinach od 10.00 do 18.00 od po- riantach. Niestety, czas świetności
poddać go przeglądowi techniczne- niedziałku do niedzieli. Za bilet nor- obecnego obiektu minął już dawno
mu. Takie są między innymi wymogi malny trzeba będzie zapłacić 10 zł od – podkreślił burmistrz.
sanitarne. Te rzeczy, które teraz nie osoby za dzień, za ulgowy – 7 zł, a
KR
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Klaudia Kocańda (ZSP nr 1) - Finalistka IV Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich, I miejsce w III Ogólnopolskim
Konkursie „Zostań ekonomistą” (średnia 5,73 i zachowanie wzorowe)
Paulina Bodzińska (ZSP nr 1) - II miejsce w etapie wojewódzkim
Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach”
(średnia 5,67 i zachowanie wzorowe)
Weronika Mierzwiak (ZSP nr 1) - I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie
„Zostań ekonomistą” (średnia 5,08 i zachowanie wzorowe)
Aleksandra Michalak (ZSP nr 1) - I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie
„Zostań ekonomistą”
Szymon Appel (ZSP nr 1) - I miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie
„Zostań ekonomistą”
Justyna Błażejewska (ZSP nr 1) - II miejsce w etapie wojewódzkim
Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach”
Patrycja Marczak (ZSP nr 1) - II miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady
„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach”

NAGRODZENI ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:
Ewelina Dąbrowska (LO nr I), Karolina Krzywiecka (LO nr I),
Matylda Polańska-Lewandowska (LO nr I), Bogumiła Pruchnicka (LO nr I),
Vanessa Długowska (LO nr I), Patryk Mielcarek (ZSP nr 1),
Karol Przewdzięk (LO nr I), Bruno Nowak (LO nr I),
Mikołaj Macioszczyk (LO nr I), Martyna Rybczyńska (LO nr I),
Aleksandra Hołoś (LO nr I), Kinga Trzeciak (LO nr I),
Aleksandra Królikowska (LO nr I), Natalia Sielska (LO nr I),
Konrad Bryłka (ZSP nr 1), Kacper Chwaliński (ZSP nr 1),
Miłosz Lasecki (ZSP nr 1), Joanna Jóźwiak (LO nr I), Aleksandra Polak (LO nr I),
Wiktoria Szubert (LO nr I), Marta Gabas (LO nr I), Jakub Kaczmarek (ZSP nr 1),
Patryk Ociepa (LO nr I), Karol Władek (LO nr I), Karolina Trzeciak (LO nr I),
Zuzanna Bednarek (LO nr I), Aleksandra Domal (LO nr I), Agata Kubot (LO nr I),
Sandra Młot (LO nr I), Katarzyna Łazaj (LO nr I), Eryk Bartkowiak (ZSP nr 1),
Mateusz Dyduch (ZSP nr 1), Kacper Fojtar (ZSP nr 1),
Bartłomiej Garczarek (ZSP nr 1), Michał Gruszka (ZSP nr 1),
Kacper Kuropka (ZSP nr 1), Michał Głowik (ZSP nr 1).

W środę, 12 czerwca br., w Domu Pomocy Społecznej w
Rzetni odbył się festyn integracyjny, zorganizowany pod
hasłem „Wakacje na Hawajach”

Hawajskie wakacje w Rzetni
W wydarzeniu wspólnie z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni udział wzięli pensjonariusze 10 innych ośrodków
zlokalizowanych w południowej części naszego województwa.
Do wspólnej zabawy włączyli się również członkowie Zarządu
Powiatu Kępińskiego: Robert Kieruzal, Alicja Śniegocka, Krystyna Możdżanowska, Marek Potarzycki oraz przewodnicząca Rady

W festynie uczestniczyli podopieczni
DPS w Rzetni oraz ich goście

Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka.
Festyn przygotowali wspólnie pracownicy domu pomocy oraz
członkowie działającego przy tej jednostce Stowarzyszenia „Jesteśmy dla
Ciebie”.
Warto dodać, że przedsięwzięcie
to było współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Oprac. bem

Informacje

wiadomości

Tytuł „Nadzieje Kępna” dla gimnazjalistów

Gimnazjaliści wyróżnieni po raz ostatni
„NADZIEJE KĘPNA”

Podstawowej nr 2 w Kępnie:
Oddział y gimnazjalne w Szkole
h, Mar tyna Kardaś,
Dominik Hołoś, Dominik Gasztyc
, Kaja Nikolas,
osch
Mak
ja
Amelia Klaczyńska, Łuc
Wiartak
lonia
Apo
k,
cza
Wal
na
Magdale
j nr 1 w Kępnie:
owe
staw
Pod
ole
Szk
Oddział y gimnazjalne w
ska
Mar ta Grzegorek, Natalia Karkow
Podstawowej nr 3 w Kępnie:
Oddział y gimnazjalne w Szkole
nt, Monika Hołoś,
Natalia Czarczyńska, Daria Dina
ska, Julia Walczak
now
Dominik Janicki, Mar tyna Kali
Podstawowej w Mikorzynie:
Oddział y gimnazjalne w Szkole
arczyk, Jagoda Skorupa,
Mul
Sandra Domańska, Izabela
Zuzanna Snopek

17 czerwca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki
Ręcznej w Kępnie, po raz osiemnasty i jednocześnie ostatni, tytułem
„Nadzieje Kępna” wyróżniono absolwentów oddziałów gimnazjalnych
z terenu gminy Kępno. Spośród 251
abiturientów ten zaszczytny tytuł
trafił tylko do 20 uczniów. Tegoroczna edycja jest ostatnią ze względu na
wprowadzoną reformę oświaty, która
wiąże się z likwidacją gimnazjów w
Polsce.
„Nadzieją Kępna” w chwili ukończenia oddziału gimnazjalnego zo-

Tytuł „Nadzieje Kępna – absolwent z pasją” dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

stali uczniowie wybitni, zarówno pod
względem wiedzy, jak i osobowości,
którzy wykazali się szczególnymi
osiągnięciami. Uczniów wyróżniono
za wysokie wyniki w nauce (średnia
ocen powyżej 5,0), zachowanie co
najmniej bardzo dobre, działalność
wykraczającą poza zakres programu
i godną podziwu postawę. Absolwenci pretendujący do tytułu jak zawsze
typowani byli przez dyrektorów szkół
podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi po konsultacjach z nauczycielami. - Ogromnym wsparciem
darzą was rodzice i wychowawcy,
którzy, widząc wasz upór, wspierają,
podnoszą na duchu i służą pomocą.
Osiągnęliście już bardzo wiele, ale
zdecydowanie więcej jest jeszcze do

zdobycia. Niezależnie od okoliczności pamiętajcie, że czekamy na was,
na wasze talenty, na waszą wiedzę i
kreatywność. Dzisiaj jestem przekonany, że każdy z was znajdzie godny
i satysfakcjonujący zawód. Pamiętajcie – jesteście dumą rodziców, radością waszych dziadków i nadzieją
samorządu miasta i gminy Kępno.
Jesteście przyszłością – mówił burmistrz Piotr Psikus.
Laureaci otrzymali nagrody w
postaci pamiątkowych dyplomów i
upominków, które na ich ręce złożyli burmistrz P. Psikus oraz wiceburmistrz Artur Kosakiewicz. Wyróżnienia i gratulacje otrzymali również
rodzice.
KR

Finał XXV edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie

Wielki sukces
uczniów z Kępna

13 czerwca br. w Zespole Szkół
Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach odbył się finał jubileuszowej,
XXV edycji Regionalnego Konkursu
Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy w Rolnictwie dla
uczniów kierunków rolniczych szkół
ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
reprezentowało trzech uczniów uczących się w zawodzie technik agrobiznesu: Alicja Jakubczak z klasy II TB
oraz Paweł Biernat i Maciej Tuszyński z klasy III TA, których przygoto-

widłowości i usterki odnoszące się
do znajdującego się tam sprzętu rolniczego: przyczepy rolniczej, ciągnika rolniczego i zagregatowanego z
nim rozrzutnika obornika, kosiarki
rotacyjnej oraz ciągnika rolniczego
opryskiwacza zawieszanego. Na kolejnych czterech stanowiskach w pracowniach Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach należało
wykonać zadania dotyczące m.in.:
przygotowania drabiny rozstawnej
do pracy, postępowania po rozlaniu
środków ochrony roślin przed ich zastosowaniem w praktyce oraz przygo-

Absolwenci z pasją nagrodzeni
17 czerwca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki
Ręcznej w Kępnie po raz pierwszy
odbyła się gala „Nadzieje Kępna – absolwent z pasją”. Tytułem tym wyróżniono 27 uczniów klas ósmych szkół
podstawowych z terenu gminy Kępno.
Nagrodzeni zostali absolwenci, którzy wykazali się nie tylko dosko-

nałymi wynikami w nauce (średnia
ocen powyżej 5,0) i zachowaniem
co najmniej bardzo dobrym, ale też
wyjątkową osobowością, wybitnymi osiągnięciami oraz godną podziwu postawą w szkole i poza nią.
Do wszelkich osiągnięć przypisane
zostały wagi punktowe, opracowane
przez dyrektorów szkół. Na podsta-

„NADZIEJE KĘPNA – ABSOLWENCI Z PASJĄ”
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie:
Mikołaj Dziedzic, Oliwia Kędzior, Maja Najdek, Joanna Polak,
Lidia Surgiel, Klaudia Waliszewska, Julia Wiśniewska,
Magdalena Skiba
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie:
Natalia Goj, Gabriela Mikoś
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie:
ła, Aleksandra Kluziak, Łukasz Stodółka,
Brząka
Hanna
Julita Stopka, Julia Wójcik
Szkoła Podstawowa w Hanulinie:
Magdalena Cebula, Klaudia Kowalek, Dagmara Michlik,
Izabela Wiśniewska, Oliwia Kwiatek
Szkoła Podstawowa Krążkowach:
Katarzyna Biernat
Szkoła Podstawowa w Mikorzynie:
Weronika Brząkała, Aleksandra Jędrysiak, Julita Skiba
Szkoła Podstawowa w Myjomicach:
Oliwia Górecka, Sonia Pawlak, Kinga Sołyga

wie tabel wybrano uczniów z najwyższą liczbą punktów. Z 10 szkół
podstawowych z gminy Kępno i 266
absolwentów, nagrodzono tylko 27 z
nich. - Tegoroczni absolwenci to wyjątkowy rocznik, który jako pierwszy
wkroczył w nowy system edukacji po
reformie. Nie ma wzorca i wyznacznika sukcesu. Do doskonałości dochodzimy całe życie i chociaż nigdy
jej nie osiągniemy, to najważniejsze,
by podjąć wyzwanie, by zdobywać
kolejne cele. Ta wytrwałość zaznaczy się w waszych charakterach i
będzie prowadzić przez całe życie –
podkreślił burmistrz Piotr Psikus,
gratulując sukcesów uczniom i ich
bliskim.
Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, które na
ich ręce wręczyli burmistrz P. Psikus
oraz wiceburmistrz Artur Kosakiewicz. Wyróżnienia i gratulacje otrzymali również rodzice.
Obie gale uświetnił koncert „Terc
artists” (Kinga Hudela – skrzypce,
Dawid Mania – trąbka/wokal, Mateusz Słowikowski – fortepian).
KR

Drużyna ZSP nr 2 w Kępnie zajęła 2. miejsce w klasyfikacji
drużynowej i zdobyła puchar prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej

wywał Jan Kokot – nauczyciel przedmiotów zawodowych w tej szkole.
Rywalizacja zdominowana była
przez męską część społeczności
szkolnej – wśród adeptów znajomości zagadnień z zakresu BHP w
rolnictwie znalazły się tylko dwie
dziewczyny, między innymi uczennica ZSP nr 2 w Kępnie. Konkurs
składał się z dwóch części – pisemnej
w formie testu i praktycznej, podczas
której trzyosobowe drużyny wykonywały osiem zadań wymagających
znajomości zasad obsługi maszyn i
narzędzi stosowanych w rolnictwie.
Po części testowej do ścisłego, sześcioosobowego finału zakwalifikowała się reprezentantka kępińskiej
szkoły, A. Jakubczak, która uzyskała
17 punktów na 20 możliwych.
W części praktycznej na czterech
stanowiskach z zestawami maszyn
rolniczych należało wyłonić niepra-

towania narzędzi wykorzystywanych
w pracy w obejściu gospodarstwa z
zastosowaniem właściwych środków
ochrony i wyposażenia.
W ścisłym finale, po serii pięciu pytań, A. Jakubczak uzyskała
17 punktów na 25 możliwych i zajęła
drugie miejsce. Ten wynik jest doskonałą prognozą na przyszłość. Uczennica może startować w tym konkursie
jeszcze w klasie III i IV, a doświadczenie zdobyte w tym roku na pewno
będzie procentowało w przyszłości.
Po podsumowaniu klasyfikacji drużynowej, do której zaliczały
się również wyniki poszczególnych
uczestników z części pisemnej, okazało się, że drużyna ZSP nr 2 w Kępnie zajęła drugie miejsce i zdobyła
puchar prezesa Wielkopolskiej Izby
Rolniczej. Gratulujemy!
Jan Kokot
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Policja

straż pożarna

Fot. KP PSP Kępno

Na polnej drodze w Jankowach doszło do pożatu pojazdu
czterokołowego typu quad

Zapalił się quad
14 czerwca br., około godziny
20.25, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze pojazdu
typu quad w miejscowości Jankowy.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Baranów. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że na polnej drodze

zapalił się pojazd czterokołowy. Po
przeprowadzeniu rozpoznania nie
stwierdzono osób wymagających
pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w pojeździe oraz podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu
na pożar, co doprowadziło do jego
ugaszenia – relacjonuje kpt. Paweł
Michalski z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Kolizja drogowa w Szklarce Mielęckiej

Dwa samochody wzięły
udział w stłuczce

Sześć osób zostało zatrzymanych w związku ze śmiercią 39-letniego obywatela Ukrainy

Mężczyzna otrzymał śmiertelne ciosy nożem

18 czerwca br., przed godziną 22.00, Komenda Powiatowa Policji w Kępnie została powiadomiona przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o bójce
pomiędzy obywatelami Ukrainy. Doszło do niej na posesji w
Trzebieniu. - Policjanci, którzy pojechali na miejsce, zastali
mężczyznę z ranami kłutymi ciała. Mimo podjętej przez ratowników reanimacji, poszkodowany 39-latek zmarł. W tej
sprawie zatrzymano sześć osób. Jedna z nich jest typowana
jako sprawca tego czynu – mówi oficer prasowa KPP Kępno
sierż. Justyna Niczke.
Podejrzany 36-letni mężczyzna został przesłuchany
przez prokuratora i prawdopodobnie usłyszy zarzuty.
Oprac. KR

W Trzebieniu doszło do tragicznej w skutkach
bójki pomiędzy obywatelami Ukrainy

Zdarzenie na drodze krajowej nr 11 w Klinach

Kolizja trzech samochodów
W sobotę, 22 czerwca br., około
godziny 17.50, doszło o kolizji trzech
samochodów osobowych na drodze
krajowej nr 11 w Klinach. Kierujący alfą romeo, 45-letni mieszkaniec
gminy Kępno, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego
doprowadził do zderzenia z dwoma
samochodami – citroenem i renault.
Do zdarzenia zadysponowano
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie. - Po przyjeździe na miejsce służb ratunkowych wszyscy
uczestnicy zdarzenia przebywali na
zewnątrz pojazdów i nie wymagali

pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca kolizji, kierowaniu ruchem
na drodze oraz sorpcji rozlanych
płynów eksploatacyjnych – poinfor-

mował kpt. Paweł Michalski z KP
PSP Kępno.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia
byli trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem karnym.
Oprac. KR

Kierujący alfą nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego
go pojazdu i doprowadził do zderzenia. Fot. KP PSP Kępno

Kolizja na ul. Kępińskiej w Laskach

Osobówka zderzyła się z dostawczakiem

Na szczęście, w zdarzeniu nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

16 czerwca br., około godziny
5.04, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów osobowych w Szklarce Mielęckiej. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, kierowaniu ru-

chem na drodze, sorpcji rozlanych
płynów eksploatacyjnych oraz pomocy w udrożnieniu ruchu po zakończeniu czynności prowadzonych
przez policję – mówi kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno.
W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Przyczyny
zdarzenia ustala Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

STAROSTA KĘPIŃSKI
Kępno, ul. Kościuszki nr 5
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12 w Urzędzie Gminy Baranów oraz na stronie
Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony na okres 21 dni
tj.: od 21 czerwca 2019 roku do 11 lipca 2019 roku
- wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
oznaczonej jako działka nr 362/2 o pow. 0,0195 ha,
położonej w miejscowości Mroczeń, gmina Baranów
- księga wieczysta nr KZ1E/00059909/2 przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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W sobotę, 22 czerwca br., około godziny 7.11, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego z dostawczym na ul. Kępińskiej w
Laskach. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Laski. - Pojazdami podróżowali jedynie kierowcy, którzy opuścili je przed przybyciem służb
ratunkowych. Uczestnicy kolizji nie
zgłaszali żadnych dolegliwości. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sorpcji
rozlanych płynów eksploatacyjnych –
relacjonuje kpt. Paweł Michalski z KP
PSP Kępno. Przyczyny zdarzenia ustala
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Uczestnicy kolizji nie zgłaszali żadnych
dolegliwości. Fot. KP PSP Kępno

Kolizja na drodze nr 482 („stara ósemka”) w Mianowicach

Peugeotem w forda
22 czerwca br., około godziny
14.29, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o kolizji dwóch samochodów osobowych na drodze nr 482
(„stara ósemka”) w Mianowicach. Na
szczęście nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie. - Działania
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strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz
pomocy w udrożnieniu ruchu po zakończeniu czynności prowadzonych
przez policję – mówi kpt. Paweł Michalski z KP PSP Kępno.
Jak ustalili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, przyczyną zdarzenia było niezachowanie bezpiecznej odległości

między pojazdami. Sprawca – kierujący samochodem marki peugeot,
48-letni mieszkaniec województwa
łódzkiego, doprowadził do zderzenia się tylnego z fordem kierowanym przez 60-letniego mieszkańca
Białegostoku. Obaj kierujący byli
trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem karnym.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

23 czerwca Klub Honorowych Dawców Krwi Polskim Czerwonym Krzyżu przy Jednostce Strzeleckiej 2016 Kępno, Związku Strzeleckiego STRZELEC im. Józefa Piłsudskiego wespół z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie po raz czwarty był organizatorem zbiórki krwi, która miała miejsce w hali KOSiR-u Kępno

Oddali bezcenny dar

Wicestarosta A. Śniegocka była
obecna przy pobieraniu krwi

Już pół godziny przed rozpoczęciem akcji zaczęli zbierać się
pierwsi krwiodawcy, miejsca wypełniania ankiet oraz rejestracji
przez cały czas trwania miały pełne obłożenie. W sumie podczas
zbiórki zarejestrowało się 60 potencjalnych krwiodawców, z czego
oddało krew 51 dawców, pozostałych 9 osób nie mogło oddać krwi
z przyczyn zdrowotnych. W trakcie zbiórki udało się zebrać 22,950
ml krwi. Podczas akcji odwiedziła nas wicestarosta Alicja Śniegocka, wspierając naszych krwiodawców. Każdy uczestnik, który
oddał krew, brał udział w loterii fantowej z ciekawymi nagrodami.
Zbiórki krwi organizowane przez nasz klub w czerwcu stały
się już tradycją, w sumie podczas czterech naszych akcji przyczyniliśmy się do zebrania prawie 90 litrów krwi. Z naszej strony,
jako klub HDK PCK przy JS 2016 Kępno, chcemy podziękować
wszystkim krwiodawcom chcącym brać udział w zbiórkach organizowanych przez nas, a również z tego miejsca złożyć szczególne
podziękowania sponsorom, którzy wspierają nasze zbiórki, aby
każdy z uczestników mógł jakiś fant w ramach zwykłego ludzkiego „dziękuję” zabrać ze sobą do domu w zamian z ten bezcenny
dar, jakim jest krew naszych Dawców. My ze swej strony dołożymy wszelkich starań, abyśmy mogli się spotkać w przyszłym roku
o tym samym czasie.
Krzysztof Owczarek

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie od kilku lat organizowane są wideokonferencje, które umożliwiają młodzieży nawiązać kontakt z rówieśnikami ze Szkoły
Średniej w Valpovo w Chorwacji

Wideokonferencje ze szkołą w Chorwacji
Pierwsza wideokonferencja odbyła się 14 grudnia 2018 r., druga - 7
czerwca 2019 r. Organizatorkami
spotkania były nauczycielki języka
niemieckiego obu szkół: Agnieszka Trawińska i Ana Slacanac. W
pierwszej konferencji udział wzięli

uwagi miejscami. Nie brakuje w nich
np. zabytkowych zamków, parków z
piękną roślinnością, pomników, czy
też miejsc rekreacyjnych. Największe
wrażenie na uczniach z Chorwacji
wywarł kępiński Rynek z fontanną,
basen kryty „Qarium”, możliwość

Podczas wirtualnej
rozmowy

uczniowie z klasy III LOB, w drugiej
- z II LOB. Podczas wideokonferencji każdy z uczestników przedstawia
krótko w języku niemieckim miejsca
swojego zamieszkania.
Uczniowie obu szkół corocznie
przygotowują prezentacje multimedialne na temat swoich małych
ojczyzn. Okazuje się, że miasta,
chociaż są małe, mogą pochwalić
się licznymi ciekawymi, wartymi

uprawiania streetworkoutu, a także rzadko spotykana w niewielkich
miejscowościach restauracja McDonalds. Konferencje cieszyły się obustronnym zainteresowaniem i już
teraz planowana jest kolejna, trzecia
edycja wideokonferencji.
Skąd takie zainteresowanie spotkaniem? Przede wszystkim podczas
wirtualnej rozmowy uczniowie mają
możliwość doskonalenia swoich

umiejętności językowych, przełamania nieśmiałości w mówieniu i przede
wszystkim zawiązania przyjacielskich kontaktów. Fakty te wyraźnie
są przez nich dostrzegane. Ponadto
dzięki wideokonferencji zauważają,
że w języku niemieckim można komunikować się z innymi ludźmi, ponieważ tego języka uczy się młodzież
także w innych krajach. J. W. Goethe
powiedział: Im więcej znasz języków,
tym lepszym jesteś człowiekiem. Znajomość języków pozwala uczniom
bliżej poznać inne narody, obalić
stereotypy oraz uprzedzenia, otworzyć się na innych i żyć w zgodzie z
nimi. Poza tym dobra znajomość języka obcego ułatwi im znalezienie w
przyszłości lepszej pracy oraz zaistnienie na europejskich i światowych
rynkach pracy.
Niestety, ze względu na fakt, iż
uczniowie obu szkół w przyszłym
roku będą w klasach maturalnych - co
wiąże się z intensywną nauką i przygotowaniem do egzaminów - było to
już ostatnie przedsięwzięcie z tą grupą młodzieży. Nauczycielki jednak
zadeklarowały dalszą współpracę w
przyszłym roku szkolnym.
Grażyna Gatner

17 czerwca 2019 r. uczniowie klas licealnych z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie uczestniczyli w
dwugodzinnych warsztatach pn. „Rynek pracy. Teraźniejszość, przyszłość” zorganizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kępnie

Rozmawiali
o zawodach przyszłości
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie oferuje młodzieży
wiele atrakcyjnych działań. Dopiero 9 czerwca 2019 r. w placówce
odbyła się uroczystość, podsumowująca trzy realizowane projekty młodzieżowe. Efektem pierwszego było
otwarcia w tym dniu wystawy zdjęć z
projektu „Strefa młodych” z Programu „Równać szanse”. Zdjęcia wykonano na dwudniowych warsztatach
fotograficznych, podczas których
młodzież wykorzystywała mniej
znane techniki fotograficzne: metodę
otworkową i cyjanotypię. „Reportaż
po sąsiedzku” z programu „Młodzi w
akcji – kreatywne wyzwania” realizowany w partnerstwie z naszą gazetą zaowocował ciekawymi artykułami, które pojawią się na łamach TK w
najbliższym czasie. Trzeci o nazwie
„I-grając z ogniem” realizowała młodzież skupiona w Stowarzyszeniu
Kulturalnym „Euro-Art.”
Jeszcze nie przebrzmiały echa
wspomnianych wydarzeń, a biblio-

teka już zaoferowała nowe przedsięwzięcie. I tak, 17 czerwca 2019 r.,
uczniowie klas I LOA i I LOB z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Kępnie wzięli udział w warsztatach
pn. „Rynek pracy. Teraźniejszość,
przyszłość” prowadzonych przez
Mateusza Koniecznego, socjologa,
animatora, doktoranta w Instytucie
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu warszawskiego. M. Konieczny jest założycielem Manufaktury Przyszłości – organizacji, której
zadaniem jest wspieranie młodzieży
w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej
i zawodowej. Młody doktorant interesuje się szczególnie polityką młodzieżową oraz animacją społeczno-kulturalną. Spotkanie zorganizowała
Natalia Wolko-Stempniewicz.
Młodzież, mimo wakacyjnej atmosfery, z zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach warsztatowych,
uczniom w tej nietypowej lekcji
towarzyszyły polonistki: Grażyna
Gatner i Aleksandra Kowalek.
g

Mistrz Polski i Europy trenował z kępińskim i zawodnikami
taekwon-do

Mistrz
trenuje uczniów

P. Saleta trenuje z kępińskimi
adeptami sztuk walki

15 czerwca br. Przemysław Saleta polski kick-boxer i bokser wagi
ciężkiej, mistrz świata w kick-boxingu, a także mistrz Polski, Europy
poprowadził w klubie SKT „Niedźwiedź” cykl treningów dla uczestniczących w zajęciach młodych adeptów sztuk walki. P. Saleta bardzo
zadowolony był z przyjazdu do Kępna oraz warunków sportowych, jakie
stwarza swoim zawodnikom wieloletni trener tutejszych karateków
Andrzej Zmyślony. - Przez ponad
30 lat w sportach walki spotkałem
mnóstwo pasjonatów, ale kogoś ta-

kiego jak Andrzej Zmyślony nigdy
- podkreślił P. Saleta. - Miałem przyjemność poprowadzić seminarium w
jego klubie w Kępnie i zobaczyć, ile
serca czasu i energii wkłada Andrzej
w to, co robi. Ponad 150 trenujących
w 16-tysięcznym Kępnie! To mówi
samo za siebie… Dziękuję za bardzo miłe przyjęcie i liczną obecność
na seminarium. Do zobaczenia po
wakacjach – zaznaczył P. Saleta. Jak
zapowiedział mistrz, już za kilka tygodni poprowadzi kolejne treningi w
kępińskim klubie taekwondo.
m
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Region

gmina
echo rychtala
czerwiec 2019, nr 25 (892)
Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2019, nr 26 (1202)
IX edycja Bralińskiego Crossu Rowerowego im. Jana Lissowskiego

Rower – to jest to!

dzono. W kategorii roczników 20132014 oraz 2015-2018, podobnie jak w
kategorii Super Amator i VIP, wszyscy zawodnicy byli zwycięzcami,
dlatego otrzymali medale i dyplomy.
A już za rok – jubileuszowa edycja
crossu.
Oprac. KR

WYNIKI RYWALIZACJI
Roczniki 2015-2018:
Zuzanna Brząkała, Ksawery Dirbach,
Mikołaj Idzikowski, Leon Droszcz

Czytali najmłodszym
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rychtalu od wielu lat włącza się w
ogólnopolską kampanię społeczną pn.
„Cała Polska czyta dzieciom”, mającą
na celu propagowanie codziennego
czytania dzieciom jako skutecznej,
taniej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju
– psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka.
Codzienne czytanie to mądry sposób
spędzania czasu z dzieckiem i najlepsza inwestycja w jego przyszłość.
Wszak nie ma nic piękniejszego niż
dorosły wprowadzający dziecko w
świat fikcji literackiej, w świat marzeń, które stają się fundamentem dla
budowania piękniejszej przyszłości.
We wtorkowy, upalny poranek,
11 czerwca br., do rychtalskiej biblioteki przybyły przedszkolaki z

Drożek, Wielkiego Buczku oraz
Rychtala, aby wysłuchać wierszyków
i bajeczek czytanych przez zaproszonych gości. Dla milusińskich czytali:
doktor Marzena Łazarczyk-Łazaj,
nauczycielka ze Szkoły Podstawowej
w Rychtalu Magdalena Tomalik,
wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk
oraz dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie Przemysław
Jędrasiak. Dzieci z wielką uwagą
wysłuchały znakomitych recytacji i
gromkimi brawami nagrodziły lektorów. Po słodkiej niespodziance
uczestnikom oraz zaproszonym gościom tego miłego spotkania dyrektor
biblioteki wręczyła dyplomy uznania
za życzliwość i wsparcie dla kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”.
E. Walków

Roczniki 2013-2014:
Julianna Krawczyk, Daria Lenart,
Wiktoria Leśniarek, Lena Standziak,
Hubert Droszcz, Hubert Klaczyński,
Franciszek Kłębek, Kamil Olejnik,
Bartosz Paluszek, Ksawery Ziomko
Wyścig w kategorii VIP
wzbudził najwięcej emocji

21 czerwca br. w pobliżu kościoła Na Pólku odbyła się IX edycja Bralińskiego Crossu Rowerowego im. Jana Lissowskiego. W tym
roku nieco zmieniono jej formułę, wprowadzając nowe kategorie.
W rywalizacji wzięło udział 65
osób – i to nie tylko z gminy Bralin.
W wyścigu, w kategorii VIP, wystartowali również zaproszeni goście:
poseł na Sejm RP Bożena Henczyca,
wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, syn
patrona wyścigu Tomasz Lissowski,
ks. proboszcz Roman Krzyżaniak,
ks. wikariusz Przemysław Kapała,
asp. Arkadiusz Bober z Posterun-

ku Policji w Bralinie, prezes UKS
Sport Bralin Janusz Przewdzięk,
prezes LKS „Sokół” Bralin Karol
Wanzek i ratownik medyczny Miron Leśniarek. To właśnie ta kategoria wzbudziła najwięcej emocji.
Z założenia miał być to wyścig o
charakterze zabawowym, nikt nie
spodziewał się, że zawodnicy od
startu ruszą na pełnych obrotach
i z całkowitym zaangażowaniem.
Odnotować należy, że najmłodszym
zawodnikiem, biorącym udział w wyścigu, był Mikołaj Idzikowski, zaś
najstarszym – Gertruda Grossek.
Najszybszych zawodników nagro-

Już w najbliższy weekend odbędą się Dni Rychtala, w ramach których wystartuje IV Bieg Rychtalaka
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Roczniki 2009-2010 – dziewczęta:
1. Marta Wydmuch
2. Nadia Paluszek
Roczniki 2009-2010 – chłopcy:
1. Nikodem Brząkała
2. Tomasz Nowak
3. Konrad Stawirej
Roczniki 2007-2008 – dziewczęta:
1. Aleksandra Piotrowiak
2. Maja Chmielewska
3. Dominika Wydmuch
Roczniki 2007-2008 – chłopcy:
1. Rafał Noculak
2. Kacper Pawlak
3. Konrad Pawlak

Kategoria Super Amator:
Gertruda Grossek, Ewelina Krawczyk,
Marzena Kuropka, Edyta Liebner,
Edyta Przewdzięk, Beata Standziak,
Michał Biziak, Marek Gudra, Ryszard Kanicki,
Sebastian Kłębek, Jerzy Liebner, Józef Pazek,
Kamil Przewdzięk, Piotr Szczepaniak,
Dawid Szlachta.
W rywalizacji udział mógł wziąć
każdy, bez względu na wiek

zapraszamy wszystkie panie. Proszę
się nie obawiać, gdyż poszczególne
dystanse (oprócz biegu głównego)
dostosujemy do możliwości uczestników i posiadać będą charakter wyłącznie rekreacyjny, czyli bezpieczny. Już dziś zapraszamy do zabawy
biegowej. Każdemu uczestnikowi
zapewniamy medal i posiłek, a dla
najlepszych – puchary. Bieganie to
doskonała recepta na dłuższe życie.
Może to dobry początek, aby zrobić
coś dla własnego zdrowia? – dodaje
P. Nasiadek.
IV Bieg Rychtalaka odbędzie
się w ramach Dni Rychtala, dlatego
po części sportowej, około godziny 17.30, odbędzie się pokaz talentów w wykonaniu przedszkolaków i
uczniów szkół podstawowych z gminy Rychtal, animacje dla dzieci, pokaz taekwondo oraz występ gwiazdy
wieczoru – zespołu „Basta”, po którym rozpocznie się zabawa taneczna
dla wszystkich.
Oprac. KR

Roczniki 2011-2012 – chłopcy:
1. Alan Idzikowski
2. Filip Kazuś
3. Karol Zych

Roczniki 2004-2006 – dziewczęta:
1. Małgorzata Przybyła
2. Wiktoria Wydmuch

Bieg Rychtalaka po raz czwarty

29 czerwca br. na rychtalskich
obiektach sportowych odbędzie się
IV Bieg Rychtalaka. W tym roku
będzie on upamiętniał nadanie
Szkole Podstawowej w Rychtalu
imienia o. Konrada Stolarka.
Bieg będzie się składał z biegu
głównego na 10 km dla zawodników pełnoletnich, który rozpocznie
się o godzinie 15.00, oraz biegów
towarzyszących. - Ich celem jest
popularyzacja tej najzdrowszej, uniwersalnej formy ruchu jaką jest bieganie, promocja gminy Rychtal oraz
propagowanie zasady fair play od
najmłodszych lat – wyjaśnia gminny
koordynator sportu Piotr Nasiadek.
Pierwszy przedbieg około godziny
14.30 rozpoczną przedszkolaki, następnie około godziny 15.05 pobiegną
gospodynie domowe, dalej pozostałe grupy dzieci w wieku szkolnym
i młodzież do 17. roku życia. - Nowością tegorocznej imprezy będzie
bieg gospodyń, na który serdecznie

Roczniki 2011-2012 – dziewczęta:
1. Julia Standziak
2. Martyna Ziomko

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół
w Nowej Wsi Książęcej

Wakacje zacząć czas!
Wszyscy uczniowie długo czekali na chwilę, gdy po raz ostatni w
tym roku szkolnym zabrzmi dzwonek, który oznajmi początek wakacji. 19 czerwca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Ks. Michała
Przywary i Rodziny Salomonów w
Nowej Wsi Książęcej odbyło się uro-
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czyste zakończenie roku szkolnego
2018/2019. W wydarzeniu uczestniczył wójt gminy Bralin Piotr Hołoś.
W pierwszej części uroczystości
dyrektor Elżbieta Kuropka wręczyła
najlepszym uczniom świadectwa, nagrody książkowe i dyplomy, a rodzicom uczniów, którzy ukończyli szkołę

Kategoria rodzinna:
1. Pazkowie i Standziakowie
2. Przewdziękowie
3. Liebnerowie

z wyróżnieniem – listy gratulacyjne.
Nagrodzeni zostali także uczniowie,
którzy promowali szkołę w środowisku lokalnym oraz budowali jej pozytywny wizerunek. Następnie zgromadzeni obejrzeli część artystyczną
przygotowaną przez uczniów klasy
VIII, dla których było to pożegnanie
ze szkołą. Towarzyszyło im ogromne
wzruszenie. Ostatnim, ważnym dla
wszystkich momentem zakończenia
roku, było pożegnanie Elżbiety Slipiko, która po wielu latach pracy przeszła na zasłużoną emeryturę. Były
kwiaty, uśmiechy i łzy wzruszenia.
Serdeczne słowa pożegnania ze strony wójta, dyrektor, nauczycieli, rodziców i uczniów zakończyło wspólne
odśpiewanie piosenki „Sto lat”. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, by odebrać
świadectwa i rozpocząć upragnione,
długo wyczekiwane wakacje.
Wiesława Mirowska

Region

gmina
Gmina Łęka Opatowska otrzymała 500.000,00 zł na remont
sali OSP w Trzebieniu

wieści znad pomianki
czerwiec 2019, nr 26 (928)
Podczas XI sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, 12 czerwca br., radni jednomyślnie udzielili
wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 r.

Absolutorium za ubiegły rok udzielone
W trakcie sesji wójt Adam Kopis przedstawił raport o stanie gminy
Łęka Opatowska za ubiegły rok.
W tym roku po raz pierwszy
samorządy gminne zobowiązane
są przez ustawodawcę do przedstawienia takiego dokumentu. Raport

Konsekwencją omówionego raportu było głosowanie nad wotum
zaufania dla włodarza gminy. Radni
zgodnie zagłosowali za jego udzieleniem.
Podczas obrad rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowego wraz ze

W trakcie sesji absolutoryjnej omówiony został
raport o stanie gminy Łęka Opatowska za 2018 r.

obejmuje podsumowanie działalności
organu wykonawczego w poprzednim roku, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii oraz
uchwał Rady.

sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Łęka Opatowska. Zapoznano
się też z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji Rady Gminy.

Zaplanowane na 2018 r. dochody
Gminy Łęka Opatowska w wysokości 30.630.753,50 zł wykonane zostały w kwocie 31.469.416,86 zł, tj.
101,71% planu.
Wydatki zaplanowane na kwotę
31.091.749,50 zł wykonano na kwotę
28.944.168,20 zł, tj. 78,58% planu.
Wydatki inwestycyjne wykonano w
kwocie 5.142.284,13 zł.
Wójt Gminy Łęka Opatowska
otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 r. przy aprobacie
wszystkich 14 radnych uczestniczących w obradach.
- W 2015 roku, tak dla przypomnienia, mieliśmy 350 tysięcy zł na
inwestycje, a w 2018 inwestycje opiewały już na blisko 5 mln 200 tys. zł.
Jak będzie wyglądał ten obecny rok,
czas pokaże, gdy będziemy go zamykać. Rok 2018 uważam naprawdę za
bardzo korzystny dla rozwoju gminy
- mówił podczas sesji wójt A. Kopis,
zaznaczając również: - To państwo
jako mieszkańcy gminy budujecie
jej potencjał. To nasze wspólne działania i kroki, chociaż nie zawsze
zadowalają wszystkich, to jednak w
znacznej części oceny mieszkańców
podążamy w dobrym kierunku. bem

Pozyskali półmilionowe
dofinansowanie
W związku z podpisaniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej, w Trzebieniu
gościł wicemarszałek województwa wielkopolskiego K. Grabowski

13 czerwca br. gminę Łęka
Opatowska odwiedził wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wizyta
związana była z podpisaniem umowy
dotyczącej dofinansowania realizacji
zadania pt. „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu na
kuchnię cateringową z remizą oraz
zmiana sposobu użytkowania części
budynku OSP w Trzebieniu na zaplecze sanitarne”.

Pomoc finansowa przyznana została na operację typu „Inwestycje w
obiekty pełniące funkcje kulturalne”
w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Wartość planowanej inwestycji wyniesie 930.321,44 zł, z czego kwota pozyskanej dotacji to
500.000,00 zł.
Oprac. bem

4 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyła się debata na temat „Jak dobra jest nasza szkoła?”

W bibliotece w Opatowie przedszkolaki obejrzały spektakl teatru Blaszany Bębenek pt.
„Pinokio”

Blaszany Bębenek z „Pinokiem” w Opatowie
W Gminnej Bibliotece
Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
z okazji Dnia Dziecka gościł
teatr Blaszany Bębenek ze
spektaklem pt. „Pinokio”. Do
obejrzenia przedstawienia zaproszono dzieci z przedszkola
w Opatowie.
Przedszkolaki, które licznie stawiły się w bibliotece,
obejrzały adaptację znanej
bajki opowiadającej o pajacu
wystruganym z drewna, który ciągle wpada w kłopoty,
kłamie i przysparza swemu
ojcu wielu zmartwień. Koniec
końców udaje mu się poprawić i zmienić swoje zachowa-

Debatowali o przyszłej
pracy szkoły

Okazją do zaproszenia najmłodszych
do biblioteki był Dzień Dziecka

Spektakl zachwycił najmłodszych barwną
scenografią i licznymi piosenkami

nie, za co dobra wróżka nagradza go
i zmienia w prawdziwego chłopca.
Dopełnieniem historii o Pinokiu, a także niewątpliwym atutem
przedstawienia były autorskie utwory
śpiewane na żywo, kolorowa i ciągle zmieniająca się scenografia oraz
zaproszenie dzieci do aktywnego
udziału w przygodach bohaterów.
Jak podkreślają organizatorzy
wydarzenia w opatowskiej bibliotece,
„Pinokio” w wykonaniu teatru Blaszany Bębenek dostarczył wielu pozytywnych emocji i radości nie tylko
dzieciom, ale i dorosłym.
Oprac. bem

Debata zorganizowana została
w Dzień Wolności i Praw Obywatelskich w ramach programu Szkoła
Demokracji. Nad jej prawidłowym
przebiegiem czuwała dyrektor Maria
Haziak. Wzięli w niej udział przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli.
W jej trakcie dyskutowano na
temat głównych obszarów pracy
szkoły: działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły, funkcjonowania szkoły w środo-

wisku lokalnym, w szczególności w
zakresie współpracy z rodzicami, a
także o zarządzaniu placówką oświatową.
Wszystkie te zagadnienia rozpatrywane były na dwóch płaszczyznach: analizowano stan obecny oraz
rozmawiano o możliwościach zmian
i potrzebie innowacji.
Uzyskane w wyniku debaty
wnioski wykorzystane zostaną w
planowaniu pracy na najbliższe lata
pracy szkoły.
Oprac. bem

Debata zorganizowana została w ramach
programu Szkoła Demokracji
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gmina
GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2019, nr 26 (879)
Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. Oficjalnie zakończył się
rok szkolny 2018/2019 w placówkach na terenie gminy Perzów. Dla niektórych był on
trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów, nowych doświadczeń.

Wreszcie wakacje...

Czas spędzony w szkole to nie
tylko czas poświęcany nauce i poszerzaniu swojej wiedzy, to również
miejsce, gdzie uczniowie spędzają
swój czas na rozwijaniu pasji sportowych, czy artystycznych, miejsce
codziennych spotkań z przyjaciółmi,
miejsce w którym możemy dostrzec
i wykształcić w sobie wiele zachowań społecznych. Zakończenie roku
szkolnego to chwila na którą z niecierpliwością oczekiwali zarówno
uczniowie, rodzice jak i nauczyciele.
To również czas refleksji i pożegnań.
We wtorek, 18 czerwca odbyło
się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum im.
Henryka Sienkiewicza w Perzowie.
W wyniku nowej ustawy oświatowej,
po dwudziestoletniej działalności,

miejscowe gimnazjum przestało działać. W uroczystościach udział wzięły
władze samorządowe, oświatowe i
zaproszeni goście, oraz grono pedagogiczne, zaś część artystyczną przygotowali uczniowie z w/w placówki.
W środę, 19 czerwca uroczyście
rok szkolny zakończyły szkoły podstawowe. Uroczystości rozpoczęto w
Zespole Szkół w Perzowie o godz.
8.00, natomiast w Zespole Szkół w
Trębaczowie o godz 10.00. W szkołach zostały wręczone świadectwa.
Łącznie rok szkolny zakończyło 119
przedszkolaków, 298 uczniów szkół
podstawowych i 32 gimnazjalistów.
W uroczystościach udział wzięli Wójt
Gminy Perzów Danuta Froń oraz inspektor ds. oświaty Dominika Drapiewska, które wręczyły dyplomy,

zdolnym uczniom, laureatom bądź
finalistom konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim w roku szkolnym 2018/2019.
Jednocześnie
Rozpoczynające się wakacje to
dla jednych czas na zasłużony odpoczynek i zabawę, dla innych zaś
czas na pracę, czy rozwijanie swoich
pasji. - Wszystkim uczniom życzymy
udanych, szczęśliwych, bezpiecznych, przepięknych wakacji, pełnych wrażeń i słonecznej pogody.
Oby te dni pozwoliły na zasłużony
odpoczynek, nabranie sił i zapału do
zmierzenia się z nowymi wyzwaniami w nadchodzącym roku szkolnym.
Następny dzwonek dopiero we wrześniu – podsumowała wójt D. Froń
Oprac. m

W środę, 12 czerwca 2019 r., odbyła się VII sesja Rady Gminy, podczas której wójt gminy
Perzów otrzymała wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Wójt z absolutorium i wotum zaufania
Podczas sesji radni rozpatrzyli po
raz pierwszy raport o stanie gminy,
który w sposób szczegółowy opisuje jej bieżącą sytuację gospodarczą i
społeczną.
Dokument ten oraz udzielenie
wotum zaufania to wprowadzone w
tej kadencji nowe instytucje prawne,
wynikające z nowelizacji ustawy o
samorządzie gminnym.
Konsekwencją przyjęcia dokumentu przez radnych było głosowanie, w którym większością głosów 14
„za” i 1 „wstrzymujący się”, podjęto
uchwałę o udzieleniu wotum zaufania
wójtowi gminy Perzów.
Następnie skarbnik gminy Edyta
Kieruzal przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za
2018 rok oraz sprawozdanie finansowe. Planowane dochody na 2018 r. w
kwocie 19.465.427,00 zł zostały wykonane w wysokości 22.216.462,90
zł, tj. w 102,96%. Natomiast plano-
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wane wydatki stanowiły ogólną kwotę 22.754 436,01 zł, a wykonano je w
kwocie 21.508 715,17 zł, co stanowi
94,53%. Na koniec roku planowano
deficyt w kwocie 537.973,11 zł, jednak ostatecznie wykonanie budżetu
zamknęło się nadwyżką w kwocie
1.364 943,91 zł.
Wykonanie budżetu za 2018 rok
zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie
zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania, stosunkiem głosów 14 ,,za” i 1 ,,wstrzymujący się” Rada Gminy Perzów
udzieliła wójt Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2018 rok.
Wójt, odbierając gratulacje, podziękowała radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za życzliwość i
duży wkład pracy. Swoje podziękowania przekazała również radnym i

sołtysom poprzedniej kadencji, która
zakończyła się w 2018 roku.
Ponadto podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami
gminy Perzów na lata 2017–2020”
oraz ustalili wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Rajcy
przyjęli uchwałę w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach
oświatowych prowadzonych przez
Gminę Perzów w 2019 r. Podjęte
zostały również uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039 i w sprawie
zmian uchwały budżetowej Gminy
na bieżący rok.
Oprac. bem
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W maju i czerwcu Biblioteka Publiczna w Perzowie prowadziła projekt edukacyjny, którego głównym zadaniem
było wykształcenie postawy proekologicznej wśród dzieci
przedszkolnych

Bibliotekarze zapraszają
do „Tlenkowa”

Dzieci dowiedziały się, czym jest
smog i jak segregować śmieci

Projekt pt. „Tlenkowo – biblioteczna ścieżka edukacyjna” składał
się z dwóch etapów. Pierwszym było
spotkanie z kierownikiem Referatu
Ochrony Środowiska, Gospodarki
Przestrzennej, Komunalnej, Rolnictwa i Oświaty w Urzędzie Gminy w
Perzowie Piotrem Prędkim, który
wyjaśnił dzieciom, czym jest smog i
jakie szkody wywołuje w organizmie
człowieka i w środowisku.
Opowiedział też dzieciom, jak właściwie segregować śmieci, czym jest
czujka czadu oraz czym
można ogrzewać nasze
mieszkania, by jak najmniej szkodzić naszemu
środowisku.
Drugi etap projektu
zrealizowano 17 czerwca
br. Polegał on na zbudowaniu na terenach należących do przedszkola
ścieżki edukacyjnej, która
składa się z tablic edukacyjnych oraz drewnianych
kuwet, które zostały obsadzone kolorowymi kwiatami przez bibliotekarzy i

dzieci przedszkolne. Elementy ścieżki są wykonane z drewna i własnoręcznie pomalowane przez pracowników perzowskiej biblioteki.
Zadaniem ścieżki jest uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ważnym elementem naszego ekosystemu
są drzewa i rośliny, które filtrują zanieczyszczone powietrze.
Natalia Kowalczyk

Na terenie przedszkola
powstała ścieżka edukacyjna

Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” Trębaczów otrzyma z
Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł

„Pogoń” Trębaczów
z dofinansowaniem
W ramach dofinansowanego zadania organizowane będą zajęcia
sportowe dla młodych piłkarzy LZS „Pogoń” Trębaczów

Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń”
Trębaczów otrzyma dofinansowanie w
ramach Rządowego Programu „Klub”
– edycja 2019, którego celem jest rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży.
- W ramach realizacji zadania

organizowane będą zajęcia sportowe
dla dzieci i młodzieży do lat 18 – informuje prezes „Pogoni” Trębaczów
Rajmund Radajewski. - Wsparciem
objętych będzie ponad 24 młodych
piłkarzy. Zakupione zostaną również stroje sportowe oraz piłki do gry
– dodaje. 		
Oprac. bem
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IX sesja Rady Gminy Baranów

kurier baranowa
czerwiec 2019, nr 26 (1121)
22 czerwca br. gmina Baranów zaprezentowała „Noc świętojańską z pieśnią ludową”.
Noc świętojańska, noc kupały, sobótka, kupalnocka – chociaż nazw jest kilka, dotyczą
tego samego, prastarego, pogańskiego święta, które na poczet wkroczenia chrześcijaństwa na polskie ziemie zyskało inny wymiar. To najkrótsza noc w roku, otoczona
tajemnicami i magicznymi mocami

Wójt otrzymała absolutorium

Donaborowie, cóż opowiesz o magicznej nocy?
O tym, jak wiele jest pięknych obrzędów i tradycji zakorzenionych w
naszej kulturze, możemy przekonać
się przy okazji niejednej uroczysto-

razem połączono ją z pieśnią ludową
w wykonaniu zespołów wokalnych.
Włożono sporo wysiłku, by tego popołudnia oraz nocy było i atrakcyjnie,
Wśród atrakcji znalazł się
konkurs strzelania z łuku

ści. Jednocześnie wiele jest świąt pogańskich, które pojawiają się także w
kulturach innych krajów. Przykładem
jest noc świętojańska, inaczej zwana
nocą kupały. Według tradycji słowiańskiej było to święto wody, ognia
i miłości. Wzrost popularności ludowych przekazów, folkloru i tradycji
powoduje, że dawne obrzędy wracają
do łask. Coraz częściej w polskich
miastach pojawiają się obchody nawiązujące do tradycyjnych rytuałów,
jak chociażby wskrzeszona przez
gminę Baranów przed rokiem „Donaborowska noc świętojańska”. I tym

i zabawnie. Niestety,
nie dopisała donaborowska publiczność.
Na palcach obu rąk
można było policzyć
tych, których zainteresowała muzyka (aż
dziewięć zespołów:
„Ale Babki” z Bralina, „Doruchowianie”,
„Echo” z Łęki Opatowskiej, „Słupianie”,
„Harmonia” z Grabowa, „Laskowianie”,
„Perzowianie”, „Do-

ruchowianie”, „Harmonia” Kępno),
historia Donaborowa (świetna wystawa oraz prelekcja przygotowana przez
Zygfryda Mosia), film – „Eco gmina
Baranów – miejsce do zamieszkania”,
warsztaty plecenia wianków z kwiaciarnią „Niezapominajka” z Baranowa, lody tajskie, wata cukrowa: kiełbasa i karkówka z grilla... Nie skusił
ich nawet konkurs strzelania z łuku,
mały obóz słowiański, niezwykły
obrzęd ognia, wody i powietrza czy
pokaz ognia zaprezentowany przez
„Drużynę Czarnego Orła” z Namysłowa. I pewnie dlatego zabawa taneczna trwała raptem kwadrans, bo
zabrakło… chętnych do tańca.
ems

18 czerwca br. odbyła się IX sesja
Rady Gminy Baranów, podczas której wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek większością głosów otrzymała absolutorium.
Planowane dochody na 2018 r.
wyniosły 48.060.972,62 zł, a wykonane zamknęły się kwotą 48.841.669,45
zł, a więc 101,62% dochodów planowanych. Z kolei wydatki zaplanowano na 50.918.975,03 zł, a wykonano w
kwocie 48.459.476,03, czyli 95,17%
wydatków planowanych.
Wykonanie budżetu pozytywnie
zaopiniowała zarówno Komisja Budżetowa, Komisja Rewizyjna, jak i
Regionalna Izba Obrachunkowa.
Również radni, po wysłuchaniu
obszernego raportu o stanie gminy Baranów za 2018 r., zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2018 r. oraz udzielili wójt wotum
zaufania (12 radnych zagłosowało
„za”, a 2 wstrzymało się od głosu) i
absolutorium (13 głosów „za” i jeden

wstrzymujący). W bieżącym roku
samorządy po raz pierwszy zobowiązane są do przedłożenia Radzie raportu o stanie gminy. Przepisy niezbyt
precyzyjnie wskazują, co miałoby się
znaleźć w raporcie oraz jaki ma być
poziom szczegółowości dokumentu.
Raport z gminy Baranów przedstawił
ją w bardzo dobrej kondycji finansowej i inwestycyjnej, przy niemal zerowym bezrobociu. Nowością jest także
udzielanie wotum zaufania, które jest
warunkiem do uzyskania absolutorium. - Absolutorium oznacza dla
mnie akceptację tego, jak pracuję i
co wykonuję razem z pracownikami. Życzę wójtom innych gmin, aby
sprawowali swoje funkcje w takiej
gminie, jak nasza, gdzie jest ogromna liczba przedsiębiorców, duża ilość
podatków, małe zadłużenie, liczne
inwestycje przy dofinansowaniu ze
środków zewnętrznych i wiele pomysłów na przyszłość oraz dobra współpraca w urzędzie – podkreśliła wójt
B. Lewandowska-Siwek.
KR

Biblioteka w Mroczeniu gościła znaną oraz lubianą autorkę
i ilustratorkę książek dla dzieci – Elizę Piotrowską. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z „Barankowa” oraz ze Szkoły
Podstawowej w Baranowie

Ciocia Jadzia z Rio

Pokaz walki w obozie
słowiańskim

Elizę Piotrowską dzieci znają
przede wszystkim jako autorkę popularnych serii książek: „Ciocia Jadzia”
i „Tupcio Chrupcio”. Pisarka już od
początku bardzo szybko nawiązała
kontakt z dziećmi, które zasypały ją
mnóstwem pytań. Zabrała wszystkich
uczestników w literacki świat Cioci
Jadzi. Pisarka opowiadała nie tylko o

ny Rzym, a także Poznań, Wrocław
i Warszawę. Efektem spotkania były
kolorowe pocztówki z różnych zakątków świata, stworzone przez uczestników warsztatów przy wykorzystaniu
własnej wyobraźni, wrażliwości oraz
porad autorki. Nie zabrakło też chwili
na indywidualne rozmowy w trakcie
podpisywania książek przez autorkę.

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Baranowa,
łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową DK11. 4 lipca br. odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców

Obwodnica Baranowa na przedostatnim zakręcie
Projekt
zakłada
wykonanie
800-metrowego odcinka drogi z jezd-

nią o szerokości 6 m oraz dwustronnej
drogi rowerowej o szerokości 2,5 m
Inwestycja zlokalizowana będzie w ciągu
drogi powiatowej Jankowy – Baranów

każda, a także chodnika o szerokości 1,5 m. Inwestycja zlokalizowana
będzie w ciągu drogi powiatowej
Jankowy – Baranów, zaczynając od
kapliczki przy zakręcie na cmentarz
w Baranowie, a kończąc na skrzyżowaniu przy ogródkach działkowych,
w pobliżu drogi krajowej nr 11.
Spotkanie konsultacyjne dla
mieszkańców Baranowa odbędzie się
4 lipca br., o godzinie 19.00, w „Baranowskiej Chacie”, gdzie zostanie
przedstawiony projekt. Można też
będzie zgłaszać do niego uwagi. Na
spotkaniu poruszona zostanie także
kwestia wykupu gruntów pod budowę omawianej drogi gminnej.
Bartosz Malinowski

Wspólne zdjęcie
z Elizą Piotrowską

książkach, ale też o niektórych zwyczajach, jakie panują we Włoszech i
Brazylii, gdzie obecnie mieszka. Na
spotkaniu autorce „towarzyszyła”
Ciocia Jadzia – przepięknie ręcznie
zrobiona lalka z wyglądu przypominająca…Elizę Piotrowską. I nie ma w
tym przypadku, bo Ciocia Jadzia to
właśnie Eliza Piotrowska. Wszystko
po to, by wspólnie odwiedzić m.in.
egzotyczne Rio de Janeiro i przepięk-

Książki E. Piotrowskiej można
wypożyczyć w Bibliotece w Baranowie oraz filiach w Mroczeniu i Słupi
pod Kępnem.
Zadanie zostało zrealizowane w
ramach programu „Partnerstwo dla
książki” i zostało dofinansowane ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
E. Lesiak
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W parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Trzcinicy obchodzono
125-lecie sprowadzenia cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy do Wodzicznej.
Główne uroczystości odbyły się w niedzielę podczas mszy św. odprawionej w dekanalnym sanktuarium w intencji czcicieli Matki Bożej. Z tej też okazji wydano książkę autorstwa Bożeny Henczycy i ks. Wiesława Cieplika

też Stowarzyszenie Społeczne „Tilia”
w Wodzicznej, nie zabrakło akcentu
związanego z działalnością tej organizacji. Na spotkaniu w charakterze
wyjątkowego gościa wystąpiła Aleksandra Kawula-Smętek z Łodzi,
córka kierownika szkoły Piotra Kawuli, która urodziła się kilka dni po
posadzeniu przez jej ojca Lipy Wol-

ności, od której to stowarzyszenie
„Tilia” wzięło swoją nazwę.
Biskup Stanisław Napierała
w 2007 roku ustanowił kościół w
Wodzicznej sanktuarium dekanatu,
być może dzięki takim działaniom i
wsparciu MBNP stanie się on wkrótce
sanktuarium diecezjalnym południowej Wielkopolski. Grażyna Gatner

Radni Rady Gminy Trzcinica jednomyślnie zagłosowali za
udzieleniem wójtowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku

Jednogłośnie za absolutorium

Jest z nami już 125 lat
Uroczystości odpustowe
Od 1994 roku, a więc od 25 lat,
trwa w Wodzicznej tygodniowy odpust. Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy w dekanalnym
sanktuarium trwały od 10 do 16
czerwca br. W pielgrzymce do MBNP
udawali się kolejno wierni z miejscowości: Janówka, Pomiany, Siemianice
(10 czerwca), Kuźnica, Łęka Opatowska, Opatów (11 czerwca), Trzcinica
(12 czerwca), Rychtal, Krzyżowniki,
Wielki Buczek, Piotrówka (13 czerwca), Kostów i Laski (14 czerwca). W
sobotę i niedzielę trwały uroczystości, w których uczestniczyły rodziny
z całego dekanatu. Niedzielną sumę
odpustową w sanktuarium MBNP
w Wodzicznej, podczas której dziękowano za 125-letni pobyt obrazu
w świątyni sprawowali: proboszcz
parafii kępińskiej pw. św. Marcina
ks. kan. Jerzy Palpuchowski i kustosz sanktuarium dekanalnego ks.

miejscu okazywało się, że to nie pożar, a jasność znikała. Jasność nad
kościołem ujrzał także pan Łakomy
w czasie, gdy papież Leon XIII poświęcił kopię obrazu Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy i przesłał ją do
kościoła parafialnego w Trzcinicy.
Jednak obraz w nowej świątyni stawał się miejscami niewidoczny, wierni widzieli wyraźną mgłę, która go
otaczała. Nad kościołem w Wodzicznej nadal ukazywała się jasność. W
listopadzie 1894 roku ks. H. Szwortz
w uroczystej procesji przeniósł obraz
do kościółka w Wodzicznej. Wszelkie
nadprzyrodzone zjawiska wówczas
ustały. Odtąd obraz MBNP znajduje
się w sanktuarium w Wodzicznej, w
tym roku przypada jubileusz 125-lecia pobytu ikony w parafii w Trzcinicy.
Koncert pod 12 lipami
W niedzielne popołudnie, 16
czerwca 2019 r., mieszkańcy Wodzicznej i ich goście mogli uczestni-

Organizatorzy koncertu pod lipami (ks. W. Cieplik i B. Henczyca)
wraz z dawną mieszkanką Wodzicznej - A. Kawulą-Smętek

kan. Wiesław Cieplik. W eucharystii uczestniczyli też przedstawiciele
władz samorządowych, m.in. starosta
kępiński Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka.
Historia kościółka
w Wodzicznej
W 1894 roku, dzięki wysiłkom
i staraniom ks. Henryka Szwortza oraz mieszkańców Wodzicznej,
zbudowano murowany kościółek.
W tym samym roku zaczęła się nad
nim ukazywać łuna, niespotykana
jasność. - Straż pożarna za każdym
razem jechała do pożaru, myśląc, że
w Wodzicznej się pali – czytamy w
książce „Moja Wodziczna” autorstwa
Bożeny Henczycy. Tymczasem na

14

czyć w jeszcze jednym wydarzeniu
– promocji książki zatytułowanej
„Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wodzicznej” autorstwa Bożeny Henczycy i ks. Wiesława Cieplika. Plenerowe spotkanie
pod 12 lipami rozpoczął koncert
kobiecego kwartetu smyczkowego
Chilla Quartet. Panie: Joanna Zagajewska – skrzypce I, Magdalena
Środula - skrzypce II, Paulina Lulek-Zielińska – altówka i wokal oraz
Katarzyna Wrona – wiolonczela
stworzyły właściwy nastrój dla podsumowanych tego popołudnia inicjatyw kulturalnych.
Ważnym elementem spotkania
stało się rozstrzygnięcie konkursu

fotograficznego pn. „Miejsca sakralne w parafii Trzcinica”. W kategorii
dzieci wyróżnienia trafiły do: Karoliny Więcek i Anny Więcek, III
miejsce zajęła Ewa Więcek, II - Michał Matysiak, I – Aleksy Makosch.
W kategorii dorośli III miejsce zdobyła Natalia Wabnic-Maryniak,
II - Kinga Płuska, natomiast I - Dominika Adamska. Nagroda rektora
sanktuarium księdza Wiesława Cieplika trafiła do Dominika Makoscha, a posła na Sejm RP i prezesa
„Tilii” Bożeny Henczycy - do Emilii
Kremer. Nagrodzeni otrzymali albumy oraz bony finansowe.
Tego popołudnia można było
jeszcze nabyć nową książkę Bożeny Henczycy i ks. Wiesława Cieplika. - Niech ta publikacja będzie
pięknym albumem o sanktuarium
w Wodzicznej - czytamy w „Słowie
wstępu od Towarzystwa Społecznego „Tilia” w Wodzicznej” – ale też
niech upamiętni tych – zwłaszcza
księży – którzy czynili wszystko, aby
kościółek w Wodzicznej był ważnym
celem pielgrzymów. Oczywiście, bez
cudownej Matki Bożej Nieustającej
Pomocy by tego nie dokonali. A ona
jest z nami już 125 lat! Wydawnictwo prezentuje historię sanktuarium,
cudownej ikony, księży, jest też bogata w kolorowe ilustracje, co sprawia,
że można traktować ją w kategorii albumu. – Moim pragnieniem – czytamy w „Słowie wstępu od proboszcza
parafii w Trzcinicy” – jest, aby ten
kościółek w tym cudownym miejscu
został Sanktuarium Diecezjalnym
Południowej Wielkopolski. Historia
pokazała nam, że nawet najbardziej
śmiałe marzenia mogą się urzeczywistnić. Podczas omawiania kulisów
powstawania książki B. Henczyca
podkreśliła, że nie byłoby koncertu i
wydawnictwa, gdyby nie olbrzymia
pomoc Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, który w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych
dofinansował projekt „Tilii” kwotą
13 tysięcy zł. Za ten fakt obecny na
spotkaniu przedstawiciel urzędu dyrektor Departamentu Kultury - Włodzimierz Mazurkiewicz otrzymał
serdeczne podziękowania.
Jako że współorganizatorem jubileuszu 125-lecia sprowadzenia cudownego obrazu do Wodzicznej było
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Sesji absolutoryjna zwołana została na wtorek, 18 czerwca 2019 r.
Wzięło w niej udział 14 radnych.
Podczas obrad rozpatrzony został
raport o stanie gminy w ubiegłym
roku, a następnie przegłosowano
udzielenie wotum zaufania dla wójta.
Przed głosowaniem nad absolutorium zapoznano się z opiniami
Regionalnej Izby Obrachunkowi
i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu Gminy Trzcinica. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z
w ykonania budżet u za 2018 rok
i udzieli wójtowi absolutorium.

na ul. Armii Krajowej w Laskach.
Wybudowano odcinki sieci wodociągowej w Laskach na Osiedlu Nowym,
Trzcinicy - rejon ul. Spokojnej oraz w
miejscowości Granice. Wybudowano
drogi w miejscowości Piotrówka kierunek Kępno, w miejscowości Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska,
ul. Młyńską w Trzcinicy oraz ul. Czereśniową i Mostową w Laskach. Zmodernizowano drogi w Aniołce Pierwszej i Teklinie. Wybudowano odcinki
chodnika w Laskach (ul. Zamkowa) i
Trzcinicy (ul. Kościelna i Pocztowa).
Remontowano Domy Ludowe w PoRadni byli jednomyślni, udzielając
wójtowi G. Hadzikowi absolutorium

W ubiegłym roku dochody zostały wykonane w kwocie 23.095.103,97
zł, w tym dochody własne stanowiły
7.663 616,88 zł, subwencje - 6.818.839
zł., środki z budżetu Unii Europejskiej - 1.377.090 zł. Wydatki zrealizowano zostały w kwocie 26.843.687,10
zł, w tym wydatki majątkowe w
kwocie 7.206 498,55 zł, co stanowiło
26,84% wszystkich wykonanych wydatków.
Majątek Gminy na 31 grudnia
2018 r. wyniósł 57.889 612,53 zł,
czyli nastąpił wzrost jego wartości
w ciągu roku o 8.032.221,52 zł. Stan
zadłużenia na 18 czerwca 2019 r. to
4.750.241,49 zł, czyli 17,5% planowanych dochodów.
W ubiegłym roku na terenie gminy zrealizowano szereg inwestycji i
modernizacji, w tym pierwszy etap
„Budowy kanalizacji sanitarnej, w
tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem
dróg w miejscowości Trzcinica”,
który objął ulice: część Jana Pawła
II, Młyńską, ks. Białka, Kościelną,
Zamkową i część Pocztowej. Równolegle Wielkopolska Spółka zrealizowała inwestycję gazu ziemnego,
ponadto taka instalacja pojawiła się

mianach, Kuźnicy Trzcińskiej i Wodzicznej. Powstały altany rekreacyjne
w Pomianach, Teklinie, Smardzach.
Dokonano wielu zakupów sprzętu dla
OSP z terenu gminy. Rozpoczęła się
też przebudowa z rozbudową Przedszkola w Laskach oraz przygotowano
dokumentację i wniosek na rozbudowę Przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy. Wymieniono kolejne
odcinki oświetlenia. Powstały nowe
place zabaw w Trzcinicy i w Laskach,
a w Wodzicznej - elementy siłowni
zewnętrznej.
Gmina udzieliła dotacji na zakup
samochodu dla KPP w Kępnie i budowę
Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie.
Za jednomyślnie udzielone absolutoria podziękował wójt G. Hadzik. - Chciałem przede wszystkim
podziękować za udzielone absolutorium, szczególnie istotne, że jednogłośnie. Wiadomo, spieramy się o
kolejność inwestycji, od tego jesteśmy. Dziękuję radnym za wsparcie,
a także panom sołtysom. Dziękuję
mieszkańcom, bo też się spotykamy
ze wsparciem z ich strony, zgłaszają
swoje problemy, potrzeby, ale również nas wspierają - powiedział.
bem
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Na terenie gminy Trzcinica z udziałem środków zewnętrznych realizowane są zadania
i programy dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz sportu

Programy sportowe dla dzieci i młodzieży

przystąpi do udziału w powszechnej Zajęć Sportowych dla Uczniów.
nauce pływania „Umiem pływać”.
Ponadto pozaszkolne zajęcia
Realizacja tego za- sportowe w grach zespołowych ordania podejmowana ganizowane są również również w
Po wakacjach 50 dzieci weźmie udział
w programie „Umiem pływać”
jest przy współpra- ramach Gminnego Programu Procy z Wielkopolskim filaktyki i Rozwiązania Problemów
Zrzeszeniem LZS Alkoholowych. Jedna z tych grup doz Poznania, który tyczy koszykówki, a druga siatkówki.
pełni rolę operatora Natomiast na „Orliku” w Trzcinicy
zadania. Program animator sportu w maju rozpoczął
adresowany
jest cykliczne zajęcia i turnieje sprawnodo uczniów klas I- ściowe dla dziewczyn w wieku 9-15
-III szkół podsta- lat. Podczas pierwszych z nich grawowych, a jego no w tzw. „dwa ognie”. Wszystkie
głównym
celem uczestniczki otrzymały pamiątkowe
jest
aktywizacja medale i dyplomy.
programu Szkolnego Klubu Sporto- fizyczna dzieci szkolnych, nabycie
Medale przewidziano również dla
wego 2019 przy udziale środków z podstawowych umiejętności pływa- uczestników zajęć nauki pływania, a
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz nia, profilaktyka wad postawy oraz osoby zgłoszone do zajęć SKS 2019
Samorządu Województwa Wielko- nadwagi i otyłości. Program zakłada otrzymają koszulki.
Oprac. bem
polskiego. Jest to II edycja tego pro- systematyczny oraz
gramu w gminie Trzcinica. Polega on powszechny udział
na organizacji pozalekcyjnych zajęć dzieci w pozaleksportowych prowadzonych przez na- cyjnych i pozaszuczycieli wychowania fizycznego. kolnych zajęciach
W Zespole Szkół w Laskach działają sportowych. Łącz2 takie grupy, również 2 grupy uru- nie przewidziano 20
chomione zostały w Zespole Szkół bloków zajęciowych.
w Trzcinicy. Są to zarówno zajęcia D o f i n a n s o w a n i e
w grach zespołowych, jak również pochodzi ze środogólnorozwojowe.
ków Ministerstwa
W IV kwartale tego roku grupa Sportu i Turystyki Organizowane zajęcia są dofinansowane ze środków zewnętrznych
ponad 50 dzieci z obu zespołów szkół w ramach Funduszu w ramach programu Szkolnego Klubu Sportowego 2019

W sobotę, 8 czerwca 2019 roku, w Smardzach odbył się festyn rodzinny

Aktywne i rodzinnie w Smardzach
Udaną imprezę zorganizowali
mieszkańcy wsi Smardze

Od początku roku w szkołach
organizowane były zajęcia w ramach

16 czerwca 2019 r. mieszkańcy i goście bawili się podczas jedenastej edycji Dni Gminy
Trzcinica

Święto gminy z muzyką, zabawą i sportem
Uroczystego otwarcia imprezy
dokonali: wójt Grzegorz Hadzik,
przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk i sekretarz gminy
Trzcinica Renata Ciemny.
Pierwszym punktem programu
były występy dzieci z Zespołu Szkół
w Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach. Występujący zostali nagrodzeni oklaskami i słodkimi upominkami.
Dla najmłodszych przygotowano gry
i zabawy ze Słonikiem Andym. Po-

nadto w tym dniu każde dziecko miało wolny wstęp na dmuchane zamki i
suche baseny.
Następnie wystąpiła grupa taneczna działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy.
Równolegle na „Orliku” rozgrywano Turniej Sołectw Gminy Trzcinica. Także sala sportowa Zespołu
Szkół w Trzcinicy była wykorzystana, gdyż odbywały się tam zawody
koszykarskie dla dzieci i młodzieży.

Dużym zainteresowaniem w tym dniu cieszyły się stanowiska
sołectw i przysmaki przygotowane przez panie z KGW

W tym dniu podsumowano także sezon Gminnego Klubu Sportowego.
Na scenie pojawiły się grupy piłkarskie wraz z trenerami: Przemysławem Fuczyło, Grzegorzem Szarem
i Krzysztofem Ludwiczakiem oraz
prezesem Januarym Fuskiem.
Dużym zainteresowaniem w tym
dniu cieszyły się stanowiska poszczególnych sołectw, na których swoje
wyroby prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich, zapraszając do degustacji przygotowanych smakołyków.
Każde z KGW zostało nagrodzone
koszem słodkości.
Podczas imprezy podziwiać można było prace fotograficzne Damiana
Kałki, który występuje pod pseudonimem artystycznym Gilles de Rais.
Po prezentacjach dzieci i uczniów
na scenie wystąpiła Biesiada Góralska, a gwiazdą wieczoru był Mariusz
Kalaga, który zaśpiewał swoje największe hity.
Ostatnim punktem wieczoru był
występ zespołu „Enjoy” oraz zabawa
taneczna pod chmurką. Oprac. bem

Zorganizowana w Smardzach
impreza dla całych rodzin połączona
została z grami i zabawami sprawnościowymi.
Otwarcia imprezy dokonali: radny gminny Stanisław Maryniak,
sekretarz gminy Trzcinica Renata
Ciemny oraz wójt Grzegorz Hadzik.
Życzyli uczestnikom udanej zabawy i
zachęcali do korzystania z przygotowanych atrakcji.
Organizacji wydarzenia podjęli się reprezentanci sołectwa, OSP,
KGW oraz mieszkańcy Smardz. Nad
całością czuwała Rada Sołecka wraz

z sołtys Ireną Zimoch. Impreza
zgromadziła licznych mieszkańców
oraz gości.
Pierwszą rozegraną tego dnia
konkurencją był bieg dla najmłodszych mieszkańców. Zwycięzcom
wręczono puchary i dyplomy.
W trakcie festynu przygotowano
wiele atrakcji dla wszystkich jego
uczestników, w tym także dla najmłodszych. Były dmuchane zamki,
animator zabaw dla dzieci, grill, pokaz ratownictwa medycznego, przeciąganie liny, rzut kapeluszem do celu
i wiele innych.
Oprac. bem

W ramach tegorocznych Dni Gminy Trzcinica tradycyjnie
już odbyły się rozgrywki i zawody sportowe

Nie zabrakło sportowych emocji
W trakcie święta gminy na „Orliku” w Trzcinicy od godziny 14:00
rozgrywano Turniej Sołectw Gminy
Trzcinica. Zawody prowadził animator sportu Przemysław Fuczyło. Do
udziału zgłosiły się 3 sołectwa. Grano system każdy z każdym. Pierwsze
miejsce (odnosząc 2 zwycięstwa) zajęło sołectwo Laski. Drugie miejsce
przypadło drużynie z Wodzicznej,
natomiast na trzecim miejscu znalazła się drużyna z Trzcinicy.

grupie starszej zwyciężył Denis Gatner, a w grupie młodszej triumfował
Igor Zimoch.
Odbył się także konkurs umiejętności koszykarskich. W grupie
starszej pierwsze miejsce zajął Filip
Smyrek, wśród młodszych uczestników na pierwszej pozycji uplasował
się Dawid Durka.
Na boisku trawiastym w Trzcinicy pokazowe mecze piłki nożnej rozgrywały drużyny Żaków i Orlików

Dniom Gminy towarzyszyły
zawody futbolowe i koszykarskie

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Trzcinicy odbywały się
zawody koszykarskie dla dzieci i
młodzieży szkolnej przeprowadzone
przez nauczyciela wychowania fizycznego Krzysztofa Stefańskiego.
Do udziału zgłosiło się 14 zawodników. Rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych w dwóch różnych
konkurencjach.
W konkursie rzutów do kosza w

z klubu sportowego GKS Trzcinica.
Rozgrywki przygotował i przeprowadził prezes klubu January Fusek
i trener Grzegorz Szar.
Podsumowanie rozgrywek sportowych odbyło się na scenie i stanowiło jeden z punktów programu tegorocznych XI Dni Gminy Trzcinica.
Dla uczestników i zwycięzców przygotowane zostały puchary, medale i
dyplomy.		
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 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 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)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

ODDŁUŻENIOWE KREDYTY
DLA ROLNIKÓW I FIRM NA SPŁATĘ ZALEGŁOŚCI
BIK, KOMORNIK, US, KRUS!
DOJAZD DO KLIENTA.
WYPŁATA ŚRODKÓW W 7 DNI!
www.kredyt-partner.com.pl / tel. 798-975-384.

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

praca

Do wynajęcia bardzo ładne dwupokojowe
mieszkanie, na parterze, o pow. 50 m2, z
balkonem, umeblowane, kuchnia ze sprzętem - Os. Kopa. Tel. 603 900 413.
(TK 157/06/19)

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

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)
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)

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

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 8/01/19)
motoryzacja
Sprzedam forda kugę, 2014 r., przebieg
120 tys. km, pierwszy właściciel, książka
serwisowa, diesel, czarny metalik, stan
bardzo dobry. Tel. 601 940 926.
Sprzedam opla zafirę, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak.
Tel. 660 614 794.
(jack)

NIERUCHOMOŒCI różne
Zamienię mieszkanie z garażem w Kępnie
na dom w Hanulinie (z dopłatą).
Tel. 608 487 568.
(TK 156/06/19)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

w 100. rocznicę powstania
polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

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

Tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020
przypada wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki
polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą
i radością dyrekcję, społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły
ponadgimnazjalnej.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów
i Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020 r. Spotkajmy się w naszej
szkole! Zapraszamy serdecznie!
Komitet Organizacyjny
VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków LO nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie

różne
Oddam kotki w dobre ręce.
Tel. 608 654 244.
(TK 147/06/19)
kupię
Kupię obrazy Antoniego Serbeńskiego.
Tel. 880 435 435.
(TK 150 /06/19)
sprzedam

Wójt Gminy Perzów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018, poz.2204 ze zm.) informuje,
że podano do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Perzów,
wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Turkowy o numerze ewidencyjnym 205/2,
stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Perzów
przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/-/ Danuta Froń

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)
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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)

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)
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Wójt Gminy Perzów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2018, poz. 2204 ze zm.) informuje,
że podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Perzów 78
wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych - przeznaczonych
do sprzedaży na rzecz najemców stanowiących zasób
mienia komunalnego Gminy Perzów.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/-/ Danuta Froń

Ogłoszenia

reklamy
Zapraszam gitarzystów,

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

pon.-pt. 8.00-16.00.

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

chcących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności,

na Wakacyjne Spotkania „Blues w teorii i praktyce
(z elementami improwizacji i kompozycji)”.
Zajęcia indywidualne, znajomość nut nie jest konieczna,
ale mile widziana.

Pozostałe informacje i zgłoszenia
pod nr tel. 731 410 200 - Sławek Kłodnicki.

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

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.

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

TAPICERÓW

do wynajęcia

komfortowe mieszkanie

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
Tygodnik Kępiński 27 czerwca 2019
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Recenzje

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Maria Nurowska - „Miłośnica”
Krystyna Skarbek, piękna kobieta, podczas drugiej wojny światowej tajna agentka
polskiego i brytyjskiego wywiadu, miała fascynującą biografię. Była niezwykle odważna,
jakby grała ze śmiercią, i tę grę w końcu przegrała. Zginęła z ręki odrzuconego kochanka. Powieść Marii Nurowskiej odniosła wielki sukces, mimo że Krystyna Skarbek, kiedy
ukazało się pierwsze wydanie książki, była kimś nieznanym. Nie było o niej najmniejszej
wzmianki w encyklopedii, mimo że na to zasługiwała. Jako jedyna kobieta otrzymała najwyższe odznaczenia wojskowe francuskie i angielskie: George Medal, OBE i Croix de
Guerre. Powieść została przetłumaczona na kilkanaście języków.

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

Leszek Talko - „Jak przejść do historii
(i 43 inne pożyteczne umiejętności)”
Zbiór zabawnych felietonów Leszka Talki z pewnością wywoła uśmiech na twarzy
każdego czytelnika. Jeśli chcecie poznać sposób na zasypianie metodą nieangażującą
dziurek od nosa, odkryć jasne strony narciarstwa (którymi bez wątpienia są
kawiarnie na stoku), poznać najskuteczniejszą formę łapówki dla psów, przetestować metody robienia kręgów w zbożu, czy kupić komuś w prezencie pod
choinkę gustowne ferrari, to skorzystajcie z nietuzinkowych porad autora.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Shari Lapena - „Niechciany gość”

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

W Catskills panuje zima, a Mitchell’s Inn, hotel ukryty wśród górskich lasów, jest
miejscem doskonałym na niczym niezmącony weekendowy wypoczynek albo na romantyczną schadzką. Gdy wokół pogarsza się pogoda, a burza śnieżna powoduje awarię elektryczności oraz uniemożliwia wszelką komunikację ze światem zewnętrznym, gościom
nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na możliwość skontaktowania się
ze światem za murami budynku. Tymczasem jednak niespodziewanie ginie jeden z gości
Mitchell’s Inn. Śmierć wygląda na efekt wypadku, ale gdy życie traci kolejna osoba, ludzie
uwięzieni w hotelu na odludziu zaczynają wpadać w panikę. W odciętym od świata luksusowym hotelu coś lub ktoś uśmierca jego mieszkańców, zabijając ich w kolejności, której
reguł nikt nie jest w stanie odgadnąć. Przerażonym ludziom pozostaje czekać na śmierć lub
na cudowne wybawienie, które wydaje się jednak bardzo odległe.

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

tel .:

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 26
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 3 lipca 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. Maria Nurowska - „Miłośnica”,
2. Leszek Talko - „Jak przejść do historii...”,
3.	Shari Lapena - „Niechciany gość”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 25 nagrody otrzymuj¹:

Cecylia Płaza (Kępno),
Adam Kolarski (Mroczeń).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Otrzymasz zadania, które wymagać będą koncentracji i opanowania. Pewne sprawy mogą się nawet
opóźniać lub pozornie zakończyć. Rozmowy będą się
przedłużać, a wymagania wobec ciebie będą rosły.

Byk 21 IV – 21 V
Czas sprzyja ambitnym zamierzeniom. Podejmiesz
ważną decyzję lub weźmiesz udział w projekcie, na
jakim bardzo ci zależało. Będziesz wytrwale pracował i wykonywał polecenia zwierzchników.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Pod Wagą” - 27.06.2019 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 28.06.2019 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 29.06.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 30.06.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 1.07.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 2.07.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 3.07.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zastanów się, jak lepiej porozumieć się z szefem
lub inną wymagającą osobą. W tym tygodniu zdołasz przekonać tego kogoś do swoich ambitnych
planów. W miłości karta wskazuje na podjęcie
wspólnych działań.

Rak 23 VI – 22 VII

6.
7.

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Czeka cię udany i spokojny tydzień. Jeśli znajdziesz
czas na zastanowienie i chwilę refleksji, wtedy znajdziesz wyjście z kłopotów i odzyskasz wewnętrzną
równowagę. Poczujesz się weselszy i z optymizmem popatrzysz na świat.

Lew 23 VII – 22 VIII
W szkole lub na studiach otrzymasz zadanie, z którego będziesz się musiał wywiązać. Okaże się, że
masz zdolności lub wiedzę, jakich brakuje innym
osobom w twoim otoczeniu. Okoliczności ci sprzyjają, nie zwlekaj, zabierz się do pracy.

Telefon: 514 288 733

Panna 23 VIII – 22 IX
Wpadniesz na doskonały pomysł lub bezstronnie ocenisz swoją sytuację. Podejmiesz słuszną
decyzję, a w przypadku konfliktu opowiesz się po
zwycięskiej stronie. Będziesz szybki, sprawiedliwy
i bardzo spostrzegawczy.

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

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Pojawi się ktoś, kto doda ci optymizmu. Możesz
otrzymać wspaniałą wiadomość lub zaproszenie
na ciekawą imprezę. Uwierz w swoje zalety, bądź
szczery i odważny. W miłości karta wróży udaną
randkę.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Na wszystkie swoje sprawy popatrzysz w wielkim
optymizmem. Będziesz w dobrym nastroju i odkryjesz, ilu szans i swoich talentów po prostu nie
wykorzystywałeś. Tydzień sprzyja rozpoczynaniu
ważnych przedsięwzięć.

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Do nowych wyzwań podejdziesz z ostrożnością i wszystko będziesz chciał dobrze zaplanować. Wobec ludzi będziesz wymagający, ale sprawiedliwy.

Wodnik 20 I – 18 II
Potraktuj wydarzenia tego tygodnia jak ważny egzamin, który chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i
zasięgaj porady ludzi, którzy są dla ciebie autorytetem. Pamiętaj też o odpoczynku. Trochę rozrywki i
zabawy dobrze ci zrobi.

Ryby 19 II – 20 III
Twoje życzenia zostaną wysłuchane. Wyswobodzisz się z niewygodnej dla ciebie sytuacji. Los ześle ci szansę, dzięki której będziesz mógł zacząć
wszystko od nowa. Czeka cię duchowa podróż lub
niezwykły sen.

(62) 78 292

prośba o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU DOMU
DLA RODZINY SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Czeka cię zwycięstwo w sporze lub korzystne rozstrzygnięcie trudnej sprawy. Twoja cierpliwość i
wiara zostaną wynagrodzone. Poczujesz, że warto
się było starać i zbierzesz efekty swojej pracy.
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Ogłoszenia

reklamy

Współpracu
je

my z:

63-645 Łęka Opatowska
Piaski k. Kępna 1A
tel. 62 / 78 141 10, tel./fax 62 / 78 141 11

63-600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
(wejście od ul. Polnej, w Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
20
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Czas na zmiany w klubach,
w poniedziałek otworzy się okno transferowe
1 lipca otworzy się letnie okienko transferowe i wiele klubów tego dnia oficjalnie powita nowych zawodników. Ale
będzie to również dzień, gdy oficjalnie wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania wysokości ekwiwalentu
za wyszkolenie zawodników. Przyjęta zmiana to wynik postulatów środowiska piłkarskiego, zwracającego uwagę na
możliwość nieuczciwych praktyk polegających na zgłaszaniu, przez kluby uczestniczące do tej pory wyłącznie w
rozgrywkach juniorów, drużyn do rozgrywek klasy A lub klasy B, celem unikania obowiązku uregulowania ekwiwalentu za wyszkolenie, przy jednoczesnym braku zaangażowania w uzyskiwanie najwyższego wyniku sportowego w
rozgrywkach seniorów.

Kolejny, pracowity weekend mają za sobą zawodnicy UKS Sport Bralin, którzy oprócz rywalizacji z trasą musieli zmagać się też z piekielnym upałem

Bezlitosna pogoda niestraszna kolarzom
Tym razem kolarze z Bralina, poza trudnymi technicznie trasami w Polsce i Czechach musieli zmierzyć się także z
potwornymi upałami. Mimo niesprzyjającym warunków kolarze z Bralina poradzili sobie naprawdę nieźle. W niedzielę,
w czeskim Bedrzichowie w Pucharze Czech MTB XCO, wystartowała juniorka, Milena Drelak. Na trasie naszpikowanej
wieloma przeszkodami technicznymi, zawody obfitowały w upadki i defekty w postaci zerwanych haków i wózków tylnych przerzutek. Zawodniczka z Bralina, przeszkody pokonywała bezbłędnie i mogła się skupić na walce o 7. pozycję
w wyścigu, z reprezentantką kadry narodowej Słowacji, Radką Paulechovą. Niestety na ostatnim okrążeniu Słowaczka
skutecznie zaatakowała i Milena musiała zadowolić się przyzwoitym 8 miejscem.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Kwestia spadków i awansów rozstrzygnięta.

W niedzielę, czeskim Bedrzichowie
w Pucharze Czech MTB XCO, wystartowała juniorka, Milena Drelak.
Na trasie naszpikowanej wieloma
przeszkodami terenowymi, zawody obfitowały w upadki i defekty w
postaci zerwanych haków i wózków
tylnych przerzutek. Zawodniczka
z Bralina, przeszkody pokonywała
bezbłędnie i mogła się skupić na
walce o 7 pozycję w wyścigu, z reprezentantką kadry narodowej Słowacji, Radką Paulechovą. Niestety
na ostatnim okrążeniu Słowaczka
skutecznie zaatakowała i Milena
musiała zadowolić się przyzwoitym
8 miejscem. W tym samym czasie, w
Spytkowicach koło Rabki-Zdrój, w
zawodach Pucharu Szlaku Solnego,
wystartował młodzik, Beniamin Dąbrowski. W ekstremalnych warunkach, bo przy 34 stopniach Celsjusza w cieniu zawodnik UKS Sport
Bralin zwyciężył. Zaciętą i piękną
walkę o zwycięstwo stoczył z miejscowym zawodnikiem, czołowym
młodzikiem kraju, Brajanem Świderem. Dzień wcześniej ekipa z Bralina w podobnych warunkach, a więc
w ogromnym upale, brała udział w
kolejnej edycji Bikemaratonu w Wiśle. Tym razem organizator przygotował nową, trudniejszą trasę, która
w połączeniu z afrykańskim upałem
dawała w kość największym twardzielom. Rafał Noculak, w wyścigu
na dystansie Fun, liczącym 17 kilometrów, gdzie trasa składała się ze
stromego podjazdu i zjazdu, nie dał
szans nie tylko swoim rówieśnikom
z kategorii wiekowej, ale pozostałym uczestnikom wyścigu, wygrywając z przewagą ponad trzech
minut nad drugim zawodnikiem. Z
kolei na dystansie Classic liczącym
27kilometrów, Beniamin Dąbrowski
w kategorii MM zwyciężył, a w całym wyścigu został sklasyfikowany
na 21. pozycji. Jednak nie obyło się
bez komplikacji. Reprezentant UKS-u przez około dwa i pół kilometra w
wyniku defektu opony, na kamienistych odcinkach musiał schodzić
z roweru i biec. Dopiero użyczenie
pompki przez serwismena innej
drużyny pozwoliło na dokończenie
wyścigu. Na tym samym dystansie
i na tej samej trasie, w kategorii K1
wystartowała Julita Mendel. Zawodniczka dotarła do mety na 274. miejscu, ale za to na 2. miejscu w swojej
kategorii. Trud wyścigu doskonale
obrazuje jej czas przejazdu, który
wynosił niemalże 4 godziny, jednak
heroiczna walka Julity na trasie i
ukończenie tego trudnego wyścigu zadecydowało, iż cała drużyna
młodzieżowa zajęła 2 miejsce, a
obecnie w klasyfikacji generalnej
młodzieżowej drużynówki zajmuje
3 miejsce. W Wiśle nie zabrakło bralińskich weteranów, którzy mimo
wieku postanowili zmierzyć się z
Beskidami w ukropie. Na dystansie
Classic, Michał Biziak, zajął 23. pozycję w kategorii M3, a Piotr Szczepaniak zajął 47. pozycję w kategorii
M4. W całym wyścigu zawodnicy
meldowali się na mecie kolejno na
80. i 168. pozycji. Na dystansie Classic wystartowało 324. zawodników,
w tym pięciu zawodników UKS-u.
Ukończyło 296. zawodników, w tym
pięciu zawodników UKS-u.
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piłka nożna

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

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Przed dwoma ostatnimi kolejkami do rozstrzygnięcia pozostawały najważniejsze kwestie – kto awansuje do trzeciej ligi i kto jako ostatni
pożegna się z zapleczem trzeciej ligi

Polonia pożegnała się
zwycięstwem i porażką
Pewna awansu do trzeciej ligi Nielba Wągrowiec rozbiła w niezwykle efektowny sposób Tarnovię Tarnowo Podgórne 10:1 (3:0) w jednym z ciekawie zapowiadających się meczów kończących
niezwykle wyczerpujący sezon 2018/2019. Wicemistrzostwo rozgrywek wywalczył Lubuszanin
Trzcianka, zaś najniższe podium przypadło Unii Swarzędz. Jedyny nasz przedstawiciel na tym
szczeblu rozgrywkowym, Polonia Kępno, zakończyła sezon na dwunastym miejscu.
W przedostatnim meczu sezonu
i zarazem ostatnim przed własną publicznością Polonia pokonała Orkan
Śmiłowo 4:0. Łupem bramkowym w
tym spotkaniu podzielili się: Borys
Wawrzyniak, Karol Latusek, Leonardo Okeke i wracający po kontuzji Filip Latusek. Ostatnie w tym
sezonie starcie kępnian przed własną
publicznością było rozgrywane w
upalne popołudnie, lecz nie wpłynęło
to na tempo meczu i emocje. Lepiej
rozpoczęli podopieczni Bogdana
Kowalczyka, którzy stworzyli sobie
kilka groźnych sytuacji. Najpierw
Remigiusz Hojka wyłożył piłkę Jakubowi Góreckiemu, który w znakomitej sytuacji trafił w intuicyjnie
interweniującego bramkarza. Chwilę
później przyjezdnych, po strzale z dystansu Borysa Wawrzyniaka, urato-

Wyniki 38. kolejki

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 (1)
KKS Polonia Kępno
1 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Michalski - 29’, 2:0
Jakub Michalski - 49’ (z karnego), 2:1
Filip Latusek - 84’, 3:1 Jakub Michalski
- 86’, 4:1 Jakub Michalski - 90’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn - Mateusz Gola,
Maciej Sikora, Witold Kamoś, Remigiusz Hojka,
Bernard Fai Ndukong, Wojciech Drygas (Adrian
Kurzawa - 89’), Jakub Górecki, Borys Wawrzyniak, Mikołaj Gretkiewicz (Filip Latusek - 71’),
Leonardo Okeke (Patryk Schulz - 89’). Trener:
Bogdan Kowalczyk.

MKS Victoria Września
LKS Gołuchów

2 (0)
3 (0)

Bramki: 0:1 Mateusz Szkudlarski - 47’,
0:2 Szymon Gałczyński - 62’, 1:2 Jacek
Kopaniarz - 74’, 1:3 Krzysztof Czabański
- 85’, 2:3 Jacek Kopaniarz - 89’.

KS Sokół Pniewy
1 (0)
MKS Lubuszanin Trzcianka 5 (1)

Bramki: 0:1 Radosław Barabasz - 10’,
1:1 Marcin Chorzępa - 64’, 1:2 Jakub
Czapliński - 70’, 1:3 Orlande Kpassa 75’, 1:4 Kacper Grygier - 80’, 1:5 Mikołaj
Łuczak - 90’.

MKS Nielba Wągrowiec 10 (3)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Piechowiak - 12’,
2:0 Rafał Leśniewski - 26’ (z karnego),
3:0 Rafał Leśniewski - 29’, 4:0 Michał
Steinke - 50’, 4:1 Tomasz Graczyk - 55’,
5:1 Mateusz Sporek - 58’, 6:1 Jacek
Figaszewski - 62’, 7:1 Jakub Kubiński 70’, 8:1 Michał Steinke - 72’, 9:1 Michał
Steinke - 88’, 10:1 Rafał Leśniewski - 90’.
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wał słupek. Swoje szanse mieli też
Łukasz Walczak i Leonardo Okeke.
Orkan przetrwał napór w pierwszym
kwadransie i kępnianie nieco spuścili
z tonu, lecz cały czas byli zespołem
o klasę lepszym. Śmiłowo zagrożenie
stwarzało głównie po strzałach z dystansu i z rzutów wolnych Jędrzeja
Wiśniewskiego. Wynik do przerwy
nie uległ zmianie. Po wznowieniu
gry nie zobaczyliśmy już na boisku
młodego Mikołaja Gretkiewicza,
któremu tym razem trener dał szansę
od pierwszych minut. W jego miejsce
pojawił się Miłosz Konieczny. Polonia drugą część gry zaczęła równie
mocno, z tą różnicą że udało się to
udokumentować golem, którego autorem był Borys Wawrzyniak. Od
tego momentu mecz zrobił się dosyć
nerwowy, a arbiter musiał sięgnąć
kilka razy po żółte kartki. W 78. minucie po raz pierwszy w tym roku na
boisku pojawił się Filip Latusek i
przypomniał o sobie kibicom. Popularny „Blacha” najpierw popisał się
indywidualnym rajdem i wyłożeniem
piłki do swojego brata, Karola, który

SKS Unia Swarzędz
1 (1)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (1)

Bramki: 0:1 Dawid Kuczyński - 10’, 1:1
Gerard Pińczuk - 17’, 1:2 Adam Majewski - 55’, 1:3 Adam Majewski - 88’.

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 1 (1)
MLKP Warta Międzychód 4 (1)

Bramki: 0:1 Adam Dyzert - 9’, 1:1 Piotr
Mroziński - 40’, 1:2 Patryk Smolarek 54’, 1:3 Patryk Smolarek - 80’, 1:4 Patryk
Bierka - 85’.

MKS Olimpia Koło
KP Obra 1912 Kościan

1 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Mateusz Adamski - 51’, 0:2
Szymon Słoma - 79’, 1:2 Dawid Zawadzki - 89’.

KSS Kotwica Kórnik
1 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Budzyń - 44’, 1:1
Maksymilian Gawarecki - 55’.

LZS Orkan Śmiłowo
LZS Krobianka Krobia

5 (4)
1 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Magdziarz - 9’, 2:0
Jędrzej Wiśniewski - 29’, 3:0 Jędrzej
Wiśniewski - 33’, 4:0 Jędrzej Wiśniewski
- 40’, 5:0 Jędrzej Wiśniewski - 50’, 5:1
Aleksander Woźniak - 66’.

KS Opatówek
KS Polonia 1912 Leszno

1 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Kacper Rybka - 28’, 1:1
Dominik Domagalski - 66’ (samobójcza).

nie miał problemów z umieszczeniem piłki w bramce. Dziewięć minut
przed końcem spotkania wyjątkowej
urody uderzeniem popisał się Leonardo Okeke i już było wiadomo, że trzy
punkty zostaną w Kępnie. Formalności dopełnił Filip Latusek, lecz największy wkład w bramkę napastnika
kępnian miał Remigiusz Hojka. – Dużym komfortem jest mieć do dyspozycji wszystkich zawodników, a taka
sytuacja miała dziś miejsce. Przez
cały sezon borykaliśmy się z kontuzjami czy urazami i dopiero na ostatniej prostej miałem do dyspozycji
wszystkich zawodników. Uważam, że
gdyby nie te wszystkie przeciwności i
problemy kadrowe to na pewno walczylibyśmy o coś więcej niż spokojne
utrzymanie – powiedział po meczu
Bogdan Kowalczyk, trener kępińskiej
Polonii.
Sezon 2018/2019 Polonia kończyła ciężkim i niewygodnym wyjazdem
w Ostrowie Wielkopolskim. Niestety
w ostatnim spotkaniu kończącego się
sezonu biało-niebiescy ulegli Centrze
1:4. Katem kępnian okazał się Jakub
Michalski, który zdobyciem czterech

Wyniki 37. kolejki
KKS Polonia Kępno
LZS Orkan Śmiłowo

4 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Borys Wawrzyniak - 51’, 2:0
Karol Latusek - 74’, 3:0 Leonardo Okeke
- 81’, 4:0 Filip Latusek - 90’.
Polonia: Damian Grondowy - Mateusz Gola,
Witold Kamoś (Maciej Sikora - 72’), Bernard Fai
Ndukong, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas (Karol Latusek - 60’), Borys Wawrzyniak (Filip Latusek - 78’), Łukasz Walczak,
Mikołaj Gretkiewicz (Miłosz Konieczny - 46’),
Leonardo Okeke. Trener: Bogdan Kowalczyk.

KSS Kotwica Kórnik
KS Polonia 1912 Leszno

2 (1)
1 (1)

Bramki: 0:1 Łukasz Bugzel - 2’ (z karnego), 1:1 Błażej Wieśko - 33’, 2:1 Mieszko
Pytlak - 60’ (z karnego).

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (0)
KS Sokół Pniewy
0 (0)

Bramki: 1:0 Adam Majewski - 70’, 2:0
Kacper Majerz - 84’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 (1)
MKS Olimpia Koło
2 (1)
Bramki: 0:1 Patryk Olczyk - 40’, 1:1
Maurycy Niemczyk - 42’, 2:1 Tomasz
Graczyk - 68’, 2:2 Patryk Olczyk - 72’,
3:2 Maurycy Niemczyk - 90+4’.
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bramek przypieczętował zdobycie
korony króla strzelców. Honorowe
trafienie zanotował natomiast powracający po kontuzji Filip Latusek. Faworytem spotkania byli ostrowianie,
którzy musieli wygrać, aby zakończyć sezon w czołowej piątce. Polonia
natomiast na meczu stawiła się mocno
okrojonym składzie. Z powodu nadmiaru żółtych kartek pauzowali Karol Latusek i Miłosz Konieczny. Ze
względów osobistych zabrakło Łukasza Walczaka i Adriana Holaka.
Kontuzjowany jest cały czas Piotr
Cierlak. Z tego samego powodu nie
wystąpił Kacper Skupień, który jednak zasiadł na ławce rezerwowych.
Mimo końcowego wyniku w meczu
lepiej weszła Polonia, która dłużej
utrzymywała się przy piłce. Nic jednak z tego nie wynikało, bowiem
większość ataków skutecznie przerywali miejscowi. Pierwsze zagrożenie udało się stworzyć przyjezdnym
dopiero w dziesiątej minucie, kiedy
to po krótko rozegranym rzucie rożnym z dystansu próbował Wojciech
Drygas. Chwile później Centra zdobyła gola, lecz jego strzelec Tomasz
Adamczyk, znajdował się na pozycji
spalonej. Kilka chwil później duży
błąd popełnili miejscowi obrońcy,
którzy zagrali piłkę do Borysa Wawrzyniaka, lecz jego strzał z dystansu
nie znalazł drogi do bramki. Błędy,
ale bardziej kosztowne popełniali
też kępnianie. W 29. minucie Jakub
Górecki zagrał piłkę do Grzegorza
Kubiszyna, lecz przejął ją Jakub Michalski, który nie zdążył cofnąć się
po poprzedniej akcji. W efekcie ostrowianie wyszli na jednobramkowe
prowadzenie. Od tego momentu mecz
zdecydowanie się rozkręcił. Najpierw
kombinacyjną akcję na lewym skrzydle rozegrali Borys Wawrzyniak i
Remigiusz Hojka, którą ten drugi
zakończył groźnym strzałem. Centra
również nie próżnowała. Najpierw
Grzegorz Kubiszyn obronił groźny strzał Michała Kucharskiego, a
chwilę później Polonię uratowała poprzeczka. Wyrównać stan gry przed
przerwą mógł Mikołaj Gretkiewicz,
lecz w sytuacji sam na sam uderzył
bardzo niecelnie. Po zmianie stron do
zdecydowanych ataków ruszyli miejscowi i już chwilę po wznowieniu gry

LZS Krobianka Krobia
KS Opatówek

2 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Safian Skupiński - 51’, 1:1
Marcin Masełkowski - 65’, 2:1 Rafał Sarbinowski - 86’, 2:2 Mateusz Spychalski - 87’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)
MKS Nielba Wągrowiec
5 (2)

Bramki: 0:1 Rafał Leśniewski - 34’, 0:2
Jakub Kubiński - 42’, 0:3 Jakub Kubiński - 52’, 0:4 Tomasz Bzdęga - 58’, 0:5
Tomasz Bzdęga - 82’.

MLKP Warta Międzychód 1 (1)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Smolarek - 27’, 1:1
Tomasz Adamczyk - 77’, 1:2 Jakub Michalski - 84’.

LKS Gołuchów
3 (0)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)

Bramki: 1:0 Marcin Szymkowiak - 75’,
2:0 Krystian Benuszak - 76’, 3:0 Krystian
Benuszak - 86’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 3 (1)
MKS Victoria Września
2 (2)

Bramki: 1:0 Radosław Barabasz - 26’
(z karnego), 1:1 Kamil Kanior - 36’, 1:2
Hubert Oczkowski - 45’, 2:2 Orlande
Kpassa - 90’, 3:2 Dawid Zieliński - 90+2’.

KP Obra 1912 Kościan
SKS Unia Swarzędz

1 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Szymon Słoma - 60’, 1:1
Mikołaj Nowak - 68’.

sytuację ratował Grzegorz Kubiszyn,
który niestety był już bez szans w
49. minucie. Najpierw jednak arbiter
główny podyktował rzut karny za
faul Macieja Sikory. Pewnym egzekutorem okazał się Jakub Michalski.
Szansę na kontaktowego gola zmarnował Leonardo Okeke. Po rzucie
rożnym zakotłowało się pod bramką
Centry. Futbolówka spadła pod nogi
Nigeryjczyka, który jednak w znakomitej okazji uderzył tuż nad bramką.
W 71 minucie na placu gry pojawił
się Filip Latusek, który niecały kwadrans później dał sygnał do walki,
zdobywając bramkę kontaktową.
Napastnik uderzył z dystansu z lewej nogi i piłka zatrzepotała w siatce.
Sześćdziesiąt sekund później mógł,
a właściwie powinien być remis, ale
próba lobowania Filipa Latuska z
ostrego kąta nieznacznie wylądowała
za poprzeczką bramki miejscowych.
W ciekawej końcówce mecz bardzo
się otworzył i skorzystał na tym Jakub Michalski. W samej końcówce
snajper Centry jeszcze dwukrotnie
wpisał się do meczowego protokołu.
W końcówce mecz się mocno otworzył, a skorzystał na tym Jakub Michalski, który zdobył jeszcze dwie
bramki. Przypieczętował tym samym
wygraną swojej ekipy oraz wywalczył koronę króla strzelców, wyprzedzając na finiszu o jedno trafienie
Krystiana Benuszaka z LKS-u Gołuchów. Porażka w Ostrowie Wielkopolskim sprawiła, że gracze z Alei
Marcinkowskiego zakończyli sezon
na 12. miejscu w ligowej tabeli. Biało-niebiescy zgromadzili 51. punktów, strzelili 61. bramek, tracąc przy
tym 65. goli. Skutecznością w tym
sezonie popisali się gracze Nielby
Wągrowiec, którzy w 38. meczach
zdobyli 103. gole. Dodajmy jeszcze,
że z czwartą ligą pożegnał się Sokół
Pniewy. Rzutem na taśmę uratowała
się Warta Międzychód, która wygrała
w ostatniej kolejce ze Zjednoczonymi
Trzemeszno i wobec porażki Sokoła
Pniewy z Lubuszaninem utrzymała
się w lidze na kolejny sezon.
BAS
Tabela końcowa sezonu 2018/2019
1. MKS Nielba Wągrowiec
38 89 103:41
2. MKS Lubuszanin Trzcianka 38 83 88:35
3. SKS Unia Swarzędz
38 77 79:52
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 38 71 80:53
5. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 38 64 73:53
6. LKS Gołuchów
38 63 76:49
7. KP Obra 1912 Kościan
38 59 53:47
8. LZS Orkan Śmiłowo
38 56 63:58
9. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 38 55 56:58
10. KSS Kotwica Kórnik
38 54 83:71
11. KS Polonia 1912 Leszno
38 52 56:49
12. KKS Polonia Kępno
38 51 61:65
13. KS Opatówek
38 48 47:66
14. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 38 48 60:73
15. MKS Victoria Września
38 48 58:47
16. MLKP Warta Międzychód 38 40 59:77
17. KS Sokół Pniewy
38 39 45:94
18. LZS Krobianka Krobia
38 30 41:104
19. MKS Olimpia Koło
38 21 45:89
20. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 38 20 43:88
Najskuteczniejsi strzelcy
30
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
29
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
26
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
25
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
25
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
21
Gerard Pińczuk (Unia Swarzędz)
18
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
18
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
17
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
17
Jędrzej Wiśniewski (Orkan Śmiłowo)
15
Bartłomiej Graczyk (Sokół Pniewy)
15
Filip Latusek (Polonia Kępno)
15
Tomasz Neumann (Unia Swarzędz)
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piłka nożna

Piłka nożna >>> W miniony weekend sezon 2018/2019 definitywnie przeszedł już do
historii. W piłce w regionalnym wydaniu nie ma już żadnych niewiadomych dotyczących
spadków i awansów. Znamy zespoły, które uzyskały promocję na wyższy szczebel rozgrywkowy oraz te, które pożegnały się z daną ligą bądź klasą rozgrywkową

Piłka nożna >>> Do godziny 23:59 w niedzielę (30 czerwca) można składać formularze zgłoszeniowe do Programu
Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. To już naprawdę ostatni moment na przystąpienie do projektu

Jeszcze parę tygodni temu w piłce regionalnej miało miejsce tradycyjne zamieszanie związane z
awansami i spadkami. Teraz znamy już praktycznie wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące promocji
i degradacji w dwóch najwyższych ligach naszego województwa. W nowym sezonie powiat kępiński będzie miał po jednej drużynie w nowej czwartej lidze oraz Lidze Międzyokręgowej Kalisz-Konin. Pewne jest także to, że w rozgrywkach klasy okręgowej będziemy mieli trzech przedstawicieli.

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przypomina, że tylko
do 30 czerwca kluby prowadzące szkolenie młodzieży
mogą składać formularza zgłoszeniowe do Programu
Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek
piłkarskich. To już ostatni moment na przystąpienie do
projektu i danie sobie szansy na wsparcie piłkarskiej
centrali.

Ostatnie dni
Kwestia spadków
i awansów rozstrzygnięta składania wniosków

Zaczynając interpretację zapisów
regulaminowych dotyczących awansów i spadków musimy zapoznać się
z najistotniejszymi zapisami Regulaminu Rozgrywek obowiązującego w
sezonie 2018/2019. Przypomnijmy,
że z czwartej ligi spadają drużyny

zajmujące cztery ostatnie miejsca
do właściwej terytorialnie Ligi Międzyokręgowej. Ilość drużyn spadających może zmienić się w związku
z ewentualnymi spadkami lub nie z
trzeciej ligi. W sezonie 2019/2020
czwarta liga zostanie zredukowana
i będzie liczyła 18 drużyn. Wiemy
już jednak, że z rozgrywek grupy
drugiej trzeciej ligi nie spadł żaden
wielkopolski zespół. Tym samym z

czwartej ligi spadły dokładnie cztery
zespoły – Olimpia Koło, Sokół Pniewy, Krobianka Krobia i Zjednoczeni
Trzemeszno. Zgodnie z regulaminem spadki z czwartej ligi odbywają się do właściwych terytorialnie
Lig Międzyokręgowych. Zgodnie z

tym zapisem, drużyny zaliczające w
zakończonym sezonie spadek trafiają do następujących grup: Olimpia
Koło (grupa Kalisz-Konin), Zjednoczeni Trzemeszno (grupa Piła-Poznań Wschód), Krobianka Krobia
(grupa Leszno-Poznań Zachód) i
Sokół Pniewy (grupa Piła-Poznań
Wschód). W przypadku lig międzyokręgowych, regulamin przewidywał
spadek co najmniej dwóch zespo-

łów do właściwej terytorialnie klasy
okręgowej. Jak jednak zaznaczono
w regulaminie, ilość drużyn spadających może się zmienić w związku
ze spadkami z czwartej ligi. Powyższe zapisy z założenia przewidywały
spadek jednego zespołu z czwartej
ligi do każdej grupy ligi międzyokręgowej. Zatem spadek każdej dodatkowej drużyny sprawi, że w danej
grupie ligi międzyokręgowej liczba
zespołów spadających zwiększy się
do trzech. Zgodnie z powyższym, w
obecnej sytuacji w tabeli, spadek Sokoła Pniewy, jako drugiej ekipy obok
Zjednoczonych Trzemeszno, do grupy Piła-Poznań Wschód powoduje, że
z tejże grupy na chwilę obecną spadają do klas okręgowych trzy drużyny.
Z pozostałych grup natomiast spadają
dwa kluby. Obserwując ubiegłoroczną reorganizację czwartoligowych
rozgrywek nie sposób było oprzeć się
wrażeniu, że wywołała ona ogromną
lawinę w niższych klasach rozgrywkowych. Ale klubowi działacze byli
wtedy jednomyślni twierdząc, że był
to jeden z najlepszych sezonów od
lat. Dlaczego? W sezonie 2017/2018
w okręgu kaliskim żaden zespół nie
został bowiem zdegradowany. Reorganizacja sprawiła, że większa
ilość drużyn awansowała w drabince
szczebla piłkarskiego. Było to jednak
złudzenie, bowiem sportowo zyskała
tylko nowa czwarta liga, której rozgrywki powoli dobiegają końca. BAS

PROWIZORYCZNY SKŁAD LIG I KLAS ROZGRYWKOWYCH
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 (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, 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, 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).

Etap zgłoszeń i jednocześnie
cały Program Certyfikacji Polskiego
Związku Piłki Nożnej dla szkółek i
akademii piłkarskich rozpoczął się
23 kwietnia. Od tego czasu do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło kilkaset wniosków. Podmioty
zakwalifikowane do programu zostaną w wakacje poddane szczegółowej weryfikacji. Szkółkom, które tę
weryfikację przejdą pozytywnie, we
wrześniu nadane zostaną Certyfikaty Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Przypomnijmy, że fundamentalnymi założeniami programu Polskiego
Związku Piłki Nożnej jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego, stałe wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami,
pomoc w ich szkoleniu, podnoszenie
kompetencji fachowców dbających o
sportowy i społeczny rozwój piłkarzy
oraz szeroko rozumiana weryfikacja
szkółek i akademii piłkarskich. Dzięki Programowi Certyfikacji rodzice
oraz dzieci trenujące piłkę nożną
będą mieć pewność, że szkółka piłkarska spełnia wyznaczane standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a
jej kadra instruktorsko-trenerska ma
kwalifikacje niezbędne do szkolenia
zawodników. Z kolei szkółka zyska
przewagę rynkową poprzez prestiżowe wyróżnienie ze strony Polskiego
Związku Piłki Nożnej. – Wszystkim
nam zależy, by reprezentacja Pol-

ski osiągała jak najlepsze wyniki.
Program Certyfikacji Polskiego
Związku Piłki Nożnej dla szkółek
piłkarskich jest jednym z kluczowych projektów prowadzących do
tego, by tak właśnie było – podkreślał Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. W
Program Certyfikacji zaangażował
się też polski rząd. Dzięki temu Ministerstwo Sportu i Turystyki przez
trzy lata wesprze szkółki piłkarskie
i ich oddziały, które uzyskają certyfikat, łączną kwotą 130 milionów
złotych (35 milionów złotych w 2020
roku, 45 milionów złotych w 2021
roku oraz 50 milionów złotych w
2022 roku). Pieniądze z ministerstwa
będzie można przeznaczyć na wynagrodzenie trenerów, podwyższanie
ich kwalifikacji i wynajem obiektów
sportowych. O certyfikat na jednym
z trzech poziomów (brązowy, srebrny
oraz złoty) mogą się ubiegać podmioty szkolące dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału
U6 – U13, w okresie nie krótszym niż
dwa ostatnie pełne sezony. Certyfikaty zostaną przyznane we wrześniu
2019 i będą obowiązywały przez dwa
sezony piłkarskie, czyli do czerwca
2021 roku. Złożenie formularza, jego
akceptacja oraz zakwalifikowanie
do programu nie jest jednoznaczne z
nadaniem certyfikatu.
BAS

Szczegółowe informacje na temat Programu Certyfikacji
Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek piłkarskich
można znaleźć na stronie: www.laczynaspilka.pl/certyfikacja.
Osobą odpowiedzialną za realizację działań w Wielkopolsce
jest regionalny specjalista do spraw rozwoju piłki amatorskiej,
Łukasz Nowak. Można się z nim skontaktować telefonicznie
pod numerem 510-877-269. Ewentualne pytania dotyczące
programu można kierować do Działu Wsparcia PZPN:
wsparcie@pzpn.pl, tel. 732 122 222.

Tygodnik Kępiński 27 czerwca 2019
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piłka nożna
Piłka nożna >>> Od najbliższego sezonu opłaty klubowe będą wnoszone już tylko na
konto Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. To jeden z efektów ostatniej reformy zarządzania rozgrywkami w Polsce

Opłaty już tylko na konto WZPN
23 maja br. Polski Związek Piłki Nożnej podjął uchwałę o wprowadzeniu jednej zryczałtowanej
opłaty zastępującej składkę członkowską, wpisowe do rozgrywek i koszty rejestracji zawodników. Nowe regulacje oznaczają obniżenie kosztów dla klubów o ponad pięćdziesiąt procent. Dodatkowo w całym kraju przeprowadzono reformę zarządzania rozgrywkami piłkarskimi w Polsce.

Piłka nożna >>> Drużyna U-18 Marcinków Kępno zakończyła sezon 2018/2019 na podium Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego, zajmując drugą lokatę w klasyfikacji
końcowej I Wojewódzkiej Ligi Juniora A2

Marcinki znów wicemistrzem ligi wojewódzkiej

Juniorzy Marcinków Kępno zakończony sezon 2018/2019 mogą zaliczyć do bardzo udanych. Prowadzona przez
Jacka Falszewskiego drużyna zdobyła bowiem wicemistrzostwo rozgrywek szczebla wojewódzkiego. Liga w zakończonym sezonie nie była zbyt liczebna, ale ten fakt nawet w najmniejszym stopniu nie umniejsza sukcesu drużyny, która w zdecydowanej większości miała w składzie piłkarzy młodszych rocznikowo o rok, a nawet o dwa lata.

Sezon 2018/2019 był dla Marcinków Kępno dwunastym w historii
występów kępnian w rozgrywkach
szczebla wojewódzkiego. To absolutny rekord okręgu kaliskiego, bo takiej
sztuki w naszym okręgu udało się
jeszcze dokonać Jarocie Jarocin, która obok kępińskich Marcinków ma
najdłuższy staż w lidze wojewódzkiej. Do tej pory kępnianie zajmoI Liga Wojewódzka Juniora A2
Ostrovia Ostrów – Marcinki Kępno ...........– 2:1
Marcinki Kępno – Obra Kościan ...............– 2:2
Sparta Konin – Marcinki Kępno ...............– 4:2
Korona Zakrzewo – Marcinki Kępno ........– 5:4
Marcinki Kępno – Lider Swarzędz ............– 8:2
Marcinki Kępno – Kotwica Kórnik ............– 5:1
Marcinki Kępno – Kania Gostyń ...............– 2:1
Zjednoczeni Trzemeszno – Marcinki Kępno ..– 5:5
Marcinki Kępno – Sokół Kleczew ..............– 3:2
----------------------------Marcinki Kępno – Kania Gostyń ...............– 2:1
Kotwica Kórnik – Marcinki Kępno ............– 1:2
Korona Zakrzewo – Marcinki Kępno ........– 0:2
Marcinki Kępno – Sparta Konin ...............– 2:0
Obra Kościan – Marcinki Kępno ...............– 1:3
Marcinki Kępno – Lider Swarzędz ............– 4:0
Zjednoczeni Trzemeszno – Marcinki Kępno ..– 0:2
Kania Gostyń – Marcinki Kępno ...............– 0:1
Kotwica Kórnik – Marcinki Kępno ............– 4:1
Marcinki Kępno – Korona Zakrzewo ........– 1:1
Sparta Konin – Marcinki Kępno ...............– 1:5
Marcinki Kępno – Obra Kościan ...............– 6:0
Lider Swarzędz – Marcinki Kępno ............– 1:7
Marcinki Kępno – Zjednoczeni Trzemeszno – 3:0 wo.
1. KSS Kotwica Kórnik
14 58 57:8
2. MUKS Marcinki Kępno
14 51 41:10
3. KS Korona Zakrzewo
14 44 39:24
4. MKS Kania Gostyń
14 42 28:15
5. CKS Sparta Konin
14 26 14:38
6. UKS Lider Swarzędz
14 21 19:47
7. KP Obra 1912 Kościan
14 11 18:36
8. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 14 18 13:51
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wali odpowiednio 7, 11, 6, 2, 11, 10,
2, 2 oraz trzykrotnie trzecie miejsce.
Najlepszym sezonem w historii klubu była kampania 2009/2010. Wtedy
Marcinki, w bardzo silnej, szesnastozespołowej lidze, były rewelacją sezonu, zdobywając wicemistrzostwo
Wielkopolski. Kępnianie w całym sezonie okazali się gorsi tylko od Lecha
Poznań, późniejszego wicemistrza
Polski. Zakończony w połowie czerwca sezon okazał się równie udany dla
kolejnego zespołu prowadzonego
przez Jacka Falszewskiego. – Podsumowując ten sezon muszę docenić
zawodników, którzy w zakończonym
sezonie tworzyli drużynę. Mieliśmy
ciężkie chwile bo z drużyny odeszło
pięciu zawodników, ale wbrew pozorom nie osłabiło nas to. Wręcz przeciwnie, rozegraliśmy świetną rundę
wiosenną, w której zanotowaliśmy
passę dziewięciu zwycięstw z rzędu – mówi Jacek Falszewski, trener
juniorów Marcinków. Sukces kępnian, którym było niewątpliwie wicemistrzostwo rozgrywek, jest tym
większy, że został w zdecydowanej
większości osiągnięty zawodnikami
rocznikowo młodszymi o rok i dwa
lata. Kępnianie występowali bowiem
w rozgrywkach rocznika 2001, mając
w składzie graczy z rocznika właściwego (2001) oraz tych urodzonych w
2002 i 2003 roku. – Z rocznika wiodącego czy też właściwego, a więc
2001 miałem tylko trzech zawodni-

ków. Pozostali to właśnie chłopcy
z młodszych roczników. To tylko
pokazuje, że zespół ma przed sobą
ciekawe perspektywy – dodaje Jacek
Falszewski. Kępnianie nie mają czasu
na świętowanie, bowiem już za trzy
tygodnie rozpoczynają przygotowania do kolejnego sezonu. Wiadomo,
że piłkarze z rocznika 2001 opuszczą
drużynę, podobnie jak część zawodników urodzonych w 2003 roku. Dobre występy i udany sezon sprawiły,
że młodszymi graczami zaczęły interesować się szkółki klubów występujących na najwyższych szczeblach
ligowych. – Przygotowania rozpoczynamy już w połowie lipca. Na tą
chwilę jeszcze nie wiem, w której
lidze i w jakim roczniku zagramy.
Czekamy na decyzję Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej odnośnie
kształtu oraz szczebli rozgrywek,
którymi bylibyśmy zainteresowani
– wyjaśnia trener juniorów. Na koniec dodajmy, że zakończony sezon,
a właściwie druga jego część okazała
się bardzo przykra i smutna dla sztabu i piłkarzy drużyny. W kwietniu,
w wieku 62 lat zmarł bowiem Andrzej Jerchel, w środowisku znany
jako Antek. W ostatnich latach pomagał on Jackowi Falszewskiemu w
obowiązkach trenerskich oraz pełnił
funkcję kierownika drużyny. Sukces
osiągnięty w zakończonym sezonie
zawodnicy i trener zadedykowali
właśnie zmarłemu trenerowi. BAS

Kadra drużyny w sezonie 2018/2019
Olaf Nawrot, Karol Kaczmarczyk, Krystian Gruszka, Mikołaj Kubacha, Rafał Padiasek, Dawid Nawrot,
Bartosz Wika, Dawid Stempin, Maciej Osesiak, Dawid Rachel, Gracjan Słupianek, Krzysztof Idźczak,
Cezary Nawrot, Bartosz Pietrzykowski, Patryk Moś, Mateusz Dyduch, Kacper Fojtar, Oskar Starczan,
Tobiasz Gajewski, Dawid Dumański. Trener: Jacek Falszewski.
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Przypomnijmy, że wskutek
reformy zarządzania rozgrywkami piłkarskimi w kraju, od sezonu
2019/2020 wszystkie ligi i klasy rozgrywkowe w naszym województwie
będą prowadzone wyłącznie przez
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, ale bieżącą obsługę rozgrywek
będą sprawować biura związkowe
na obszarze obecnych okręgów. W
związku z tym wszelkie opłaty za
uczestnictwo w rozgrywkach w sezonie 2019/2020 i kolejnych należy
kierować bezpośrednio na wskazane konto Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej. Zgodnie z informacją
przekazaną przez Polski Związek Piłki Nożnej, 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 związku z
tym 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, Poznań).
Dodajmy, że do końca czerwca kluby mają czas na zgłoszenie zespołów
do zmagań w sezonie 2019/2020. 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.
Ważnym aspektem dla klubowych budżetów przed startem najbliższego sezonu będzie uchwała
podjęta w maju przez Polski Związek
Piłki Nożnej. Na jej mocy wprowa-

dzono jedną zryczałtowaną opłatę
zastępującą składkę członkowską,
wpisowe do rozgrywek i koszty rejestracji zawodników. Nowe regulacje oznaczają obniżenie kosztów
dla klubów o ponad połowę. Obniżenie kosztów zostało zapowiedziane przez futbolową centralę wraz z
ogłoszeniem reformy organizacyjnej
w rozgrywkach prowadzonych przez
wojewódzkie związki piłkarskie. Po
dokonaniu analizy dotychczasowych
płatności klubów, a także oszacowaniu oszczędności, jakie przyniosą
wcześniej zatwierdzone zmiany administracyjne, przygotowany został
projekt, który został przegłosowany
przez zarząd Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Zgodnie z jego założeniami,
kluby uczestniczące w rozgrywkach
będą ponosić jedną zryczałtowaną
opłatę zawierającą dotychczasowe:
roczne składki członkowskie w wojewódzkim związku, wpisowe do
rozgrywek ligowych w danym sezonie, opłaty z tytułu rejestracji nowych
zawodników i uprawniania dowolnej
liczby zawodników do udziału w
rozgrywkach w danym sezonie. Począwszy od sezonu 2019/2020 opłat
nie tylko będzie mniej, ale przede
wszystkim będą one znacząco niższe
niż dotychczas. Opłata ryczałtowa
uiszczana będzie za każdą drużynę
seniorską występującą w rozgrywkach, a jej wysokość uzależniona
będzie od klasy rozgrywkowej, w
której dany zespół występuje. Dla
poszczególnych lig będą wynosić
one: III liga - 2000 złotych za sezon,
IV liga - 1300 złotych za sezon, Liga
Międzyokręgowa i Klasa Okręgowa 1000 złotych za sezon, Klasa A - 650
złotych, Klasa B - 300 złotych, rozgrywki dziecięce i młodzieżowe - 12
złotych za drużynę.		
BAS

Piłka nożna >>> Przełom w kwestiach członkowskich i
strukturalnych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Po
raz pierwszy w historii do struktur związkowych dopuszczono fundacje

Fundacje uprawnione
do członkostwa w WZPN

Uchwałą z dnia 15 czerwca, Polski Związek Piłki Nożnej dopuścił do członkostwa w strukturach związkowych podmioty działające w formie fundacji. Inicjatorem dokonania tej niezwykle
istotnej zmiany był Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
Zarząd Polskiego Związku Piłki
Nożnej dokonał nowelizacji uchwały
z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie (z późniejszymi zmianami).
Na mocy wprowadzonych zmian,
kluby występujące w czwartej lidze
i niższych klasach rozgrywkowych
mogą teraz działać również w formie prawnej fundacji. Oznacza to,
że nie będzie już formalnych przeciwwskazań, aby kluby sportowe
działające pod tą postacią zgłaszały
akces do Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej i uczestniczyły w rozgrywkach prowadzonych przez dany
związek. Do tej pory, zgodnie z przepisami związkowymi, klub piłkarski
mógł działać w formie stowarzyszenia, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź
uczniowskiego klubu sportowego.
Tymczasem coraz częściej swój akces do uczestnictwa w rozgrywkach
zaczęły zgłaszać podmioty funkcjonujące jako fundacje. Dostrzegając
tendencję wzrostową, Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej postanowił

nadać sprawie odpowiedni bieg.
Pismem z dnia 12 lipca 2018 roku
związek zwrócił się z wnioskiem do
zarządu PZPN o zmianę postanowień
uchwały o członkostwie w omawianym zakresie, a następnie popierał
ich wprowadzenie na dalszym etapie
prac legislacyjnych. Działania te zostały zwieńczone skuteczną finalizacją sprawy. Dopuszczenie do struktur
związkowych podmiotów działających jako fundacje to kolejna zmiana
przepisów ogólnozwiązkowych zapoczątkowana przez Wielkopolski ZPN.
Wspomnieć tu należy chociażby
wcześniejsze zmiany rozszerzające
katalog osób uprawnionych do sprawowania opieki medycznej na zawodach niższych klas rozgrywkowych.
Ponadto, ilekroć pojawiają się wątpliwości interpretacyjne przepisów
PZPN, to Wielkopolski ZPN występuje do PZPN z prośbą o ich wykładnię, próbując jednocześnie forsować
rozwiązania najbardziej korzystne z
perspektywy zrzeszonych w wielkopolskim związku.
BAS

