www.tygodnikkepinski.pl

Tygodnik
Kêpiñski
nr indeksu 379662, ISSN 1232–6445

Nr 28 (1334), rok XXX, 11.07.2019 r.

Cena 2.10 zł

Kępno

Jesteśmy już pełnoletni i chcemy się
tą radością podzielić z Naszymi Klientami.

(w tym 5% VAT)

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

Powiatowy wynik matur
powyżej średniej

W dniach 12-31 lipca każdego dnia można wygrać
jeden z osiemnastu ROWERÓW renomowanych marek:

Wystarczy zrobić zakupy w sklepie Intermarche w Kępnie
za min. 50,00 zł, odpowiedzieć na pytanie, wypełnić
i wrzucić kupon do urny oraz mieć trochę szczęścia!

Zapraszamy!!!

W powiecie kępińskim podczas tegorocznej sesji wiosennej w szkołach dla młodzieży
do egzaminu maturalnego przystąpiło 361 uczniów, czyli 94,8% absolwentów. Maturę
zdało 294 uczniów, tj. 81,4% i jest to wynik nieznacznie wyższy zarówno od średniej
wojewódzkiej, jak i krajowej
str. 6

Kępno

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
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

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

- eWydanie naszej gazety.
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Bieg Rychtalaka
po raz czwarty
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Kępiński rynek pracy Dzień pełen wzruszeń
i podziękowań
dla Ukraińców
str. 2
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Informacje

aktualności
W ostatnich latach liczba cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła do 400 tys. osób, wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, niemal połowa z nich to obywatele Ukrainy. Odwrotna tendencja ma miejsce w
naszym powiecie.

Kępiński rynek pracy dla Ukraińców
W Polsce pracuje
najwięcej Ukraińców
Ze statystyk opublikowanych
przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) wynika, że w ciągu
dwóch lat liczba cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt długoterminowy wzrosła o 10 tys. osób. Większość
cudzoziemców przyjeżdża do Polski
w poszukiwaniu pracy.
W dziesiątce najliczniej reprezentowanych państw pochodzenia
znajdują się obecnie: Ukraina – 199
tys. osób, Białoruś – 23 tys., Niemcy

pobyt stały – 18 tys. Cudzoziemcy na
swoje miejsce pobytu najczęściej wybierają województwa: mazowieckie
– 116,9 tys. osób, małopolskie – 40,5
tys., dolnośląskie – 32,2 tys., wielkopolskie – 31,7 tys. oraz śląskie – 23,8
tys. Prawie 56% cudzoziemców to
osoby w przedziale wiekowym 20–39
lat, ok. 31% w przedziale 40–59 lat,
a 10% poniżej 20. roku życia. Przeważają mężczyźni – 246,6 tys. osób
(61%), w porównaniu do 153,7 tys. kobiet, wynika z ogólnopolskich wskaźników UdSC.

W kępińskim „pośredniaku” zmalała
liczba ofert pracy dla obcokrajowców

– 21,3 tys., Rosja – 12,2 tys., Wietnam
– 12,1 tys., Indie – 9,6 tys., Chiny –
8,7 tys., Włochy – 8,4 tys., Wielka
Brytania – 6 tys. i Hiszpania – 5,8 tys.
osób. Według UdSC w ciągu dwóch
ostatnich lat największy wzrost w
grupie cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt dotyczył Ukraińców – 72 tys. osób, Białorusinów –
9,5 tys., obywateli Indii – 3,9 tys. oraz
Gruzji – 2,7 tys.
Najwięcej zezwoleń w tym czasie
wydano na pobyt czasowy – maksymalnie do trzech lat (76 tys.), oraz na

W Kępińskiem spadek
zatrudnienia cudzoziemców
Z kolei w 2019 r. nieznacznie
zmalała skala zatrudnienia cudzoziemców w powiecie kępińskim,
przede wszystkim w ramach tzw.
procedury uproszczonej. W okresie
od stycznia do czerwca 2019r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Kępnie
zarejestrował 3.081 oświadczeń o
powierzeniu pracy cudzoziemcowi
podczas gdy w całym 2018 r. 6.049
roku (spadek zaledwie o 3% względem analogicznego okresu ubiegłego
roku). Blisko 13 % oświadczeń (391)

wpisanych do rejestru zgłoszonych
zostało za pośrednictwem agencji
pracy tymczasowej. - W bieżącym
roku anulowano 251 oświadczeń,
wydano 2 odmowy wpisu oświadczeń do ewidencji, z uwagi na zaległości w składkach ZUS podmiotów
powierzających wykonywanie pracy
cudzoziemcom, 867 informacji dotyczyło niepodjęcia pracy, natomiast
na blisko 2000 cudzoziemców pracodawcy potwierdzili zatrudnienie
– wylicza Iwona Rataj dyrektor PUP
w Kępnie.
Najwięcej cudzoziemców, którym pracodawcy powierzają zatrudnienie w powiecie kępińskim,
to obywatele Ukrainy, bowiem aż
91% stanowią obywatele tego kraju.
Ponadto na oświadczeniu pracowali również obywatele Białorusi (30
osób), Gruzji (155 osób), Mołdowy
(25 osób), Rosji (15) i Armenii (39
obywateli). Dominującym rodzajem
zatrudnienia była umowę o pracę, tj.
ponad 79%, a niecałe 12% na umowę
zlecenie, oraz zaledwie 1% na umowę o dzieło. - Pracę w zdecydowanej
większości podejmowali mężczyźni, bowiem ponad 68% - zauważa I.
Rataj. - W strukturze sektorowej rejestrowanych oświadczeń względem
2018 r. nie zaobserwowaliśmy znaczących zmian. Najwięcej oświadczeń w 2019 r. zarejestrowano w sektorze przetwórstwa przemysłowego,
działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – dodaje dyrektorka PUP.
Powiatowe zezwolenia
na pracę dla cudzoziemców
W I półroczu br. na wniosek 107
pracodawców powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom w ra-

mach zezwoleń na pracę, tutejszy
„pośredniak” wystawił 97 informacji
o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawców obejmujących 470 osób (wzrost zaledwie
o 2% w stosunku do roku poprzedniego). - W przypadku zatrudnienia
na okres dłuższy niż 6 miesięcy (nie
dłuższy jednak niż 3 lata), pracodawcy mogą ubiegać się o zezwolenie na
pracę cudzoziemców, które wydaje
wojewoda w ramach tzw. procedury
testu rynku pracy - wyjaśnia I. Rataj.
Wydane informacje dotyczyły
zatrudnienia głównie w zawodach
nierobotniczych: pracownik biurowy
z biegłą znajomością języka ukraińskiego i angielskiego, handlowiec z
biegłą znajomością języka chińskiego, trener, specjalista ds. rekrutacji,
kierownik produkcji oraz w zawodach robotniczych: operator obrabiarek do metalu, monter konstrukcji
stalowych, ogrodnik, kierowca samochodu dostawczego, monter wy-

robów tekstylnych, sprzątaczka, pracownik restauracji. - W ten sposób,
odnotowano wzrost udziału obywateli Ukrainy w przypadku zezwoleń
na pracę i niewielki spadek liczby
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zapotrzebowanie na
pracę cudzoziemców dotyczyło głównie sektora przetwórstwa przemysłowego w branży metalowej, meblowej,
budowlanej – stwierdza dyrektor
PUP w Kępnie.
Ponadto w I półroczu 2019 r.
pracodawcy zgłosili 675 ofert pracy.
Liczba zgłoszonych ofert w 2019 r.
w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego zmalała o 25%. - Poszukiwani przez pracodawców kandydaci
do pracy z naszego terenu często nie
posiadają wymaganych kwalifikacji
dostosowanych do nowoczesnych
technologii w branżach rozwojowych. Dlatego też lokalne firmy
wspierają się zatrudnianiem cudzoziemców – podkreśla I. Rataj.
m

Serdeczne podziękowania rodzinie,
przyjaciołom, znajomym, delegacjom
za wyrazy współczucia, życzliwość,
modlitwy, kwiaty, intencje mszalne
oraz wszystkim tym, którzy
uczestniczyli w mszy św.
i ostatnim pożegnaniu

śp.

Hieronima Ruda
składa Rodzina

Wyłoniono kandydatów na stanowisko dyrektora kępińskiego szpitala

Kandydaci na dyrektora szpitala

Wyniku oceny formalnej ofert
przeprowadzonej przez komisję konkursową w dniu 3 lipca 2019 r, złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez starostwo powiatowe na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kępnie, do kolejnego
etapu konkursu zakwalifikowali się:
Beata Andrzejewska (zam. Kępno),
Marcin Włodarczyk (zam. Bralin),
Ryszard Dachowski (zam. Drożki)
i Wojciech Kociński (zam. Syców).
Postępowanie konkursowe na

stanowisko dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przeprowadzi komisja konkursowa powołana uchwałą
Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 14
maja 2019 r. w składzie: przewodniczący – Robert Kieruzal; członkowie: Alicja Śniegocka, Marek Potarzycki, Zbigniew Bera (lekarz),
Jolanta Jędrecka, Marian Górecki,
Roman Wojtysiak.
Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami,
polegające w pierwszej kolejności

na 20-minutowej autoprezentacji,
zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności
na stanowisko objęte konkursem, a
następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków komisji konkursowej. Rozmowy z kandydatami
przeprowadzone zostaną 17 lipca
2019 r.
Wybór kandydata na stanowisko
dyrektora szpitala komisja podejmuje
w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów.
m

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

śp.

Hieronima Ruda.
Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składa
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Informacje

aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w kadencji 2019-2023

Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
zawarli umowę przewidującą realizację wspólnego projektu

Współpraca dla środowiska

Nowa kadencja
Rady Społecznej SPZOZ w Kępnie
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w nowej kadencji miało miejsce
w poniedziałek, 1 lipca br., w sali
sesyjnej kępińskiego Starostwa Powiatowego. Radę na kolejną kadencję
powołano uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego w trakcie sesji, która odbyła się 28 czerwca 2019 r.
Zasady powoływania, jak również

funkcjonowania Rady Społecznej regulują przepisy ustawy z 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej oraz
Statut Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
Kadencja Rady trwa 4 lata i może
ona liczyć nie więcej niż 15 członków.
W jej skład wchodzi starosta kępiński Robert Kieruzal jako przewodniczący, przedstawiciel woje-

wody wielkopolskiego, którym jest
wicestarosta Alicja Śniegocka oraz
przedstawiciele wybrani przez Radę
Powiatu Kępińskiego. W kadencji
2019-2023 będą to: Bogumiła Lewandowska-Siwek (zastępca przewodniczącego), Piotr Hołoś, Irena
Sadek, Adam Kopis, Danuta Froń,
Adam Staszczyk, Grzegorz Hadzik
i Roman Wojtysiak.
Oprac. bem

Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Kępińskiego

Celem współpracy LGD jest podniesienie zaangażowania i świadomości społecznej
w zakresie ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Przedstawiciele LGD „Wrota
Wielkopolski”,
„Ostrzeszowskiej
Lokalnej Grupy Działania” i „Okna
Południowej Wielkopolski” wraz z
wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim podpisali umowę na realizację projektu współpracy w ramach
poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania”, działanie
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER”. Umo-

wę podpisano 28 czerwca br. w siedzibie OLGD w Ostrzeszowie.
Celem operacji pt. „Meteorologicznie i edukacyjnie tworzymy
ekologicznych odkrywców” jest podniesienie zaangażowania i świadomości społecznej w zakresie ochrony
środowiska, a także przeciwdziałania
zmianom klimatu poprzez zakup i
montaż stacji meteorologicznych oraz
przeprowadzenie szkoleń.
Oprac. bem

Kępiński samorząd pozyskał 35.000 zł na odtworzenie i renowację stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie. Dotacja pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego. To już kolejny element zabytkowej infrastruktury
szkoły, który poddany zostanie pracom konserwatorskim

Zabytkowe drzwi
zostaną odrestaurowane

Powiatowe wędkowanie
22 czerwca br. na Stawach Morka
odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Kępińskiego.
Licznie przybyli wędkarze wykazali się dużymi umiejętnościami.
Najlepsi złowili po kilka kilogramów
ryb, które po zważeniu wróciły do
środowiska wodnego. Pierwsze miej-

sce i zarazem Puchar Starosty Kępińskiego zdobył Maciej Nawrot, który
złowił 7,820 kg ryb. Drugie miejsce
wywalczył Tomasz Gawron (7,635
kg), a trzecie – Tomasz Biczysko
(6,725 kg). W zawodach nagrodzono
jeszcze wielu wędkarzy, w tym również Julię Kamińską – jako najmłod-

szą uczestniczkę rywalizacji.
Zawody były okazją do wręczenia 16 kamizelek taktycznych strażnikom Społecznej Straży Rybackiej w Kępnie z okazji 20-lecia jej
funkcjonowania. Ufundowane przez
Powiat Kępiński puchary, nagrody
rzeczowe oraz kamizelki, w imieniu
starosty kępińskiego Roberta Kieruzala, wręczyli: Krystyna Możdżanowska – członek Zarządu oraz
Marek Oreś – naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa Starostwa Powiatowego w
Kępnie.		
Oprac. KR

W Szkole Podstawowej nr 1
dotychczas odrestaurowane zostały okna witrażowe w sali gimnastycznej. - Obiekt jest wpisany do
rejestru zabytków. Otrzymaliśmy
dofinansowanie na wymianę okien,
a teraz otrzymaliśmy wsparcie na
drzwi – mówi burmistrz Piotr Psikus. W najbliższych miesiącach
renowacji poddane zostaną główne drzwi wejściowe, usytuowane
od strony ul. Sienkiewicza. Ponadto
odtworzenie stolarki drzwiowej, według zachowanego wzoru zostanie
przeprowadzone w kolejnych sześciu
drzwiach. - Poza drzwiami wejściowymi odtworzeniu poddane zostaną
drzwi zewnętrzne do sali gimnastycz-

nej, drzwi zewnętrzne do szkoły, usytuowane od strony dziedzińca, drzwi
wewnętrzne, umiejscowione w łączniku szkoły ze salą gimnastyczną,
oraz drzwi do kotłowni, piwnicy i do
sali gimnastycznej. Obecnie drzwi są
w bardzo złym stanie technicznym i
wymagają wymiany – wyjaśnia burmistrz. Nowe drewniane drzwi w zabytkowym budynku będą wykonane
zgodnie z zachowanymi wzorami, w
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków w Kaliszu. Całkowity koszt
inwestycji wynosi 71.964,19 zł, natomiast wartość dofinansowania –
35.000 zł. Planowany termin realizacji zadania to listopad br.
Oprac. KR

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

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie - 17% (84)
NIE WIEM - 1% (5)
TAK - 82% (402)
Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej
w Kępnie otrzymali kamizelki taktyczne

( Wyniki na dzień 10.07.2019 r. )

Głosy można oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
Tygodnik Kępiński 11 lipca 2019
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Publikujemy biogram wielkopolskiego powstańca, ks. Stanisława Kasprzaka, ostatniego przed wojną proboszcza w Doruchowie, rodem z Opatowa

Księża z powiatu kępińskiego II RP w walce o odzyskanie niepodległości Polski - cz. 2
Ks. Stanisław Kasprzak, urodził
się 28 kwietnia 1887 r. w Opatowie n/
Prosną, pow. Kępno, jako syn rolnika
Antoniego i Franciszki z d. Dadaczyńska. Ochrzczono go już 5 dni później, 3 maja w par. kat. św. Floriana w
Opatowie, a potem wychowano w katolickiej religii. Najpierw, jak sam pisał: z
bardzo dobrym rezultatem, został absolwentem szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, następnie w latach 1901-1906 ukończył 5 klas
Gimnazjum w Kępnie (obecnie I LO).
Naukę kontynuował w Gimnazjum w
Ostrowie Wlkp. (dziś to I LO), gdzie po
ukończeniu kolejnych 4 klas w latach
1906-1910, zdał egzamin maturalny.
Podstawy do późniejszej działalności
niepodległościowej zdobywał już w
domu rodzicielskim, zaczynając od
czytania książek patriotycznych, ponadto jak sam pisał po latach: …w Kępnie starałem się wpływać na innych kolegów i oświecać narodowo, bo miasto
to, a gimnazjum przede wszystkim było
zniemczone, znajdowało się tam też
wielu Żydów… Po przeniesieniu się do
Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. został
przyjęty do Towarzystwa Tomasza
Zana (TTZ), wzorowanej na filomatach
tajnej polskiej organizacji młodzieżowej o charakterze niepodległościowym,
której działalność rozprzestrzeniła się z
wielkopolski na cały zabór pruski. W
samodzielnym oddziale „Konwikt” (w
Konwikcie Arcybiskupim, którego budynek istnieje do dziś i jest tam teraz
Muzeum i Pracownia Konserwatorska
Diecezji Kaliskiej, a za czasów szkolnych opisywanego bohatera był tam
przypuszczalnie akademik dla chłopców) ostrowskiego TTZ, działał 4 lata
w tym przez 2 ostatnie był prezesem
koła. Jak wspominał: …z narażeniem
ciągłem całej przyszłości starałem się o
uświadomienie narodowe kolegów i
kierowałem tajną oświatą w kole. Publicznie zaś odbywały się w konwikcie
dyktanda polskie, od 1 do 7 klasy gimnazjalnej, aby uświadamiać i uczyć
tych, którzy do koła nie należeli. Poza
tym śpiewaliśmy polskie narodowe pieśni i odbywaliśmy w tym celu wspólne
wycieczki, chociaż prefektem konwiktu
był Niemiec, ks. Brunon Kliche. W innym miejscu pisał: …poza pracą tajną
działaliśmy prawie jawnie oświatowo.
Koledzy i to wszyscy w liczbie ok.30
musieli uczyć się języka polskiego i pisowni polskiej, toteż niejeden zniemczały gimnazjalista w tym gronie się spolszczył… Do świadków jego działalności
niepodległościowej w Ostrowie Wlkp.
należeli b. koledzy z TTZ tamtejszego
gimnazjum, w tym m. in.: prof. Andrzej Wojtkowski (1891-1975), powstaniec wlkp., uczestnik Odsieczy
Lwowa, kawaler Krzyża Walecznych
(KW) i Krzyża Niepodległości (KN),
pracownik Archiwum Państwowego w
Poznaniu (APP), dyr. Biblioteki Raczyńskich, dr hab. Uniwersytetu Poznańskiego (UP), po wojnie prof. KUL i
lubelski poseł Sejmu PRL I kadencji…
Kolejnym z nich był ks. dr Aleksander
Kubik (1886-1939), proboszcz w Chodzieży, dr prawa, poseł na Sejm II RP,
zamordowany przez Niemców w Forcie
VII w Poznaniu, który, jako założyciel i
prezes Tajnej Organizacji TTZ oddz.
Konwikt, oświadczył w piśmie z

24.04.1937 r., że: …po mym odejściu w
1908 r. przez następne 2 lata prezesem
tegoż oddziału był szczególnie gorliwy i
przeze mnie zalecany ks. S. Kasprzak…
Do kolegów naszego bohatera z tamtego okresu należał także: ks. dr Tadeusz
Gałdyński (1891-1941), najpierw wikariusz par. NSJ i św. Floriana w Poznaniu, potem kierujący Składnicą Abstynencką przy al. Marcinkowskiego 26 w
Poznaniu, która zajmowała się m. in.
wydawaniem miesięcznika „Świt”, poświęconego walce z alkoholizmem, organu Polskiej Ligi Przeciwalkoholowej,
Związku Stowarzyszeń Katolików Abstynentów i Związku Księży Abstynentów. Był on ponadto sekretarzem Akcji
Katolickiej. Po wybuchu wojny więzień
Fortu VII w Poznaniu i KL Buchenwald, zamordowany przez Niemców w
KL Dachau. Natomiast ks. Czesław
Michałowicz (1892-1939) przedwojenny proboszcz par. kat. NSJ i św. Floriana przy ul. Kościelnej 3 na Jeżycach w
Poznaniu, sekretarz generalny Związku
Katolickich Towarzystw Robotników
Polskich, a w czasach szkolnych prezes
TTZ w Ostrowie Wlkp. i kolega naszego bohatera, potem kawaler MN, zamordowany przez Niemców w Forcie
VII w Poznaniu, napisał w połowie
1936 r., że: …Organizacja ta (TTZ)
chlubnie zapisała się w dziejach naszych, a ks. Kasprzak należał do najczynniejszych, najgorliwszych i najbardziej ofiarnych pracowników. Tym
samym położył wielkie zasługi dla kraju
i narodu… Innym z pamiętających ks.
S. Kasprzaka z okresu ostrowskiego był
adw. Wacław Jankowski (ur.1886),
prowadzący kancelarię adwokacką i
notarialną przy ul. Sądowej 1 w Ostrowie Wlkp., a zarazem b. prezes TTZ w
tamtejszym gimnazjum, który napisał o
nim w 1937 r., że: …gorliwie spełniał
obowiązki członka tajnej organizacji,
narażał się energiczną swą pracą i z
wielkim umiłowaniem oddawał się pracy niepodległościowej tejże organizacji… Wg niektórych źródeł podobne do
TTZ koło tajnej organizacji nasz bohater założył już wcześniej w Kępnie, razem ze śp. por. Marianem Stanakiem,
którego matka w okresie międzywojennym nadal tam zam. i pamiętała zebrania chłopców, wśród których, poza jej
synem i ks. S. Kasprzakiem, był m.in.
także płk dypl. Ludwik Bociański
(1892-1970), organizator powstania
wlkp. w Pleszewie, poseł na Sejm, wojewoda wileński i ostatni przed wojną
poznański, o którego pośmiertny awans
generalski wystąpiłem już dawno do
WKU Warszawa Śródmieście, szefa
MON oraz Prezydenta RP i… panuje
tam cisza, choć Prezydent sam niedawno apelował by uhonorowywać powstańców wielkopolskich i śląskich…
Tak samo brak odzewu ze strony wojewody i marszałka wlkp., starostów i
prezydentów wlkp. miast, co do pośmiertnego uhonorowania tego i wielu
innych bohaterów…, gdzie jest więc ta
słynna polska polityka historyczna w
praktyce, gdy w tzw. realu są tylko słowa? S. Kasprzakowi nie wystarczała
jednak tylko krajowa działalność patriotyczna, bo w czasie wakacji letnich
uczył pisania i czytania po polsku dzieci robotników polskich zam. na przedmieściach Berlina w dzielnicy Tempel-

Źródła: APK, USC par. kat. w Opatowie, księga urodzeń za rok 1887, akt nr 84, s.87; CAW WBH, sygn.:
Odrzuc.7.10.35; Stanisław Karolczak, Z dziejów powiatowego miasta Jarocina 1913-1918. Wojna Światowa,
konspiracja, rewolucja, Poznań 1935, s.25, 28-29; Powstaniec Wlkp., Poznań 9.03.1939 r., 2-tygodnik nr 5, s.6,
Jubileusz kapłanów powstańców. 25-lecie pracy duszpasterskiej i kapłańskiej; W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium
polskiego duchowieństwa pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, t.4, ATK, Warszawa 1978; IPN, straty.pl;
www.wtg-gniazdo.org, wielkopolscy księża od XVIII do XX w.; badania i ustalenia własne autora.
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hof (okolice lotniska) i przemawiał w
tamtejszym Towarzystwie Robotników
Polskich (TRP), czego świadkiem był
m. in. konduktor berlińskiej kolei elektrycznej, p. Kaczyński i prezes TRP, p.
Białek. Te czyny naszego bohatera pamiętał też p. Mikołaj Janik z Opatowa
n/Prosną, b. robotnik w Berlinie, który
złożył stosowne oświadczenie dla
KKiMN w 1937 r. Przy okazji ciekawe,
kiedy wreszcie współcześni Niemcy
oddadzą przedwojenny majątek polskich towarzystw w Niemczech, zagrabiony po wybuchu wojny, bo jak na razie bronią się przed tym rękami i
nogami, nie chcąc uznać ponadto obecnej mniejszości polskiej za mniej-

ks. S. Kasprzak na zdjęciu z 2-tygodnika
„Powstaniec Wielkopolski” nr 5/1939

szość…, czyżby czas im się zatrzymał
na wrześniu 1939?! Jeśli wciąż cierpią
tam na niedobór zegarków po gremialnym prywatyzowaniu ich przez sowieckich sołdatów w 1945 r., to chętnie służę społecznie swoim punktualnie
chodzącym czasomierzem… Wracając
do edukacji naszego bohatera, po maturze przez 4 lata studiował teologię i filozofię w Poznaniu i Gnieźnie, w efekcie
1 marca 1914 r. otrzymał świecenia kapłańskie. Jeszcze jako kleryk Seminarium Duchownego w Poznaniu ks. S.
Kasprzak należał także do tajnej organizacji narodowej, kierowanej przez ks.
Walentego Dymka (1888-1956), nie
tylko wikariusza w Ostrzeszowie, a potem biskupa i powojennego arcybiskupa w Poznaniu, ale też działacza narodowego,
powstańca
wlkp.
i
poznańskiego radnego… Ponadto gromadził wtedy w czasie wakacji polskie
dzieci i unaradawiał je, czyli polonizował. Najpierw, w latach 1914-1915 był
wikariuszem w 2 parafiach w powiecie
obornickim: św. Katarzyny w Rożnowie i św. Michała Archanioła w Łukowie, potem posługiwał w par. św. Barbary dziewicy i męczennicy, św.
Andrzeja Boboli i Niepokalanego Serca
NMP w Budzyniu, pow. Chodzież
(1916), następnie w par. św. Marcina w
Jarocinie (1916-1920). Później został
zarządcą i proboszczem par. Zwiastowania NMP i św. Michała Archanioła w
Sowinie, pow. Pleszew (1920-1924). W
tym miejscu wypada uzupełnić, że
300-letni drewniany kościół w Sowinie
wybudowany w 1645 r., rozebrali w
1941 r. Niemcy, a współczesny powstał
w tym samym miejscu i pod tym samym wezwaniem ok. 30 lat temu. Tymczasem ks. S. Kasprzak na końcu swej
przedwojennej kapłańskiej drogi od
1924 r. do wybuchu wojny był przez 15
lat proboszczem par. św. Stanisława
Kostki, św. Anny i św. Józefa w Doruchowie, pow. Kępno (obecnie pow.
Ostrzeszów). Jak wspominał po blisko
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ćwierć wieku: …jako młody kapłan w
latach 1914-1915 miałem wielki zatarg z
naczelnym prezesem Rejencji Poznańskiej o modlitwę za cesarza i o polszczenie dzieci w Rożnowie pod Obornikami… Powoływał się w tym na akta
województwa poznańskiego (wtedy
pod sygn.: O.P. 1369/15) i b. kuratorium
szkolnego, a współczesnego mu Prowincjonalnego Kuratorium Szkolnego
w Poznaniu. W innym miejscu pisał:
…w parafii rożnowskiej zastałem dzieci
w wielkiej części zgermanizowane
przez nauczyciela Krugera. Musiałem
je spolszczyć zabierając na zabawy i
wycieczki. Naraziłem się przez to władzom zaborczym tak, że nawet sam naczelny prezes Prowincji Poznańskiej, (Hans) von Eisenhart
(-Rothe) oskarżył mnie u władzy
duchownej w Poznaniu, że dzieci
szkolne żądają wykładu religii w
polskim języku, że nie pozdrawiają jak dotąd nauczyciela po niemiecku, że wikary nie modli się za
cesarza i dom cesarski, że pozwala używać tytułu Królowej Korony
Polskiej w śpiewie i sam takowy
używa w litanii, że wikary poniża
odznaczenia wojenne, że okazuje
usposobienie bezwzględnie wrogie
państwu i niemczyźnie… W efekcie
von Eisenhart zażądał usunięcia
naszego bohatera z parafii i ukaranie go za nieuszanowanie cesarza i
króla, etc., a denuncjatorem był
oczywiście nauczyciel Kruger.
Trzeba też zaznaczyć, że był to
czas wojny i zwycięstw niemieckich, a więc zarazem typowej pruskiej
buty. Dalej kontynuował: …w Jarocinie,
jako wikariusz przygotowywałem młodzież do wojska w latach 1918/19, kilku
poszło na ochotnika, jeden był pod Lwowem. Uczyłem ich nawet musztry. Na
ambonie nawoływałem do wstępowania do WP i obrony koszar… W odpowiedzi na życzenie delegacji podoficerów armii niemieckiej narodowości
polskiej ks. S. Kasprzak przyspieszył
objęcie komendy nad garnizonem jarocińskim przez polskiego oficera, śp.
(Zbigniewa Ostroróg-Gorzeńskiego
(ur. 1869), b. ułana z Tarców, mimo że
bała się jeszcze tego Rada Robotników i
Żołnierzy. Małżonkowie Gorzeńscy
byli mu potem za to b. wdzięczni, oboje
zmarli już w okresie międzywojennym.
A tak nasz bohater pisał o swej polonizacji jarocińskiej młodzieży: …w Jarocinie, mieście przede wszystkim urzędniczym, zniemczonym, trzeba było
uczyć dzieci polskiego czytania i pisania (…) Polszczyłem średnią szkołę w
Jarocinie, jako doradca dyrektora
Niemca (…) Młodzież prowadziłem w
szeregach Towarzystwa Młodzieży i
Harcerzy starając się o wychowanie w
duchu polskim. Gdy Bóg wracał nam
Ojczyznę przygotowywałem chłopców
do służby wojskowej, która też, gdy zabłysła jutrzenka wolności w pokaźnej
liczbie objęli i wykonywali. Widziały
ich Kresy Zachodnie, ale i Lwów w największej opresji… J. Suchowiak, dyr.
oddz. szkolnego regencji poznańskiej w
Poznaniu, napisał 22.02.1919 r. na papierze jeszcze z nagłówkiem niemieckiego odpowiednika tej instytucji, że:
…ks. S. Kasprzaka mianuję doradcą
przy Wyższej Szkole dla Dziewcząt i
Chłopców w Jarocinie celem zastępstwa interesów polskich rodziców,
uczniów i uczennic, mianowicie też dla
dozorowania nauki w języku polskim
wykładanej… Trzeba tu uzupełnić, że
zwrócono się z tym o pomoc do naszego bohatera, bo: …przygotowawcza

szkoła średnia jarocińska podlegała
bezpośredniemu nadzorowi dyrektora
gimnazjum Marii Magdaleny (w Poznaniu) i nie mógł tego nadzoru wykonywać powiatowy inspektor szkolny…, co
oświadczyła pisemnie w/w instytucja i
potwierdził także ks. Tadeusz Wierbiński (1883-1951), więzień Fortu VII
w Poznaniu i KL Dachau, wcześniej wikariusz w Jarocinie, a potem też m.in. w
Lubiniu (pow. Kościan), gdzie w XI-wiecznym klasztorze benedyktyńskim
Niemcy urządzili obóz przejściowy dla
księży, w którym był osadzony ks. F. K.
Ruszczyński, bohater poprzedniego
odcinka. Natomiast Jan Wróblewski
(ur. 1877), b. powstańczy komendant m.
Jarocina, a zarazem jarociński piekarz,
napisał o naszym bohaterze w 1937 r.,
że: …brał wybitny udział podczas Powstania Wielkopolskiego w roku 1918
/19 w Jarocinie. Organizował i zachęcał tutejszą młodzież polską do ochotnego wstępowania w szeregi tworzącego się wojska polskiego, przez co
przyczynił się w dużym stopniu, że młodzież garnęła się gromadnie do kompanii młodych rekrutów, której wtedy byłem d-cą. Ks. S. Kasprzak, jako radny
miejski ze mną razem w I polskiej Radzie Miejskiej m. Jarocina okazał się b.
czynnym w polszczeniu miasta i urzędów, które dotąd były w rękach zaborczych. Przyczynił się w niemałej mierze
do spolszczenia jarocińskiego gimnazjum, wówczas Wyższej Szkoły Miejskiej, której dyrektorem był Niemiec…
Świadkiem tego był też m.in. ks. bp
Franciszek Jedwabski (1895-1975),
wcześniejszy sierżant powstańczy na
stanowisku adiutanta, a zarazem kleryk, przed wojną kanclerz poznańskiej
kurii arcybiskupiej, w czasie okupacji
więzień KL Dachau i Mauthausen-Gusen, powojenny biskup w Poznaniu,
który 8 maja 1937 r. oświadczył: …ks.
prob. S. Kasprzak, dawniejszy wikariusz w Jarocinie brał czynny udział w
przygotowaniu i organizacji powstania
wlkp., zwłaszcza wśród młodzieży, która zasilała szeregi powstańcze na terenie m. Jarocina… Pracę niepodległościową naszego bohatera poświadczył
też jego były uczeń, naczelnik poczty w
Mikstacie, p. Borecki i wspomniany w
poprzednim odcinku płk Stanisław
Thiel, oraz przełożony opisywanego w
okresie powstania wlkp., ks. kan. Ignacy Niedźwiedziński (1875-1941), najpierw wikariusz m. in. w Opatowie,
administrator w Mikstacie i Przedborowie, kapelan więzienny we Wronkach,
przedwojenny proboszcz w Jarocinie,
uwięziony przez Niemców w Forcie VII
w Poznaniu, zmarły w obozie przejściowym w Bojanowie Starym, pow. Kościan. Mniej znanym momentem dziejów ks. S. Kasprzaka był jego udział w
przygotowaniach do plebiscytu górnośląskiego. Jako jedyny wspominał o
tym ks. Stanisław Hundt (1875-1946),
najpierw administrator w Donaborowie, potem administrator i proboszcz w
Siemianicach, przed wojną i zaraz po
wojnie proboszcz w Baranowie, wszystkie pow. kępińskim, który 26.07.1937 r.
napisał o nim, że: …brał żywy udział w
pracy plebiscytowej na Górnym Śląsku,
mianowicie agitował między ludnością
powiatów kluczborskiego, oleskiego i
namysłowskiego. Siedzibą Komisariatu
Plebiscytowego na wymienione powiaty był Kluczbork… Trzeba uzupełnić, że
już po wojnie, w nocy 20/21.02.1946 r.
ks. S. Hundt został zamordowany na
plebanii w Baranowie przez UB, po
tym jak odmówił ujawnienia tajemnicy
spowiedzi. Tymczasem nasz bohater,

Informacje
już jako proboszcz w Doruchowie wystosował w 1933 r. podanie do Komitetu
Krzyża i Medalu Niepodległości
(KKiMN) w Warszawie, uzasadniając
z humorem na wstępie: (...) Z różnych
stron upominają mnie abym wniósł o
odpowiednie odznaczenie. Ponieważ
czas pod obcas… upływa czynię to dziś
i wnoszę o odznaczenie odpowiednie, tj.
Krzyża Niepodległości. I wniosek odznaczeniowy został wysłany 25.10.1933
z Doruchowa, a KKiMN w 1934 r., w
tajnej procedurze odpowiedział: Nie,
uznając zarazem opisaną działalność
niepodległościową za: pracę oświatowo-kapłańską. Następny wniosek
KKiMN odrzucił 7.10.1935 r. z powodu:
braku pracy niepodległościowej. Trzeci
i ostatni wniosek …do prześwietnej kapituły o odznaczenie za pracę ideową
dla Polski w czasach niewoli…, kandydat złożył wraz z zeznaniami 8 świadków w sierpniu 1937 (za pośrednictwem
PKU w Jarocinie reprezentowanej
przez z-cę komendanta, kierownika referatu administrowania rezerwami, kpt.
Władysława Piątkowskiego, ur.1890,
kawalera KN), ale w stolicy dołączono
go tylko do poprzednich akt bez udzielenia odp., kończąc 4-letnie starania
milczeniem… Swój ostatni wniosek
podsumował: …w tym samym duchu
obywatelskim staram się także pracować w wolnej, wymodlonej Ojczyźnie…
i tak też czynił. Pół roku przed wybuchem wojny obchodził 25-lecie pracy
duszpasterskiej, o czym wspominał
2-tygodnik „Powstaniec Wielkopolski”.
W czasie okupacji niemieckiej, 4.10.
1939 r. ks. S. Kasprzak został aresztowany i umieszczony w obozie przejściowym (jenieckim) w Ostrzeszowie
(Stalag XXI A Schildberg), w przedwojennym gimnazjum ks. salezjanów, tam
gdzie wraz z wieloma innymi osobami
duchownymi był osadzony wtedy m. in.
także św. Maksymilian Maria Kolbe
(1894-1941) i być może mieli okazje się
spotkać. Obu zwolniono na początku
grudnia 1939 r., przyszłego świętego
aresztowano po ponad roku ponownie i
zamordowano w KL Auschwitz-Birkenau, a ks. S. Kasprzak został wysiedlony do GG, gdzie w diecezji sandomierskiej pełnił posługę kapłańską do czasu
zakończenia wojny. Należy uzupełnić,
że podczas okupacji wg zarządzeń niemieckich to właśnie kościół w Doruchowie, jako jedyny w całym pow. kępińskim, włączonym wtedy do Rzeszy,
był otwarty dla Polaków i to tylko w
niedziele. W latach 1941-1945 pełnił
tam posługę w/w ks. S. Hundt, wyrzucony wcześniej przez Niemców z Baranowa. Po wojnie ks. S. Kasprzak wrócił
najpierw do swej parafii, gdzie zajął się
remontem kościoła, a następnie w latach 1947-1966 był proboszczem parafii
NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lwówku
Wlkp., pow. Nowy Tomyśl. Zmarł 9
sierpnia 1966 r. w Ciechocinku w wieku
79 lat i został pochowany na lwóweckim cmentarzu parafialnym. Tablica
pamiątkowa na murze tamtejszego kościoła określa go także jako radcę duchowego. Cześć pamięci bohaterskiego
kapłana i wielkiego polskiego, a zarazem wielkopolskiego patrioty! Oczekuję, że obecne władze państwowe i samorządowe z Prezydentem RP na czele
nadrobią zaległości swych poprzedników i uhonorują bohaterskiego księdza
i jemu podobnych, bez biurokracji, z
urzędu, tym bardziej, że ostatnio przy
każdej okazji same zachęcają do uhonorowania powstańców, słów padło już
wiele, czas na czyny…
Tomasz Kostek Górecki,
Klub Kaliszan w Warszawie

aktualności
Uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę proboszcza, ks. Ryszarda Wachowiaka oraz sprawującego od dwóch
lat funkcję wikariusza - ks. Marka Muzyki

Dzień pełen wzruszeń i podziękowań

29 czerwca br. parafianie z Mikorzyna uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę proboszcza,
ks. prałata Ryszarda Wachowiaka
oraz sprawującego od dwóch lat funkcję wikariusza - ks. Marka Muzykę.
Wydarzenie zgromadziło tłumy
wiernych, którzy ze wzruszeniem
żegnali kapłanów, a także licznych
księży, którzy swoją przeszłość wiązali z sanktuarium w Mikorzynie.

i w życiu tej parafii. Zaufajmy Panu,
z ufnością patrzmy w przyszłość.
Dbajmy wspólnie o tę parafię, aby
to, co zostało zapoczątkowane przez
proboszcza przez te wszystkie lata,
rosło i rozwijało się – mówił. Kazanie wygłosił ks. Robert Lewandowski, który pochodzi z Mikorzyna i
tam również pełnił posługę diakona.
Przypomniał on dokonania mikorzyńskiego proboszcza oraz wspomi-

Ks. R. Wachowiak pełnił funkcję proboszcza
przez 31 lat swojego 40-letniego kapłaństwa

Jest tam też wezwanie: Święty Idzi
– wypraszający potomstwo małżonkom oraz kalectwa i niemocy ludzi
leczący – a ty byłeś świadkiem niejednego uzdrowienia, niejednego
cudu, niejednej łaski. Patrząc na
życie naszego proboszcza, moglibyśmy dopisywać jeszcze niejedno weParafianie żegnali także sprawującego od dwóch
lat funkcję wikariusza ks. Marka Muzykę

Szczególne podziękowania skierowano do proboszcza. Ks. R. Wachowiak
pełnił tę funkcję przez 31 lat swojego
40-letniego kapłaństwa. Podczas uroczystej, dziękczynnej mszy świętej

– trzech tenorów: Rusłan Bilczak,
Wiaczesław Bilczak i Oleksandr
Worobjow i sopran - Tatiana Bilczak, muzycy tarnopolskiej filharmonii – zachwycili wszystkich
swoimi głosami i kunsztem, dzięki
czemu słuchacze mogli poczuć kawałek nieba na ziemi.
Wydarzenie zgromadziło tłumy wiernych,
którzy ze wzruszeniem żegnali kapłanów

nał minione lata, wydarzenia i słowa
księdza Ryszarda. - Przez te 31 lat
ksiądz proboszcz odmawiał litanię
do św. Idziego. Myślę, że była ona
odmawiana tak często, że stała się

Uczestnicy biesiady mogli zakosztować znakomitych smakołyków,
przygotowanych przez mieszkańców na czele z KGW

zwanie do tej litanii – podkreślił. - Te
małe wydarzenia pokazują wielkość
tego człowieka. Dziękujemy Bogu
nie tylko za Ryszarda, ale i za dobrego kapłana, bo dzięki temu, że
przyjął kapłaństwo, dziś mamy tyle
powodów do wdzięczności – dodał.

Dalsza część wydarzenia, w ramach „Gościny u św. Idziego”, odbywała się w ogrodach przy sanktuarium. Wszystkie wioski, należące do
mikorzyńskiej parafii – Mikorzyn,
Domanin, Mechnice, Rudniczysko i
Tokarzew – prezentowały swoje miejWszystkie wioski prezentowały swoje talenty,
dziękując przy tym proboszczowi i wikaremu

dziekan dekanatu ostrzeszowskiego,
ks. prałat Leszek Szkopek, skierował słowa do parafian. - Zastanawiamy się: jak to teraz będzie? Ale nie
można się bać. Bóg się zatroszczy o
wszystko – i w życiu księdza prałata

Nie zabrakło pamiątek wręczonych
proboszczowi przez parafian

częścią jego życia. Wiele wezwań z
niej pochodzących obrazuje życie
księdza Ryszarda: święty Idzi – Boga
nade wszystko miłujący, wzorze
miłości braterskiej, pokorny sługo
Chrystusa, zbawienny rady dawco...

Swoją wdzięczność wyrazili także
parafianie. Wzruszenie odbierało
głos nie tylko wiernym, ale też księdzu Ryszardowi. - Tutaj, w Mikorzynie, zostawiam swoje serce – podsumował.
Eucharystia nie była jedynym
elementem uroczystości – po jej zakończeniu w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie zabrzmiała muzyka
operowa. Zespół „Głosy Aniołów”

scowości i talenty, dziękując przy tym
odchodzącemu na zasłużoną emeryturę proboszczowi oraz kończącemu
posługę w tym sanktuarium księdzu
wikariuszowi. Uczestnicy biesiady
mogli też zakosztować znakomitych
smakołyków, przygotowanych przez
mieszkańców poszczególnych wiosek na czele z Kołami Gospodyń
Wiejskich.
KR
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Aktualności

informacje
W powiecie kępińskim podczas tegorocznej sesji wiosennej w szkołach dla młodzieży do
egzaminu maturalnego przystąpiło 361 uczniów, czyli 94,8% absolwentów. Maturę zdało
294 uczniów, tj. 81,4% i jest to wynik nieznacznie wyższy zarówno od średniej wojewódzkiej, jak i krajowej

Powiatowy wynik matur powyżej średniej

Stuprocentowa frekwencja
w ogólniakach
W naszym powiecie do egzaminu
maturalnego przystąpiło 100% absolwentów liceów ogólnokształcących.
W Liceum Ogólnokształcącym
nr I w Kępnie do egzaminu przystąpiło 113 uczniów, z czego egzamin
zdało 112, tj. 99,1%.
W Liceum Ogólnokształcącym
nr II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie do egzaminu
maturalnego przystąpiło 56 uczniów, z
czego egzamin zdało 54, czyli 96,4%.
Spośród 3 uczniów, którym się
nie powiodło, wszyscy nie zdali po
jednym egzaminie i mają prawo
przystąpić w sierpniu do egzaminu

poprawkowego. W LO nr I - 1 uczeń
nie zdał egzaminu pisemnego z języka polskiego. W LO nr II - 1 uczeń nie
zdał egzaminu pisemnego z języka
polskiego, a 1 - języka angielskiego.
Średnia zdawalność powiatu kępińskiego w tym typie szkół jest o kilkanaście procent wyższa niż średnia
krajowa i wojewódzka.
Tradycyjnie problem
z królową nauk
Do egzaminu w powiecie przystąpiło 90,6% absolwentów techników (Technikum nr 1 – 94,8%, Technikum nr 2 – 83,3%).
W Technikum nr 1 w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na
134 absolwentów do matury przy-

stąpiło 127, z czego egzamin zdało
97 uczniów. Po jednym egzaminie
nie zdało 23 uczniów i mają oni prawo przystąpić w sierpniu do egzaminu poprawkowego. W tej szkole:
18 uczniów nie zdało matematyki, 9
- języka angielskiego pisemnego, 3 języka angielskiego ustnie, 3 - języka
niemieckiego pisemnego, 3 - języka
polskiego pisemnego i 4 - ustnego.
W Technikum nr 2 w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Kępnie do egzaminu maturalnego
przystąpiło 65 uczniów z 78 absolwentów, z czego egzamin zdało 31.
Po jednym egzaminie nie zdało 18
uczniów i mają oni prawo przystąpić
w sierpniu do egzaminu poprawko-

wego. Tutaj: 20 uczniów nie zdało
matematyki, 16 - języka angielskiego
pisemnego, a 6 - ustnego, 4 uczniów
nie zdało języka niemieckiego pisemnego, 9 - języka polskiego pisemnego
i 4 - ustnego.
Łącznie w szkołach dla młodzieży do egzaminu maturalnego przystąpiło 361 uczniów (czyli 94,8%
absolwentów), z czego zdało 294
uczniów, tj. 81,4%. Jest to wynik nieznacznie wyższy zarówno od średniej wojewódzkiej jak i krajowej. Z 67
uczniów, którzy nie zdali, 44 nie zdało tylko jednego przedmiotu i może

przystąpić w sierpniu do egzaminu
poprawkowego.
„Dorośli” polegli
W Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 do egzaminu przy stąpiło 2 słuchaczy i żaden go
nie zdał. 		
Oprac. bem

ZDAWALNOŚĆ PROCENTOWA
BEZ PODZIAŁU NA TYPY SZKÓŁ
Kraj
Wielkopolska
Powiat kępiński

- 80,5%
- 80,5%
- 81,4%

ZDAWALNOŚĆ PROCENTOWA
W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY
			
Kraj
Wielkopolska
Licea
ogólnokształcące

86,4%

85,0%

Powiat		
W tym:
kępiński
LO nr I		 LO nr II w ZSP nr 1
98,2%

99,1%		

96,4%

Kraj
Wielkopolska
Powiat		
W tym:
			
kępiński
Technikum nr 1		 Technikum nr 2
				
ZSP nr 1		
ZSP nr 2
Technika

70,5%

73,3%

66,7%

76,4%		

47,7%

O komentarz do wyników tegorocznych matur w powiecie kępińskim poprosiliśmy
Andrzeja Jóźwika, naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie

Bardzo wysoka zdawalność w liceach
W powiecie kępińskim w sesji
wiosennej do egzaminu przystąpiło
361 uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, co stanowi 94,8%
absolwentów. Należy podkreślić, że
dość wysoki procent uczniów, którzy
chcą zdawać maturę, utrzymuje się w
naszym powiecie od wielu lat. W liceach wyniósł on 100%, a w technikach
wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o
około 2% i wyniósł 90,6%.
Egzamin zdało 294 uczniów, tj.
81,4%. Wynik ten jest nieznacznie
wyższy od średniej Wielkopolski i kraju (80,5 i 80,5%). Z 67 uczniów, którym
się nie powiodło, aż 44 nie zdało tylko
jednego egzaminu i w sierpniu będą
mogli przystąpić do sesji poprawkowej. Stąd procent zdawalności po sesji
poprawkowej będzie zapewne o wiele
wyższy. Niestety, 22 uczniów, tj. 6,6%
przystępujących do egzaminu, zakończy tę sesję niepowodzeniem.
Dokonując analizy ze względu na
typy szkół, należy zauważyć, że podobnie jak w latach ubiegłych wyższą

Źródło: www.oke.poznan.pl

Źródło: www.oke.poznan.pl

wyniki egzaminu maTuralnego w szkołach prowadzonych przez powiat kępiński w 2019 roku - sesja wiosenna
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zdawalność osiągnęły licea. W powiecie kępińskim jest ona bardzo wysoka w obu liceach i średnio wyniosła
98,2 %, przy średniej w Wielkopolsce
85,0 %, a w kraju 86,4 %. W Liceum
Ogólnokształcącym nr I im. mjra H.
Sucharskieg ze 113 uczniów egzamin
zdało 112, tj. 99,1%, a w Liceum Ogólnokształcącym nr II w ZSP nr 1 z 56
uczniów zdało 54, tj. 96,4 %.
Tradycyjnie w całym kraju niższą
zdawalność uzyskali absolwenci techników. W tym roku egzamin w Technikum
nr 1 w ZSP nr 1 zdało 97 uczniów ze 127
przystępujących, a średnia zdawalność
wyniosła 76,4% i była o kilka procent
wyższa od średniej kraju - 70,5% oraz
Wielkopolski – 73,3%. Zdecydowanie
słabsze wyniki uzyskano w Technikum
nr 2 w ZSP nr 2, gdzie na 65 przystępujących zdało 31 uczniów, tj. 47,7%.
Tak jak w latach ubiegłych najwięcej problemów sprawiła uczniom
matematyka. 38 uczniów nie poradziło sobie z tym przedmiotem. To około
10,5% przystępujących do matury, podobnie jak w roku ubiegłym. Wszyscy
to uczniowie techników. To w tym typie szkoły wyraźnie widać zbyt małą
liczbę godzin matematyki w planach
nauczania. Powiat Kępiński dostrzegając problem, każdego roku finansuje dodatkową godzinę matematyki w
klasach maturalnych. Drugim egzaminem, z którym podobnie jak w latach
ubiegłych mieli w tym roku problem
maturzyści, był pisemny egzamin z
języka angielskiego. Dla 26 uczniów
zakończył się on negatywnie. Należy
jeszcze dodać, że 14 uczniów nie poradziło sobie z pisemnym egzaminem z
języka polskiego.
W całym kraju egzamin maturalny
zdało około 80,5% przystępujących do
matury, to wynik zbliżony do wyników
z lat ubiegłych. W powiecie kępińskim
egzamin zdało około 81,4 %, czyli wynik jest nieznacznie wyższy od średniej
krajowej. Zapewne poprawi się on jeszcze po sierpniowej sesji poprawkowej.
Wyniki matur będą tematem głębokiej i szczegółowej analizy, jaką dyrektorzy wraz z radami pedagogicznymi
będą musieli przeprowadzić w swoich
placówkach.

Ogłoszenie

reklama
Nowa kuracja usuwa problemy z erekcją – efekt potwierdzony przez 37 233 mężczyzn

Substancja z Harvardu

ROZPALA LIBIDO,
Prof. Thomas Adler z Harvardu

3-krotnie wydłuża erekcję
i zwiększa grubość wzwodu o 30%

„Uratował moje małżeństwo...”
Wystarczą 24 godziny, aby Twój penis odzyskał sztywność
Przez 5 lat nie miałem udanego seksu, bo jedyne co
i sprawność. Jak pokazują wyniki badań klinicznych – nawet osoby,
mogłem zaoferować żonie to 3-4 minuty gumowatej
które nie miały pełnej erekcji od miesięcy, znów mogą uprawiać
erekcji. Kiedyś kochaliśmy się 2-3 razy w tygodniu,
seks 2, a nawet 3 razy dziennie. Ta metoda przywraca pełny, sztywny
a teraz żona była tak poirytowana moimi występami
wzwód i młodzieńczą sprawność seksualną nawet 90-latkom.
w sypialni, że przestaliśmy wcale próbować... Musiałem coś z tym

N

ie ma powodu, żeby
mężczyzna nie miał satysfakcjonującego seksu
do 90-tki – twierdzi profesor Thomas Adler; twórca nowej
kuracji przeciw impotencji. ,,Odkryliśmy, że męski organizm jest genetycznie zaprogramowany do erekcji,
a zaburzenie wzwodu jest nienaturalne i trzeba z nim walczyć”.

Co się zmieniło w życiu
37 233 mężczyzn?

Zespół genetyków klinicznych
z Harvardu opracował nową, naukową metodę polegającą na biostymulacji ciał jamistych penisa.
Bazuje na odkryciu trzech noblistów
z medycyny (Ferid Murad, Robert
Furchgott i Louis Ignarro). Opisali oni naturalny związek (tlenek
azotu), który zwiększa transport
krwi do penisa, poprawia krążenie
i wzmacnia prostatę.

PRZED:

PO:

a Zwiększa produkcję testosteronu
w jądrach – apetyt na seks jak
u 20-latka.
a Zwiększa ilość hormonu wzrostu – penis jest grubszy
o 25-30%.
a Zwiększa wrażliwość penisa
na bodźce – lepszy seks
i intensywne orgazmy.
Jego skuteczność potwierdzają relacje tysięcy mężczyzn, którzy nie
mogli ukryć zachwytu. Ich gumowate erekcje w ciągu 24-72 godzin
zastępował pełny, stalowy wzwód.
Niektórzy odzyskali sprawność po
latach impotencji, inni rozprawili
się z niedoborem testosteronu (tzw.
starczy popęd) i erekcją zbyt krótką, by doprowadzić partnerkę do
orgazmu. Kobiety mówiły, że nie
pamiętają, by przed kuracją seks
z partnerem był tak intensywny
i pełen doznań. Niestety, dotychczas z tej metody mogli korzystać
tylko wybrani.

Jak odzyskać dobry seks bez
chemii i krępujących badań?
Kuracja prof. Adlera poszerza
naczynia krwionośne w penisie
dzięki dostarczeniu bioaktywnego Ruscus Aculeatus L. umożliwiając pełne rekcje i zwiększenie grubości nawet o 25-30%.

Na bazie tego odkrycia zespół specjalisty Adlera stworzył pierwszy
środek na potencję, który wykorzystuje wpływ tlenku azotu. Analiza
testów laboratoryjnych i badania
konsumenckie mężczyzn potwierdziły, że pomaga w walce z impotencją na czterech płaszczyznach:
a Poszerza naczynia krwionośne
– 3 x mocniejsze i dłuższe o 20
minut erekcje.

Wyjaśnia profesor Thomas Adler,
twórca nowej metody:
„Metoda aktywnej biostymulacji
komórek nie opiera się na środkach na bazie kwasów czy inhibitorów fosfodiesterazy (stosowanych w popularnych tabletkach na
potencję). To wyłącznie naturalne
substancje, które odblokowują
erekcję, pobudzają libido i przywracają sprawność seksualną.
Najważniejszy z nich jest bioaktywny ekstrakt Ruscus Aculeatus L. Dzięki niemu w penisie produkowany jest
tlenek azotu, który rozszerza arterie
i umożliwia dopływ krwi do penisa.
Niestety, dotychczas jego produkcja
była droga i kosztowała około 1000
dolarów za miesięczną kurację”.

zrobić, żeby nie zostać rogaczem. Gdy zobaczyłem artykuł o nowej
metodzie na potencję, nie czekałem. W poniedziałek zamówiłem,
w środę dostałem dyskretną przesyłkę, a w czwartek obudziłem się
ze sztywnym, gotowym do akcji członkiem. Nie muszę mówić,
co było potem...”
Adam F., 54 lata
Jej skuteczność nie pozostawia złudzeń. Problemem był
koszt technologii produkcji, tak
wysoki, że stać na nią było tylko nielicznych bogaczy. Wszystko zmieniło się, gdy wygasł
monopol na produkcję bioaktywnego ekstraktu Ruscus Aculeatus L.
w USA. Dzięki temu koszty walki
z impotencją spadły z 1000 do 100
dolarów miesięcznie!
100 dolarów to dla Polaków wciąż
dużo. Prof. Adler nawiązał więc
współpracę z Klubem Seniora, omijając pośredników i wielkie koncerny. Dlatego jeśli mieszkasz w Polsce
i urodziłeś się przed 1990 rokiem,
możesz już teraz sprawdzić metodę genetyków z Harvardu za udział
w Klubie Seniora nie za 1500, nie za
323, tylko za 97 zł!

Profesor Adler ostrzega
„Jeśli tak samo jak 70% mężczyzn
po 40. roku życia, masz problem
ze wzwodem – nie lekceważ tego.
Prędzej czy później kompletnie stracisz pewność siebie
i przestaniesz czuć się jak
prawdziwy mężczyzna. Najpierw będziesz uprawiać seks raz

na miesiąc, potem tylko kilka razy
w roku... Tak nieregularne stosunki zrujnują Twoje małżeństwo oraz
spowodują kłopoty psychiczne
i zdrowotne (problemy z prostatą
czy nadciśnieniem)”.

Jak pokonać problemy
z erekcją w 24 godziny?

Badania dowodzą, że 9 na 10
osób może odzyskać potężny, silny wzwód dzięki metodzie aktywnej biostymulacji ciał jamistych – bez badań i wizyt
u specjalistów.
Jeśli Ty też chcesz mieć erekcje
silne jak w młodości, oto, co powinieneś zrobić: nie wysyłaj pieniędzy
z góry, nie zamawiaj drogich kuracji. Zadzwoń pod dyskretny
numer (rozmowy są prywatne
i nie są nagrywane), aby otrzymać specjalne dofinansowanie
uczestnictwa w Klubie Seniora.
Przysługuje ono tylko 120 osobom, które zadzwonią pierwsze,
więc lepiej się śpiesz. A za kilka
dni Twoja małżonka będzie tak
zachwycona Twoją sprawnością
seksualną, że nie wypuści Cię z
łóżka przez cały dzień... T
YL

18 liKO do
pca

! tanie%j!
70% TANIEJ DLA PIERWSZYCH 120 OSaÓB
2019 r.,
70

do 18 lipc
Pierwsze 120 osób, które zadzwoni
czas preparat
dostanie 70% zniżki! Otrzymasz wów
era za udział w Klubie
biostymulujący na potencję prof. Adl
97 zł (przesyłka GRATIS)!
Seniora zamiast za 323 zł, tylko za

Zadzwoń: 81 300 35 34
ych opłat)
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkow
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00 – 20:00
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Policja

straż pożarna

Młodzi uczyli się, jak ratować

włączyć się w ćwiczenia razem z
OSP Świba i OSP Bralin, która jako
jednostka wodna jest bardzo dobrze
wyposażona w odpowiedni sprzęt.
Zaproszenie przyjęła też KP PSP
Kępno i wzięła udział w ćwiczeniach
ze swoim sprzętem wodnym. Podczas
wydarzenia przypomniano dzieciom
zasady bezpiecznej kąpieli na akwenie wodnym oraz zasady pierwszej

Dzieci, biorące udział w wydarzeniu,
mogły nabyć umiejętności z zakresu
ratownictwa wodnego

cia pozalekcyjne organizowane przez
OSP Świba, podczas których zdobywały podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.
Młodzi uczestnicy szkoleń wcześniej
odwiedzili również Grabowskie Centrum Ratownicze oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie. Plan zajęć został przygotowany przez nauczyciela ze Szkoły
Podstawowej w Świbie oraz zatwierdzony przez koordynatora powiatowego PSP. Ćwiczenia w Mikorzynie
były okazją do oficjalnego podsumowania turnusu. - Postanowiliśmy

Kierował z 3 promilami
i niebieskim „kogutem” na dachu

3 lipca br., przed południem, oficer dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał informację
o pijanym kierowcy nissana. - Mężczyzna stwarzał realne zagrożenie
w ruchu drogowym, zajeżdżał drogę
innym pojazdom oraz chciał zatrzymać pojazd świadka tego zdarzenia
w bardzo oryginalny sposób, a mianowicie wyciągnął z samochodu
niebieskiego „koguta” i, trzymając
go w ręce, chciał, aby jadący za nim
pojazd zatrzymał się. Obywatele byli
bardzo czujni, informowali na bieżąco oficera dyżurnego o ich lokali-

zacji – poinformował oficer prasowy
KPP Kępno post. Rafał Stramowski.
Dzięki bardzo szybkiej reakcji

funkcjonariuszy udało się zatrzymać
kierującego nissanem. Badanie stanu
trzeźwości dało wynik ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna stracił prawo
jazdy, a za kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości grozi mu
do 2 lat więzienia oraz wysokie
kary finansowe. Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym oraz
używanie sygnałów świetlnych w
postaci niebieskich świateł błyskowych zostanie sporządzony
wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kępnie. Oprac. KR

Pożar trawy w miejscowości Młynarka

Świadkowie walczyli z pożarem
gaśnicami samochodowymi

pomocy i ratownictwa wodnego
– podkreślił prezes OSP Mikorzyn
Włodzimierz Kemski. - Celem całego cyklu szkoleń było wzbudzenie u
najmłodszych pozytywnego nawyku
reagowania na czyjąś krzywdę oraz
nabycie podstawowych umiejętności
w zakresie alarmowania i pierwszej
pomocy – podsumował członek Zarządu OSP Świba Sławomir Szych.
Dzień zakończył się wspólnym
ogniskiem, podczas którego dzieci mogły podzielić się wrażeniami i
zdobytą wiedzą.
KR

Ćwiczenia w Mikorzynie były okazją
do oficjalnego podsumowania turnusu

W czwartek, 4 lipca br., około godziny 15.11, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o pożarze trawy w miejscowości Młynarka. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz OSP Słupia. - Po
przybyciu na miejsce pierwszych

jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar trawy na
poboczu drogi, o powierzchni około 10 m2. Osoby postronne podjęły
próbę ugaszenia pożaru za pomocą
gaśnic samochodowych przed przybyciem służb ratunkowych – relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski. - Działania
strażaków polegały na zabezpiecze-

W pobliżu dworca PKP w Trzcinicy młoda sarna wpadła
do studzienki

Strażacy ratowali
młodą sarnę

niu miejsca zdarzenia oraz podaniu
jednego prądu wody w natarciu na
pożar, co doprowadziło do jego ugaszenia – mówi.
Dzięki reakcji osób postronnych
pożar udało się opanować we wstępnej fazie rozwoju. Gdyby nie ich reakcja, spaleniu mogły ulec pobliskie
płody rolne.
Oprac. KR
Fot. KP PSP Kępno

21 czerwca br. na akwenie wodnym w Mikorzynie odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego, w których udział wzięły jednostki:
OSP Świba, OSP Mikorzyn i OSP
Bralin, a także Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kępnie. Obserwatorami ćwiczeń i ich uczestnikami były
również dzieci, uczęszczające w ciągu minionego roku szkolnego na zaję-

Dzięki informacji przekazanej przez świadka, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali pijanego kierowcę. Badanie wykazało, że mieszkaniec powiatu kępińskiego miał
w wydychanym powietrzu ponad 3 promile alkoholu

Fot. KPP Kępno

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na akwenie
wodnym w Mikorzynie

W piątek, 5 lipca br., około godziny 20.24, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o młodej sarnie, która wpadła do studzienki w pobliżu dworca
PKP w Trzcinicy. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Trzcinica. - Sarna znajdowała się w
studzience na głębokości około 2 m. Działania strażaków polegały na dotarciu do zwierzęcia oraz wydobyciu go ze studzienki – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski. 		
Oprac. KR

23 czerwca 2019 r. odbył się powiatowy festyn z okazji święta najmłodszych, który zorganizowany został przez strażaków ochotników z Trzebienia

Powiatowy Dzień Dziecka w Trzebieniu
Imprezę zorganizowała jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej Trzebień

29-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego został zatrzymany

Naruszył nietykalność
cielesną policjanta

6 lipca br., po godzinie 17.00,
w miejscowości Piotrówka 29-letni
mieszkaniec powiatu kępińskiego
znieważył oraz naruszył nietykalność
cielesną jednego z kępińskich funkcjonariuszy. Mężczyzna natychmiast
został zatrzymany. Jak się okazało,

8

był nietrzeźwy – w wydychanym powietrzu miał ponad 3,5 promila alkoholu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie pod nadzorem prokuratury.
Oprac. KR

Bogaty program imprezy i liczne animacje
przyciągnęły do Trzebienia całe rodziny
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w ramach dofinansowanego przez Powiat Kępiński zadania publicznego.

Bogaty program i animacje przyciągnęły liczne grono najmłodszych.
W przygotowanych konkursach rywalizowały całe rodziny.
Podczas festynu dzieci miały
okazję zapoznać się z pracą strażaka
oraz sprzętem wykorzystywanym
podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
Odbył się pokaz akcji ratowniczej
w wykonaniu dzieci. Za zaangażowanie i wysiłek włożony w jego przygotowanie młodzi strażacy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami.
Jedną z atrakcji był także przyjazd zabytkowego magirusa, należącego do jednostki OSP Kępno.
Oprac. bem

Wiadomości

informacje
Biesiada Nocy Świętojańskiej w Mikorzynie

Pierwszy Rodzinny Rajd Rowerowy „Na powiatowym szlaku” za nami

Noc cudów i magiczna podróż w czasie

Zadebiutowali na powiatowym szlaku
Ponad 40 przemierzonych kilometrów. Ponad 35 stopni Celsjusza i pełne słońce. Ponad 70 uczestników gotowych, by dojechać do Ustronia koło
Opatowa – tak można by posumować
pierwszą odsłonę powiatowego przedsięwzięcia.
W niedzielę, 30 czerwca br., punktualnie w południe spod siedziby Starostwa Powiatowego w Kępnie wy-

funkcjonujemy. Nie mamy czasu na
podziwianie widoków, nie zauważamy jak zmieniają się poszczególne
miejscowości, jak zmienia i rozwija
się powiat. Rajd to czas na odpoczynek od codziennego zgiełku, ale także
okazja do poznania naszego regionu
– podkreślił.
Trasa rajdu wiodła przez Baranów,
Jankowy, Słupię pod Kępnem, Mły-

Ponad 70 rowerzystów wzięło udział w pierwszej
edycji powiatowego przedsięwzięcia

startował pierwszy rodzinny rajd. Na
trasę wyruszyli wszyscy chętni: starsi
i młodsi, mniej i bardziej wytrawni
cykliści. Grupie towarzyszył również
na rowerze starosta kępiński Robert
Kieruzal.
Niedzielna wyprawa rowerowa
to jeden z elementów wpisujących się
w obchody 20-lecia samorządu powiatowego. Jak zaznaczył starosta R.
Kieruzal: - W drodze do pracy czy w
ramach dziennych obowiązków i natłoku spraw trudno nam niejednokrotnie zobaczyć, gdzie mieszkamy i

narkę, Biadaszki, Trzebień do Ustronia pod Opatowem.
W Baranowie uczestnicy zawitali
do zabytkowego kościoła pw. św. Andrzeja i Wawrzyńca, gdzie proboszcz
ks. Jerzy Kondal opowiedział o historii tego miejsca i znajdujących się w
świątyni zabytkach.
W Ustroniu był czas na piknik.
Wszyscy chętni mogli oznakować
rower pod okiem funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Policjanci oznakowali około 50
rowerów, przeprowadzili pogadan-

kę na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz prawidłowego zabezpieczania rowerów przed kradzieżą.
Wysłuchano także prelekcji przygotowanej przez Mariana Lorenza, prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi
Kępińskiej, który przybliżył historię
Ustronia.
W drodze powrotnej cykliści zawitali do dworku w Donaborowie.
Późnym popołudniem uczestnicy
rajdu bardzo zmęczeni, ale w wyśmienitych humorach dotarli do Kępna.
- Mówiąc o rajdzie, należy również podziękować strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie,
którzy podjęli się zabezpieczenia tego
przedsięwzięcia - zaznacza starosta. Zabezpieczyli wszelkie skrzyżowania
na trasie, przygotowani do udzielenia pomocy zarówno medycznej, jak
i technicznej, przez cały czas czuwali
nad bezpieczeństwem rowerzystów.
Ukłony należą się również policjantom z Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie, którzy zabezpieczyli przejazd
przez krajową jedenastkę w Baranowie oraz włączyli się w akcję znakowania rowerów - wylicza R. Kieruzal,
podkreślając, iż był to pierwszy, ale na
pewno nie ostatni rajd rowerowy.
Założeniem jest, by corocznie organizować kolejne wyprawy w inny
kraniec powiatu kępińskiego. Intencją organizatorów przedsięwzięcia
jest zachęcenie mieszkańców naszego
powiatu do aktywności i wspólnego
rodzinnego spędzania wolnego czasu
oraz propagowanie turystyki rowerowej i walorów przyrodniczych powiatu kępińskiego.
Oprac. bem

Noc Świętojańska wywodzi się z
ludowych wierzeń. W dawnych czasach była to pora cudów. Wznoszono
sobótkowe stosy, aby przy pomocy
ognia i zebranych ziół odpędzić złe
moce. Młodzi ludzie spotykali się,
aby tańczyć wokół ogniska i skakać
przez płomienie, dziewczęta śpiewały pieśni, prosząc św. Jana o miłość
i udane małżeństwo. Śmiałkowie
udawali się do lasu w poszukiwaniu
kwiatu paproci – tego, kto go odnalazł, czekało bogactwo i szczęście.
Ulubioną wróżbą wśród niezamężnych panien było puszczanie wianków na wodę. Dziewczęta przywiązywały ogrodowe i polne kwiaty do
deseczek, zapalały ustawione w środku świece i rzucały stroiki na wodę.
Jeśli wianek płynął bez przeszkód,
oznaczało to szybkie zamążpójście.
Zaplątanie się wianka w przybrzeżnych zaroślach, jego zatonięcie, spalenie lub zgaszenie świecy było wróżbą niepomyślną.
Dziś ten czerwcowy wieczór jest
okazją do wyjątkowych spotkań z
historią, podczas których można poznać dawne, polskie zwyczaje. Warto
o nich pamiętać, ponieważ są częścią
naszej rodzimej tradycji. Kupalnocka

przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mikorzynie pod
opieką Lidii Kubot i Justyny Geide.
Inscenizacja nawiązała do przesądów
i tradycji kultywowanych przed wiekami. Przypomniała też ludziom, że
według starych wierzeń Noc Świętojańska była czasem niebezpiecznym
– złe siły starały się przejąć władzę
nad światem. Dopełnieniem inscenizacji były ogniska rozpalone nad
brzegami stawu – wierzono, że ogień
ma magiczną moc oraz odpędza od
ludzi i domostw złe moce.
Podczas biesiady w Mikorzynie
zaprezentowano również najpopularniejszy zwyczaj świętojański –
dziewczęta, z pomocą strażaków z
jednostki OSP Bralin, wypuściły na
wodę wianki przygotowane przez
mieszkańców. Widowiskowy charakter wydarzenia podkreślało miejsce
i czas przedstawienia – zapadający
zmrok, światło bijące od ognisk, płynące po wodzie wianki – wszystko to
tworzyło niesamowity nastrój, przenoszący uczestników w dawne czasy.
Wianki puszczone na wodę wzięły
udział w konkursie, podzielonym na
dwie kategorie: osoby indywidualne
oraz jednostki OSP. Autorzy najpięk-

Turniej „W drodze do reprezentacji” w Istebnej

Wielka rywalizacja młodych piłkarzy

Od 28 do 30 czerwca br. zawodnicy z Klubu Piłkarskiego Krążkowy –
sekcja żak brali udział w turnieju „W
drodze do reprezentacji” w Istebnej.
W ciągu trzech dni rozgrywali zacię-

te i wyrównane mecze z 12 drużynami z różnych zakątków Polski. Pomimo wysokiego poziomu rywalizacji,
zdenerwowania, zmęczenia i upału,
młodzi zawodnicy wywalczyli wy-

sokie, piąte miejsce. Wszystkie dzieci
zostały nagrodzone pamiątkowymi
medalami. Gra w finale takiego turnieju jest ogromnym sukcesem.
KR

Dziewczęta, z pomocą strażaków z jednostki OSP Bralin,
wypuściły na wodę wianki przygotowane przez mieszkańców

jest też okazją do spotkań ze śpiewem, tańcem, integracji społeczności
oraz miłego spędzenia czasu.
Taką okazję stworzyła również
Noc Świętojańska w Mikorzynie,
która odbyła się już czwarty raz. 22
czerwca br. mieszkańcy Mikorzyna, sąsiednich wiosek, ale i całego
powiatu, spotkali się, by wspólnie
przypomnieć sobie ludowe zwyczaje. Organizatorem wydarzenia jest
Stowarzyszenie Społeczne im. Mikory i Rada Sołecka w Mikorzynie
przy współudziale Koła Gospodyń
Wiejskich w Mikorzynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikorzynie.
Impreza została dofinansowana przez
Gminę Kępno w ramach konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych
oraz przez sponsorów.
Biesiadę uroczyście rozpoczął
sołtys Mikorzyna, radny Rady Miejskiej w Kępnie, Adam Tęsiorowski. Tradycyjnie część artystyczną,
opartą na ludowych wierzeniach,

niejszych wianków zostali wyróżnieni przez jury i otrzymali nagrody.
Na wszystkich przybyłych czekały także pyszne kiełbaski z grilla,
przygotowane przez gospodarzy oraz
chleb ze smalcem i gofry w wykonaniu pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.
O bezpieczeństwo przybyłych zadbały jednostki OSP z terenu gminy
Kępno, z kolei zaprzyjaźniona jednostka OSP Bralin zabierała chętnych
w krótki rejs motorówką po mikorzyńskim stawie. Całość zwieńczył
pokaz fajerwerków, które tej nocy
symbolizowały zakwitający, magiczny kwiat paproci, oraz wspólna
zabawa przy muzyce. - Ta impreza
wspaniale przyjęła się na naszym
terenie, przybywa wielu mieszkańców i gości. Już teraz zapraszamy
na przyszłoroczną edycję Nocy Świętojańskiej, bo będziemy obchodzić
mały jubileusz, 5 lat – podsumował
sołtys A. Tęsiorowski.
KR

Tygodnik Kępiński 11 lipca 2019

9

Region

ogłoszenia
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2019, nr 28 (1204)

Gmina Bralin otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 80.000 zł na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie w ramach modułu 3. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu”, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Gmina Bralin z dofinansowaniem
na doposażenie stołówki

W kwietniu br. Gmina Bralin
złożyła wspólny wniosek o udziele-

nie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach programu

Bralińska szkoła, jako jedyna w gminie i powiecie kępińskim, znalazła
się w gronie dofinansowanych placówek. Fot. www.dlazaradnych.pl

91. urodziny mieszkanki Chojęcina – Parceli

Jubileusz pani Leokadii

Z okazji 91. urodzin pani Leokadii wójt
wręczył jubilatce kosz upominkowy

w dwóch szkołach podstawowych z
terenu gminy. Bralińska podstawówka, jako jedyna w gminie i powiecie
kępińskim, znalazła się w gronie
wybranych do dofinansowania. W
całym województwie wielkopolskim
dofinansowanie otrzyma jedynie 77
szkół.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane na gruntowny remont pomieszczenia oraz zakup niezbędnych
termosów i naczyń do wydawania
posiłków. Uruchomienie dodatkowej stołówki umożliwi wszystkim
uczniom skorzystanie z posiłków w
szkole w porze obiadowej.
Całkowity koszt remontu to
100.000 zł. Gmina Bralin wniesie w
zadanie wkład własny w wysokości
20.000 zł.			
KW
2 lipca br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś wraz z kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeną
Urbańską oraz sołtysem sołectwa
Chojęcin – Parcele Krystyna Kosik
mieli przyjemność gościć u Leokadii
Długowskiej, mieszkanki Chojęcina
– Parcele, która 30 czerwca br. obchodziła swoje 91. urodziny. Z tej okazji
wójt wręczył jubilatce kosz upominkowy wypełniony słodkościami, składając w imieniu swoim oraz
władz samorządowych gminy Bralin
najserdeczniejsze życzenia kolejnych
lat życia w dobrym zdrowiu, miłości
oraz samych szczęśliwych chwil w
otoczeniu najbliższych. Całość spotkania przebiegała w pełnej serdeczności atmosferze. Uroczystość wraz z
panią Leokadią obchodziły jej dzieci,
wnuczęta oraz prawnuczęta. Wójt
gminy Bralin podkreślił, że jest to
piękny przykład przekazywania tradycji domu opartego na wielopokoleniowej rodzinie.		
KW

Podpisana została umowa na zakup terenu pod halę sportową pomiędzy Gminą Bralin
a dotychczasowym właścicielem terenu

Będzie hala sportowa w Bralinie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

28 czerwca br. została podpisana umowa na zakup terenu pod halę
sportową pomiędzy Gminą Bralin,
reprezentowaną przez wójta Piotra

Hołosia, a dotychczasowym właścicielem terenu Anną Górecką. - Hala
sportowa od wielu lat była ważnym
tematem dla wszystkich mieszkań-

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.

10

Tygodnik Kępiński 11 lipca 2019

Podczas podpisania umowy na
zakup terenu pod halę sportową

ców naszej gminy i w tym momencie
marzenia mogą zacząć się spełniać
– mówi wójt. - Bardzo cieszę się z
zakupu tego terenu, ponieważ budowa pełnowymiarowej hali sportowej
była i jest priorytetem podstawowym
na tę kadencję. Obiecałem mieszkańcom gminy Bralin halę sportową
w czasie kampanii wyborczej, a dzisiaj z dumą i radością mogę powiedzieć – zaczynamy realizować ten cel
– podkreśla.
W skład pozyskanej nieruchomości wchodzą trzy działki o łącznej powierzchni 0,3379 ha. Wartość zakupu
to 192.603,00 zł. Cel pozyskania tego
terenu został określony w akcie notarialnym jako „Realizacja celu publicznego – budowa hali sportowej”.
KW

Region

gmina
echo rychtala
lipiec 2019, nr 27 (894)

W biegu wystartowali nie tylko dorośli,
ale także dzieci w różnym wieku

W ramach Dni Rychtala odbył się IV Bieg Rychtalaka

Rychtal pełen sportu i rozrywki
Tegoroczny, IV Bieg Rychtalaka
to wyjątkowe wydarzenie, nie tylko
ze względu na bardzo dobre oceny
biegaczy co do organizacji imprezy, ale przede wszystkim na fakt
upamiętnienia nadania Szkole Podstawowej w Rychtalu imienia Ojca

Ojciec płk Konrad Stolarek urodził się 31 października 1913 r. w
Rychtalu. Po ukończeniu Liceum Humanistycznego w Kępnie wstąpił do
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a następnie ukończył studia
teologiczno-filozoficzne w Wyższym

Podczas Dni Rychtala odbył się
pokaz walk taekwondo

Konrada Stolarka. Organizatorami
biegu byli: Urząd Gminy w Rychtalu, Parafia pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela w Rychtalu, Niepubliczny
Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „PRIMUS”
S.C. Rychtal oraz stowarzyszenia
działające na terenie gminy Rychtal.

Seminarium Duchownym w Obrze.
Tam też 12 czerwca 1938 r. otrzymał
święcenia kapłańskie. Na początku został redaktorem miesięcznika
„Oblat Niepokalanej” oraz współpracownikiem katowickiego dziennika
„Polonia”. Po ukończeniu Szkoły
Podchorążych Piechoty w Coëtqu-

idan został kapitanem i kapelanem
pierwszej Dywizji Grenadierów, z
którą brał udział w walkach w Wogezach – na Linii Maginota. W kwietniu 1941 r. przez Hiszpanię i Portugalię przybył do Wielkiej Brytanii,
gdzie został mianowany kapelanem
w dywizjonach lotnictwa myśliwskiego oraz podjął współpracę z Sekcją Polską Radia BBC w Londynie.
Zdemobilizowany w 1946 r. przybył
do Francji, gdzie był współzałożycielem i ekonomem Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej. W 1954 r. o.
Stolarek założył i redagował wydawany do dziś miesięcznik „Niepokalana”, przeznaczony dla Polaków
na emigracji w Europie i Kanadzie.
Pięć lat później objął stanowisko
dyrektora tygodnika „Głos Katolicki”, pisma Polskiej Misji Katolickiej we Francji. O. Konrad Stolarek
zmarł 2 lutego 2007 r. w Maisnil-lèsRuitz we Francji. Jako pierwszy z kapelanów został odznaczony Orderem
Virtuti Militari V klasy. Otrzymał też
Złotą Bojową Odznaką Spadochroniarską oraz wiele innych odznaczeń.
W całej swojej pracy cechowała go
odwaga, poświęcenie, pracowitość,

X sesja Rady Gminy Rychtal

Jednogłośnie „za”
wotum zaufania i absolutorium

miłość i poszanowanie drugiego
człowieka. Był powszechnie lubiany,
o pogodnym usposobieniu, bardzo
skromny i uczciwy. Żył, by pomagać
innym. Był kapłanem, żołnierzem,
harcerzem, redaktorem, tłumaczem,
wykładowcą, wychowawcą młodzieży i organizatorem życia polonijnego.
W Rychtalu nauczył się kochać Boga
i Ojczyznę.
Znamienitość postaci i zasługi
o. płk. Konrada Stolarka dodatkowo
zwiększały motywację do tak licznego biegu, który miał miejsce 29
czerwca br. Zawodnicy wystartowali
na sygnał wójta gminy Rychtal Adama Staszczyka. Impreza biegowa
składała się z biegu głównego na dy-

wójta puchary w kategorii najstarszych zawodników. To wyróżnienie
otrzymali: Dorota Dirbach-Poprawa i Zenon Puszczewicz.
Po zakończeniu biegów, które
stanowiły integralną część Dni Rychtala, odbyły się występy artystyczne
dzieci i młodzieży, utwory bajkowe
i animacje, które przedstawiła grupa
Dance&Show – „Elza i przyjaciele”
oraz pokazy walk taekwondo w wykonaniu grupy pod kierownictwem
Małgorzaty Nowakowskiej. Następnie, w trakcie koncertu zespołu
„BASTA” i po jego zakończeniu,
cała społeczność zgromadzona na
rychtalskich obiektach sportowych
bawiła się w rytmach disco-polo i

Społeczność zgromadzona podczas Dni Rychtala
bawiła się znakomicie przy muzyce

stansie 10 km dla zawodników pełnoletnich oraz biegów towarzyszących,
których celem jest popularyzacja tej
najzdrowszej, uniwersalnej formy
ruchu, promocja gminy Rychtal oraz
propagowanie zasady fair play od
najmłodszych lat. Pierwsze wystartowały przedszkolaki, a następnie gospodynie oraz pozostałe grupy dzieci
w wieku szkolnym i młodzież do 17.
roku życia. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety startowe, okolicznościowe medale, a najlepsi – puchary.
Duże brawa należą się parze
uczestników, która otrzymała z rąk

przy tanecznych dźwiękach muzyki
dyskotekowej. Podczas Dni Rychtal
mieszkańcy mieli okazję posmakować potraw przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich, pracownice Szkoły Podstawowej w Rychtalu oraz Ochotniczą Straż Pożarną w
Rychtalu. Nikt nie spodziewał się, że
uczestnikom dyskoteki wystarczy sił,
by bawić się do białego rana. Można
jedynie przypuszczać, że dobra atmosfera i sprzyjająca pogoda przyczyniły się do udanej organizacji Dni
Rychtala.
Oprac. KR

WYNIKI IV BIEGU RYCHTALAKA

27 czerwca br. odbyła się X sesja Rady Gminy Rychtal, podczas
której wójt Adam Staszczyk jednogłośnie otrzymał wotum zaufania
oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 r. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych
środków kontroli Rady Gminy nad
działalnością wójta. Po zakończeniu
roku budżetowego Rada ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej gminy.
Podczas sesji wójt pokrótce omówił

przedłożony radnym raport o stanie
gminy za 2018 r.
Po przeprowadzonych głosowaniach wójt przypomniał, iż wykonanie budżetu jest zrealizowane na
bardzo wysokim poziomie. W tym
miejscu podziękowania otrzymała poprzednia Rada Gminy wraz z
wójtem Czesławem Balcerzakiem,
który zaplanował budżet i przez
większość roku go realizował. - Do
wykonania budżetu zgodnie z planami przyczynili się także obecni radni,

sołtysi oraz pracownicy urzędu gminy, którym należy za miniony rok podziękować – dodał wójt A. Staszczyk.
Otrzymanie absolutorium nagrodzone zostało przez radnych oraz gości
gromkimi brawami.
Ponadto na niniejszej sesji podjęto uchwały dotyczące zmian budżetu
i w budżecie gminy Rychtal na 2019
r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rychtal na lata
2019-2039.
R.A. – UG Rychtal

Bieg główny – kobiety:
1. Dominika Duczmal (Team Moutainfuel
Polska/Sparta Ultra Team)
2. Kinga Gierak (KS Leniwiec)
3. Urszula Kurek (Hanulin)
Bieg główny – mężczyźni:
1. Dawid Mazurkiewicz (Kluczbork)
2. Damian Dyduch (KS Gepard Kępno)
3. Dominik Wylęga (KS Gepard Kępno)
Bieg gospodyń:
1. Ewelina Senenko
2. Alicja Hojeńska
3. Mariola Maryniak
Bieg przedszkolaka – dziewczęta:
1. Michalina Gołaś
2. Milena Bryza
3. Swietłana Jarych
Bieg przedszkolaka – chłopcy:
1. Ksawery Senenko
2. Tomek Trzeciak
3. Karol Kula

Bieg dzieci 7-9 lat – dziewczęta:
1. Maja Lebek
2. Laura Senenko
3. Nadia Oszańca
Bieg dzieci 7-9 lat – chłopcy:
1. Filip Mońka
2. Nikodem Maryniak
3. Ksawery Kałus
Bieg dzieci 10-14 lat – dziewczęta:
1. Alicja Tomicka
2. Iga Nowak
3. Milena Gawrońska
Bieg dzieci 10-14 lat – chłopcy:
1. Dominik Piontek
2. Nikodem Skiba
3. Nataniel Świerczyński
Młodzież do 17 lat:
1. Filip Namyślak
2. Denis Gatner
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gmina
kurier baranowa
lipiec 2019, nr 28 (1123)
Jubileusz 10-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie – Osiedle Murator

Od kilku lat wśród jednostek samorządu terytorialnego obserwujemy tendencję do eksponowania osiągnięć poprzez udział
w różnego rodzaju rankingach. Grono finalistów, a w szczególności zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, są przedstawiani
jako wzór i dobry przykład do naśladowania. W tym roku takim
wzorem po raz kolejny jest gmina Baranów

Gmina Baranów
najlepsza w Wielkopolsce

Strażacy świętowali
22 czerwca br. jubileusz 10-lecia istnienia obchodziła Ochotnicza
Straż Pożarna w Baranowie – Osiedle Murator. Obchody rozpoczęły się
mszą świętą w intencji strażaków,
ich rodzin oraz druhów, którzy odeszli na wieczną służbę, w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego na Osiedlu
Murator.
Następnie pod strażnicą odbył
się uroczysty apel. Dowódca uroczystości, naczelnik jednostki Mateusz
Grzesiak złożył meldunek członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Poznaniu dh Michałowi Błażejewskiemu, po czym nastąpiło wciągnięcie na maszt flagi ZOSP RP. Prezes
jednostki dh Robert Seiffert powitał
wszystkich strażaków, zaproszonych
gości i zebraną lokalną społeczność,
po czym sekretarz Zarządu dh Euge-

niusz Grzesiak przedstawił historię
jednostki.
Uroczystość była okazją do wręczenia medali oraz odznaczeń dla
strażaków-ochotników i osób zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej, po którym przedstawiciele straży

wręczyli okolicznościowe, pamiątkowe statuetki szerokiemu gronu osób,
firm i instytucji za dotychczasową
współpracę, wspieranie oraz zaangażowanie w pracę dla dobra jednostki.
Dh E. Grzesiak został wyróżniony
odznaką Honorową Oddziału Woje-

Strażacy uroczystą defiladą
przeszli pod budynek strażnicy

WYRÓŻNIENI DRUHOWIE

Robert Seiffert
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnict wa”:
wa”: Grzegorz Grądowy
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnict
Pożarnict wa”:
dla
gi
Brązowy Medal „Za Zasłu
zka, Tomasz Seiffert,
Cielic
gorz
Grze
Aleksander Bieluszowski,
Krzysztof Rachel, Karol Skotarski

wództwa Wielkopolskiego „SEMPER
VIGILANT”, co oznacza „Wiecznie
Czuwający”. Odznakę przyznano mu
11 maja br. podczas uroczystości Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Lądku
w powiecie konińskim.
Po wręczeniu wyróżnień głos
zabrali zaproszeni goście. Uroczyste
obchody uświetnił koncert Orkiestry
Dętej OSP Dzietrzkowice oraz fascynacje muzyczne Jacka Klyty. Odbył
się też festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa, któremu towarzyszył pokaz rzeźbiarstwa w drewnie.
Były zabawy i konkurencje dla dzieci oraz quiz dotyczący znajomości
sprzętu przeciwpożarowego. Podczas
imprezy Rada Sołecka przekazała na
ręce prezesa rzeźbę strażaka, która
przyozdobi teren przy remizie OSP.
Ostatnim punktem obchodów 10-lecia była zabawa taneczna dla mieszkańców i przybyłych gości.
Oprac. KR

Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Sport i rekreacja kluczem do
aktywności mieszkańców Jankowych i Grębanina”

Powstaną strefy relaksu w Jankowach i Grębaninie

12

skonałe miejsce w rankingu to na
pewno powód do dumy. Do oceny
jednostek samorządu terytorialnego
przyjmowane są różne kryteria, ale
jeśli są obiektywne, a trudno w to
wątpić, to wskazują, czy idziemy w
dobrym kierunku, czy się rozwijamy.
To jakaś syntetyczna miara rozwoju.
To sukces naszych przedsiębiorców
i mieszkańców gminy, ale również
ogromna praca pani skarbnik, która tak skutecznie konstruuje budżet,
aby wszyscy mieszkańcy korzystali z

W zestawieniu 257 gmin wiejskich gmina
Baranów okazała się najlepsza w Wielkopolsce

Uroczystość była okazją do wręczenia medali
i odznaczeń dla strażaków-ochotników

W ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowej – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA edycja 2019),
Gmina Baranów otrzymała z Mi-

8 i 9 kwietnia br. wójt gminy
Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek uczestniczyła w V Europejskim Kongresie Samorządów. W jego
trakcie zaprezentowano i nagrodzono
najlepsze gminy i miasta w Polsce. W
grupie 1548 gmin wiejskich w 2018 r.
w dziesiątce najlepszych znalazła się
gmina Baranów. Z kolei w rankingu
zrównoważonego rozwoju uplasowała się na 6. miejscu w Polsce, a w
rankingu finansowym samorządów
– na 9.

nisterstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w wysokości 182.214,00
zł na zadanie pn. „Sport i rekreacja
kluczem do aktywności mieszkańców Jankowych i Grębanina”. Zatem
w Jankowach zostanie wybudowana

strefa relaksu, siłownia napowietrzna
oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym. Natomiast mieszkańcy
Grębanina i okolic niedługo będą mogli skorzystać z siłowni napowietrznej oraz strefy relaksu. UG Baranów
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W czerwcu Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przedstawiła opracowanie „Analiza kondycji
finansowej jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa
wielkopolskiego za rok 2018”, sporządzone na podstawie sprawozdań
jednostek samorządu terytorialnego
za 2018 r. To ważne źródło informacji na temat stanu finansów JST województwa wielkopolskiego. W tym
rankingu, w zestawieniu 257 gmin
wiejskich, gmina Baranów okazała
się najlepsza w Wielkopolsce. - Do-

publicznych pieniędzy. Gmina Baranów jest rozpoznawalna i podziwiana przez samorządowców w całej
Polsce – ocenia wójt gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Wśród 113 gmin w rankingu znajdują się także inne gminy wiejskie z
powiatu kępińskiego. Na 8. miejscu
jest Perzów, a na 9. Łęka Opatowska.
56. miejsce zajmuje Trzcinica, 76. –
Bralin, a 86. – Rychtal. Z kolei w rankingu gmin miejsko-wiejskich gmina
Kępno zajmuje 21. miejsce.
Oprac. KR

Gmina Baranów pozyskała ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 prawie
10 milionów złotych na rewitalizację Rynku w Baranowie

Rynek zyska nowe oblicze

Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Baranów wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek poinformowała,
że Gmina pozyskała 9.900.000 zł ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020 na rewitalizację baranowskiego
Rynku. Całość zadania kosztować
będzie około 14.000.000 zł. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu
Gminy.
Gmina Baranów będzie jednak
wnioskować o przesunięcie terminu
realizacji inwestycji. - Mamy problem z rozpoczęciem inwestycji,
ponieważ warunkuje to termin zakończenia budowy szkoły w Baranowie, musimy przenieść dzieci do
nowej placówki. Dopiero wówczas
rozpoczniemy rewitalizację. Myślę,
że Urząd Marszałkowski zgodzi się
na przesunięcie terminu zakończenia rewitalizacji o rok lub dwa. Nie
mogę się doczekać tej inwestycji, bo
to zmieni wygląd całego Rynku –

przyznała wójt B. Lewandowska-Siwek. - Urząd Gminy zostanie na swoim miejscu, ale obok, gdzie teraz jest
szkoła, na piętrze będzie biblioteka
z kafejką internetową, a na parterze

Wójt B. Lewandowska-Siwek cieszy się
z pozyskanego dofinansowania

- punkt Dziennego Pobytu Seniora
– zdradziła. Remiza OSP Baranów
pozostanie na swoim miejscu.
KR
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gmina
wieści znad pomianki
lipiec 2019, nr 28 (930)

Do Szkoły Podstawowej w Opatowie dotarła nagroda
przyznana w związku z wcześniejszym uhonorowaniem
placówki tytułem „Szkoła eTwinning”

Na boisku sportowym w Kuźnicy Słupskiej zorganizowany został festyn pod hasłem
„Dzień rodziny”

„Szkoła eTwinning” z nagrodą

To był prawdziwie rodzinny dzień

Organizatorzy festynu
zapewnili liczne atrakcje

Wiele emocji wywołało
przeciąganie liny

Festyn zorganizowany został 15 czerwca br. przez
Radę Sołecką na czele z sołtysem oraz przez członkinie tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Odbywająca się przy
pięknej pogodzie impreza obfitowała w wiele atrakcji nie
tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych.
Organizatorzy zapewnili między innymi: zabawę na
dmuchanym zamku oraz przejażdżki bryczką i quadem.
Pokaz gry na rogu myśliwskim dali myśliwi z powiatu kępińskiego. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wozu strażackiego.
Wiele radości i emocji wywołało przeciąganie liny.
W pojedynku panie kontra panowie silniejsze okazały się

Do Opatowa dotarły: list gratulacyjny, certyfikat
otrzymania tytułu „Szkoły eTwinning” oraz flaga

Świetnie bawili się i dorośli, i dzieci

Jedną z atrakcji była prezentacja
wozu strażackiego

Wyjątkowa nagroda dotarła do
Opatowa 16 czerwca br. Dyrekcja
szkoły otrzymała list gratulacyjny
oraz certyfikat otrzymania tytułu, a
także specjalną flagą. List został odczytany na uroczystym apelu.
Uzyskanie tytułu „Szkoły eTwinning” to dowód uznania za innowacyjne działania, jakie szkoła wdro-

kobiety. W rywalizacji dziewczyn z
chłopcami również triumfowała płeć
piękna.
Na zakończenie odbył się mecz
dzieci z rodzicami, który zakończył
się wynikiem 2:0 dla pociech.
Szerokie uśmiechy na twarzach
dzieci i rodziców świadczyły o tym,
że festyn był bardzo udany, a zabawa
- przednia.
Organizatorzy dziękują sponsorom oraz osobom, które pomogły w
organizacji imprezy łączącej pokolenia.		
Oprac. bem

Robert Gondek, autor książki „W drodze na najwyższe szczyty Afryki”, odwiedził biblioteki w Opatowie i Siemianicach

żyła w celu promowania postawy
obywatelskiej, świadomości kulturowej oraz kompetencji cyfrowych.
Odznaka honoruje też pracę włożoną
w budowanie kultury współpracy,
zarówno w szkole, jak i poza nią - w
swoich społecznościach i krajach.
Oprac. bem

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie oraz w Filii w Łęce Opatowskiej odbyły
się spotkania z popularnym pisarzem książek dla dzieci i
młodzieży Pawłem Beręsewiczem

Inspirujące spotkanie z literatem
Czerwcowe spotkanie z uczniami
klas czwartych autor rozpoczął od
pytania o zawód, jaki wykonywał, zanim na poważnie zajął się pisaniem.
Padło wiele odpowiedzi. Wiele z nich
odnosiło się do wysokiego wzrostu
pisarza, nikt jednak nie odgadł, że
przed laty pan Paweł był – jak sam
twierdzi – najstraszniejszym i najbardziej wymagającym nauczycielem
języka angielskiego. Po zakończeniu

blizną”, „Wszystkie lajki Marczuka”
i wiele innych.
Spotkanie z młodymi czytelnikami odbyło się w bardzo ciekawej
i atrakcyjnej formie, autor zapraszał
chętnych do stolika na pogawędki
o książkach, przy przysłowiowej
„kawce i herbatce”. Dzięki temu
przeprowadził z dziećmi rozmowy
na interesujące je tematy, przy okazji prezentując swoje powieści oraz

Afrykańska przygoda w bibliotece

O podróżach, przyrodzie i zwierzętach, o najwyższych szczytach
oraz krajach afrykańskich opowiadał
młodzieży Robert Gondek – z zamiłowania podróżnik, fotograf i wielki
pasjonat Afryki, autor książki „W
drodze na najwyższe szczyty Afryki”. Odwiedził już 20 spośród ponad

50 krajów Afryki, a w każdym z nich
zdobył najwyższy szczyt. W swoim
projekcie założył sobie zdobycie najwyższych szczytów we wszystkich
afrykańskich krajach, co, jak obliczył, zajmie mu jeszcze około 28 lat.
W trakcie czerwcowych spotkań,
zorganizowanych przez Gminną Bi-

O podróżach, przyrodzie, zwierzętach oraz najwyższych
szczytach Afryki opowiadał młodzieży Robert Gondek

bliotekę Publiczną w Łęce Opatowskie
z siedzibą w Opatowie dla uczniów
Szkół Podstawowych w Opatowie i
Siemianicach, R. Gondek przeprowadził pokazy zdjęć ze swoich podróży.
Przybliżył młodzieży między innymi
zwierzęta zaliczane do „wielkiej piątki
Afryki”. Przedstawił wiele ciekawych
faktów związanych z tym kontynentem i zachęcał do podróżowania.
Zebrani mogli również poznać kilka
słów w języku suahili, którego podróżnik uczy się od 2 lat.
Po zakończeniu prezentacji
gość zadawał pytania dotyczące
przedstawionych informacji, a tych,
którym udało się odpowiedzieć poprawnie, nagradzał zdjęciami ze
swoich wojaży.
Spotkanie zapewniło jego uczestnikom nie tylko wyśmienitą rozrywkę, ale i sporą dawkę wiedzy. Na
zakończenie uczniowie mieli możliwość zakupienia książki bohatera
wydarzenia oraz zdjęć z dedykacją.
Oprac. bem

Paweł Beręsewicz zadbał o atrakcyjną formę spotkań z uczniami,
którzy chętnie rozmawiali z pisarzem i zadawali wiele pytań

pracy w szkole, pracował nad słownikiem języka angielskiego oraz tłumaczył książki. Dziś Paweł Beręsewicz
jest znanym i lubianym pisarzem –
autorem wielu powieści i opowiadań
dla dzieci i młodzieży, laureatem
literackich nagród. Napisał książki:
„Czy wojna jest dla dziewczyn?”, „A
niech to czykolada!”, „Poczet psujów
polskich”, „Tajemnica człowieka z

zachęcając do czytania i odkrywania
książek. Na zakończenie nie zabrakło pytań chętnie zadawanych przez
czwartoklasistów.
- Niewątpliwie spotkanie z
Pawłem Beręsewiczem dostarczyło
uczniom klas czwartych wielu pozytywnych emocji oraz na długo zagości w ich pamięci - podsumowują organizatorzy wydarzenia. Oprac. bem
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gmina
G£OS TRZCINICY
lipiec 2019, nr 28 (1094)
Na zaproszenie dyrektor trzcinickiej książnicy, Renaty Gość, do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy zawitali aktorzy teatru Blaszany Bębenek ze spektaklem dla dzieci
„Skarb to nie tylko złoto”

Na terenie gminy Trzcinica trwa realizacja zadań wodociągowych związanych z powstającą zabudową mieszkaniową

Realizują zadania
wodociągowe

Na terenie gminy Trzcinica powstają
kolejne odcinki wodociągu

W poszukiwaniu skarbu
Przedstawienie, które obejrzały dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Trzcinicy wraz z nauczycielkami, jest częścią projektu „Książka

– źródło inspiracji” realizowanego
przez bibliotekę w ramach programu
„Partnerstwo dla książki” i zostało
dofinansowane ze środków Ministra

Spektakl był kolejną odsłoną bibliotecznego
projektu „Książka – źródło inspiracji”

Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
Uczniowie poznali parę sympatycznych krasnali: Trucusię i Baltazara. Na polecenie króla bohaterowie
inscenizacji wyruszyli do lasu, aby
odnaleźć roślinę potrzebną do sporządzenia mikstury, która pomoże
w wypędzeniu dokuczliwych nietoperzy z zamku. Czekały na nich zabawne, czasem niebezpieczne oraz
pouczające przygody. Na pomoc krasnalom ruszyły dzieci, które uwolniły
Trucusię z pajęczej sieci oraz pomogły jej odczytać mapę prowadzącą do
skarbu, a następnie odtańczyły z nimi
taniec radości.
Spektakl w niezwykle zabawny
sposób przybliżył małym widzom,
czym jest prawdziwa przyjaźń. Pokazał też, dlaczego należy słuchać
starszych od siebie osób i nie ufać
nieznajomym.
Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz kwiatkami.
Oprac. bem

Uczniowie klas IV szkół podstawowych otrzymali zestawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego

Pod koniec maja zakończyła się
budowa drugiego odcinka wodociągu
w miejscowości Granice o wartości
39.319,41 zł. Rozstrzygnięty został
przetarg na „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Piaskowej w miejscowości Trzcinica”. Zadanie za kwotę
16.666,50 zł wykonane zostało w
czerwcu.
Rozstrzygnięto też przetarg na
zadanie pn. „Budowa odcinka sieci
wodociągowej w Kuźnicy Trzcińskiej”, które zostanie wykonane do

końca lipca za kwotę 32.544,45 zł.
W bieżącym roku wykonane zostaną ponadto: drugi odcinek wodociągu na ulicy Piaskowej w Trzcinicy,
kolejny odcinek na Osiedlu Nowym
w Laskach oraz odcinek wzdłuż ulicy
Jana Pawła II od organistówki do ulicy Młyńskiej w Trzcinicy. Wykonana
zostanie także dokumentacja sieci
wodociągowej, dotycząca przedłużenia zasilania w wodę na ulicy Armii
Krajowej w Laskach.
Oprac. bem

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki porozumieniu
między Powiatem Kępińskim a Gminą Trzcinica

Trwa budowa chodników
W Piotrówce trwa budowa chodnika przy drodze powiatowej. Po
zakończeniu prac w Piotrówce wykonany zostanie odcinek chodnika
przy drodze powiatowej w Kuźnicy
Trzcińskiej. Realizacja obu inwestycji jest możliwa dzięki porozumieniu między Powiatem Kępińskim a

Gminą Trzcinica. Gmina przekazała
na ten cel środki w kwocie 12.800 zł,
które powinny zabezpieczyć zakres
materiałów i usług niezbędnych do
wykonania zadania. Ponadto Gmina
Trzcinica wykona prace budowlane
obu odcinków chodnika.
Oprac. KR

Uczniowie klas IV otrzymali książki
z zasadami ruchu drogowego i odblaski

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych
Gmina Trzcinica wspiera działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych mieszkańców. Każdego
roku uczniowie klas IV obu szkół

14

podstawowych otrzymują materiały pomocnicze: książkę z zasadami
ruchu drogowego „Karta rowerowa”
oraz elementy odblaskowe. Środki na
zakup tych materiałów pochodzą z

Programu Profilaktycznego.
Wręczenia zestawów BRD dokonali: wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik oraz pełnomocnik PiRPAiN
Anna Parzonka.

Tygodnik Kępiński 11 lipca 2019

Celem spotkania było zwrócenie
uwagi na konieczność zachowania
ostrożności i stosowania się do prze-

pisów ruchu drogowego, zarówno
jako użytkownik pieszy, jak i rowerzysta.		
Oprac. KR
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gmina
cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14

GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2019, nr 28 (881)

Gminne Zawody Sportowe-Pożarnicze w Aniołce Pierwszej

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Perzów
wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański

Gospodynie uczciły
wieczór świętojański

Strażackie zmagania w zawodach
23 czerwca br. na boisku sportowym w Aniołce Pierwszej odbyły
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W rywalizacji w kategorii
seniorzy udział wzięło 8 drużyn:
OSP Aniołka Pierwsza, OSP Kuźnica Trzcińska, OSP Pomiany, OSP
Wodziczna, OSP Smardze, OSP Piotrówka, OSP Laski i OSP Trzcinica;
w kategorii seniorzy-męska 40+ –
dwie drużyny: OSP Wodziczna i OSP
Laski oraz po jednej w kategoriach
seniorki i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – żeńska: OSP Laski.
Zawody rozpoczęły się zbiórką
wszystkich drużyn z terenu gminy

tofowi Waloszczykowi. Oficjalnego
otwarcia zawodów dokonał wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Kępnie i jednocześnie
wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. W trakcie zawodów obecni byli
goście: poseł na Sejm RP Bożena
Henczyca, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie bryg. Wojciech Grabarek, prezes
honorowy OSP Smardze Stanisław
Jędrzejak, przewodniczący Rady
Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk i skarbnik gminy Grzegorz
Baraniak oraz liczni mieszkańcy i
sympatycy pożarnictwa.

W kategoriach seniorki i Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze – żeńska wystartowała tylko OSP Laski

Trzcinica, uczestniczących w zawodach. Zbiórkę przeprowadził komendant gminny OSP Tomasz Samulski, który wprowadził wszystkie
jednostki na płytę boiska, a następnie
złożył meldunek prezesowi Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Trzcinicy Krzysz-

Zawody zostały przeprowadzone w dwóch konkurencjach: bieg
sztafetowy oraz rozwinięcie bojowe.
Zmagania drużyn oceniała komisja
sędziowska w składzie: przewodniczący – mł. kpt. Maciej Drab oraz
mł. ogn. Adam Nolbert, st. str. Cezary Kwiatek, mł. ogn. Piotr Kanclerz, Tomasz Banaszczyk i Dawid

Biszczenik. Wszystkie jednostki zacięcie walczyły o jak najlepszy czas.
Zgromadzeni widzowie mieli okazję podziwiać sprawność jednostek
ze swoich miejscowości. Funkcję
prowadzącego zawody pełnił Kazimierz Bednarek.
Zwycięzcom rywalizacji wręczono puchary, medale oraz wyróżnienia.
Uhonorowane i nagrodzone zostały
także dwie najmłodsze uczestniczki
zawodów: Joanna Nawrot i Maja
Grycman, a jednostka OSP Aniołka
Pierwsza otrzymała podziękowania i
pamiątkową statuetkę za świetną organizację Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
Po ukończeniu zmagań strażaków, licznie przybyli mieszkańcy
gminy Trzcinica, którzy wcześniej
dopingowali zawodników, mogli także obejrzeć sprzęt, w tym wozy bojowe, podczas festynu strażackiego.
Oprac. KR
WYNIKI ZAWODÓW
MDP żeńska:
1. OSP Laski
Seniorki:
1. OSP Laski
Senior zy:
1. OSP Trzcinica
2. OSP Laski
3. OSP Piotrówka
4. OSP Aniołka Pierwsza
5. OSP Wodziczna
6. OSP Kuźnica Trzcińska
7. OSP Pomiany
8. OSP Smardze
Senior zy – męska 40+:
1. OSP Laski
2. OSP Wodziczna

Członkinie KGW z wójt
D. Froń prezentują wianek

21 czerwca br. w Domasłowie
odbyło się spotkanie Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Perzów.
Zorganizowane zostało ono w ramach obchodów Dni Gminy Perzów
i związane było z organizowanym
przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa konkursem
na najpiękniejszy wianek świętojański. Podczas spotkania wójt gminy
Perzów Danuta Froń podziękowała
paniom z KGW za aktywną pracę na
rzecz gminy. - Dziękuję za udział w
imprezach organizowanych dla naszych mieszkańców. Potrawy przez
was przygotowane są zawsze bardzo smaczne i wyglądają wyjątkowo
apetyczne. Wszystkie Koła zaanga-

żowały się w działania związane z
wydaniem publikacji gminnej z przepisami kulinarnymi i konkursem na
najlepsze lokalne danie. Dziękuję,
że z takim samym zaangażowaniem
przystąpiłyście również do konkursu
na najpiękniejszy wianek – mówiła.
Wójt, podkreślając aktywną działalność KGW na terenie gminy i dla
gminy Perzów, wręczyła poszczególnym Kołom podziękowania i drobne
upominki.
Spotkanie miało charakter integracyjny i było okazją do dyskusji
związanej z rozwojem KGW, z codziennym życiem gminy i zwyczajami.
Oprac. KR

W Trębaczowie powstała stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna
pomoże rolnikom
Trwa usuwanie azbestu

Zawarta została umowa pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Trzcinica, w ramach której dofinansowane zostanie usuwanie azbestu z terenu gminy

13 czerwca br. zawarta została
umowa pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Trzcinica. Gmina ze
środków własnych udziela w 2019 r.
pomocy finansowej w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012 – 2032”.
Wysokość przekazanego dofinansowania to 10.000 zł, a posłuży ono

do demontażu materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych,
następnie ich odpowiedniego zapakowania, zabezpieczenia, zważenia i
załadunku, transportu na składowisko, rozładunku, unieszkodliwienia
i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy
to także wcześniej zdemontowanych
wyrobów zawierających azbest.
Wnioski należy składać do 31
lipca br. W trakcie trwania projektu,

czyli w latach 2013-2018, usunięto azbest ze 128 posesji na terenie
gminy Trzcinica, o łącznej masie
287,05 t. Z projektu, oprócz mieszkańców, skorzystała także Gmina
Trzcinica, która usunęła pokrycia
zawierające azbest z Domu Ludowego w Wodzicznej, budynku Urzędu
Gminy Trzcinica, tzw. agronomówki,
budynku gospodarczego przy Bibliotece w Laskach oraz przystanków autobusowych.
Oprac. KR

Starosta kępiński Robert Kieruzal oraz wójt gminy Perzów Danuta
Froń we wtorek, 18 czerwca br., dokonali odbioru automatycznej stacji
meteorologicznej zlokalizowanej we
wsi Trębaczów.
Stacja wykonana przez firmę „A-STER” s.c. z Krakowa sfinansowana
została przez Powiat Kępiński oraz
samorządy gminne.
Stacja meteorologiczna włączona zostanie do Systemu Monitoringu
Suszy Rolniczej prowadzonego przez

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Ma przyczynić
się do dokładniejszego wyznaczania
obszarów dotkniętych suszą rolniczą,
a tym samym służyć będzie wszystkim rolnikom z naszego powiatu.
Wyniki pomiarów automatycznej
stacji meteorologicznej w Trębaczowie pozwolą na bieżące monitorowanie m.in. temperatury powietrza, wilgotności, sumy opadów i prędkości
wiatru.		
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 mieszkanie trzypokojowe, umeblowane, II piętro, ul. Wiosny Ludów.
Tel. 725 014 183.
(TK 165/07/19)
Sprzedam mieszkanie 78 m2, 3 pokoje,
2 łazienki, z dużym garażem i dużą piwnicą
- Kępno, Osiedle Odrodzenia.
Tel. 693 112 263, 695 259 001.
(TK 158/06/19)
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)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
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)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
kupię
Kupię obrazy Antoniego Serbeńskiego.
Tel. 880 435 435.
(TK 150 /06/19)
sprzedam
Sprzedaż drewna opałowego: liściaste,
iglaste. Tel. 510 183 522. (TK 161/07/19)

Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Lokal do wynajęcia, 30 m2 - Rynek 5.
Tel. 889 969 422.
(TK 164/07/19)
Do wynajęcia mieszkanie na Os. Murator.
Tel. 889 914 907.
(TK 162/07/19)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 160/07/19)
US£UGI

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)

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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno niniejszym dokonuje sprostowania treści ogłoszenia
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego
w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 6, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 4 lipca 2019 r.
W treści ogłoszenia o przetargu dokonuje się następujących sprostowań:
„TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad (I piętro) w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9.”
Miejsce zamieszczenia sprostowania ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl,
strona internetowa www.monitorurzedowy.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie,
tel. 62 78 25 810.

Wójt Gminy Bralin
ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w miejscowości Nowa Wieś Książęca, gmina Bralin
I. ZAKRES PRZETARGU:

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

wiesław waloszczyk

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 B, rok prod. 2007,
benzyna + gaz, silnik 1.6, hak, po przeglądzie technicznym, wymianie oleju.
Tel. 660 614 794.
(jack)

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 Perzów o numerze
ewidencyjnym 429/43, stanowiącej zasób mienia komunalnego
Gminy Perzów przeznaczonej do wydzierżawienia.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/
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ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 6

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)

mechanika Blacharstwo
samochodowe

adres zakładu:

SPROSTOWANIE

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

Naprawa komputerów, laptopów, strony i
sklepy internetowe, obróbka grafiki.
Tel. 889 786 700.
(TK 163/07/19)

ul. Poniatowskiego 24,
63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58,
602 570 336

Kępno, dnia 8 lipca 2019 roku

rolnicze

Do wynajęcia lokal 38 m2 pod usługi lub
handel - Os. Kopa. Tel. 510 285 430.
(TK 159/06/19)

export - import

WGKNOŚiPP.7125.7.2017/12

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r. w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3,
63-640 Bralin w następujących godzinach:
– godz. 10:00 nieruchomość I – dz. nr 299/3,
– godz. 10:30 nieruchomość II – dz. nr 299/4,
– godz. 11:00 nieruchomość III – dz. nr 299/8,
– godz. 11:30 nieruchomość IV – dz. nr 299/9,
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu
i regulaminie o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Nowa Wieś Książęca, Bralin.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin - pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230
w godz. pn. – pt. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś

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

Tygodnik Kępiński 11 lipca 2019

Telefon: (62) 78 29 284.

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

Ogłoszenia

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda sklep
Mielęcin
- Weronikopole 11,
sklep nr 22
w Bralinie
przy ul. Miodowej 5,
kontener z Mercedesa
SPRINTERA 315.
Tel.: 62 / 78 126 54.

sprzedam
piękne działki
na os. zielony
hanulin
przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

reklamy
Zapraszam gitarzystów,
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

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

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
Firma turystyczna P.H.U. „GRZEŚ” TORZENIEC
PRZEWOZY AUTOKAROWE & BIURO PODRÓŻY

zapraszamy na wycieczki krajoznawcze
w sezonie 2019
NOWY ROK * NOWE KIERUNKI
* TURNUSY SANATORYJNE TRUSKAWIEC ZACHODNIA UKRAINA
* MAJÓWKA z wypadem na BORNHOLM
WCZASY * Sarbinowo * Niechorze * Świnoujście
WYCIECZKI * Licheń * Mazury * Zakopane *
Bieszczady * Lwów * Dolina Rospudy * Wilno

BIURO PODRÓŻY z GRZESIEM CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz 601 58 11 65; Mirosława 609 50 28 25.

do wynajęcia

SUKNIE ŚLUBNE

komfortowe mieszkanie

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna

do wynajęcia

 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

lokal handlowo-usługowy

TAPICERÓW

o powierzchni 21 m2

oraz osoby
do przyuczenia
w zawodzie tapicer.

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Tygodnik Kępiński 11 lipca 2019
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Recenzje

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Elżbieta Jodko-Kula - „Maria Piłsudska. Zapomniana żona”
Józef Piłsudski – wybitny umysł, strateg i mąż stanu, a jednocześnie człowiek bez solidnego wykształcenia, postać barwna, ale i kontrowersyjna. Fakt, że pierwsza poważna miłość, przypuszczalnie
na wieść o ślubie byłego kochanka, popełniła samobójstwo, a jedna z ostatnich jego wybranek zmarła
w niewyjaśnionych okolicznościach, ukazuje stopień zaangażowania emocjonalnego kobiet pozostających w związkach z Piłsudskim. Te zaś, które zostawały jego żonami, też nie miały łatwego życia.
Początkowo emablowane i kochane, współuczestniczki pracy i walki Józefa, z czasem były przez
niego odsuwane i stopniowo zapominane. Maria z Koplewskich, primo voto Juszkiewicz, Piłsudska,
urodziwa, energiczna i pociągająca kobieta, była pierwszą żoną marszałka. Nazywano ją „Piękną
Panią”. Los obdarzył Marię nie tylko szczęśliwym dzieciństwem, ale też urodą i niepospolitą odwagą. Pierwsze, wczesne małżeństwo Marii nie było udane, związek ten rozpadł się szybko. Maria,
zmuszona przez władze carskie do ponownego osiedlenia w Wilnie, zajęła się wychowaniem córki i...
konspiracją. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku Maria poznała dwóch niepospolitych mężczyzn. Byli to Roman Dmowski i Józef Piłsudski. Poróżniła ich rywalizacja o względy
„Pięknej Pani”. Wciąż jeszcze formalnie zamężna Maria wybrała Józefa. Przeżyła wiele szczęśliwych
i podniosłych chwil, ale też wiele rozczarowań, w tym to największe – mężem, który opuszczając
Kraków, opuścił też i Marię.

Fundacja Wrota Wielkopolski

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

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Stef Penney - „Pod gwiazdą polarną”
Flora Mackie miała dwanaście lat, kiedy pierwszy raz przekroczyła koło podbiegunowe ze swoim ojcem na statku wielorybniczym. Teraz powraca na zamarznięte morza jako szefowa własnej ekspedycji odkrywczej. Jakob de Beyn wychował się na Manhattanie, ale jego pragnienie zdobywania
nowych horyzontów prowadzi go na Arktykę jako członka konkurencyjnej wyprawy.
Kiedy on i Flora spotykają się po raz pierwszy, od razu nawiązuje się między nimi
więź, która przeradza się w żarliwą miłość. Wspaniałe lato na Grenlandii dobiega jednak końca, a Jakob i lider jego ekspedycji wyruszają w głąb lądu. Wyprawa okaże się
tragiczna w skutkach…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Katarzyna Grzegrzółka - „Odium”

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

tel .:

Dwójka nastolatków przypadkowo natrafia w miejskim lasku na zmasakrowane zwłoki młodej
kobiety. Charakter i liczba obrażeń świadczą o niepohamowanej, wręcz szaleńczej nienawiści zabójcy do swojej ofiary. Obok ciała leży pomięta kartka z rozmazanym napisem. Śledztwo przejmuje
komisarz Jan Bury, borykający się z własnymi problemami osobistymi. Niestety wszystko wskazuje
na to, że ta zbrodnia to dopiero początek koszmaru, a każdy dzień zwłoki w odnalezieniu sprawcy
może poskutkować kolejną bestialsko zamordowaną ofiarą. Czy Buremu i jego zespołowi uda się
zatrzymać spiralę nienawiści i dopaść okrutnego mordercę?

Kępno, 8 lipca 2019 r.

- OGŁOSZENIE -

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa w Kępnie
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności
do lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą do tego lokalu
w Kępnie przy ul. Os. Odrodzenia 4/17.
Lokal mieszkalny o pow. 63,10m² na II piętrze budynku.
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi 172.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 25 lipca br. (czwartek) o godz. 11:00
w siedzibie Spółdzielni w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 48
– zgodnie z regulaminem przetargowym na ustanowienie odrębnej
własności lokalu mieszkalnego z którym można zapoznać się
w biurze Spółdzielni.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 28
SPONSORZY NAGRÓD:

Mieszkanie będzie udostępnione do wglądu
w dniach 22 i 24 lipca br. w godz. od 14:00 do 15:00.
Warunkiem przystąpienie do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej 17.200,00 zł
w terminie do dnia 25 lipca br. do godz. 9:00 w kasie Spółdzielni.
Nabywca mieszkania zobowiązany jest wpłacić pozostałą część
wartości przetargowej mieszkania jednorazowo
w terminie 7-miu dni od daty wygrania przetargu.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 17 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.	Elżbieta Jodko-Kula - „Maria Piłsudska.
Zapomniana żona”,
2.	Stef Penney - „Pod gwiazdą polarną”,
3. Katarzyna Grzegrzółka - „Odium”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 27 nagrody otrzymuj¹:

Tomasz Hojka (Lipie),
Maria Bajer (Mnichowice).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
To dobry czas, aby bezinteresownie zrobić coś dobrego dla innych. Staniesz się życzliwy i wyrozumiały,
pogodzisz wrogów i zapobiegniesz kłopotom. Wielką
inspirację będzie dla ciebie sztuka, muzyka lub biografia wybitnej osoby.

Byk 21 IV – 21 V
Otrzymasz dobrą wiadomość lub zaproszenie na miłą
uroczystość. Weź w niej udział i nie stroń od towarzystwa. Możesz nawiązać sympatyczne znajomości,
zdobyć nowe umiejętności lub uczestniczyć w wesołej
podróży.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pojawi się osoba, która postanowi rozliczyć cię z porażek i sukcesów. Otrzymasz ciekawą propozycję lub
zaproszenie do ważnego projektu, który wykonywać
będziesz pod kierownictwem kogoś doświadczonego.
Dużo się nauczysz, choć także zmęczysz.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Przy Szpitalu” - 11.07.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 12.07.2019 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 13.07.2019 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 14.07.2019 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 15.07.2019 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 16.07.2019 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 17.07.2019 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

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

restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

To dobry moment, abyś zastanowił się nad kierunkiem,
w jakim zmierza twoja kariera. Czas na zmiany i naprawę sytuacji! Skoncentrujesz się na sprawach, jakie są
najważniejsze.

Lew 23 VII – 22 VIII
Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda ci się
zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których ci zależy. Karta zwiastuje zaproszenie na imprezę lub ważne spotkanie. Przypomni ci ono o twoich marzeniach i
skłoni do wspomnień.

Telefon: 514 288 733

Panna 23 VIII – 22 IX
Kłopotów i trudnych spraw będzie mniej, a okazji do
zabawy i radości o wiele więcej. Będziesz towarzyski i
bardzo wyrozumiały. Uda ci się zakończyć konflikt lub
pogodzić ludzi, na których ci zależy.

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

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Poczujesz, że więcej pracy nie dałbyś rady udźwignąć.
Czeka cię udział w ważnym projekcie, nadganianie zaległych prac, a wszystko to w atmosferze pośpiechu
i zamieszania. Jeśli skupisz się na najważniejszych
sprawach, dasz radę odnieść sukces.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu będziesz musiał bronić swojej zawodowej i osobistej pozycji, napotkasz wiele przeszkód.
W sprawach zawodowych gotuj się do starcia z kimś,
kto nie gra uczciwie. Musisz pozbyć się skrupułów i nie
dać się oszukać.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Czekają cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni.
Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych,
ale najlepiej czuć się będziesz w samotności. Przypomnisz sobie o swoim hobby, sięgniesz po ulubione
książki i filmy.

Wodnik 20 I – 18 II
Czeka cię udział w ważnym projekcie, nadganianie zaległych prac, a wszystko to w atmosferze pośpiechu
i zamieszania. Jeśli skupisz się na najważniejszych
sprawach, to dasz radę odnieść imponujący sukces.

Ryby 19 II – 20 III
Karta wróży nową propozycję lub zawarcie znajomości z osobą, dzięki której wiele się nauczysz. Obserwuj
więc uważnie wszystko, co teraz ci się przydarza i nie
obawiaj się ryzyka. Czegoś jeszcze możesz nie wiedzieć, ale twoja intuicja będzie podpowiadać ci właściwe rozwiązanie!

(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

Możesz otrzymać zaproszenie do podróży lub krótkiego wyjazdu, co zmieni twoje plany. Patrz śmiało w
przyszłość i myśl o korzyściach, jakie z tego powodu
możesz odnieść. Twoje przemyślenia i obserwacje
będą bardzo głębokie.
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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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Klasy okręgowe czeka trzęsienie ziemi

Niewykluczone, że w Wielkopolsce piłkarski nowy sezon, może być jak najbardziej... nowy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o
rozgrywki na szczeblu klas okręgowych. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej chce zrównać liczebność klas okręgowych i
dokonać nowego podziału na podstawie wyłączenie kryterium geograficznego. Jedna z wersji została już nawet uznana
przez Wydział Gier i Ewidencji za optymalną i zarekomendowana do przyjęcia przez Zarząd Związku.
Jedna z czołowych postaci kępińskiej Polonii opuszcza zespół z Alei Marcinkowskiego. Mowa o Piotrze Cierlaku. W ostatnim
czasie napastnik biało-niebieskich zmagał się z kontuzją łokcia. W nowym sezonie będzie można zobaczyć go w barwach
GKS-u Grębanin

Jarota wznowił
treningi
Jarota Jarocin ma za sobą
pierwszą jednostkę treningową w letnim okresie przygotowawczym. Podopieczni Piotra
Garbarka w trakcie przygotowań będą trenować na obiektach spółki Jarocin Sport.
Szkoleniowcy JKS-u mieli do
dyspozycji dwudziestu siedmiu zawodników. Na pierwszych zajęciach nie zabrakło
piłkarzy, którzy ostatnie pół
roku spędzili na wypożyczeniach w innych klubach, a także kilku graczy testowanych.
Drużyna podzielona została na
trzy grupy, które miały zajęcia
siłowe i typowo piłkarskie. W
ten sposób jarociński zespół
rozpoczął pierwszy tydzień
letniego ładowania akumulatorów. Przypomnijmy, że łącznie
zaplanowano 20 jednostek treningowych. Jarocinianie mają
oczywiście zaplanowane jeszcze gry kontrolne. Już w sobotę zagrają z Górnikiem Konin.
Później w planach mają mecze
z rezerwami Legii Warszawa,
Victorią Ostrzeszów, LKS-em
Gołuchów czy Sokołem Kleczew.

Z Irlandii
do Ogniwa Łąkociny

Czołowy gracz opuszcza Polonię
Piotr Cierlak żegna się z klubem z Alei Marcinkowskiego. Piłkarz nie zamierza kontynuować swojej kariery w barwach
kępińskiej Polonii. Piotr Cierlak trafił do Polonii w 2011 roku z UKS SMS Łódź. Z drużyną Polonii zdobył między innymi
Puchar Polski na szczeblu okręgowym, dotarł do finału tych rozgrywek, ale już na szczeblu wojewódzkim oraz przyczynił się do upragnionego awansu kępnian do czwartej ligi. W pierwszym zespole Polonii rozegrał 182 spotkania, w
których strzelił 98 bramek. Od nowego sezonu kępnianin ma reprezentować barwy GKS-u Grębanin, w którego szeregach występuje już kilku byłych zawodników Polonii.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Pierwsze ruchy transferowe.

Po boiskach regionu biegali
już gracze z Nigerii, Kamerunu,
Egiptu, Ukrainy czy USA. Jednak zagraniczne transfery i to z
Wysp Brytyjskich na piłkarską
prowincję są nie lada sensacją. Jedno z takich spektakularnych przejść miało miejsce
w Ogniwie Łąkociny. Drużyna
spod Ostrowa Wielkopolskiego wywalczyła awans do klasy
okręgowej. Ma też na swoim
koncie spektakularny rekord
29. zwycięstw z rzędu biorąc
pod uwagę poprzedni sezon
w B klasie, jak i zakończony w
A klasie, w której Ogniwo było
beniaminkiem. Tak spektakularny awans przypieczętowany niespotykaną dotąd serią
wygranych nie byłby możliwy
bez świetnej dyspozycji Jakuba Kłobuska. Napastnik Ogniwa wcześniej grał w NIFL Premiership, a więc ekstraklasie
Irlandii Północnej. W tym kraju
spędził dużą część swojego
młodego życia zanim zdecydował o powrocie do kraju. W
jego transfer był zaangażowany PZPN, ponieważ tak stanowią przepisy.
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piłka nożna
Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował
już terminarz rozgrywek trzeciej ligi na sezon 2019/2020. Nasz region w tych rozgrywkach, reprezentować będą dwa kluby. Start
rozgrywek w weekend 3-4 sierpnia

Piłka nożna >>> Różnie można mierzyć rezultaty realizacji programu PZPN i PZU. Niewątpliwym
jego sukcesem było i jest wprowadzenie niezwykłej, dedykowanej wyłącznie piłce nożnej, polisy
ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenia zdrowotnego

Zespoły z okręgu PZPN i PZU podsumowały dwa lata
poznały terminarz

W pierwszą niedzielę lipca minęły dokładnie dwa lata od podpisania porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a PZU o wprowadzeniu dedykowanego wyłącznie piłce nożnej ubezpieczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz pokrywania kosztów leczenia. Idea
piłkarskiej polisy była reakcją PZPN na dotkliwy brak powszechnie dostępnego ubezpieczenia,
dającego piłkarkom i piłkarzom realną ochronę ubezpieczeniową. Przede wszystkim możliwość
pokrywania kosztów leczenia i rehabilitacji, co dawałoby szansę na szybszy powrót do gry, po
odniesieniu kontuzji.

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, który w zbliżającym się sezonie poprowadzi rozgrywki trzeciej ligi w grupie drugiej, przedstawił ramowy terminarz rundy jesiennej w sezonie 2019/2020.
Rozgrywki ruszą w pierwszy weekend sierpnia. Jesienią odbędą
się mecze tylko pierwszej rundy. Nie przewidziano rozgrywania
spotkań awansem z rundy rewanżowej.

Przypomnijmy, że od sezonu
2016/2017 rozgrywki w trzeciej lidze
przebiegają według nowej formuły.
Jeszcze w sezonie 2015/2016 rozgrywki o mistrzostwo trzeciej ligi
i awans do drugiej zostały zmniejszone o połowę. Zamiast ośmiu grup
rozgrywki są prowadzone w czterech
grupach liczących po osiemnaście zespołów każda. Zespoły z województwa wielkopolskiego (Sokół Kleczew,
Górnik Konin, Polonia Środa Wlkp.,
Mieszko Gniezno, Nielba Wągrowiec, KKS Kalisz i Jarota Jarocin)
podobnie jak w minionym sezonie
będą rywalizować w grupie drugiej z
ekipami z województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej, prowadzący
rozgrywki grupy drugiej trzeciej ligi
w sezonie 2019/2020 ogłosił już terminarz zbliżających się coraz większymi krokami rozgrywek. W inauIII Liga Grupa 2
Program 1. kolejki
3-4 sierpnia 2019 roku
Kotwica Kołobrzeg – Jarota Jarocin
Grom Nowy Staw – KKS Kalisz
Chemik Police – Świt Skolwin-Szczecin
Unia Janikowo – Bałtyk Gdynia
Sokół Kleczew – Bałtyk Koszalin
Pogoń II Szczecin – Gwardia Koszalin
Nielba Wągrowiec – KP Starogard Gdański
Radunia Stężyca – Górnik Konin
Polonia Środa Wlkp. – Mieszko Gniezno

guracyjnej kolejce, która odbędzie się
w weekend 3-4 sierpnia, KKS Kalisz
zagra na wyjeździe z Gromem Nowy
Staw. Z kolei Jarota Jarocin, także
na wyjeździe, zmierzy się z Kotwicą Kołobrzeg. W inauguracyjnym
miesiącu rozgrywek trzecioligowców
czeka łącznie aż sześć kolejek. Runda jesienna zakończy się w weekend
16-17 listopada. Jesienią odbędą się
tylko mecze pierwszej rundy. Nie
przewidziano rozgrywania spotkań awansem z rundy rewanżowej.
Pierwsze i jedyne derby okręgu kaliskiego zaplanowano już 15 sierpnia.
Wtedy to dojdzie do pierwszego starcia pomiędzy Jarotą Jarocin i KKS-em Kalisz, a odbędzie się ono na
Stadionie Miejskim w Jarocinie. Kibiców w Jarocinie i Kaliszu czekają
jesienią ciekawe, domowe pojedynki.
W pierwszej rundzie KKS będzie
gościł między innymi Kotwicę Kołobrzeg (10-11 sierpnia) czy Bałtyk
Koszalin (21-22 września). Na nieco
większą dawkę emocji mogą liczyć z
kolei kibice w Jarocinie. Wśród dat,
które każdy kibic klubu z Jarocina
powinien w kalendarzu zaznaczyć na
czerwono, jako spotkanie z gatunku
tych obowiązkowych, powinny znaleźć się: 24-25 sierpnia (do Jarocina
przyjeżdża Gwardia Koszalin), 7-8
września (derby z Górnikiem Konin),
2-3 listopada (starcie z rezerwami Pogoni Szczecin). 		
BAS

W rezultacie porozumienia
sprzed dwóch lat powstało ubezpieczenie adresowane do wszystkich
klubów zrzeszonych w strukturach
Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz do wszystkich zawodników –
grających w piłkę nożną zawodowo
i amatorsko na różnych poziomach
rozgrywek. Ubezpieczenie obejmujące różne kategorie wiekowe, w tym
dzieci i młodzież, ale też trenerów i
piłkarskich sędziów. Konstrukcja
ubezpieczenia oferuje wyjątkowy
zakres świadczeń. Poza odszkodowaniami z tytułu NNW (trwały uszczerbek na zdrowiu) z polisy pokrywane
są koszty leczenia, w tym rehabilitacja, koszty nabycia przedmiotów i
środków pomocniczych, świadczenia
za leczenie uciążliwe. Twórcy ubezpieczenia (dzisiaj najczęściej określanego jako polisa NNW PZU/PZPN)
założyli też, że powinno być ono
dostępne dla wszystkich piłkarskich
klubów, w tym także tych, które są
mniej zasobne finansowo.
Dzisiaj, po dwóch latach od uruchomienia programu, wielu piłkarskich działaczy i analityków rynku
ubezpieczeń uważa, że wprowadzenie ubezpieczenia dla piłki nożnej
było niezwykle potrzebne. Różnie
można mierzyć rezultaty realizacji
tego programu. Niewątpliwym jego
sukcesem było i jest wprowadzenie
niezwykłej, dedykowanej wyłącznie
piłce nożnej, polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) i ubezpieczenia
zdrowotnego. Ta konstrukcja sprawdziła się – zapewniła piłkarzom rzeczywistą, a nie iluzoryczną ochronę
ubezpieczeniową po urazie czy kontuzji. Podkreśla się też wysoką jakość
serwisu obsługi szkód, jaki zapewnia
PZU. Tę jakość tworzą sprawne procedury wypłaty kosztów za leczenie
i rehabilitację, a w wielu przypadkach organizacja procesu leczenia w
klinikach i placówkach medycznych
należących do PZU. Przypomnijmy
też, że szkody zgłaszane są do PZU
przez specjalną infolinię: 801 402

LETNIA GIEŁDA TRANSFEROWA W OKRĘGU
Koniec rozgrywek ligowych oznacza początek transferowej karuzeli. W klubach okręgu
kaliskiego zaczął się wielki handel. Letnia przerwa w rozgrywkach spędza sen z oczu kibicom
większości drużyn z okręgu kaliskiego. Transferowa karuzela w okręgu dopiero nabiera
tempa, ale już wiadomo, że w klubach zapowiada się sporo zmian. Ciekawsze transfery
oraz wszelkie spekulacje przedstawiamy w naszym zestawieniu. Nie brakuje w nim również
transferowych pogłosek, piłkarzy z list transferowych lub „list życzeń” prezesów.
Piotr Cierlak
KKS Polonia Kępno => GKS Grębanin
Mateusz Kierzek MLKS Odolanovia Odolanów => KP Victoria Ostrzeszów
Krystian Anioł MLKS Odolanovia Odolanów => LKS Piast Czekanów
Adrian Łuszkiewicz	GKS Górnik Łęczna => KKS Kalisz
Łukasz Bartoszak
KS Stal Pleszew => LKS II Gołuchów
Patryk Adamski LKS Raszkowianka Raszków => JKS Jarota Jarocin

Miłosz Nowicki
Centra 1946 Ostrów Wlkp. => KP Victoria Ostrzeszów
Sebastian Kaczyński
KS Górnik Konin => KKS Kalisz
Dawid Borowiak
GKS Gladiatorzy Pieruszyce => LZS Cielcza
Radosław Barabasz JKS Jarota Jarocin > MKS Lubuszanin Trzcianka
Michał Borecki
MZKS Chrobry Głogów => KKS Kalisz
Mikołaj Lewandowski Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. => KP Victoria Ostrzeszów

UWAGA: Tłustym drukiem zaznaczyliśmy transfery już przeprowadzone bądź zakończenie okresu wypożyczenia. Pozostałe nazwiska to transferowe pogłoski, plotki, zawodnicy
testowani, piłkarze z listy transferowej lub listy życzeń.
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402, czynną całą dobę. Polisą NNW
PZU/PZPN zostało do tej pory objętych kilkadziesiąt tysięcy zawodniczek i zawodników, grających w
kilkuset klubach w całej Polsce. Liderami wprowadzania standardu ubezpieczenia NNW PZU/PZPN są kluby
zrzeszone w: Śląskim ZPN, Wielkopolskim ZPN, Łódzkim ZPN i Dolnośląskim ZPN. W ostatnim czasie PZU
przychyliło się do postulatu piłkarskich
klubów – poza dotychczasową imienną
formą ubezpieczenia, wprowadzono
możliwość bezimiennego zawierania
umów NNW PZU/PZPN. Dodajmy,
że od lipca 2019 stawka najtańszego
ubezpieczenia wzrosła do wysokości 48 złotych rocznie za osobę, co
daje wartość 4 złotych miesięcznie.

Mimo podwyżki rynkowo wciąż jest
to bardzo dobra oferta, z najniższymi stawkami, a także dodatkowymi możliwościami. Ubezpieczyciel
wprowadził możliwość rozłożenia
płatności na raty nawet na 12 miesięcy, bez żadnych dodatkowych
kosztów. Dodatkowo, do programu
wprowadzono postulowany przez
działaczy klubowych i związkowych
zapis o zawieraniu bezimiennych
umów ubezpieczenia. Ponadto „Program ubezpieczeń” został uproszczony poprzez eliminację wariantów,
które nie cieszyły się popularnością.
Wszelkie limity i sumy ubezpieczeń
zostały utrzymane. Dodajmy, że dystrybutorem ubezpieczenia jest Kahlenberg Services.
BAS

Informacje o polisie znaleźć można na stronie internetowej:
www.kahlebergservices.com, telefonując pod numer 800 007 008
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00,
na adres e-mail: sport@kahlenbergservices.com.
pisząc
lub

Piłka nożna >>> Zmiany wprowadzone przez PZPN w systemie
zarządzania rozgrywkami otworzyły możliwość ujednolicenia
formatu lig poszczególnych szczebli. Jedną ze zmian planowanych przez Wielkopolski ZPN jest zrównanie liczebności klas
okręgowych do 16 drużyn każda

Nowy sezon i wielka reorganizacja
w klasie okręgowej?
Niewykluczone, że w Wielkopolsce piłkarski nowy sezon może
być jak najbardziej... nowy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o niższe klasy rozgrywkowe. Tym razem reorganizacja ma dotknąć rozgrywki
na szczeblu klas okręgowych. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
chce zrównać liczebność klas okręgowych i dokonać nowego podziału na podstawie wyłączenie kryterium geograficznego.

Przypomnijmy, że zmiany wprowadzone przez Polski Związek Piłki
Nożnej w systemie zarządzania rozgrywkami otworzyły możliwość ujednolicenia formatu lig poszczególnych
szczebli. Jedną ze zmian planowanych
przez Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej jest zrównanie liczebności
klas okręgowych do 16 drużyn każda.

Podział dokonany na podstawie wyłącznie kryterium geograficznego
obrazują poniższe tabele. Wersja,
którą prezentujemy Państwu została
uznana przez Wydział Gier i Ewidencji za optymalną i zarekomendowana do przyjęcia przez Zarząd
Związku. Ostateczne decyzje zapadną po 11 lipca.		
BAS

Grupa 1: RKS Rydzyniak Rydzyna, Piast Poniec, Sarnowianka Sarnowa,
Sparta Miejska Górka,
Sokół Chwałkowo, Orla Jutrosin, GKS Rychtal, GKS Grębanin, Strażak Słupia,
LZS Doruchów,
Pelikan Grabów, Olimpia Brzeziny, LKS Czarnylas, Barycz Janków Przygodz
ki, Ogniwo Łąkociny,
Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
Grupa 2: Victoria Skarszew, Zieloni Koźminek, CKS Zbiersk, Zryw Dąbie,
Kasztelania Brudzew,
Warta Eremita Dobrów, Orzeł Grzegorzew, Baszta Przedecz, Warta Krzymów
, Strażak Licheń Stary,
LKS Ślesin, Czarni Ostrowite, Polanin Strzałkowo, Warta Pyzdry, Pelikan Niechano
wo, MKS Dąbie.
Grupa 3: Wisła Borek Wlkp., Grom Golina, WKS Witaszyce, LZS Cielcza,
Sparta Sklejka Orzechowo,
Orlik Miłosław, Victoria II Września, Płomień Nekla, PTS Phytopharm Klęka,
Orkan Jarosławiec,
Polonia II Środa Wlkp., Kłos Zaniemyśl, Warta Śrem, Avia Kamionki, Lechita
Kłecko, Piast Kobylnica.
Grupa 4: NKS Niepruszewo, Sokół Duszniki, Stella Luboń, KS Canarinhos
Skórzewo,
Szturm Junikowo Poznań, MKS Przemysław Poznań, Olimpia Poznań, Lider
Swarzędz,
Meblorz Swarzędz, Złoci Złotkowo, Suchary Suchy Las, Orkan Objezierze,
Sparta Szamotuły,
Czarni Wróblewo, Błękitni Wronki, Orzeł Słopanowo.
Grupa 5: Sokół Kaszczor, Brenewia Wijewo, Dąb Kłębowo, Grom Wolsztyn
, Piast Belęcin,
Pogoń Śmigiel, Grom Czacz, Juna-Trans Stare Oborzyska, Helios Czempiń
, TS Gminy Kamieniec,
Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp., Orzeł Granowo, LZS Wronczyn, Spójnia
Strykowo,
Orkan Konarzewo, Promień Opalenica.
Grupa 6: Tarnovia Tarnówka, Zjednoczeni Kaczory, Noteć Dziembowo, Sokół
Szamocin,
Polonia Chodzież, Korona Stróżewo, WKS Wyszyny, Unia Wapno, Sokół Damasła
wek, Radwan Lubasz,
Noteć Rosko, Fortuna Wieleń, Orzeł Pęckowo, Stella Białośliwe, Kłos Budzyń,
Polonia Jastrowie.
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piłka nożna

Piłka nożna >>> Przed kilkoma tygodniami sezon 2018/2019 definitywnie przeszedł do
historii. Teoretycznie mogłoby się więc wydawać, że w piłce w regionalnym wydaniu nie
ma już żadnych niewiadomych. Co prawda te dotyczące spadków i awansów zostały rozstrzygnięte, ale wciąż nie wiadomo, jaki kształt będą miały klasy okręgowe

Co słychać u rywali
Polonii Kępno?

znamy ostateczny skład lig

Za niespełna miesiąc czwartoligowcy rozpoczną pierwszą
część sezonu 2019/2020. Jesień w grupie Wielkopolskiej zapowiada się pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o awans, jak
i utrzymanie. O tym, co dzieje się w kępińskim klubie piszemy
na bieżąco. Postawiliśmy więc sprawdzić, co dzieje się w klubach rywali piłkarzy z Alei Marcinkowskiego.

Od Ekstraklasy do A klasy,

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, ale nie wiadomo, w jakiej formule wystartują rozgrywki z udziałem
GKS-u Grębanin, Strażaka Słupia i GKS-u Rychtal.

Zaczynając interpretację zapisów
regulaminowych, dotyczących awansów i spadków, musimy zapoznać się
z najistotniejszymi zapisami regulaminu rozgrywek, obowiązującego
w zakończonym sezonie 2018/2019.
Przypomnijmy, że z czwartej ligi spadły drużyny zajmujące cztery ostatnie miejsca do właściwej terytorialnie
Ligi Międzyokręgowej. W sezonie
2018/2019 spadek zaliczyły Sokół
Pniewy, Krobianka Krobia, Olimpia
Koło oraz 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). Ilość
drużyn spadających mogła zmienić
się w związku z ewentualnymi spadkami lub nie z trzeciej ligi. Wiemy
już, że do takiej sytuacji nie doszło,
bowiem wszystkie drużyny z Wielkopolski zdołały zachować status

trzecioligowca. Dodajmy, że zbliżające się rozgrywki sezonu 2019/2020
zostaną zredukowane i będą liczyły
18 drużyn. W przypadku lig międzyokręgowych, regulamin przewidywał
spadek co najmniej dwóch zespołów do właściwej terytorialnie klasy
okręgowej. Jak jednak zaznaczono
w regulaminie, ilość drużyn spadających może się zmienić w związku
ze spadkami z czwartej ligi. Powyższe zapisy z założenia przewidywały
spadek jednego zespołu z czwartej
ligi do każdej grupy ligi międzyokręgowej. Zatem spadek każdej dodatkowej drużyny sprawi, że w danej
grupie ligi międzyokręgowej liczba
zespołów spadających zwiększy się
do trzech. 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 kla-

sach 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.
Niewykluczone, że kolejna reorganizacja rozgrywek może pojawić się
na piłkarskiej mapie województwa
już tego lata. Jeśli tak się stanie dotknie ona wyłącznie rozgrywki klasy
okręgowej. W myśl nowego pomysłu
Wielkopolska Klasa Okręgowa miałaby zostać podzielona na sześć grup.
W dwóch z nich miałaby występować
drużyny z naszego okręgu. Nie jest
to jednak zbyt dobra wiadomość dla
reprezentujących nasz powiat zespołów z Rychtala, Słupi oraz Grębanina. Dlaczego? Nowe rozgrywki będą
bowiem generować ogromne koszty.
Dla przykładu, GKS Rychtal na ligowe mecze z Sarnowianką Sarnowa,
Spartą Miejska Górka czy Sokołem
Chwałkowo będzie musiał pokonywać ponad 140 kilometrów w jedną
stronę.
BAS

PKO Ekstraklasa sezon 2019/2020 (16 zespołów): Legia Warszawa, Wisła Kraków, Lech Poznań, Piast Gliwice, Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław,
Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Korona Kielce, Jagiellonia Białystok, Górnik Zabrze, Cracovia, Wisła Płock, Arka Gdynia, ŁKS Łódź (beniaminek),
Raków Częstochowa (beniaminek).
Fortuna I Liga sezon 2019/2020 (18 zespołów): Zagłębie Sosnowiec (spadkowicz), Miedź Legnica (spadkowicz), Stal Mielec, Wigry Suwałki,
Podbeskidzie Bielsko-Biała, Termalica Bruk-Bet Nieciecza, Puszcza Niepołomice, GKS Tychy, Stomil Olsztyn, GKS 1962 Jastrzębie, Odra Opole,
Sandecja Nowy Sącz, Chrobry Głogów, Chojniczanka Chojnice, Warta Poznań, GKS Bełchatów (beniaminek), Radomiak Radom (beniaminek),
Olimpia Grudziądz (beniaminek).
II Liga sezon 2019/2020 (18 zespołów): GKS Katowice (spadkowicz), Garbarnia Kraków (spadkowicz), Bytovia Bytów (spadkowicz), Widzew Łódź,
Elana Toruń, Stal Stalowa Wola, Resovia Rzeszów, Znicz Pruszków, Gryf Wejherowo, Błękitni Stargard, Olimpia Elbląg, Górnik Łęczna, Skra Częstochowa,
Olimpia Elbląg, Lech II Poznań (beniaminek), Górnik Polkowice (beniaminek), Legionovia Legionowo (beniaminek), Stal Rzeszów (beniaminek).
III Liga Grupa 2 sezon 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 (beniaminek), Chemik Police (beniaminek).
IV Liga Grupa Wielkopolska sezon 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).
Liga Międzyokręgowa Grupa 3 Kalisz-Konin sezon 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).
Kaliska Klasa Okręgowa sezon 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).

LUB
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1: RKS Rydzyniak Rydzyna, Piast Poniec, Sarnowianka Sarnowa, Sparta Miejska Górka, Sokół Chwałkowo,
Orla Jutrosin, GKS Rychtal, GKS Grębanin, Strażak Słupia, LZS Doruchów, Pelikan Grabów, Olimpia Brzeziny, LKS Czarnylas, Barycz Janków Przygodzki,
Ogniwo Łąkociny, Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 2: Victoria Skarszew, Zieloni Koźminek, CKS Zbiersk, Zryw Dąbie, Kasztelania Brudzew, Warta Eremita Dobrów,
Orzeł Grzegorzew, Baszta Przedecz, Warta Krzymów, Strażak Licheń Stary, LKS Ślesin, Czarni Ostrowite, Polanin Strzałkowo, Warta Pyzdry,
Pelikan Niechanowo, MKS Dąbie.
Kaliska Klasa A Grupa 1 sezon 2019/2020 (14 zespołów): GKS Żerków (spadkowicz), Prosna Kalisz (spadkowicz),
Korona-Pogoń Stawiszyn (spadkowicz), LKS II Gołuchów, LZS Godziesze, Czarni Dobrzyca, Gladiatorzy Pieruszyce, Żaki Taczanów, Prosna Chocz,
Szczyt Szczytniki, Jaskiniowiec Rajsko, Huragan Szczury (beniaminek), GKS Jaraczewo (beniaminek), Błękitni Chruszczyny (beniaminek).
Kaliska Klasa A Grupa 2 sezon 2019/2020 (14 zespołów): Pogoń Trębaczów (spadkowicz), Victoria Laski (spadkowicz), Sokół Świba,
LKS Jankowy 1968, Zawisza Łęka Opatowska, OKS Ostrów Wlkp., Płomień Opatów, KS Rogaszyce, Sokół Bralin, LZS Czajków, Sokoły Droszew,
Lilia Mikstat (beniaminek), KS Hanulin (beniaminek), Iskra-Prosna Sieroszewice (beniaminek).

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
Rywal zza miedzy kępińskiej drużyny na pierwszych zajęciach po letniej przerwie spotkał się w
miniony poniedziałek, 8 lipca. Obok etatowych zawodników biało-czerwonych trenowali także piłkarze
z drużyn młodzieżowych, które są sporym atutem
i stanowią bogate oraz perspektywiczne zaplecze
pierwszej drużyny. Nie zabrakło też nowych twarzy.
Przygotowania z ostrowskim czwartoligowcem rozpoczęli Sebastian Smolarek z Piasta Czekanów i Szymon Jędraszek z GKS-u
Bełchatów. O ich przyszłości zadecydują najbliższe tygodnie. Włodarze Ostrovii
prowadzą jeszcze rozmowy z innymi zawodnikami. Pierwsze zajęcia miały charakter wprowadzający. Trener Marcin Kałuża chce, aby kadra drużyny liczyła 24
zawodników. Asystentem pierwszego szkoleniowca będzie Michał Giecz. W sezonie 2019/2020 ostrowski klub nie będzie posiadał drużyny rezerw. Jak wiadomo
decyzję o zakończeniu występów w biało-czerwonych barwach podjął Tomasz
Kempiński. Kilku zawodników z szerokiej kadry rozpoczęło przygotowania z innymi klubami. O ich losach zadecydują najbliższe tygodnie. W najbliższą sobotę, o
godzinie 18:00 ostrowianie rozegrają pierwszy mecz kontrolny. Rywalem Ostrovii
będzie Victoria Ostrzeszów.

LKS Gołuchów
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęła też
drużyna z Gołuchowa. Na pierwszych zajęciach po wakacyjnej przerwie piłkarze LKS-u spotkali się 10 lipca. Walka o mistrzostwo zapowiada się bardzo emocjonująco, a
zwycięzca czwartej ligi na koniec sezonu już bez konieczności rozgrywania baraży uzyska bezpośredni awans do
trzeciej ligi. Pierwszy mecz kontrolny gracze z Gołuchowa
rozegrają 13 lipca, a ich rywalem będzie trzecioligowy Sokół Kleczew. Łącznie drużynę Macieja Dolaty czeka pięć
meczów kontrolnych. Przygotowania zakończy starcie z Polonusem Kazimierz Biskupi, które zaplanowana na 3 sierpnia. Po drodze piłkarze z Gołuchowa zagrają
jeszcze z trzecioligowcami: Górnikiem Konin (20 lipca), Jarotą Jarocin (24 lipca)
oraz KKS-em Kalisz (27 lipca).

MKS Victoria Września
Nieco ponad cztery tygodnie trwać będą przygotowania Victorii Września do nowego sezonu czwartej ligi.
Działacze i cała społeczność klubu z Wrześni zakończony sezon 2018/2019 podsumowała podczas czerwcowego zebrania klubu. To na nim zapadły kluczowe decyzje,
wybrano nowy zarząd, na którego czele stanął dotychczasowy sternik Eugeniusz Nowicki. Pierwszą z podjętych przez nowe-stare władze decyzji było pozostawienie na stanowisku trenera pierwszego zespołu Tomasza
Bekasa. Zmianie nie ulegnie też pozostała część składu
sztabu szkoleniowego. Zmiany zajdą natomiast w kadrze zawodniczej. Na chwilę
obecną z zespołem pożegnali się Damian Garstka, który odszedł do Unii Janikowo, Igor Witczak, któremu zakończyło się wypożyczenie z Górnika Konin oraz
Kamil Kanior. Ten ostatni przeniósł się z kolei do zespołu juniorów Rakowa Częstochowa. Jeżeli chodzi o wzmocnienia, to zarząd prowadzi rozmowy z kandydatami do gry w zespole z Wrześni. W trakcie letnich przygotowań drużyna Tomasza
Bekasa rozegra pięć meczów kontrolnych. Pierwszym sparingpartnerem wrzesińskich piłkarzy będzie SKP Słupca (20 lipca). Cztery dni później (24 lipca) Victoria
zmierzy się w Skokach z tamtejszą Wełną. W ostatnich dniach lipca Victorię czekają dwa mecze kontrolne – 27 lipca z trzecioligową Polonią Środa Wielkopolska oraz
30 lipca z juniorami Warty Poznań. W próbie generalnej przed startem rozgrywek
ligowych drużyna z Wrześni zmierzy się z GKS-em Dopiewo (3 sierpnia).

MKS Lubuszanin Trzcianka
Przygotowania do sezonu 2019/2020 drużyna Lubuszanina Trzcianka rozpoczęła od ogłoszenia decyzji,
co do obsady stanowiska trenera pierwszego zespołu.
W zbliżającej się kampanii rozgrywkowej szkoleniowcem pierwszej drużyny pozostanie Jarosław Feciuch.
Wicemistrz zakończonego sezonu mierzy w zbliżających się rozgrywkach wysoko. Przygotowania do nowego sezonu gracze z Trzcianki rozpoczęli w środę,
10 lipca na obiektach miejscowego OSiR-u. To będzie
niezwykle pracowite lato dla piłkarzy Lubuszanina, których czeka w lipcu i sierpniu
aż siedem meczów kontrolnych. Pierwszy z nich Lubuszanin rozegra w Żninie
z Mieszkiem Gniezno (12 lipca). Pięć dni później (17 lipca) Lubuszanina czeka
domowe starcie z Polonią Chodzież. Zwłaszcza interesująco zapowiada się starcie, które zaplanowano na 20 lipca w Trzciance. Lubuszanin zagra towarzysko
z drużyną złożoną z graczy z Brazylii. W trakcie letnich przygotowań drużyna z
Trzcianki zagra jeszcze z: Polonią Jastrowie (24 lipca), Kotwicą Kołobrzeg (27
lipca), Orłem Wałcz (31 lipca) oraz Concordią Murowana Goślina (3 sierpnia).
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> W nadchodzącym sezonie 2019/2020 juniorzy i trampkarze nie będą jedynymi
kategoriami rywalizującymi w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego w Wielkopolsce. Od nowego
sezonu liga wojewódzka będzie też rozgrywana z udziałem młodzików

Przedstawiono składy lig młodzików i trampkarzy
Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o powołaniu od sezonu 2019/2020 ligi wojewódzkiej w kategorii Młodzik D1 (rocznik 2007). W ubiegłym tygodniu
władze WZPN przedstawiły skład nowo utworzonych lig wojewódzkich. W obu przypadkach rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach liczących po osiem zespołów.

Do tej pory rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzone były
w kategoriach juniorów i trampkarzy.
W ostatnim czasie Wydział Szkolenia
i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
coraz częściej otrzymywał pytania
o rozszerzenie formuły rywalizacji

najlepszych klubów w młodszych
kategoriach wiekowych. Mając na
uwadze zainteresowanie klubów,
podjęto zatem decyzję o uruchomieniu ligi wojewódzkiej dla Młodzika
D1, a więc piłkarzy urodzonych w
2007 roku. Kluby chętne do udziału
w rywalizacji szczebla wojewódzkie-

Liga Wojewódzka Trampkarza C2
Grupa 1: Lech Poznań, Nielba Wągrowiec, Obra Kościan, Warta Poznań, PKS Racot,
AP Reissa Poznań, Canarinhos Skórzewo, AKF Poznań.
Grupa 2: KKS Kalisz, Kania Gostyń, Rawia Rawicz, Górnik Konin, AP Nowe Skalmierzyce,
Górnik Kłodawa, Jarota Jarocin, Oranje Sport Konin.
Liga Wojewódzka Młodzika D1
Grupa 1: Lech Poznań, Wielkopolska Komorniki, Warta Poznań, AP Reissa Poznań,
Calcio Wągrowiec, Canarinhos Skórzewo, Polonia Środa Wlkp., Suchary Suchy Las.
Grupa 2: Calisia Kalisz, Olimpia Koło, KKS Kalisz, Dąbroczanka Pępowo, Antonio Jarocin,
FA Leszno, Oranje Sport Konin, Górnik Konin.

go mogły do końca czerwca przesyłać
deklarację uczestnictwa w rozgrywkach. W ubiegłym tygodniu Wydział
Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej przedstawił skład nowo
utworzonych lig wojewódzkich. W
obu przypadkach rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach liczących po osiem zespołów. Dodajmy, że
przy ustalaniu kształtu ligi pod uwagę
brane były wyniki osiągnięte przez
drużyny w sezonie 2018/2019. W opublikowanym zestawieniu na próżno
szukać reprezentantów powiatu kępińskiego. Nie brakuje za to przedstawicieli naszego regionu. Okręg kaliski
będzie miał sześciu przedstawiciel na
tym szczeblu – po trzech w kategorii
trampkarzy i młodzików.
BAS

Piłka nożna >>> Rafał Kurzawa wraca do Ligue1 walczyć o skład, a jeśli się to nie uda,
rozważy kilka ofert, które się pojawiły

Zakończył duńską przygodę i wrócił do Francji
Rafał Kurzawa, były piłkarz Marcinków Kępno, Zgody Olszowa i Sokoła Świba miał okazję
zostać w FC Midtjylland, ale ostatecznie zdecydował się wrócić do Francji po półrocznej
przygodzie w Danii. 26-latkiem interesują się między innymi polskie kluby, ale świbianin
jeszcze nie chce wracać do Polski.
Rafał Kurzawa ma za sobą
pierwszy rok gry za granicą. Po
ubiegłorocznym mundialu świbianin
trafił do francuskiego Amiens, w którym miał jednak problemy z wywalczeniem miejsca w składzie. Z tego
powodu zimą zdecydowano się na

wypożyczenie 26-latka do duńskiego FC Midtjylland. Po zakończeniu
sezonu Duńczycy byli zdecydowani
na wykupienie pomocnika, ale były
gracz Zgody Olszowa, Marcinków
Kępno i Sokoła Świba zdecydował
się na powrót do Francji. W klubie

zmienił się trener, co daje Rafałowi
nadzieję na powalczenie o miejsce w
składzie. Nie jest jednak wykluczone,
że świbianin zmieni klub. Zwłaszcza,
że jak donoszą media, na brak ofert
nie narzeka.
BAS

Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” podsumował wyniki rywalizacji sportowej XX
Licealiady w roku szkolnym 2018/2019. Na 267 sklasyfikowanych szkół Liceum Ogólnokształcące nr I im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie w konfrontacji z zespołami
szkół i szkołami z klasami sportowymi uplasowało się na 10. miejscu

LO nr I 10. szkołą w Wielkopolsce

14 czerwca 2019 r. odbyło się
podsumowanie współzawodnictwa
sportowego szkół XX Licealiady w
roku szkolnym 2018/2019. Na 267
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sklasyfikowanych szkół Liceum
Ogólnokształcące nr I im. majora
Henryka Sucharskiego w Kępnie
uplasowało się na 10. miejscu. Uzy-

skanie wysokiego wyniku punktowego jest efektem startu w 15. finałach
wojewódzkich i rejonowych.
Oto najważniejsze sukcesy: mi-
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TABELE KOŃCOWE LIG młodzieżowych
SEZONU 2018/2019
I Liga Wojewódzka
Juniora Starszego A1 Grupa 1
1. MKS Błękitni Wronki
10 20 26:15
2. SKS Unia Swarzędz
10 20 35:15
3. MKS Nielba Wągrowiec
10 19 28:16
4. MKS Przemysław Poznań
10 11 20:22
5. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 10 10 11:35
6. MKS Mieszko Gniezno
10 6 14:31
I Liga Wojewódzka
Juniora Starszego A1 Grupa 2
1. KKS Kalisz
8 21 34:16
2. LZS Krobianka Krobia
8 16 22:15
3. KS Górnik Konin
8 12 31:20
4. KS Stal Pleszew
8 7 11:21
5. KS Polonia Środa Wlkp.
8 3 12:38
MECZ FINAŁOWY
O PUCHAR PREZESA WZPN:
KKS Kalisz – Błękitni Wronki – 1:2 i 0:2
I Liga Okręgowa
Juniora Starszego A1 Grupa 1
1. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 14 35 60:14
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 14 34 62:9
3. KP Calisia Kalisz
14 23 42:32
4. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 14 22 37:31
5. GKS Błękitni-Sparta Kotlin 14 21 40:22
6. UKS Żaki Taczanów
14 17 35:29
7. KS Opatówek
14 6 27:92
8. LKS Piast Czekanów
14 3 15:89
I Liga Okręgowa
Juniora Starszego A1 Grupa 2
1. LKS Czarni Wierzbno
12 34 50:5
2. KKS Astra Krotoszyn
12 29 45:13
3. LZS Strażak Słupia
12 22 29:22
4. UKS FA Ostrów Wlkp.
12 15 26:34
5. UKS Orły Komorów
12 9 17:36
6. LKS Sokół Bralin
12 8 18:39
7. LZS Ogniwo Łąkociny
12 4 15:51
I Liga Wojewódzka
Juniora Starszego A2
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
I Liga Wojewódzka
Juniora Młodszego B1 Grupa 2
1. KS Warta Poznań
14 42 78:8
2. MKS Tur 1921 Turek
14 25 28:26
3. LKS Gołuchów
14 24 31:28
4. KS Polonia 1912 Leszno
14 21 42:33
5. MKS Olimpia II Koło
14 18 27:31
6. MKS Victoria Września
14 17 25:38
7. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 14 8 20:54
8. KS Stal Pleszew
14 8 22:55
I Liga Wojewódzka
Juniora Młodszego B2 Grupa 2
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 32 39:16
2. SKP Słupca
14 25 31:34
3. KKS Kalisz
14 24 35:31
4. KS Górnik Konin
14 20 37:25
5. KS Polonia Środa Wlkp.
14 19 29:21
6. JKS Jarota Jarocin
14 19 41:32
7. AP Ostrzeszów
14 17 32:33
8. KKS Astra Krotoszyn
14 4 17:69
I Liga Okręgowa
Juniora Młodszego B1 Grupa 1
1. GKS Żerków
16 46 83:12
2. LZS Cielcza
16 37 67:21
3. LZS Prosna Chocz
16 35 48:31
4. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 16 30 53:32
5. LKS Liskowiak Lisków
16 19 34:54
6. LZS Szczyt Szczytniki
16 16 30:75
7. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 16 15 23:51

8. KKS Kalisz
16 8 22:50
9. GKS Unia Szymanowice
16 4 8:42
I Liga Okręgowa
Juniora Młodszego B1 Grupa 2
1. MLKS Odolanovia Odolanów 12 36 85:4
2. KP Victoria Ostrzeszów
12 30 86:16
3. LZS Pelikan Grabów
12 21 44:31
4. KLKS Zefka Kobyla Góra
12 19 49:37
5. LZS Orzeł Mroczeń
12 13 28:60
6. LKS Sokół Świba
12 6 24:90
7. LZS Doruchów
12 0 12:90
I Liga Wojewódzka
Trampkarza Starszego C1 Grupa 2
1. KS Górnik Konin
14 37 70:9
2. KS Polonia Środa Wlkp.
14 30 39:19
3. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 27 34:20
4. UKS FA Ostrów Wlkp.
14 18 26:45
5. JKS Jarota Jarocin
14 17 23:26
6. MKS Tur 1921 Turek
14 13 16:41
7. KKS Kalisz
14 10 18:37
8. KS Oranje Sport Konin
14 9 18:47
I Liga Okręgowa
Trampkarza Starszego C1
1. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 14 35 64:15
2. KS Piast Kobylin
14 31 52:28
3. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 14 28 49:32
4. CKS Zbiersk
14 21 43:24
5. KS Stal Pleszew
14 18 36:36
6. UKS Kopernik Piotrów
14 14 30:37
7. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 14 14 35:49
8. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 14 0 13:101
II Liga Okręgowa
Trampkarza Starszego C1 Grupa 1
1. GKS Żerków
12 34 72:5
2. LKS Gołuchów
12 28 81:15
3. LZS Sparta Russów
12 24 43:19
4. KS Victoria Skarszew
12 17 50:28
5. KS Prosna Kalisz
12 13 23:58
6. LZS Dragon Dzierzbin
12 4 17:113
7. LZS Wicher Mycielin
12 3 20:68
II Liga Okręgowa
Trampkarza Starszego C1 Grupa 2
1. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 12 31 67:11
2. LKS Olimpia Brzeziny
12 29 66:19
3. LKS Sokół Bralin
12 21 45:25
4. LZS Strażak Słupia
12 18 42:22
5. MLKS Odolanovia Odolanów 12 13 26:49
6. LKS Wielkopolanin Siemianice 12 7 14:62
7. LZS Mikorzyn
12 4 6:78
I Liga Wojewódzka
Trampkarza Młodszego C2 Grupa 2
1. KS Warta Poznań
14 40 73:4
2. KS Górnik Konin
14 35 43:12
3. MKS Victoria Września
14 25 28:26
4. AT Krotoszyn
14 18 29:37
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 15 27:35
6. MUKS Marcinki Kępno
14 14 33:51
7. KKS Kalisz
14 11 21:45
8. SKP Słupca
14 1 21:65
I Liga Okręgowa
Trampkarza Młodszego C2
1. KP Calisia Kalisz
12 34 70:9
2. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 12 26 52:19
3. JKS Jarota Jarocin
12 22 41:25
4. MLKS Czarni Dobrzyca
12 21 37:42
5. KP Victoria Ostrzeszów
12 13 31:28
6. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 12 4 15:83
7. MUKS Marcinki Kępno
12 3 16:56
II Liga Okręgowa
Trampkarza Młodszego C2
1. GKS Jaraczewo
10 27 53:20
2. LKS Liskowiak Lisków
10 21 54:27
3. GKS Błękitni-Sparta Kotlin 10 15 35:30
4. KS Opatówek
10 15 38:30
5. KKS Astra Krotoszyn
10 12 24:26
6. LZS Godziesze
10 0 2:73

strzostwo Wielkopolski w Lidze Lekkoatletycznej w klasyfikacji drużynowej dziewcząt oraz w Drużynowych
Biegach na Orientację w klasyfikacji
drużynowej chłopców, wicemistrzostwo Wielkopolski w Drużynowych
Biegach na Orientację w klasyfikacji
drużynowej dziewcząt oraz III miejsce w Wielkopolsce w Sztafetowych
Biegach Przełajowych w klasyfikacji
drużynowej dziewcząt.

Tak wysokie miejsce w rankingu to efekt przede wszystkim ciężkiej pracy nauczycieli wychowania
fizycznego i bardzo zaangażowanej
młodzieży. Duży wkład w ten wynik
ma Starostwo Powiatowe w Kępnie,
które zapewniało środki finansowe na
wyjazdy i na zawody. Bez tego wsparcia nie byłoby możliwe przystąpienie
szkoły do tego typu rywalizacji.
g.g.

