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Jest dotacja rządowa na blok operacyjny

99

golonka
po bawarsku

1KG

Na specjalnie zwołanym briefingu prasowym starosta Witold Jankowski w obecności wicestarosty Grażyny Jany z nieskrywanym zadowoleniem poinformował, że Powiat otrzymał dofinansowanie rządowe
do rozpoczętej budowy bloku operacyjnego wraz ze
sterylizatornią w wysokości 3 mln 605 tys 836 zł
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Droga...
ku lepszemu
życiu

PRACA W HOLANDII

Uroczyste otwarcie nowowybudowanej drogi Olszowa – Kierzno.

AB MIDDEN NEDERLAND

jesteśmy zaufanym holenderskim biurem pracy
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Mam swoją
wizję rozwoju
szpitala

oferujemy krótko i długoterminową pracę

produkcja, magazyn, logistyka, ogrodnictwo, technika

Wyślij swoje cv na: praca@abmiddennederland.nl

Z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie Jakubem Krawczykiem
o planach na przyszłość i
kierunkach zmian w kępińskiej placówce rozmawiają
Magdalena Bendzińska i
Mirosław Łapa.

AB Midden Nederland PL

USŁUGI TRANSPORTOWE MEBLI
NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Specjalizujemy się w dostawie:
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BORA TRANS
98-400 WIERUSZÓW
Telefon:
691 251 195
lub 783 487 640.

• Zestawy wypoczynkowe,
• Narożniki,
• Kanapy, sofy, wersalki, fotele
• Materace
• Meble kuchenne
• Meble twarde (paczki)
• Krzesła stoły
Odbiór Towaru od Firm i Klientów Prywatnych.
Pomimo wymienionych towarów, jesteśmy otwarci na propozycje
naszych Klientów i dostarczymy lub odbierzemy towar, który nam
zlecicie na Terenie Całego Kraju.

Wiadomości

informacje
Obchody Święta Niepodległości w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie

Dzieci uczyły się
patriotyzmu
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie włączyło się do Ogólnopolskiego konkursu „Przedszkole młodych patriotów”, którego głównym
celem jest krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci. Aby zaszczepić w dzieciach szacunek i miłość do
ojczyzny, jak i wypracować pewne
postawy patriotyczne, w przedszkolu
systematycznie wprowadzana będzie
tematyka dotycząca ojczyzny.
Okazją do tego było Święto Odzyskania Niepodległości, którego
obchody w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie zorganizowane zostały w piątek, 10 listopada br.
Dzieci i personel w galowych strojach

zebrały się w Domu Strażaka w Mikorzynie, by godnie uczcić ten dzień.
Akademię przygotowały dzieci z oddziału III (5- i 6-letnie), przygotowane
przez wychowawczynię Małgorzatę
Jańską. Uroczystość rozpoczęła się
polonezem, a następnie dzieci recytowały wiersze i piosenki patriotyczne.
Charakteru tej uroczystości dodały
kotyliony w barwach narodowych
oraz odpowiednia dekoracja sali. W
uroczystości wzięli również udział
rodzice dzieci, jak i przedstawiciele
Rady Rodziców.
Święto to było pierwszą lekcją
prowadzącą do kształtowania postaw
patriotycznych u dzieci. I. Langner

Uroczystość w przedszkolu ma zaszczepić
w dzieciach szacunek i miłość do ojczyzny

Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Ireneusza Cieślaka

pilota balonowego i szybowcowego,
zdobywcy Pucharu Gordona Benetta w 1983 r.
Rodzinie i Jego kępińskim znajomym
składamy szczere kondolencje.
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej drogi Olszowa – Kierzno

Droga... ku lepszemu życiu

Zakończona została najważniej- Wielkopolskiego dofinansowanie w
sza inwestycja drogowa gminy Kępno wysokości 50% środków kwalifiko– „Budowa drogi gminnej Olszowa wanych, a wiosną 2017 r. rozpoczę– Kierzno”. Realizacja tej inwestycji ła się realizacja inwestycji. - Kiedy
stanowiła priorytet dla burmistrza zdecydowałem się kandydować na
Piotra Psikusa. Generalnym wyko- stanowisko burmistrza w 2014 r.
nawcą robót było Kępińskie Przedsię- jednym z moich głównych zadań w
biorstwo Drogowo – Mostowe S.A. kampanii wyborczej była budowa
z Kępna. Całość zadania kosztowała drogi Olszowa –Kierzno. I dzisiaj
3.749.538,78 zł brutto. Poświęce- z wielką satysfakcją i dumą mogę
nia drogi dokonał proboszcz para- powiedzieć, patrząc mieszkańcom
fii św. Jadwigi Śląskiej w Olszowie Olszowy i Kierzna prosto w oczy, że
ks. kan. Kazimierz Sobasik.
ta inwestycja stała się faktem. Ja doDroga z dofinansowaniem
trzymuję słowa i potrafię realizować
Inwestycja została dofinansowa- zadania, które są dla mnie ważne i
na ze środków budżetu państwa w do których się zobowiązuję. Ta droramach Programu Rozwoju Gminnej ga łączy sołectwa i przyczyni się do
i Powiatowej Infrastruktury Drogo- tego, że tereny inwestycyjne, które
wej na lata 2016-2019, a kwota do- znajdują się w Olszowie przy tej tratacji to 1.749.052,00 zł. Partnerem sie, staną się bardziej atrakcyjne dla
Gminy Kępno w jej realizacji było potencjalnych inwestorów czy dla
Starostwo Powiatowe w Kępnie, które
dołożyło do zadania
1.338.838,00 zł.
Na inwestycję
złożył się szereg
prac, dzięki którym
powstała nowoczesna arteria komunikacyjna: budowa
nawierzchni asfaltowej, chodników,
zjazdów,
oświetlenia, jak również Przedstawiciele duchowieństwa oraz
tych
najbardziej władz przecięły symboliczną wstęgę
newralgicznych –
robót podziemnych. Powstały od- tych, którzy będą chcieli zamieszkać
cinek łączy Kępno, poprzez byłą w Olszowie – mówił podczas otwardrogę krajową nr 8 (obecnie drogę cia burmistrz.
Nowa alternatywna sieć
wojewódzką), z miejscowościami
Budowa drogi Olszowa – Kierzno
Kierzno i Kierzenko. Droga Olszowa
– Kierzno stanowi ważny ciąg komu- to pierwszy etap większego zamienikacyjny, alternatywny dla obecnie rzenia inwestycyjnego, którego celem
przebudowywanej drogi powiatowej jest stworzenie nowej sieci drogowej,
od ul. Grabowskiej przez Myjomice łączącej byłą drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 450 w miejscowoi Ostrówiec.
Proces projektowania drogi roz- ści Torzeniec. To alternatywa dla drogi
począł się w 2010 r. Zadanie miało powiatowej nr 5676P w kierunku Grazostać zrealizowane w ramach bu- bowa. Drugi etap przewiduje budowę
dowy Zakładu Zagospodarowania drogi gminnej o długości 4,3 km do
Odpadów w Olszowie i zakończyć planowanego ronda we wsi Mechnice i
się w 2014 r. Tak się jednak nie sta- dalej przez drogę powiatową nr 5676P
ło. Budowa drogi Olszowa – Kierzno na terenie powiatów: kępińskiego i
powróciła w planach inwestycyjnych ostrzeszowskiego do skrzyżowania
podczas kampanii wyborczej jesie- we wsi Torzeniec.
Bezpieczniej i szybciej
nią 2014 r. Wówczas kandydat na
Droga Olszowa – Kierzno to
burmistrza miasta i gminy Kępno
P. Psikus w swoim programie wy- nowoczesny szlak komunikacyjny
borczym wpisał realizację tej drogi łączący główne arterie gminy, znajako jedną z trzech najważniejszych cząco wpływa na poprawę bezpieinwestycji gminnych na najbliższe czeństwa mieszkańców i skrócenie
lata. Do realizacji planów można było czasu dojazdu do Kępna w przypadprzystąpić po wygranych wyborach ku zdarzeń drogowych. Nowa droga
jesienią 2016 r. Gmina Kępno zgło- pozwoli szybciej reagować ratownisiła budowę drogi jako priorytetowe kom pogotowia oraz służbom policji i
zadanie do realizacji w ramach Naro- straży pożarnej, umożliwiając wjazd
dowego Programu Przebudowy Dróg awaryjny na S8 oraz szybką komuniLokalnych i uzyskała od Wojewody kację z Kierznem, Kierzenkiem i Do-

maninem. Dodatkowo znajdujące się
we wsiach Kierzno i Myjomice jednostki OSP zyskały szybszy dostęp
do drogi wojewódzkiej nr 8.
Bliżej do pracy i urzędu
Powiat kępiński z racji dominującego w strukturze gospodarczej
przemysłu meblowego nazywany
jest „zagłębiem meblowym”. Jest
tutaj kilkadziesiąt dużych zakładów
stolarskich i tapicerskich produkujących meble, a także setki mniejszych
firm, które produkują akcesoria i
podzespoły do produkcji mebli. Meble oraz elementy do ich produkcji
sprzedawane są zarówno na rynku
krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Dzięki temu w powiecie kępińskim stopa bezrobocia jest najniższą
w Wielkopolsce, zaraz po Poznaniu.
Znajdujące się w sąsiedztwie byłej

drogi krajowej nr 8 duże zakłady meblowe są więc obecnie znacznie lepiej
skomunikowane z pracownikami
mieszkającymi w Kierznie, Kierzenku, Domaninie, a – w przyszłości, po
realizacji II etapu – także w Mechnicach. Dla mieszkańców tych miejscowości gminy Kępno powstała droga
stanowi nowe, najkrótsze połączenie
z miastem powiatowym, gdzie zlokalizowane są wszystkie najważniejsze
instytucje publiczne.
Inwestycja w liczbach
W ramach zadania wykonane zostały: jezdnia asfaltowa o łącznej długości 3800 mb i powierzchni 22.250
m², chodniki asfaltowe w Olszowie
i Kierznie (powierzchnia: 1.545 m²)
oraz chodniki z kostki brukowej w
Olszowie (powierzchnia: 400 m²). Nie
zabrakło także oświetlenia przejścia
dla pieszych w Olszowie, przebudowy przejazdu kolejowego w Olszowie
oraz utwardzonych i nieutwardzonych zjazdów na posesje (110 sztuk).
Przebudowano również 100-metrowy
odcinek drogi powiatowej w Kierznie
na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Kępno i Starostwo
Powiatowe w Kępnie.
Oprac. KR
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Starostwo Powiatowe otrzymało dotację celową na rozpoczętą budowę bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Jest dotacja rządowa na blok operacyjny

Na specjalnie zwołanym briefingu prasowym starosta Witold
Jankowski w obecności wicestarosty Grażyny Jany z nieskrywanym
zadowoleniem poinformował, że Powiat otrzymał dofinansowanie rządowe do rozpoczętej budowy bloku
operacyjnego wraz ze sterylizatornią
w wysokości 3 mln 605 tys. 836 zł,
skąd taka radość władz powiatu?
Przypomnijmy w listopadzie
ubiegłego roku w wojewoda wielkopolski zadeklarował, że może przekazać pieniądze na budowę bloku
operacyjnego w Kępnie, jednak muszą one zostać wykorzystane jeszcze
w 2016 r. Co było niemożliwe, aby
zgodnie z procedurami realizować
w tak krótkim czasie wszystkie wymagania związane z przygotowaniem
przetargów, ich rozstrzygnięciem i
ruszenie z budową. Dlatego wówczas
Zarząd Powiatu zrezygnował z tej
propozycji, mając zapewnienie, że
podobne dofinansowanie otrzyma w
tym roku budżetowym. Tak się jednak nie stało. Władze starostwa, zoptymalizowały swoje działania, aby
jeszcze w tym roku pozyskać pieniądze z rezerwy budżetowej państwa. I
udało się. - Od półtorej roku staramy
się o dofinansowanie dla szpitala.
Obecnie budujemy blok operacyjny
z własnych środków. Te nasze pukanie skończyło się tym, że dostaliśmy
informację, że premier Beata Szydło podpisała zarządzenie, dofinansowujące budowę szpitalnego bloku
operacyjnego – informował starosta

- Bardzo wielu ludzi, imiennych i
bezimiennych wspomagało nas, aby
tę dotację dostać. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się to tego, że otrzymaliśmy tę dotacje, która odciąży w
znacznym stopniu budżet starostwa
– dodał W. Jankowski.

Reprezentacja sołtysów i samorządowców z powiatu kępińskiego wzięła udział w spotkaniu „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy
Wsi”, które odbyło się w Opatówku koło Kalisza

I udało się pozyskać dotację akurat
w takim momencie, kończymy część
budowlaną – mówi wicestarosta - Te
pieniądze bardzo nam pomogły, bo
możemy jakby te nasze wydatki, które zostały zrealizowane na tą część
budowlaną zrefinansować i w przyszłym roku zacząć wyposażać blok

Nagrody

dla aktywnych sołectw

Starosta wraz z wicestarościną z nieskrywaną radością przekazał
informację o przyznanej dotacji na budowę bloku operacyjnego

Dopytywany, czy fakt, że wiceministrem w rządzie Beaty Szydło
została Andżelika Możdżanowska
ma jakieś znaczenie w tej decyzji,
starosta odpowiedział – Tak, ta nominacja miała wpływ, ale nie chciałbym tu umniejszać również innych
działań podejmowanych przez starostwo lub inne osoby.
Z tej rządowej dotacji jeszcze
zapłacone zostaną roboty budowlane, albowiem pieniądze te muszą zostać rozliczone jeszcze w tym roku. -

operacyjny w niezbędne urządzenia
- blok operacyjny i centralną sterylizatornię. W nowym roku wszystko
będzie przygotowane, aby wejść do
bloku operacyjnego z wyposażeniem - prognozuje G. Jany. Władze
starostwa pozostałą nadwyżkę z budżetu zaplanowaną na budowę bloku
operacyjnego, w przyszłym roku
zamierzają przeznaczyć na remonty
dróg. Nowy blok operacyjny zostanie oddany do użytku w pierwszym
kwartale 2018 r. 		
m

~ PODZIĘKOWANIE ~
Kępiński Klub Amazonki pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom,
które włączyły się w organizację jubileuszu 15-lecia działalności naszego stowarzyszenia.
W sposób szczególny pragniemy podziękować:
Dyrekcji, nauczycielom oraz młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie, za przygotowanie
dekoracji oraz pomoc w trakcie jubileuszowej gali. Firmie Intermarche w Kępnie za pomoc i wsparcie
przy organizacji naszego jubileuszu. Piekarni „U Kucharskiego” s.c. z Łęki Opatowskiej
Panu Bartłomiejowi Kucharskiemu za przekazany wielki, wspaniały tort.

Państwa wsparcie znacznie przyczyniło się do uświetnienia naszego jubileuszu.

Spotkanie, którego inicjatorem
był wicemarszałek województwa
wielkopolskiego Krzysztof Grabowski miało miejsce 5 listopada
br. w Hali Sportowej im. Polskich
Olimpijczyków. W uroczystej gali
udział wzięli znakomici goście: poseł na Sejm RP z Opola Ryszard
Wilczyński, inicjator Odnowy Wsi
w Polsce, starosta kaliski Krzysztof
Nosal, burmistrz Opatówka Sebastian Wardęcki. Wielkopolską Izbę
Rolniczą reprezentował prezes Piotr
Walkowski, a Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
jego nowo wybrany prezes Jarosław
Maciejewski.
Z powiatu kępińskiego w uroczystości uczestniczyli sołtysi i samorządowcy gminy Perzów z wójt Danutą
Froń, z gminy Bralin, gminy Łęka
Opatowska oraz z gminy Kępno.
Poseł Ryszard Wilczyński w swoim wystąpieniu zauważył, że Wielkopolska była i jest liderem polskiego

pozytywizmu. Mistrz ceremonii
wicemarszałek Krzysztof Grabowski wręczył 10 sołectwom z terenu
Południowej Wielkopolski dyplomy
„Aktywna Wieś Wielkopolska”. Natomiast ośmiu laureatom konkursu
wręczył takie same dyplomy i dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysiące złotych. W imieniu
wszystkich nagrodzonych podziękował jeden z laureatów Maciej Baciński, lider i sołtys wsi Kliny w gminie Kępno, założyciel „Towarzystwa
Rozwoju Wsi Kliny”.
Podczas części artystycznej wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z OSP Rajsko oraz 12-osobowy zespół żeński „Ale Babki”. Atrakcją
był również godzinny koncert musicalowo–operetkowy w wykonaniu
solistów z Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Andrzej Wawrzyniak
Stowarzyszenie Sołtysów
Ziemi Kępińskiej

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk
adres zakładu: ul. Poniatowskiego 24, 63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58, 602 570 336

Firma Teknika S.A. największy dystrybutor maszyn do obróbki
drewna w Polsce poszukuje kandydatów na stanowisko
INDUSTRY TECHNOLOGIES

TECHNIK SERWISANT

do obsługi
maszyn CNC

Poszukujemy absolwentów technikum elektrycznego lub mechatronicznego,
elektryków i mechaników.
Wymagania:
● Doświadczenie na podobnym stanowisku
● Wykształcenie techniczne,
● Znajomość budowy maszyn stosowanych
w przemyśle drzewnym
● Dobra znajomość języka angielskiego
lub włoskiego
● Dobra organizacja pracy, rzetelność,
komunikatywność, mobilność
● Dyspozycyjność do krótkich wyjazdów
służbowych
● Znajomość komputera
● Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
● Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej
się firmie
● Atrakcyjne wynagrodzenie
● Możliwość rozwoju zawodowego
● Kursy i szkolenia w kraju i za granicą
● Niezbędne narzędzia pracy
● Samochód służbowy
● Opiekę medyczną w Medicover
● Karnet open do sieci siłowni Calypso

Osoby zainteresowane proponowanym stanowiskiem proszone są o przesłanie CV,
listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych na adres: cv@teknika.pl
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Wiadomości

wywiad tygodnia
Z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Jakubem
Krawczykiem o planach na przyszłość i kierunkach zmian w kępińskiej placówce rozmawiają Magdalena Bendzińska i Mirosław Łapa

Mam swoją wizję rozwoju szpitala

Jest pan dyrektorem kępińskiego szpitala już od ponad miesiąca. Wcześniej poznał pan
panujące tu warunki, jednak,
czy, pomimo tego, po objęciu
nowego stanowiska coś pana
szczególnie zaskoczyło?
Zakładałem, że to będzie bardzo trudna praca i czeka mnie wiele
nowych zagadnień, z którymi będę
musiał się zapoznać. Może nie zaskoczeniem, ale największą nowością
na początku mojej pracy na tym stanowisku były zagadnienia związane
z organizacją pracy administracji,
sekcji zajmujących się zamówieniami
publicznymi, pionem technicznym
czy współpracą z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są to tematy, które
zacząłem poznawać tak naprawdę od
sierpnia, pełniąc funkcję zastępcy dyrektora do spraw medycznych.
Ile osób obecnie pracuje w szpitalu?
Ponad pięćset. Są to dwie grupy:
pracownicy etatowi, których jest ponad czterystu - pielęgniarki, położne,
sprzątaczki, pracownicy administracyjni. Druga grupa to pracownicy
kontraktowi, głównie lekarze, ale także technicy radiolodzy oraz ratownicy
medyczni. Większość lekarzy pracuje
na umowach kontraktowych, cywilno-prawnych. Mamy również lekarzy rezydentów, którzy rozpoczynają
u nas specjalizację. W tej chwili na
oddziale wewnętrznym pracuje pani
doktor, która rozpoczęła specjalizację
z chorób wewnętrznych. Przygotowujemy się do nawiązania, również
w trybie rezydenckim, współpracy z
panią doktor, która rozpocznie specjalizację w dziedzinie pediatrii.
Czy wprowadził pan w szpitalu
już jakieś zmiany?
Tak, wprowadziłem zmiany.
Szczególnie zależało mi na uporządkowaniu sprawy kolejek pacjentów w
poradniach specjalistycznych, gdzie
panowało pewne zamieszanie i dezorientacja - część osób przychodziła na niewyznaczone godziny albo
nie wiedziała, na którą godzinę ma
przyjść. Wprowadzony został system
numeracji w danym dniu przyjmowania, usprawniający cały proces. Liczba pacjentów się nie zmieniła, ale został wprowadzony ład. Uważam to za
ważne, przede wszystkim ze względu
na podnoszenie jakości usługi i zadowolenie pacjenta.
W jakich kierunkach powinny
przebiegać kolejne zmiany?
Każda osoba, która obejmuje tak
ważną funkcję, musi mieć wizję rozwoju instytucji, którą ma kierować i
ja, oczywiście, również taką wizję
wcześniej miałem. Przedstawiałem
ją w postępowaniu konkursowym,
co być może również zadecydowało
o moim wyborze na to stanowisko.
Jestem w trakcie przygotowywania
dokumentu, który, uważam, każda
instytucja, a szczególnie szpital powinna posiadać, czyli strategii rozwoju szpitala na najbliższe 5 lat. Będzie
on zawierał te, w moim przekonaniu,
kluczowe elementy rozwoju SP ZOZ
w Kępnie.
Najważniejsza sprawa to uporządkowanie pracy w szpitalnym
oddziale ratunkowym. Zależy mi
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szczególnie na tym, żeby pojawiło
się tam dwóch lekarzy, specjalności
zabiegowej i niezabiegowej, co jednocześnie pozwoliłoby uregulować
sprawę transportu międzyszpitalnego
pacjentów. Nie wszystkie schorzenia
mogą być leczone w naszym szpitalu
i musimy być przygotowani na to, że
w pewnych sytuacjach, szczególnie
w trybie ostrego dyżuru, musimy pa-

ły pracę właśnie w kępińskim
szpitalu?
Przede wszystkim jest to motywacja płacowa, ale uważam też, że,
aby zachęcić pielęgniarki i położne do
podejmowania pracy w naszym szpitalu, stworzone powinny zostać odpowiednie warunki i organizacja pracy.
Niestety, w ostatnim czasie odchodzą
z pracy położne i priorytetem jest dla
Dyrektor SP ZOZ w Kępnie
Jakub Krawczyk

cjenta przetransportować do innego
ośrodka, takiego jak szpital specjalistyczny w Kaliszu.
Jakie zmiany powinny zostać
wprowadzone, aby nie pojawiały się, tak jak do tej pory się to
zdarzało, skargi na traktowanie
pacjentów i kolejki na kępińskim SOR-ze?
Uważam, że głównym powodem
skarg , które do nas trafiały i pojawiały się w mediach, są problemy organizacyjne. Chodzi o niewydolność
pracy personelu, wynikającą z dużej
liczby pacjentów i małej liczby personelu, a także z braku jednoznacznego podziału obowiązków. Sądzę, iż
przyczyna tego stanu rzeczy leży nie
po stronie personelu, ale po stronie
organizacji pracy. Stąd też plany jej
poprawy poprzez wprowadzenie drugiego lekarza i uregulowanie sprawy
transportu międzyszpitalnego.
Jakie korzyści wynikają dla pacjentów z tego, że kępiński szpital znajduje się w sieci szpitali?
Dzięki temu pacjent może mieć
pewność, że szpital będzie istniał i będzie zakontraktowany. Nie musi obawiać się sytuacji wyłączenia jednostki
na jakiś czas ze świadczenia usług dla
pacjentów z powodu braku kontraktu.
Mamy pewność istnienia szpitala na
co najmniej 4 lata, co daje poczucie
stabilności. Druga niewątpliwa korzyść, wynikająca z bycia w sieci, to
szeroko pojęta opieka koordynowana.
Pacjent ma zapewnione poszczególne
elementy terapii, która rozpoczyna się
w szpitalu. Będąc w sieci, jesteśmy
zobligowani do zapewnienia pacjentowi kontynuacji leczenia rozpoczętego przyjęciem do szpitala. Ma on
czuć, że się nim opiekujemy, oferując
rehabilitację i w odpowiednim czasie
kontrole, że nie został pozostawiony
sam sobie.
Średni wiek pielęgniarek w kępińskim szpitalu wynosi około
45 lat, co wiąże się z perspektywą ich przechodzenia na emeryturę. W jaki sposób zamierza
pan zachęcać kandydatki na
pielęgniarki, żeby rozpoczę-

mnie zmiana tej sytuacji. Chodzi o
stworzenie warunków, dzięki którym
pracownice nie będą chciały odchodzić, i które zachęcą do podjęcia pracy nowe osoby. Obecnie tworzę zarys
zmian, mających nie tylko zachęcić
położne do pracy na oddziale położniczo-ginekologicznym, ale również
pacjentki do korzystania z jego usług.
Analizuję wszelkie, docierające do
mnie, sygnały o niezadowoleniu
pacjentek, skarżących się na różne
aspekty pobytu na tym oddziale. Wyciągane są wnioski i na ich podstawie
będą podejmowane działania, mające
na celu realizację jednego z punktów programu naprawczego SP ZOZ.
Chodzi o zwiększenie liczby porodów
fizjologicznych w naszym szpitalu i
podniesienie renomy oddziału położniczo-ginekologicznego.
Czy istnieje możliwość zwiększenia wynagrodzeń pracowników szpitala?
W tym roku weszła w życie ustawa o minimalnych wynagrodzeniach
osób wykonujących zawody medyczne, która w długoletniej perspektywie
zakłada znaczne wzrosty wynagrodzeń pracowników medycznych. W
pierwszym etapie po wejściu ustawy
to są niewielkie podwyżki, ale uważam, że jest to dobra prognoza na
przyszłość.
Jak planuje pan pozyskać do
pracy specjalistów?
Oczywiście, najcenniejsi są dla
nas specjaliści, ale każdy z nich kiedyś zaczynał swoją pracę. Dlatego
też ważne jest stworzenie warunków
do szkolenia młodych lekarzy, tak
aby zachęcić ich do podjęcia pracy
i kształcenia w tym ośrodku, a następnie kontynuacji współpracy. W
ten sposób młodzi ludzie uczą się
zawodu i tworzy się zgrany, trwały
zespół. Mam zamiar uruchomić akredytację na szkolenie specjalizacyjne
na oddziale rehabilitacji, również
rozbudowa oddziału anestezjologii i
intensywnej terapii o dwa łóżka pozwoliłaby nam starać się o akredytację na szkolenia specjalizacyjne. Druga płaszczyzna to zachęcanie lekarzy
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specjalistów do pracy w naszym szpitalu nie tylko korzyściami finansowymi, ale też poprzez stworzenie odpowiedniego zaplecza organizacyjnego.
Lekarza jakiej specjalizacji
przyjąłby pan już teraz?
Na pewno pediatrów, ginekologów-położników i internistów oraz
lekarzy – nawet bez specjalizacji – do
punktu nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej. Brakuje nam też bardzo
położnych.
Czy zamierza pan przeprowadzić konkursy na ordynatorów
oddziałów, do tej pory zarządzanych przez kierowników?
Ustawa o działalności leczniczej
dopuszcza dwie możliwości powoływania kierownictwa oddziału.
Pierwsza to postępowanie konkursowe prowadzone przez Izbę Lekarską, które wyłania ordynatora. Druga możliwość to wyłonienie lekarza
kierującego oddziałem, bez obowiązku przeprowadzania konkursu
za pośrednictwem Izby Lekarskiej.
Natomiast ustawa o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych nakazuje mi
zatrudnianie lekarzy zawsze w toku
postępowania konkursowego. Jestem
zatem zobligowany do przeprowadzania postępowania konkursowego
dla wszystkich lekarzy, w tym także
dla lekarzy kierujących oddziałem i
myślę, że te konkursy wkrótce będą
musiały zostać przeprowadzone.
Wracając do pierwszego pytania – po
objęciu stanowiska dyrektora szpitala
pewnym negatywnym zaskoczeniem
było dla mnie nieuregulowanie spraw
związanych z zatrudnieniem pracowników bez postępowania konkursowego na różnych stanowiskach, bo
chodzi nie tylko o lekarzy. Chcemy tę
sprawę uporządkować.
Jak wygląda sprawa funkcjonowania w Kępnie tzw. wieczorynki, czyli punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
Sytuację mocno komplikuje fakt
pojawienia się nowych punktów opieki nocnej i świątecznej w szpitalach,
które do tej pory nie miały obowiązku
ich prowadzenia, a obecnie je prowadzą – przykładem szpital w Ostrzeszowie. Pojawiła się konkurencja, część
lekarzy od nas odeszła i - w związku
z brakami w zakresie kadry lekarskiej
- są kłopoty z zapewnieniem ciągłości
w pracy nocnej i świątecznej opieki.
To jest problem, z którym boryka się
wiele szpitali. Uważam, że bardzo
ważne jest uświadomienie pacjentom,
że nie powinni traktować tzw. wieczorynki jak swojej przychodni, bo
to generuje olbrzymią liczbę chorych,
kolejki, a co za tym idzie - niezadowolenie. Nocna i świąteczna opieka
zapewnia pomoc doraźną w sytuacjach awaryjnych, a w przypadkach
niezagrażających życiu i chorobach
przewlekłych w pierwszej kolejności
należy korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej.
Dzisiaj w Kępnie problemem
jest brak dostępu do okulisty
leczącego w ramach NFZ.
Mam świadomość tego problemu,
ale szpital nie posiada żadnego zaplecza okulistycznego. Uważam, że szansę na spełnienie wymogów NFZ i kontrakt na poradnię okulistyczną mają
przychodnie, które są potencjalnie
przygotowane do zakontraktowania.
Pomówmy o pana specjalizacji.
Od pewnego czasu mówi się
o uruchomieniu oddziału czy
pododdziału ortopedii. Czy i
kiedy jest na to szansa?

Jednym z elementów przygotowywanej strategii rozwoju szpitala
jest uruchomienie niezależnego oddziału ortopedyczno–urazowego, ale
oczywiście jest to inwestycja, której
realizacja zajmie sporo czasu. Dlatego właśnie wspólnie ze współpracownikami przygotowuję projekt
przebudowy oddziału chirurgicznego
z wydzieleniem pododdziału ortopedyczno-urazowego. Jeśli pozwolą mi
na to środki finansowe, chciałbym to
zrealizować nawet w przyszłym roku.
W przyszłym roku ma też zostać
oddany do użytku blok operacyjny.
Cieszę się z tego, bo rzeczywiście
nasz blok jest już w stanie złym i nie
spełnia standardów, które powinien
spełniać blok operacyjny. Jestem w
stałym kontakcie ze starostwem, które jest bardzo zaangażowane w inwestycje szpitala. Bardzo się cieszę,
że wspólnymi siłami – jeżeli nic nie
stanie na przeszkodzie - w przyszłym
roku na wiosnę ten blok uruchomimy.
Już niebawem, 24 listopada, odbędzie
się natomiast uroczyste otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratowniczych.
Czy sprzęt specjalistyczny, którym dysponuje szpital, jest w
pełni wykorzystywany?
Posiadamy tomograf, rentgen, dobrze wyposażone laboratorium centralne, pracownię endoskopii. Uważam, że wykorzystanie tego sprzętu
jest bardzo dobre, również tego na
bloku operacyjnym. Obecnie jesteśmy
na zaawansowanym etapie modernizacji sprzętu z zakresu diagnostyki
obrazowej. Zgodnie z programem naprawczym, zakładamy w przyszłym
roku zakup nowoczesnego 16-rzędowego tomografu komputerowego, co
stanowi dla nas duży krok do przodu.
Jakość, wykorzystywanego obecnie
w sposób maksymalny, 4-rzędowego
aparatu pozostawia dużo do życzenia.
Również w przyszłym roku planujemy ucyfrowienie aparatu rentgenowskiego. Pacjent będzie mógł wyjść z
wynikiem badań nie na kliszy rentgenowskiej, a na elektronicznym nośniku danych.
Czy zamierza pan w jakiś sposób rozszerzyć działalność oddziału leczniczo-rehabilitacyjnym w Grębaninie?
W tej chwili mamy zakontraktowany w Grębaninie oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej. Kusi mnie myśl
o rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udarach. W tej chwili ten
obiekt nie jest przystosowany do tego,
są jednak założenia rozbudowy tego
oddziału o dodatkowy pawilon, w którym można by stworzyć warunki do
uruchomienie rehabilitacji neurologicznej. Byłoby to kapitalne rozwiązanie dla pacjentów po udarach, którzy
są u nas hospitalizowani. W Grębaninie mamy bardzo profesjonalny i doświadczony zespół fizjoterapeutów,
świetnie współpracujący z ordynatorem doktorem Żebrowskim. Przydałoby się jednak wsparcie specjalistów
rehabilitacji, którzy pomogliby pracującym tu lekarzom. Jednocześnie pragnę podkreślić, że planowana likwidacja kuchni w grębanińskim oddziale
nie będzie miała wpływu na jakość i
kaloryczność podawanych posiłków,
bo będą one dostarczane z kuchni kępińskiego szpitala.
Czy nie myśli pan o zatrudnieniu zastępcy dyrektora do
spraw medycznych?
W tym momencie nie, ponieważ
udaje mi się łączyć wszystkie obowiązki.
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Obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w sobotę ,11 listopada br.,
rozpoczęły się od mszy św. w intencji ojczyzny odprawionej w kościele pw. św. Marcina

Narodowe Święto
Niepodległości w Kępnie
Po uroczystej mszy świętej delegacje i poczty sztandarowe w rytmie
muzyki granej przez orkiestrę dętą z

Ostrzeszowa przemaszerowały na kępiński Rynek.
Pod pomnikiem „Bohaterów

Nie zabrakło tradycyjnych
marcinków

walk o wolność i demokrację” o olbrzymim znaczeniu wydarzeń sprzed
blisko stu lat mówił starosta kępiński
Witold Jankowski. - Były również
w naszej historii trudne chwile, a to
wszystko rozpoczęło się w 1918 roku.
To doprowadziło do wyzwolenia naszej ojczyzny po 123 latach – mówił
starosta. - Działania wielu również
bezimiennych ludzi, spowodowały, że dzisiaj możemy żyć w wolnej,
niepodległej, dumnej Polsce. Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy
na przestrzeni lat pracowali i często
również ginęli dla sprawy polskiej.
Niech żyje wolna Polska!
Następnie kwiaty pod pomnikiem złożyła poseł Bożena Henczyca, delegacje przedstawicieli par-

Monika Kaczmarek z Łodzi i Adam Nowicki z Gostynia zwyciężyli w IV Biegu Ulicznym
św. Marcina w Kępnie

W obchodach uczestniczyły
liczne poczty sztandarowe

lamentarzystów,
samorządowców,
partii politycznych, instytucji i organizacji społecznych.
Podczas oficjalnych obchodów
narodowego święta nie zabrakło lokalnego akcentu. Na zakończenie
uroczystości mieszkańcy częstowani

byli słodkimi rogalami, które w naszym regionie nazywane są marcinkami.
Na kępińskim Rynku tradycyjnie
stanęły też barwne stragany towarzyszące odpustowi w kępińskiej parafii
pw. św. Marcina. 		
bem

Uroczysty przemarsz poprowadzili
członkowie orkiestry dętej

Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w piątek, 10 listopada, w sali Centrum
Kształcenia Ustawicznego przy ZSP nr 2 w Kępnie

Pogoda nie przeszkodziła biegaczom Młodzież o niepodległości

W rozegranym 11 listopada br.
biegu uczestniczyło blisko 500 osób,
rywalizujących o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kępno. Bieg zorganizowany przez Kępiński Ośrodek
Sportu i Rekreacji był jednym z punktów obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w naszym mieście.

Zawodnicy wyruszyli spod hali
sportowo-widowiskowej. Punktualnie o godzinie 13:30 zastępca burmistrza miasta i gminy Kępno Artur
Kosakiewicz strzałem z pistoletu dał
znać do startu blisko 500 uczestnikom przybyłym z całej Polski i z zagranicy. Dziesięciokilometrowa trasa

Bieg był jednym z punktów obchodów Narodowego
Święta Niepodległości w naszym mieście

przebiegała ul. Sportową, Estkowskiego, Osińską przez miejscowość
Osiny w kierunku Hanulina i powrót.
Po raz drugi zwycięzcami biegu
głównego zostali: Monika Kaczmarek z Łodzi i Adam Nowicki z Gostynia, aktualny wicemistrz Polski
w biegu na 10 km. W biegu wzięła
udział rekordowa liczba zawodników
i zawodniczek z gminy Kępno, spośród których najlepsi byli Kinga Gierak i Krzysztof Szczot.
- Cieszy nadspodziewanie dobra frekwencja i rekordowa liczba
uczestników pomimo niesprzyjającej
pogody – podkreślił dyrektor KOSiR
Marek Kłoczaniuk. - W samym
dniu biegu na starcie stawiło się 80
wcześniej nie zapisanych zawodników. Widać nawet nie najlepsza
aura dla prawdziwych biegaczy nie
ma znaczenia – powiedział organizator biegu, który sam może pochwalić
sukcesami w tej dyscyplinie
bem

W akademii uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego i miejskiego. Obecni byli także
przedstawiciele parlamentarzystów
oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
Szkolna młodzież przygotowała okolicznościowy program artystyczny.

Drogę do wolności przypomniał w
swoim wystąpieniu starosta kępiński
Witold Jankowski. - Polacy walczyli
o wolność wiele lat - mówił starosta. Walczyli przed 1918 rokiem i również
po nim. Walczyli również współcześnie. Trzeba tę walkę doceniać i o niej
przypominać.
Oprac. bem

Uczniowie przygotowali okolicznościowy
program artystyczny
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Program „Kępińska Karta Seniora” powstał z inicjatywy burmistrza i skierowany jest do
osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie gminy Kępno

Ulgi dla seniorów

W gminie Kępno ustanowiona
została Kępińska Karta Seniora, która została jednogłośnie przyjęta przez
Radę Miejską w Kępnie. Program ma
ruszyć od 1 stycznia 2018 roku. Do
tego czasu uchwała ma zostać zaopiniowana przez wojewodę wielkopolskiego. Kępińska Karta Seniora miała
swoją premierę na III Balu Seniora.
Program powstał z inicjatywy
burmistrza miasta i gminy Kępno
Piotra Psikusa. Osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie
gminy Kępno, mogą udać się do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, aby tam
złożyć wniosek o wydanie Kępińskiej
Karty Seniora, dzięki czemu będą

wanych specjalnie z myślą o nich –
tłumaczyła Joanna Karwan z Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. Jako
cele programu wymienia się również:
poprawienie jakości życia osób po
60. roku życia, ułatwienie seniorom
dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki, wzmacnianie kondycji finansowej seniorów oraz kształtowanie
pozytywnego wizerunku kępińskich
seniorów.
Wprowadzenie programu „Kępińska Karta Seniora” będzie działaniem wspomagającym seniorów i
angażującym partnerów do udziału w
pomocy dla tej grupy osób. Karta będzie wydawana na podstawie wnio-

Burmistrz P. Psikus i J. Karwan przedstawili
szczegóły funkcjonowania Kępińskiej Karty Seniora

mogły korzystać ze specjalnych zniżek, które oferują partnerzy – firmy,
instytucje, zakłady usługowe, sklepy.
- Celem programu jest aktywizacja
społeczna kępińskich seniorów poprzez stworzenie systemu zniżek, ulg
i zwolnień umożliwiających zwiększony dostęp do ofert kulturalnych i
innych usług. Kępińscy seniorzy, po
okazaniu Kępińskiej Karty Seniora,
będą mogli korzystać ze zniżek, ulg
i zwolnień skierowanych i przygoto-

sku, bezpłatnie, na czas nieokreślony.
Korzystać z niej będzie można za
okazaniem dokumentu tożsamości.
Senior straci uprawnienia do korzystania tylko wówczas, gdy przestanie być mieszkańcem gminy Kępno
(o zaistniałym fakcie zobowiązany
jest poinformować Gminę i zwrócić
kartę).
Zostało przygotowane pismo do
firm i instytucji, które Gmina chce
zachęcić do udziału w partnerstwie. -

Rusza druga część prac, które mają
doprowadzić do pozyskania partnerów karty w postaci kępińskich firm i
przedsiębiorców. To oznacza współpracę z Gminą, ale przede wszystkim
z samymi seniorami, którzy stanowią
liczną grupę potencjalnych klientów – wyjaśnił P. Psikus. Partnerem
programu może zostać każda osoba
fizyczna, prawna lub inny podmiot
oferujący na rzecz seniorów usługi,
zniżki, ulgi lub zwolnienia. Przystąpienie partnera do Kępińskiej Karty
Seniora następuje na podstawie złożonej deklaracji w Gminie Kępno.
Partner po przystąpieniu do programu otrzymuje identyfikator w formie
naklejki, który umieszcza w widocznym miejscu prowadzenia działalności oraz przekazuje informacje na
temat udzielanych zniżek i promocji
we własnych materiałach promocyjno-reklamowych. Korzyści wynikające z przystąpienia do programu
jako partner to: bezpłatna promocja
w środowiskach senioralnych jako
instytucja przyjazna seniorom, informacja dotycząca zniżek, ulg i zwolnień dostępna na tablicy ogłoszeń w
urzędzie i na stronie internetowej.
Wszyscy partnerzy poprzez uczestnictwo w programie mają możliwość
zwiększenia swojej rozpoznawalności oraz pozyskania nowej grupy
stałych klientów. Uczestnictwo partnera wygasa po upływie okresu, na
który nawiązano partnerstwo lub w
przypadku zakończenia działalności
przez partnera czy nieprzestrzegania
postanowień programu. - Właściciel
firmy zyskuje nowych klientów, zaś
karta to ulga dla portfela seniora –
podsumowała J. Karwan.
Gmina przygotowała kampanię
informacyjną dotyczącą Kępińskiej
Karty Seniora, w ramach której pojawią się również bilbordy. Wnioski
o kartę będą dostępne w urzędzie
gminy i na stronie internetowej już
od stycznia.
KR

Obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Kępnie

Kępińskie Koło PZN uroczyście świętowało

Dzień Białej Laski to bardzo
ważne święto dla osób niewidomych
i słabowidzących, uchwalone przez
Kongres Stanów Zjednoczonych,
obchodzone 15 października w wie-

lu krajach świata, w tym również w
Polsce.
18 października br. w sali Kępińskiego Ośrodka Kultury Polski
Związek Niewidomych Zarząd Koła
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w Kępnie z okazji tego święta zorganizował spotkanie dla swoich podopiecznych. Zaproszonych gości oraz
świętujących uczestników powitała
prezes Zarządu Koła PZN Henryka

PZN – młodzi artyści zaprezentowali
piękny koncert. Całą salę wypełniły
dźwięki płynące z fortepianu, saksofonu, fletu, akordeonu, skrzypiec i
gitary, a na scenie przywitała zgromadzonych i przedstawiła
młodych muzyków dyrektor
Uczniowie szkoły muzycznej wraz
Szkoły Muzycznej Magdalez członkiniami PZN i gośćmi uroczystości
na Pacholik. Młodzież wykazała się wielkim kunsztem
muzycznym, za co została nagrodzona gromkimi brawami i
słodką niespodzianką.
Zaproszenie na święto
Białej Laski przyjęli również:
ksiądz kanonik Krzysztof
Nawrocki z parafii św. Marcina w Kępnie, członek Zarządu Powiatu Kępińskiego
Krystyna Możdżanowska,
naczelnik Wydziału Administracji i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta i Gminy w
Lubryka. Burzą oklasków zostali Kępnie Robert Kaczor, kierownik
powitani też uczniowie Państwowej Miejsko-Gminnego Ośrodka PomoSzkoły Muzycznej I st. im. A. Tan- cy Społecznej w Kępnie Maria Żusmana w Kępnie. Zaspokajając po- recka, podinspektor Powiatowego
trzeby duchowe seniorów – członków Centrum Pomocy Rodzinie Kata-
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Projekt „Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i
wsparcie opiekunów faktycznych w gminie Kępno”

Ma powstać

nowy Klub Seniora
Projekt „miękki” Gminy Kępno, złożony w konkursie w ramach
„WRPO2014+, Poddziałanie 7.2.2
Usługi społeczne i zdrowotne”, pozytywnie przeszedł ocenę formalno-merytoryczną i został wybrany
do dofinansowania. Na prowadzenie
ośrodka Gmina uzyskała 95% dotację
w wysokości 1.636.000 zł.
Teraz ocenie podlegać będzie
projekt „twardy” na budowę obiektu. Maksymalnie otrzymać można
2.000.000 zł. Według planów całość inwestycji kosztować ma około
3.000.000 zł. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu zostanie
podpisana, jeżeli do dofinansowania
zostanie zatwierdzony również zintegrowany z nim „twardy” projekt inwestycyjny, który Gmina planuje złożyć w konkursie w ramach „WRPO
2014+, Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna”. Nabór wniosków
projektowych w tym konkursie trwa
do 24 listopada br.
W przypadku zatwierdzenia dofinansowania obu projektów, w Kępnie
powstanie nowy, drugi Klub Seniora
wraz z centrum wsparcia opiekunów
faktycznych. Ma on znajdować się
przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, w miejscu, gdzie dawniej znajdowało się Przedszkole Samorządowe
nr 1, „Dom Brata Alberta”, a później
także pomieszczenia Kępińskiego
Ośrodka Kultury. - Chcemy uruchomić szeroko rozumiany drugi
Klub Seniora w Kępnie. Wybraliśmy
miejsce po byłym Przedszkolu nr 1.
Chcielibyśmy tam utworzyć klub i
realizować usługi opiekuńcze – wyjaśnił burmistrz Piotr Psikus. - Ta
część miasta się starzeje, czy tego
chcemy czy nie. W pobliżu są osiedla
od wielu lat funkcjonujące. Młodzi
ludzie budują się głównie na obrzeżach Kępna albo w innych częściach
miasta, a tutaj przybywa nam osób
starszych, dlatego właśnie w tym
miejscu zlokalizowalibyśmy obiekt
dla osób Trzeciego Wieku. To ma
być całkowicie nowy budynek, budowany praktycznie od zera – dodał.
Obiekt ten będzie miał powierzchnię
użytkową około 550 m2.
Celem zatwierdzonego już przez
Urząd
Marszałkowski
projektu

„miękkiego” pn. „Szansą – wzrost
dostępności usług opiekuńczych i
wsparcie opiekunów faktycznych
w gminie Kępno” jest zwiększenie
dostępności usług opiekuńczych dla
niesamodzielnych osób starszych w
gminie Kępno i wsparcie opiekunów
faktycznych, co spowoduje zwiększenie liczby osób objętych usługami
opiekuńczymi w formie stacjonarnej opieki dziennej w Klubie Seniora oraz usługami opiekuńczymi
w miejscu zamieszkania. Projekt
skierowany jest do osób starszych,
w szczególności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, przede
wszystkim osób niesamodzielnych,
których dochód nie przekracza 150%
właściwego kryterium dochodowego
i ich opiekunów faktycznych.
W ramach projektu zaplanowano
działania: prowadzenie Klubu Seniora – utworzenie nowych miejsc w
klubie i pokrycie kosztów bieżącego
funkcjonowanie klubu – świadczenie
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, prowadzenie Centrum
Wsparcia Opiekunów (CWO) – utworzenie i bieżące funkcjonowanie czterech miejsc krótkookresowego pobytu dziennego/całodobowego dla osób
niesamodzielnych, utworzenie i bieżące funkcjonowanie wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie poradnictwa psychologicznego i
prawno-socjalnego/szkoleń i organizacja spotkań grup wsparcia.
Projekt ma być realizowany w
partnerstwie Gminy Kępno, Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie i Spółdzielni Socjalnej „Szansa”.
Projekt jest zintegrowany z projektem inwestycyjnym, w ramach którego planowane jest wybudowanie infrastruktury społecznej niezbędnej na
potrzeby prowadzenia Klubu Seniora i
Centrum Wsparcia Opiekunów.
Projekt odpowiada na potrzeby
w świadczeniu usług społecznych z
uwzględnieniem trendów demograficznych i poziomu dostępności usług
społecznych w gminie Kępno w oparciu o analizę przeprowadzoną przez
MGOPS.		
Oprac. KR

rzyna Godek, dyrektor Kępińskiego
Ośrodka Kultury Anna Niesobska,
przewodnicząca Koła Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Hildegarda Urbańska,
członek nadzwyczajny PZN Urszula
Rozwadowska oraz wiele osób zaprzyjaźnionych i życzliwych, m.in.
członkowie chóru „Jutrzenka”. Goście obdarowali świętujących mnóstwem kwiatów oraz złożyli płynące
z serca życzenia – zdrowia, szczęścia,
samych radosnych dni, wiele optymizmu, akceptacji społecznej oraz
pomyślności osobistej. Specjalne życzenia przesłał też starosta kępiński
Witold Jankowski, wyrażając serdeczne podziękowanie za aktywność

i pamięć o osobach niewidomych i
niedowidzących, życząc całemu Zarządowi pomyślności i wytrwałości
w swojej pracy.
Jak zawsze na spotkaniu u niewidomych można się było delektować
smakołykami – pachnącą, gorącą
kawą, pysznym ciastem i smacznymi kiełbaskami. Wszyscy uczestnicy
spotkania bawili się naprawdę wspaniale, mimo swoich dysfunkcji czuli
się potrzebni i zauważeni w społeczeństwie. W przyjaznej atmosferze
kilka spędzonych razem godzin minęło jak jedna chwila. Spotkanie zorganizowano dzięki wsparciu starosty
kępińskiego.
Beata Michalczyk

anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

OTWARCIE
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Informacje

reklama

63-600 Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46
REJESTRACJA: 508 177 121

U uroczystości z okazji święta niepodległości w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

lek. Paulina Lepka
Specjalista Otorynolaryngologii
Kępno, ul. ks. P. Wawrzyniaka 46, Kępno.
Rejestracja: tel. 508 177 121.

Przez wieki do niepodległej
10.11.2017 r. w szkole uczczono
Dzień Niepodległości. Uroczystą
akademię, którą przygotowały: Elżbieta Mamczak, Agnieszka Wiśniowska, Elżbieta Kozioł, Lidia
Surdyk obejrzeli uczniowie całej

społeczności szkolnej. Młodzi artyści
przenieśli nas w czasy, które przypomniały rozbiory Polski, powstanie
listopadowe i styczniowe, bohaterów,
którzy walczyli o naszą wolność.
Dzięki zgromadzonym pamiątkom

historycznym i wspaniałej oprawie
muzycznej wszyscy mogliśmy przenieść się w tamte trudne czasy. Poznaliśmy trud i zaangażowanie tych,
dzięki którym mamy teraz wolną i
niepodległą Polskę. Iwona Balcerek

12 listopada br. w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szymonkowie (gmina
Wołczyn) arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny udzielił młodzieży sakramentu
bierzmowania przy śpiewie Chóru Męskiego „Cantamus” z Kępna

„Cantamus” w Szymonkowie

12 listopada br. zapisze się w
historii parafii w Szymonkowie. W
dniu tym arcybiskup wrocławski
Józef Kupny udzielił 12 młodym pa-

Kępna pod dyrekcją Łukasza Lipieta. Dwa lata temu dzięki ofiarności
fundacji byłej mieszkanki Szymonkowa zostały odrestaurowane stulet-

Młodzież po bierzmowaniu z bp. J. Kupnym
oraz ks. T. Płukarskim. Fot.: Gość

rafianom sakramentu bierzmowania
oraz poświecił niedawno wybudowaną grotę Matki Bożej, jak również pobłogosławił nowe witraże z wizerunkami świętych. W uroczystej mszy
świętej prócz licznie zgromadzonych
parafian uczestniczył Jan Leszek
Wiącek burmistrz Wołczyna, sołtys,
a zarazem prezes Stowarzyszenia
Rozwoju i Odnowy Wsi Szymonków
Adam Zarych, sołtys Świniar Małych Edward Mazur oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej w Szymonkowie Eulalia Domagała. Uroczystość swoim wyjątkowym śpiewem
uświetnił Chór Męski „Cantamus” z

nie witraże w prezbiterium. Pozostałe
okna w kościele były w bardzo złym
stanie technicznym, jednak dzięki
staraniom ks proboszcza. Tomasza
Płukarskiego oraz parafianom zostały wykonane nowe okiennice wraz z
witrażami, na których projektant Marek Szczypiński umieścił wizerunki:
Pana Jezusa Miłosiernego, Matki
Bożej Częstochowskiej, św. Jadwigi
Śląskiej, św. siostry Faustyny i błogosławionego ks. Michała Sopoćko,
św. Matkę Teresę z Kalkuty, św. Jana
Pawła II i błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę.
Wcześniej przed uroczystą eucharystią arcybiskup przy świątyni w
Szymonkowie poświęcił grotę, która
została wybudowana z okazji 100.
rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej. 		
Oprac. m

operatorów maszyn
do cięcia pianki

W czasie występu Chóru Męskiego
„Cantamus” w Szymonkowie. Fot.: Gość

– mile widziane doświadczenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt
pod nr telefonu 605 823 808 lub osobiście
w siedzibie firmy Myjomice 36, 63-600 Kępno.

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

Policjanci KPP Kępno po raz kolejny znaleźli skradzione auto

Odnaleźli kradzionego mercedesa

3 listopada br., w godzinach wieczornych, patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie, podczas patrolowania dróg powiatu kępińskiego, zauważył na terenie
leśnym w Bralinie, niedaleko węzła S8,
porzucony samochód marki Mercedes.
Policjanci skontrolowali pojazd. Policyjny system wskazał, że auto zostało
skradzione kilka godzin wcześniej na

Firma TOMPOL z Myjomic zatrudni:

terenie Leszna.
- Pojazd został zabezpieczony i
przetransportowany na policyjny parking. Czeka na odbiór przez prawowitego właściciela. To drugi taki samochód odnaleziony w minionych dniach
przez mundurowych z Kępna – poinformowała oficer prasowa KPP Kępno
st. sierż. Anna Lubojańska.
Oprac. KR

wiesław waloszczyk
adres zakładu: ul. Poniatowskiego 24, 63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58, 602 570 336

Sprzedam mieszkanie
94,40 m2 (I piętro) z piwnicą,
budynkiem gospodarczym
i tarasem w budynku wolno stojącym
w centrum miasta.

Auto zostało skradzione na terenie Leszna

Telefon: 606 365 377.
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Policja / Straż pożarna

informacje
I Mecz Piłki Nożnej pomiędzy drużyną tatusiów przedszkolaków z Przedszkola Sióstr Boromeuszek a policjantami z
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Tatusiowie kontra policjanci

Strażacy nagrodzeni

za wzorowe wykonywanie obowiązków
9 listopada br. w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Kępnie, podczas
uroczystej zmiany służby, komendant
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Wojciech Grabarek, w
obecności zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Piotra Mazurkiewicza
oraz dowódcy Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej w Kępnie mł. bryg. Mariusza Szczepańskiego, wręczył dwóm
funkcjonariuszom decyzje komendanta głównego Państwowej Straży

Mecz zakończył się wynikiem 6:2 dla kępińskich
policjantów. Fot. KP PSP Kępno

W hali widowiskowo-sportowej
KOSiR został rozegrany I Mecz Piłki
Nożnej pomiędzy drużyną tatusiów
przedszkolaków z Przedszkola Sióstr
Boromeuszek a policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Z początkiem spotkania do ofensywy wkroczyli tatusiowie z przedszkola, jednak pod koniec pierwszej
połowy to policjanci przodowali,
strzelając cztery gole. W trakcie przerwy czas umilił występ przedszkolnych cheerleaderek. W drugiej połowie meczu gospodarze rozpoczęli

Wręczenie nagród komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Kępnie

nadrabiać straty i dzięki udanym akcjom strzelili dwie bramki. Spotkanie
było emocjonujące zarówno dla zawodników, jak i przedszkolaków na
trybunach. Mecz zakończył się wynikiem 6:2 dla kępińskich policjantów.
Obie drużyny otrzymały puchary, medale oraz dyplomy za udział
w meczu. Tatusiowie z przedszkola,
zdopingowani przez swoje pociechy,
już zapowiadają treningi, by móc
wziąć udział w wiosennych rozgrywkach.
Oprac. KR

Wyróżnnieni zostali asp. sztab. P. Baliński
i asp. J. Glinkowski. Fot. KP PSP Kępno

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej
zmiany służby. Fot. KP PSP Kępno

Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego, na mocy
których otrzymali oni nagrody finansowe.
Wyróżnieni za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych zostali: asp. sztab. Piotr
Baliński oraz asp. Jarosław Glinkowski, którzy
zajmują stanowiska zastępcy dowódcy zmiany w
Jednostce Ratowniczo–Gaśniczej w Kępnie.
J. Kucharzak

W Nowej Wsi Książęcej patrol policji usiłował zatrzymać do kontroli drogowej samochód
marki Volvo. Kierowca uciekł przed patrolem policyjnym w pola

Porzucił samochód i uciekł pieszo.
Wewnątrz pozostały dokumenty i... pasażer
28 pażdziernika br., około godz.
00.15, w Nowej Wsi Książęcej patrol
policji z Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymał do kontroli drogowej samochód osobowy. - Kierowca zatrzymywanego volvo nie reagował na sygnały przekazywane przez
policjantów. Pomimo wyraźnych
znaków dawanych przez patrol poli-

Obie drużyny miały swoich wiernych
kibiców. Fot. KP PSP Kępno

Wypadek przy pracy na terenie Olszowy

Mężczyzna obsługujący śmieciarkę
spadł z pojazdu i złamał nogę

Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala
ze złamaniami. Fot. KP PSP Kępno

3 listopada br. na terenie Olszowy doszło do wypadku przy pracy.
Śmieciarka, którą obsługiwali trzej
mężczyźni, wpadła w dziurę. Jeden z nich, stojący wówczas na tzw.
„stopce”, spadł z pojazdu i stracił
przytomność. Pracownicy firmy, w
której akurat wywożone były śmieci,
udzielili poszkodowanemu pierwszej
pomocy i zawiadomili pogotowie ra-
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tunkowe. Poszkodowany mężczyzna,
44-letni mieszkaniec gminy Kępno,
trafił do szpitala ze złamaniami.
Na miejscu pracowali policjanci,
w tym grupa operacyjno-dochodzeniowa, która badać będzie przyczyny
zdarzenia. Wiadomo, że cała trójka,
obsługująca śmieciarkę, była trzeźwa. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

cji, samochód skręcił w pola, potem
kierowca porzucił go i pod osłoną
nocy zbiegł – poinformowała oficer
prasowa KPP Kępno st. sierż. Anna
Lubojańska.
Kiedy policjanci dotarli do auta
zastali tam pasażera – 18-latka z
powiatu namysłowskiego – który
poinformował, że nie wie, dlaczego

kolega opuścił auto. Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że pasażer
ma w wydychanym powietrzu ponad
0,6 promila alkoholu. Wewnątrz pojazdu policjanci odnaleźli także prawo jazdy wystawione na nazwisko
32-latka z Namysłowa. Samochód został zholowany na parking policyjny.
Oprac. KR

Priorytetowe działania dzielnicowych powiatu kępińskiego w okresie jesienno-zimowym
będą dotyczyć walki ze spalaniem śmieci, smogiem i wyrzucaniem odpadów na tereny
leśne lub polne

Policja walczy z zanieczyszczaniem środowiska

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kępnie cyklicznie realizują plany priorytetowe dotyczące
zagrożenia występującego w każdej
dzielnicy. Do 31 stycznia 2018 r. 13
dzielnicowych realizuje plan dotyczący „Walki ze smogiem”. Plany realizowane są nie tylko na terenie miasta
i gminy Kępno, ale również na terenie gmin: Perzów, Bralin, Baranów,
Rychtal. Trzcinica.
Działania Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie w drugiej połowie
2017 r., mające na celu ujawnianie i
eliminowanie zachowań związanych
z zanieczyszczaniem środowiska,
podyktowane są licznymi sygnałami
społecznymi związanymi ze spalaniem śmieci w piecach oraz skargami i zgłoszeniami mieszkańców,
którzy informują o nieprawidłowym
przetwarzaniu odpadów, szczególnie
pochodzących z zakładów stolarskich i tapicerskich. Powiat kępiński
to zagłębie stolarzy i tapicerów, a
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odpady poprodukcyjne z tych zakładów bardzo często przekazywane są
osobom prywatnym do ogrzewania
domów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców realizowany
będzie powyższy plan priorytetowy.
W centrum zainteresowania dzielnicowych znajdą się głównie domostwa, w których pali się śmieci, płyty wiórowe bądź odpady stolarskie i
różnego rodzaju tworzywa sztuczne,
np. tzw. „piankę stolarską”.
W tym zakresie policja będzie
współpracować m.in. z: Strażą Miejską w Kępnie, Urzędem Miasta i
Gminy w Kępnie, Urzędami Gminy
w Perzowie, Bralinie, Baranowie,
Rychtalu i Trzcinicy, Wojewódzkim
Inspektoratem Ochrony Środowiska
w Poznaniu – delegatura w Kaliszu,
sołtysami czy radnymi. Dzielnicowi
wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadzą kontrole zakładów przemysłowych i posesji prywatnych.
Walka z zanieczyszczeniami ma

charakter całościowy i dotyczy też
eliminowania wykroczeń związanych
z zanieczyszczaniem lasów, pól czy
łąk i nielegalnym wywożeniem śmieci czy innych odpadów w te rejony.
Mundurowi działają wielotorowo, skupiając się m.in. na dzieciach i
młodzieży – niedawno Komenda Powiatowa Policji w Kępnie przeprowadziła konkurs plastyczny związany z
tą tematyką. Prace zgłaszane były do
końca października. Konkurs pokazał, że dzieci interesują się kwestią
zanieczyszczenia środowiska i zapobieganiu mu, a do komendy spłynęło
bardzo wiele prac.
Jeśli jesteś świadkiem spalania
śmieci w piecu lub wywożenia śmieci
na łono natury zadzwoń pod numer
alarmowy 997 lub poinformuj o tym
fakcie swojego dzielnicowego – numery kontaktowe do każdego z dzielnicowych można znaleźć na naszej
stronie internetowej KPP Kępno.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

Koncert ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych pn. „Lecz nie przestajmy czcić
świętości swoje”

Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

Mamo, tato – jestem
przedszkolakiem!

Muzyczna uczta
w patriotycznym duchu
W niedzielę, 12 listopada br., z
okazji obchodzonego w przeddzień
Narodowego Święta Niepodległości,
w Domu Strażaka w Mikorzynie odbył się niezwykły koncert ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych pn. „Lecz nie przestajmy czcić

A jednak powoli zaczynamy zapominać – i to jest nasz największy wróg.
Ten koncert ma temu służyć, żebyśmy nie zapominali o tym, co jest
chlubą naszego narodu – podkreśliła. Zwróciła się również do dorosłych, zaznaczając, że nikt nie zastąpi

Gościem specjalnym był Garwoliński
Teatr Muzyczny „Od Czapy”

świętości swoje”. Jego organizatorem
było Stowarzyszenie „Bractwo Świętego Idziego”. Koncert współfinansowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Wydarzenie zgromadziło mieszkańców Mikorzyna oraz gości, którym harcerki wręczyły okolicznościowe kotyliony w barwach narodowych.
Świętowanie nie mogło rozpocząć się
inaczej niż od uroczystego odśpiewania hymnu Polski. Następnie głos
zabrała prezes Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Idziego” Urszula Goździcka. - „Lecz nie przestajmy czcić
świętości swoje” – to nie tylko tytuł
projektu, ale i nasz patriotyczny
obowiązek. Chciałabym powtórzyć
za wielkimi Polakami, że niepodległość nie jest nam dana na zawsze, że
musimy ją pielęgnować i o nią dbać.
Jesteśmy w takim czasie, że nic nam
nie zagraża. Wyrażanie polskości
nie jest narażaniem naszego życia.

W sali zgromadziła się lokalna
społeczność oraz goście

ich w wychowaniu dzieci w poczuciu
dumy i godności bycia Polakiem oraz
poczuciu przynależności do wspólnoty. - Musimy przekazywać tym naj-

Gościem specjalnym koncertu
był Garwoliński Teatr Muzyczny „Od
Czapy”, który powstał z pasji do piosenki w dawnym stylu, gdzie równie
ważne są tekst i muzyka, z zamiłowania młodych ludzi do śpiewania.
Grupa zaprezentowała wspaniałe
aranżacje żołnierskich, powstańczych i patriotycznych piosenek. To muzyczna historia walki i ludzi,
którzy je pisali, słuchali i śpiewali w
chwilach wytchnienia, a potem przechowali jak skarb dla następnych
pokoleń – zapowiedziała Klaudia
Górecka, która przygotowała i poprowadziła konferansjerkę. Utwory
wykonywali: Antonina Święcińska, Aleksandra Rozwadowska,
Karolina Kozłowska, Arkadiusz
Buczkowski, Sławomir Giska przy
akompaniamencie: Dariusz Budkiewicz – bas, Sebastian Kret – gitara,
Marta Sobczak – piano. Zaprezentowane piosenki wprowadziły zebranych w zadumę i melancholię.
Kolejnym pięknym punktem
uroczystości było wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych, któremu przewodniczył szkolny chór z Mikorzyna

Zgromadzeni mieszkańcy
włączyli się we wspólny śpiew

młodszym, że trzeba szanować, dbać
o ojczyznę, robić wszystko, żeby był
pokój, ale trzeba też najpierw wiedzieć, kim się jest, znać swoją tożsamość – mówiła prezes.

poszerzony o osoby dorosłe, prowadzony przez Justynę Geide. Wszyscy
zebrani w sali chętnie włączyli się we
wspólny śpiew, dzięki czemu każdy
przeniósł się myślami do chwil, kiedy walczono o wolność Polski. Były:
„Rota”, „Legiony”, „Rozkwitały pąki
białych róż”, „Maszerują strzelcy”,
„O mój rozmarynie”, „Przybyli ułani pod okienko” i wiele innych. Na
zakończenie wystąpiła przedstawicielka starszego pokolenia Regina
Steinert, która zaśpiewała utwór
„Polskie kwiaty”. Dopełnieniem uroczystości była prezentacja multimedialna, a także ciekawostki historyczne, prezentowane przez K. Górecką
oraz słodki poczęstunek, kawa i herbata, przygotowane przez seniorów.
KR

Ten dzień był niezwykle ważny dla
każdego pasowanego przedszkolaka

24 października br. pozostanie na
długo w pamięci dzieci z Przedszkola
Samorządowego nr 2 w Kępnie i ich
rodziców. Tego właśnie dnia odbyła
się pierwsza tak ważna, przedszkolna
uroczystość – pasowanie na przedszkolaka.

uroczystego pasowania za pomocą
„czarodziejskiego ołówka”, również
poproszono rodziców o złożenie
przysięgi. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał wiele niespodzianek.
Wszystkim podobała się zabawa,

M. Zazula dokonała uroczystego pasowania
za pomocą „czarodziejskiego ołówka”

Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo
dzielnie. Uroczystość rozpoczęła się
od powitania gości i przedstawienia
krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym
dowód, jak dużo już potrafią. Były
piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i tańce. Po części artystycznej
dzieci obiecały: zgodnie bawić się
w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani
i pomagać kolegom, być dzielnym
przedszkolakiem. Następnie wicedyrektor Małgorzata Zazula dokonała

chociaż w oczach niejednej mamy
pojawiły się łzy wzruszenia.
Uroczystość ta pozwoliła rodzicom, nauczycielkom i dzieciom zintegrować się. Była również świetną
okazją do poznania nabytych przez
dwa miesiące uczęszczania do przedszkola dziecięcych umiejętności. Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć:
„Mamo, tato – jestem przedszkolakiem!”. Całą uroczystość przygotowały nauczycielki: Magda Kłodnicka, Aneta Machelak, Grażyna
Rybczyńska, Anna Rybczyńska,
Katarzyna Pientak i Katarzyna
Jurczyk.
Magda Kłodnicka

Dzieci przygotowały
piękną część artystyczną
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Baranowie

XLIX sesja Rady Gminy Baranów

Baranowscy radni
podjęli kolejne decyzje

25 października br. odbyła się
XLIX sesja Rady Gminy Baranów.
Radni – choć nie zawsze jednogłośnie
– przyjęli wszystkie przygotowane
pod głosowanie projekty uchwał.
Podczas sesji radni zadecydowali
m.in. o zmianach budżetu na 2017 r.,
uchwaleniu „Programu współpracy
gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” czy wyrażeniu zgody na zbycie z zasobów
mienia komunalnego gminy Baranów
nieruchomości gruntowych, położonych w Żurawińcu. Podjęto również

obciążania ograniczonymi prawami
rzeczowymi. Rajcy upoważnili tym
samym wójta gminy do dokonywania
samodzielnie, bez uzyskiwania zgody
Rady Gminy, odpowiednich czynności. - Na podstawie tej uchwały wójt
będzie mógł dokonywać tych czynności bez uprzedniej zgody Rady na
każdą jedną, jednostkową czynność.
Nadal pozostaje w kompetencji Rady
zbycie i nabywanie nieruchomości
przez Gminę. To nadal nie jest objęte
tematem prawa miejscowego i pozostaje w kompetencji Rady – wyjaśni-

Gloria Victoribus
W sobotę, 11 listopada br., w całej Polsce obchodziliśmy 99. rocznicę
odrodzenia ojczyzny. Uroczystości
w Baranowie rozpoczęły się mszą
świętą w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie, w asyście pocztów sztan-

Dętej z Dzietrzkowic, złożono kwiaty
pod pomnikiem „Ofiar Wojen Światowych”.
Następnie orszak przeszedł ulicami Rynku, by przed Urzędem Gminy
w Baranowie wspólnie odśpiewać

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod
pomnikiem „Ofiar Wojen Światowych”

darowych wszystkich Ochotniczych
Straży Pożarnych z gminy Baranów
oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, a także
przy akompaniamencie Orkiestry

„Mazurka Dąbrowskiego”. Z okolicznościowymi przemówieniami zwrócili się do zebranych: wójt gminy
Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, poseł na Sejm RP Bożena

Henczyca, dyrektor Departamentu
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Włodzimierz Mazurkiewicz,
wnuczka powstańca wielkopolskiego
Maria Fikus oraz prezes Stowarzyszenia Seniorów Gminy Baranów
Helena Pawlak.
Po oficjalnej części uroczystości
na wszystkich czekały liczne atrakcje:
dla ciała – strażacka grochówka, gorąca herbata i słodkie marcinki, i ducha – koncert pieśni patriotycznych.
Spore zainteresowanie wzbudziła
prezentacja uzbrojenia wykorzystywanego przez Armię Wielkopolską
w latach 1918-1921. Na zaimprowizowanej, polowej, historycznej strzelnicy można było spróbować swych sił
w obsłudze tej broni. Zaprezentowano również elementy historycznego
umundurowania oraz wyposażenia
wojsk powstańczych. Całość dopełniła prelekcja wzbogacona prezentacją
multimedialną.
Projekt pod nazwą „Gloria Victoribus. Ocalić od zapomnienia Powstanie Wielkopolskie” dofinansowano ze
środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.
Oprac. KR

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Donaborów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów uchwały
nr XLIX/238/2017 z dnia 25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Donaborów obejmującego wybrane obszary miejscowości zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek 21, 63-604 Baranów w terminie do dnia 11.12.2017 r. oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Donaborów.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pl. Rynek 21, 63-604 Baranów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do
dnia 11.12.2017. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Baranów.
Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek
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Radni podjęli wszystkie
projekty uchwał

kolejne decyzje w sprawie reformy
oświatowej i stwierdzono przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w Baranowie, Donaborowie, Grębaninie, Łęce
Mroczeńskiej i Słupi pod Kępnem w
szkoły ośmioletnie.
Radni przegłosowali również
uchwały w sprawie przystąpienia do
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Baranowie, Donaborowie, Grębaninie,
Mroczeniu, Jankowach i Słupi pod
Kępnem. Określono też zasady oddawania w dzierżawę lub najem gminnych nieruchomości gruntowych oraz

ła mecenas Ewa Brzozowska. Radni
wyrazili więc zgodę na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości na
czas określony do 3 lat oraz w sytuacji, gdy po umowie zawartej na czas
określony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość w
sytuacji, gdy o dzierżawę ubiega się
tylko jeden podmiot. Czynsz określany jest w wyniku przetargu lub
stawkami ustalonymi przez wójta
z uwzględnieniem lokalizacji oraz
przeznaczenia nieruchomości. KR

Gmina

region

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Baranów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Słupia pod Kępnem

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów
uchwały nr XLIX/237/2017 z dnia 25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów obejmującego wybrane obszary miejscowości zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5
do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek 21,
63-604 Baranów w terminie do dnia 11.12.2017 r. oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz.
1405) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty
miejscowości Baranów.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pl. Rynek 21, 63-604
Baranów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
terminie do dnia 11.12.2017. Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków jest Wójt Gminy Baranów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów
uchwały nr XLIX/242/2017 z dnia 25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słupia pod Kępnem obejmującego wybrane obszary miejscowości zgodnie z załącznikami
nr 1, 2, 3 do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek 21,
63-604 Baranów w terminie do dnia 11.12.2017 r. oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz.
1405) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty
miejscowości Słupia pod Kępnem.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pl. Rynek 21, 63-604
Baranów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
terminie do dnia 11.12.2017. Organem właściwym do rozpatrzenia
wniosków jest Wójt Gminy Baranów.

Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek

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

Kupię

126p, 125p, Polonez

lub inne z PRL
oraz części.
Telefon:

604 258 218

CZAS NA
AUTO-GAZ

MONTA¯ INSTALACJI

GAZOWYCH
DWA LATA

GWARANCJI

PPHU "Pilarek"
Mroczeñ 6
tel. 78 182 54

PIERWSZEJ
RATY BEZ
WP£ATY
SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU

PROMOCJA

ECHO RYCHTALA
listopad 2017, nr 46 (813)
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rychtalu

Wieczornicę patriotyczną przygotowali
uczniowie Szkoły Podstawowej w Rychtalu

O tej, co nie zginęła
Gminne obchody 99. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w sobotę, 11
listopada br., o godz. 18.00, mszą
świętą w intencji ojczyzny, która
odbyła się w kościele parafialnym w
Rychtalu. Po zakończeniu nabożeństwa, w którym oprócz licznie zgromadzonej społeczności lokalnej oraz
sztandarów, uczestniczyli również
przedstawiciele władz gminnych i

samorządowych, odbyła się uroczysta patriotyczna wieczornica pt. „O
tej, co nie zginęła”, przygotowana
przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Rychtalu wraz z oddziałami gimnazjalnymi.
- Nic nie jest nam dane raz na
zawsze, dotyczy to także wolności.
Wolność trzeba ciągle zdobywać,
ciągle o nią walczyć – mówił dawniej nasz wielki rodak, św. Jan Pa-

weł II, patron rychtalskiego gimnazjum – Karol Wojtyła. Potwierdza
to również historia naszego kraju.
- Bądźmy Europejczykami, ale nie
wstydźmy się naszej tradycji i ideałów. Dokładajmy starań, by każdy
kolejny dzień był świadectwem troski o ojczyznę. Sztuką jest umierać
dla ojczyzny, ale największą sztuką
jest dobrze dla niej żyć. To główne
przesłania niepodległościowe wie-

czornicy – podsumowuje Piotr Nasiadek.
Na zakończenie młodzież, w
imieniu całej społeczności lokalnego
środowiska, w uroczystym apelu zapewniła, iż ofiara z blizn i krwi, przelana przez naszych ojców na drodze

do niepodległości, nigdy nie zostanie
zapomniana. Złożone przez uczniów
kwiaty przy postumencie niepodległościowym były wyrazem szacunku
i radości, że możemy dzisiaj żyć w
wolnym, niepodległym kraju.
Oprac. KR

W kościele zebrali się mieszkańcy
gminy Rychtal i goście
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WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
listopad 2017, nr 46 (1120)

Uroczyste pasowanie na „starszaka” w Przedszkolu
„Kwiaty Polskie” w Bralinie

Narodowe Święto Niepodległości w Bralinie

Uczcili niepodległość Polski

W tym roku mija 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Już w przededniu, 10 listopada
br., odbyły się gminne uroczystości
Narodowego Święta Niepodległości
w Bralinie.
Uroczystości rozpoczęła msza
święta w intencji ojczyzny, odprawio-

na w kościele parafialnym w Bralinie
przez ks. kan. Romana Krzyżaniaka i ks. Przemysława Kapałę. Po
niej przy pobliskim pomniku „Pamięci Ofiar, Represji i Walk o Wolność”
złożono kwiaty. W pierwszej kolejności władze samorządowe – wójt
Roman Wojtysiak, zastępca wójta

Delegacje złożyły
kwiaty pod pomnikiem

Robert Kieruzal oraz sekretarz gminy Zbigniew Łatka, skarbnik gminy
Grażyna Mosch, przewodniczący
Rady Gminy Grzegorz Lemanik
oraz kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy w Bralinie.
Wśród składających kwiaty były
delegacje placówek oświatowych z
terenu gminy Bralin oraz delegacje
organizacji społecznych i stowarzyszeń – między innymi Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Akcja Katolicka, OSP Bralin i OSP
Tabor Wielki. W uroczystościach
udział wzięła także poseł na Sejm RP
Bożena Henczyca.
Ostatnia część obchodów miała
miejsce w kinie „Niesob”. Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
przygotowali uroczystą akademię.
UG Bralin

Spotkanie z Edytą Zarębską

Opowieści, rysunki i wspólne śpiewanie

Wiele miłych wrażeń i radości
dostarczyły młodym czytelnikom
spotkania autorskie z bajkopisarką,
ilustratorką książek dla dzieci Edytą Zarębską oraz z jej mężem Robertem Zarębskim – muzykiem i
kompozytorem. Państwo Zarębscy

drugie odbyło się w świetlicy „Tęcza” w Bralinie, a jej słuchaczami
były dzieci z Przedszkola „Kwiaty
Polskie” w Bralinie oraz klasy „0” ze
Szkoły Podstawowej w Bralinie.
Autorka wystąpiła w baśniowym
stroju motyla i oba spotkania roz-

Dzieci z wielkim zainteresowaniem
uczestniczyły w spotkaniu z bajkopisarką

przyjechali na zaproszenie Biblioteki
Publicznej w Bralinie i przeprowadzili dwa spotkania pt. „Śpiewająca
biblioteka”. Jedno z nich odbyło się
w Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej i wzięli w nim udział najmłodsi
uczniowie tejże placówki. Natomiast

poczęła, opowiadając o początkach
swojej twórczości, o przygodach ze
swojego dzieciństwa, o tym jak bardzo chciała zostać „pisaczką” i jak
na strychu myszki zjadły jej pierwsze wierszyki schowane w ogromnym pudle przewiązanym czerwo-

Akcja sprzątania cmentarza w Bralinie

Uczniowie pamiętali o zmarłych
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nym sznurkiem. E. Zarębska bardzo
szybko nawiązała kontakt z dziećmi,
które brały aktywny udział i bardzo
chętnie odpowiadały na zadawane
pytania. Spotkania uatrakcyjniło
połączenie zabawy słowem i kredką, bowiem autorka nie tylko pisze i
pięknie opowiada, ale też ślicznie rysuje. Wykorzystała swój talent rysunkowy do zabawy poprzez rysowanie
etapami fragmentów postaci swoich
książek, a dzieci zaangażowane przez
R. Zarębskiego odgadywały, co lub
kogo rysuje artystka. Maluchy musiały mocno wytężyć swoją wyobraźnię,
aby z kilku kresek odgadnąć, cóż to
takiego powstaje. Pomysłów i śmiechu było co niemiara... W końcu wyłonił się zarys ślimaka, który pięknie
pokolorowany przez autorkę uśmiechał się do dzieci.
Na zakończenie spotkania muzyk
nauczył młodych słuchaczy piosenki
o bibliotece, która znajdowała się nad
„Mądrą rzeką”. Dzieci przy akompaniamencie klawiszowym śpiewały i
klaskały do rytmu. Słowa do piosenki
„Mądra rzeka” napisała E. Zarębska,
a muzykę skomponował jej mąż. Podczas spotkania był też czas na kupienie książek i autografy od autorki.
Ewa Jędrysiak
Jak co roku członkowie Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego
Krzyża pod opieką Doroty Borusiewicz i uczniowie klasy VIIa Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, pod opieką Agnieszki
Czarnasiak-Szydłowskiej,
przed
Dniem Wszystkich Świętych udali się
na cmentarz ewangelicki w Bralinie.
Młodzież ochoczo sprzątała zapomniane groby. Zapaliła znicze przekazane przez uczniów. Ta szlachetna
akcja uczyła młodych szacunku do
przodków i naszej małej ojczyzny.
Agnieszka
Czarnasiak-Szydłowska
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„Tulipanki” w „starszakach”
25 października br. najstarsza
grupa przedszkolna z Przedszkola
„Kwiaty Polskie” w Bralinie – „Tulipanki” – wzięła udział w uroczystości pasowania na „starszaka”.
To bardzo ważne wydarzenie zostało zapisane w kalendarzu imprez
przedszkola wielkimi literami. Ceremonia miała miejsce w świetlicy
terapeutycznej „Tęcza”. Zaszczycił ją
swoją obecnością kierownik Referatu
Oświaty Sławomir Bąk. Uroczystość
pasowania na „starszaka” przebiegała w obecności kolegów, koleżanek,
nauczycieli oraz rodziców i miała
formę radosnego występu. Na występ
złożyły się popisy wokalne, taneczne
oraz recytatorskie dzieci 6-letnich.
„Tulipanki” – pod czujnym okiem
nauczycielki Bożeny Niełacnej –

wspaniale prezentowały się podczas
całego występu i oczarowały zgromadzonych gości wielkim kunsztem
aktorskim.
Na koniec dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, po czym dyrektor
Teresa Michalska za pomocą zaczarowanego ołówka pasowała kolejno
każdego „Tulipanka” na „starszaka”.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał
dyplom oraz niespodziankę w postaci
maskotki.
Po części artystycznej wszyscy
goście zostali zaproszeni do pięknie
nakrytych stołów na słodki poczęstunek. Z pewnością dzień ten pozostanie na długo w pamięci dzieci i ich
rodziców.
UG Bralin

Przedszkolaki zaprezentowały swoje
talenty wokalne, taneczne i recytatorskie

Zasłużony dla Ziemi Bralińskiej na wydawnictwie pocztowym

Uczcili zmarłego proboszcza

29 września br. minęła 150. rocznica urodzin ks. Michała Przywary
(29.09.1867-31.10.1906), proboszcza
parafii rzymskokatolickiej w Nowej
Wsi Książęcej. Z tej okazji Zarząd
Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin

wydał okolicznościową kopertę oraz
znaczek personalizowany, poświęcony jego osobie.
Wydawnictwo pocztowe jest do
nabycia w budynku poczty w Kępnie.
Marian Kucharzak

Region
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Zakończyły się prace związane z zadaniem pn. „Budowa
infrastruktury rekreacyjnej w gminie Perzów”

GONIEC PERZOWSKI
listopad 2017, nr 42 (797)
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w gminie Perzów odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Stworzono
miejsca rekreacji

99. rocznica odzyskania niepodległości
Podczas uroczystej akademii
oddano hołd poległym i pomordowanym w obronie ojczyzny. Przed obeliskiem pochyliły się poczty sztandarowe. Wiązanki kwiatów w imieniu
mieszkańców i samorządu gminnego
złożyli: wójt gminy Perzów Danuta
Froń, przewodnicząca Rady Gminy
Renata Włodarczyk i radna Danuta
Czajkowska.
W imieniu jednostek organizacyjnych i całej społeczności szkolnej kwiaty złożyli dyrektorzy szkół:
Barbara Maras, Artur Tokarz,
Leszek Urbański. Okolicznościowe
przemówienie wygłosiła wójt Danu-

ta Froń, zwracając się w szczególny
sposób do dzieci i młodzieży szkolnej - Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja,
Prusy i Austria dokonały trzeciego
rozbioru Polski. Dopiero I wojna
światowa dała ojczyźnie szansę na
walkę o niepodległość. 11 listopada
1918 r. po 123 latach od rozbiorów
Polska odzyskała wolność. Właśnie
dlatego obchodzimy Dzień Niepodległości. 11 listopada to jeden z
najważniejszych dni w naszym kalendarzu. Świętujmy go z dumą w
sercu, pamiętając o tych, którzy o tą
naszą wolność walczyli. Ważne jest,

abyście jako młodzi ludzie szanowali
nasze symbole narodowe – mówiła
D. Froń.
Część artystyczna przygotowana została przez uczniów z Zespołu
Szkół w Perzowie i Zespołu Szkół

Mieszkańcy Miechowa mogą korzystać
z czterech urządzeń siłowni zewnętrznej

W ramach zadania stworzone zostały miejsca rekreacji i wypoczynku
w czterech miejscowościach: Perzów,
Słupia pod Bralinem, Miechów, Domasłów. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich
na lata 2014-2020. Na realizację zadania przeznaczone zostały środki
własne w wysokości 73.072,79 zł.
Otrzymana pomoc finansowa wynosi
127.842,00 zł.

działania. Rodzice lub opiekunowie
mogą obserwować i odpoczywać na
ławkach lub przyłączyć się do zabawy ze swoimi pociechami.
W Słupi pod Bralinem oprócz
nowoczesnego i świetnie wyposażonego placu zabaw dla dzieci znalazły
się urządzenia siłowni zewnętrznej.
Stanęły również ławki.
Mieszkańcy Domasłowa mogą
cieszyć się nowym miejscem rekreacji, w którym znalazła się wygodna
altana grillowa, gry dla najmłodszych
oraz wyznaczone miejsce na ognisko,
przy którym znalazło się miejsce na
ławki.

Część artystyczną przygotowali
uczniowie z Perzowa i Trębaczowa
Wójt Danuta Froń wygłosiła
okolicznościowe przemówienie

w Trębaczowie oraz Publicznego
Gimnazjum w Perzowie. Uczniowie zaprezentowali między innymi
niezapomniane patriotyczne pieśni i
piosenki: „Taki kraj”, „Wojenko, wojenko”, „Flaga”, „Piechota” czy „Dziś
do Ciebie przyjść nie mogę”.
W sobotę, 11 listopada, w kościele parafialnym w Turkowach została
odprawiona uroczysta msza św. w intencji ojczyzny.
Oprac. bem

Bajka na dobry
początek tygodnia
Niespodzianką była wizyta
wójt Danuty Froń

W poniedziałkowe przedpołudnie, 13 listopada, odbyło
się spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Perzowie dla dzieci z
Oddziału Przedszkolnego w
Słupi p. Bralinem.
Listopad to czas gdy dzieci w
przedszkolach często dopada jesienne przeziębienie, dlatego też dyrektor
biblioteki Natalia Kowalczyk odwiedziła dzieci z wierszykiem „Chory
kotek”. Dużą niespodzianką dla dzieci było pojawienie się pani wójt Danuty Froń z małym kociakiem, którego każde z dzieci mogło pogłaskać.
Po wysłuchanym wierszyku
dzieci pokolorowały obrazki z chorym kotkiem, a na koniec czekała na
nie słodka niespodzianka.
Iwona Rokosz

W Domasłowie powstała
między innymi altana grillowa

Powstały miejsca rekreacji, gdzie
mieszkańcy mogą aktywnie spędzać
czas, wzmacniać więzi rodzinne
oraz budować relacje sąsiedzkie. We
wszystkich miejscowościach objętych zadaniem nawierzchnie zostały utwardzone kostką brukową, a w
Perzowie, Miechowie i Domasłowie
tereny zostały oświetlone, przy wykorzystaniu proekologicznych rozwiązań, takich jak lampy solarne.
W Perzowie powstała ścieżka
gier, na której dzieci mogą rozwijać
swoją kreatywność i uczyć się współ-

Społeczność Miechowa może teraz zadbać o swoją kondycję, korzystając z czterech urządzeń siłowni
zewnętrznej. Dla dzieci stanął domek
z grami edukacyjnymi.
Powstałe nowoczesne i bezpieczne miejsca rekreacji służyć będą
wzmacnianiu więzi rodzinnych i
społecznych oraz integracji. - Jako
wójt gminy Perzów cieszę się, że oddajemy nowe piękne obiekty w ręce
mieszkańców i zapewniamy możliwość integracji pokoleń – powiedziała wójt Danuta Froń. M. Siudy

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
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Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu
uczciła Narodowe Święto Niepodległości uroczystą akademią

wieści znad pomianki
listopad 2017, nr 46 (846)
W gminie Łęka Opatowska uroczystości upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości miały miejsce 10 i 11 listopada br.

„Wolności pragnę
ponad wszystko”

Dzieci zaprezentowały taniec
i pieśni patriotyczne

Gminne obchody narodowego święta
W piątek, 10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, z inicjatywy dyrektor Izabeli
Krzywańskiej, w Szkole Podstawowej w Siemianicach odbył się „Wieczór patriotyczny”.

deonie. W spotkaniu uczestniczyli
harcerze ze Szkoły Podstawowej w
Siemianicach, Gimnazjum w Opatowie oraz mieszkańcy gminy. Swoją
obecnością uroczystość zaszczycił
również wójt gminy Łęka Opatow-

W Szkole Podstawowej w Siemianicach
odbył się „Wieczór patriotyczny”

Organizatorami uroczystości byli
nauczyciele tutejszej szkoły: Jarosław Nowak i Rafał Kaczmarzyk,
którzy w trakcie śpiewania piosenek
akompaniowali na pianinie i akor-

ska Adam Kopis. Podczas spotkania
śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne oraz harcerskie, czytano wiersze
i słuchano wspomnień mieszkańców
gminy z okresu II wojny światowej.

Dla wszystkich zgromadzonych była
to piękna i interesująca lekcja historii,
pełna wzruszeń wywołanych poruszającymi opowieściami o wojnie.
Główne uroczystości związane z
obchodami Narodowego Święta Niepodległości w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości miały
miejsce 11 listopada.
Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod
tablicą upamiętniającą poległych za
ojczyznę przy kościele parafialnym
w Siemianicach. Następnie proboszcz
miejscowej parafii ks. Marek Olszewski sprawował mszę św. w intencji ojczyzny. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: wójt Adam Kopis,
przewodniczący Rady Gminy Michał
Jerczyński, sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak, kierownik Centrum
Usług Wspólnych Barbara Kulak,
radni gminy, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP,
harcerze, delegacje strażackie oraz
mieszkańcy gminy Łęka Opatowska.
Po uroczystej mszy św. w miejscach
pamięci zostały złożone wiązanki
kwiatów oraz zapalone znicze.
Oprac. bem

Zakończono przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siemianicach i Trzebieniu

Przebudowa dróg w Siemianicach i Trzebieniu
Odbiór przebudowanych dróg
miał miejsce 6 listopada
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Odbioru obu inwestycji dokonano 6 listopad br. W
siemianicach przebudowano droge dojazdową do gruntów rolnych o długości 382 metrów, zaś w Trzebieniu
przebudowany został odcinek o długości 626 metrów.
Prace obejmowały w szczególnosc korytowanie
pod konstrukcję jezdni oraz poboczy kamiennych, wykonanie podbudowy z chudego betonu oraz podbudowy
z kamienia łamanego, wykonanie nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego, utwardzenie poboczy kamieniem
łamanym typu niesort.
Wykonawcą obu inwestycji było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., które wykonało
roboty drogowe w Siemianicach za kwotę 239.502,91
zł brutto, natomiast prace w Trzebieniu za 366.937,84
zł brutto.
Gmina Łęka Opatowska na realizację ou zadań pozyskała dofinansowanie w łącznej wysokości
138.034,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
przekazane w formie dotacji celowej przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.
Oprac. bem
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Przedstawienie
przypominało
lata niewoli narodu polskiego oraz
walkę Polaków o niepodległą ojczyznę. Wszyscy mogli zaśpiewać patriotyczne pieśni oraz obejrzeć wzruszający taniec z barwami ojczystymi
w wykonaniu najmłodszych dzieci.
Dyrektor Urszula Wędzicha
wspomniała Przyjaciela Szkoły ma-

jora Stanisława Jeziornego, który
często gościł w murach szkoły i podkreślał wartość niepodległej Polski.
Jego pamięć uczczono minutą ciszy.
Akademia, przygotowana przez
Martynę Pacynę i Elżbietę Gibek,
była nie tylko lekcją historii, ale również wyrazem miłości do ojczyzny.
Oprac. bem

Mieszkanki gminy Łęka Opatowska w wieku 25-59 lat będą
miały okazję skorzystania z bezpłatnych, profilaktycznych
badań cytologicznych

Nie czekaj,

zbadaj się za darmo
W sobotę, 25 listopada br., przy
rządcówce w Łęce Opatowskiej stanie cytobus, w którym w godzinach
od 13:00 do 16:00 będą wykonywane
badania.
Mogą w nich uczestniczyć kobiety,
które w ciągu trzech lat nie korzystały
z profilaktycznych badań cytologicznych opłacanych przez NFZ.

Rejestracja odbywa się w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerami
telefonów: 61 855 75 28, 61 851 39 77,
609 000 082.
Należy pamiętać, że podstawą
wykonania badania są dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia.
Oprac. bem

Gmina

region
Znany i uznany twórca reliefów, rodowity kępnianin Zdzisław „Chico” Mikołajczak spotkał się z uczniami gminy
Trzcinica

G£OS TRZCINICY
listopad 2017, nr 46 (1010)

Żywa lekcja sztuki i pasji

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Trzcinica

Gość zaprezentował
kilka swoich reliefów

Uczcili odzyskanie niepodległości
11 listopada 2017 roku w kościele
filialnym w Piotrówce, kościele parafialnym w Laskach oraz w kościele
parafialnym w Trzcinicy przedstawiciele samorządu, delegacje, poczty
sztandarowe, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń,
uczniowie i młodzież oraz mieszkańcy wzięli udział w mszach św. w
intencji ojczyzny. Złożono także wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze
w miejscach pamięci.
Narodowe Święto Niepodległości uczczono również w Zespole Szkół w Laskach oraz Zespole
Szkół w Trzcinicy, gdzie uczniowie
wzięli udział w uroczystych apelach.
Były one okazją do przybliżenia
wszystkim zebranym historii minionych dni. Dzieci śpiewały pieśni
i recytowały wiersze patriotyczne,
z powagą uczestnicząc w szkolnych
obchodach tego ważnego święta.

Podczas apeli rozstrzygnięte zostały
konkursy ogłoszone przez wójta gminy Trzcinica: konkurs plastyczny dla
dzieci przedszkolnych i klas I-III SP
pt. „Mój Dzień Niepodległości” oraz

konkurs na pracę pt. „Dzień Niepodległości dniem pamięci”, w którym
udział wzięli uczniowie klas IV-VI
SP oraz uczniowie klasy VII i gimnazjaliści.		
Oprac. bem

W miejscach pamięci złożono kwiaty
i zapalono znicze

Najmłodsi wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Laskach wzięli udział w uroczystości, podczas której oficjalnie włączeni zostali w poczet braci przedszkolnej

Spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Zespołu
Szkół w Laskach ze Zdzisławem
„Chico” Mikołajczakiem odbyło się
w poniedziałek, 30 października br.
Jego inicjatorem był prezes Polskiego
Związku Filatelistów Okręgu Kępińskiego Edward Stankowiak, który
przybył na spotkanie wraz z artystą.
Zdzisław Mikołajczak jest znanym na całym świecie artystą rzeźbiarzem, rodowitym kępnianinem
mieszkającym obecnie w Niemczech.
Wykonuje reliefy na zlecenie firm
fonograficznych, zespołów muzycznych i osób prywatnych. Jego dzieła
trafiły już do takich zespołów, jak
m.in. Metallica, Scorpions, Iron Maiden, Bon Jovi, Pink Floyd, Judas
Priest, AC/DC.
„Chico” przywiózł z sobą kilka
swoich reliefów, aby wszyscy mogli
z bliska zobaczyć, jak wygląda taka
praca. Opowiadał uczniom między
innymi o swoich pierwszych rzeź-

bach, o sposobach oraz czasie ich
wykonania, o artystach i zespołach,
dla których pracuje, jak również o ludziach spotkanych na swojej drodze.
Wyznał, że najcenniejszy dla niego reliefem jest ten, który wykonał dla
Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji
25-lecia pontyfikatu w Watykanie.
Dzieło opatrzone zostało pieczęciami
papieskimi, stało się relikwią i pozostało w zbiorach watykańskich.
Wyjątkowy gość podzielił się z
uczestnikami spotkania swoją pasją
i doświadczeniami, zachęcając jednocześnie młodych ludzi do szukania
własnej drogi życiowej i realizowania
swoich marzeń.
- Dziękuję za możliwość skorzystania przez uczniów obu Zespołów
Szkół z żywej lekcji sztuki. Było to
bardzo ciekawe spotkanie łączące
muzykę, kulturę i historię – podkreślił obecny na spotkaniu wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Oprac. bem

Projekt gminy Trzcinica uzyskał dofinansowanie w ramach
konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Ponad 4 tysiące zł dofinansowania

Zakupione w ramach projektu wyposażenie przyczyni się do poprawy warunków, w jakich organizowane są lokalne imprezy

Przedszkolak – to brzmi dumnie
Pasowanie na przedszkolaka pierwsza tak poważna uroczystość
w życiu dzieci uczęszczających do
przedszkola w Laskach odbyła się 6
listopada br.
Wagę wydarzenia podkreślała
obecność zaproszonych gości, wśród
których znaleźli się: sekretarz gminy
Trzcinica Renata Ciemny, dyrek-

tor Zespołu Szkół - Hanna Smyrek
wraz z wicedyrektorem Piotrem
Czarnasiakiem, przedstawicielka
Rady Rodziców Sylwia Kowalińska
oraz rodzice małych bohaterów dnia.
Podekscytowane dzieci zaprezentowały program artystyczny, w
którym pokazały swoje umiejętności
recytatorskie, wokalne i taneczne.

Złożyły uroczystą przysięgę i z rąk
H. Smyrek otrzymały pasowanie na
pełnoprawnego przedszkolaka oraz
pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki przygotowane przez rodziców.
W imieniu wójta gminy życzenia
przedszkolakom i ich rodzicom złożyła R. Ciemny, a dodatkiem do ciepłych
słów były łakocie.
Oprac. bem

23 października 2017 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego
podjął uchwałę nr XXXVII/886/17 w
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom
samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w
ramach V edycji konkursu „Odnowa
wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
Do konkursu złożono 117 projektów, które zostały ocenione pod
względem formalnym i merytorycznym zgodnie z regulaminem konkursu. Uchwałą nr 4318/2017 z dnia

5 października 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął
listę rankingową i wskazał projekty
rekomendowane do dofinansowania.
Dofinansowanie przyznano na
50 projektów, w tym projekt gminy
Trzcinica pn. „Zakup wyposażenia
służącego promocji i integracji miejscowości Trzcinica”. Wartość dofinansowania to 4.404 złote. Zakupione
zostaną parasole sygnowane herbem
oraz ławostoły biesiadne. Dodatkowe
wyposażenie przyczyni się do poprawy warunków, w jakich organizowane są lokalne imprezy, a przez to do
lepszej integracji mieszkańców.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia
w 1,
redakcji
w godz.
9.00-16.00
lub tel.7829285
62 / 78 292 84
63–600 drobne
Kêpno,przyjmujemy
ul. Pocztowa
tel. (062)
7829284,
fax (062)
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę 0,24 ha w Słupi p.
Kępnem, ul. Słoneczna (TZW działki).
Tel. 605 112 041.
(TK 434/11/17)
Sprzedam udziały w nieruchomości w
Kępnie. Tel. 600 874 023.
(TK 427/11/17)

Wynajmę mieszkanie (kawalerkę) 70 m2 w
Bralinie, ul. Kępińska. Tel. 609 238 645.
(TK 426/10/17)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w bloku - Kępno. Kuchnia umeblowana.
Od grudnia 2017 r. Tel. 600 226 487.
(TK 395/10/17)

Sprzedam kawalerkę - Kępno, Murator.
Tel. 504 998 500.
(TK 428/11/17)

Poszukuję do wynajęcia mieszkania dwupokojowego w Kępnie lub okolicy.
Tel. 784 898 151.
(TK 405/10/17)

Sprzedam mieszkanie własnościowe 70 m2
wraz z garażem, po kapitalnym remoncie
- I piętro - Al. Marcinkowskiego, Kępno.
Tel. 606 615 000.
(TK 429/11/17)

Do wynajęcia pomieszczenie na
sklep, biuro - ul. Kościuszki 14.
Tel. 513 026 540 lub 604 755 529.
(TK 386/10/17)

Sprzedam działki budowlane z warunkami
zabudowy + budynki gospodarcze - Tabor
Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 423/10/17)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

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

Kupię garaż na Os. Wiosny Ludów lub
Spółdzielczej w Kępnie. Tel. 661 995 884.
(TK 432/11/17)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, po remoncie
w domku jednorodzinnym - Grębanin Kolonia II. Tel. 695 925 200.
(TK 436/11/17)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Kupię mieszkanie minimum dwupokojowe,
może być do remontu - w Kępnie.
Tel. 698 692 576 (po 16:00).
(TK 430/11/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

Do wynajęcia mieszkanie 52 m2, dwupokojowe - Kępno, Wiosny Ludów. Cena 1.100 zł +
opłaty, kaucja. Tel. 695 561 281.
(TK 431/11/17)

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

Do wynajęcia pokoje dla pracowników.
Tel. 889 143 311.
(TK 355/09/17)

Kupię maciory, knury, bydło pourazowe.
Telefon: 500 357 999.
(TK 435/11/17)

Do wynajęcia mieszkanie 83 m2 w centrum
Kępna, od 1.01.2018 r. Tel. 733 440 602.
(TK 433/11/17)

Wysłodki buraczane. Tel. 605 743 178.
(TK 437/11/17)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie, ul. Wiosny
Ludów, 48 m2, 2/3 pokoje, parter, częściowo umeblowane, dostępne od grudnia.
Tel. 605 449 634.
(TK 424/10/17)

rolnicze

Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228. (TK 343/09/17)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

SPRZEDAM
Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 438/11/17)
Rury czarne - 3/4 cala, rury ocynkowane
3/4 cala. Tel. 887 913 601.
(TK 422/10/17)

OGŁOSZENIE

ANTYKI — STAROCIE: skup, sprzeda¿,
renowacja. Jarocin, ul. Wodna 6. Tel. 500
086 800, 510 972 050, piotrantyk@op.pl.
Sklep od 11.00 do 16.30.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Grębanin

US£UGI

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów uchwały nr
XLIX/239/2017 z dnia 25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Grębanin obejmującego wybrane obszary miejscowości
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany
planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek 21, 63-604 Baranów w terminie do dnia 11.12.2017 r. oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) zawiadamiam, że
wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Grębanin.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pl. Rynek 21, 63-604 Baranów
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do dnia
11.12.2017. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt
Gminy Baranów.
Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Płytki, panele, regipsy, malowanie, gładzie
i inne drobne naprawy. Tel. 664 222 885.
(TK 408/10/17)
Szybkie pożyczki na dowód, tanie
ubezpieczenia rolne. Tel. 510 805 686
- Kępno, budynek Sanepidu, I piętro.
(TK 655/12/16)
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)
PRACA
Przyjmę pracownika do produkcji i montażu
okien, drzwi, fasad aluminiowych.
Tel. 513 010 282.
(TK 425/10/17)
Zatrudnię brukarzy i operatora ładowarki
volvo L-35. Tel. 500 203 234.
(TK 401/10/17)
Przyjmę pracownika w branży wykończenia wnętrz, mile widziane doświadczenie,
praca na terenie Kępna. Tel. 501 709 093.
(TK 364/09/17)
motoryzacja
Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 514 681 691.
(TK 365/09/17)

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Skup katalizatorów - Najwyższe
ceny. Tel. 506 709 677.
(TK 366/09/17)

lek. med. Ma³gorzata Machowicz-Wieczorek

LEKARSKIE

specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie

Endokrynolog specjalista - Andrzej Pajdowski przyjmuje w szpitalu w Kępnie, rejestracja - tel. 502
517 325.
(TK 235/03/13)

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

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.

Firma EKOSAM

sprzedaż opału

Zbigniew Samulski

Trębaczów 146, 63-642 Perzów

OFERUJE:
- węgiel brunatny,
- węgiel kamienny: kostka,
orzech, ekogroszek,
ekogroszek Czeski,
- nawozy sztuczne,
- cement,
- wapno budowlane,
SKUPUJE:
- złom.
Najwyższa jakość
Przystępne ceny
Transport gratis

KONTAKT: 698 235 817.

RTG

ZDJÊCIA

PANTOMOGRAFICZNE
Ostrzeszów, ul. Leœna 45

Tel.: 627 327 950, 601 985 111

Œroda i Pi¹tek: 15.00-19.00
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węgiel , ekogroszek ,
drewno opałowe ,
drewno kominkowe .
transport

gratis

Kierzno 13, 63-600 Kępno,
kom. 668 461 425, kom. 692 243 422.

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

ORTODONCJA

lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

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

Ogłoszenia

Reklama
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

Wójt Gminy Perzów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) informuje, że podano
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, Perzów 78
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących
zasób mienia komunalnego Gminy Perzów oznaczonych jako:
działki gruntu numer 28/45 i 28/46 położne w Perzowie
oraz 680/4 położona w Trębaczowie.
Przedmiotowe wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni.
Wójt Gminy Perzów
/-/ Danuta Froń

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

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

Przedsiębiorstwo

„BIS”

Zatrudni kierowcę c+e,
mile widziane adr.

Praca polega na przywozie
i dystrybucji oleju napędowego.
oferujemy: - bardzo dobre warunki pracy i płacy

- pracę przez 5 dni w tygodniu
- pracę na terenie kraju.

szczegóły pod numerem telefonu 604 470 047.

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

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

Świat tkanin
oferuje duży wybór
i asortyment tkanin
i dodatków krawieckich.

Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Ma
Zapraszamy!!!
t
n
a s er i a
Kępno, ul. Szkolna 12,
ł
uk
ce
Wieruszów, ul. Kopernika 5,
s
tel. 507 065 800.

Do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy
Kępno, ul. Warszawska 43
oraz ul. Wawrzyniaka 2.
Kontakt: 600 959 111.

LICENCJONOWANE BIURO RACHUNKOWE
Fabryka mebli mars
w Bralinie zatrudni:

Tapicerów
oraz
Pracownika
gospodarczego palacz .

Tel. 62 / 760 79 44
lub 512 187 139
lub osobiście w siedzibie firmy
Bralin, ul. Namysłowska 9B.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jankowy
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów uchwały
nr XLIX/241/2017 z dnia 25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jankowy obejmującego wybrane obszary miejscowości zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji, Rynek 21, 63-604 Baranów w terminie do dnia 11.12.2017 r. oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Jankowy.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pl. Rynek 21, 63-604 Baranów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do
dnia 11.12.2017. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Baranów.

(Doradca Podatkowy)
Telefon: 727 433 082

Prowadzi kompleksową obsługę firm:
- księgi rachunkowe spółek kapitałowych
(Sp. z o.o., S.A.) i spółek osobowych
- księgi rachunkowe i PKPiR dla osób fizycznych
- sprawy pracownicze: kadry, płace, ZUS-y, PFRON
- doradztwo podatkowe.

Fabryka Mebli w Mroczeniu
zatrudni szwaczki
oraz osoby do pakowania
mebli tapicerowanych.
Telefon: 607 037 742.

Do wynajęcia lokal
o pow. około 20 m2
w sklepie INTERMARCHE
w Wieruszowie.
Kontakt: 600 959 111.

Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek
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Recenzja

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Beata Kost - „Kobiety ze Lwowa”
Wybitne aktorki i wielkie śpiewaczki, ideowe nauczycielki i zasobne arystokratki, dzielne feministki i uduchowione muzy, pełne poświęcenia żołnierki i wybitne naukowczynie. Burzliwa historia
Lwowa sprawiła, że niewiele wiadomo o wspaniałych kobietach, które współtworzyły to miasto.
Ludzie zapomnieli o swoich literatkach, przebrzmiała sława aktorek, poszły w niepamięć skandalizujące romanse femmes fatales, a praca kresowych siłaczek może budzić dziś politowanie. Poza nielicznymi wyjątkami nie są patronkami ulic, nie mają pomników ani tablic pamiątkowych. Ich codzienne
sprawy, dorobek i osiągnięcia wciąż pozostają w cieniu. Pozostają nieznane zarówno bohaterki haseł
w encyklopediach, jak i „dziunie” opiewane w lwowskich piosenkach. Oto historie lwowianek, które
mieszkały tu przez całe życie albo tylko chwilę. To próba odpowiedzi na pytanie, jakie
były one same i jaki był „ich Lwów”.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jon J. Muth - „Panda i mądrości zen”

Rozpoczynamy akcję społeczną

Leo i Molly lubią swój nowy dom i sąsiadów, a zwłaszcza pana Taflę, który mieszka nieopodal. We trójkę tworzą zgraną drużynę. Podczas zabawy ze zdziwieniem
odkrywają, jak wiele można się nauczyć od innych w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach. Zabawna, pełna ciepła opowieść o cierpliwości, umiejętności dzielenia się
i dobroci. Niesamowity świat wykreowany w książce wzbogacają ilustracje Autora,
malowane tuszem i akwarelami.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

„Ortopedia w Szpitalu w Kępnie”

Krzysztof Ziemiec - „Wysiedleni. Akcja „Wisła” 1947”

Rozpoczynamy akcję społeczną „Rozwój ortopedii
i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu w Kępnie”
pod hasłem „Ortopedia w szpitalu w Kępnie”.

Akcja wysiedlania ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski rozpoczęła o świcie 28 kwietnia 1947 r. i trwała około trzech miesięcy. Działania prowadzone były często w sposób brutalny i bezwzględny. W ciągu kilku miesięcy na Ziemie Zachodnie i Północne przymusowo
przesiedlono ponad 140 tys. Ukraińców. Operacja wywózki przebiegała zazwyczaj w sposób dość
brutalny i bezwzględny. Ludność zmuszana była do opuszczania swoich domów w ciągu 2-3 godzin.
Wysiedlone wsie rabowano, a często później też palono albo zasiedlano przez nowych osadników.
Tak aby nikt już nie mógł tam wrócić. Bezpośrednim pretekstem dla rozpoczęcia deportacji stało się zastrzelenie 28 marca 1947 w okolicy Baligrodu wiceministra obrony narodowej gen. Karola
Świerczewskiego. Wobec zamieszkujących południe Polski Ukraińców zastosowano zbiorową odpowiedzialność. Krzysztof Ziemiec oddaje pieczołowicie relacje spotkanych świadków – bohaterów
tamtych wydarzeń, do których docierał nie tylko na terenie południowo wschodniej Polski, ale także
na Warmii, Mazurach, Pomorzu, gdzie już zostali. Ich wspomnienia, dziś, po 70 latach, są wciąż
poruszające. Autor nie próbuje ani moralizować ani oceniać politycznie decyzji ówczesnych komunistycznych władz. Jak i motywów, którymi kierowali się zarówno oni, jak i walczący tuż po wojnie z
Polakami członkowie band UPA. W swoich reporterskich opisach historii konkretnych osób pokazuje
natomiast, jak bardzo skomplikowana po wojnie stała się sytuacja na Południu kraju, a zarazem jak
mało istotna dla rządzących była wielka krzywda konkretnych rodzin i często zupełnie niewinnych
ludzi. Jak bardzo poprzez zastosowanie bezwzględnie zbiorowej odpowiedzialności, zniszczono też
bezpowrotnie kulturową i etniczną różnorodność południowo-wschodniej Polski. Jak bardzo do dziś
ta rana dla wielu jest niezabliźniona.

Akcja obejmuje pozyskiwanie środków finansowych na:
utworzenie pomieszczeń w Szpitalu w Kępnie dla pacjentów
ortopedyczno-urazowych
wyposażenie Szpitala w Kępnie w niezbędny sprzęt medyczny
konieczny w leczeniu chorób ortopedycznych i następstw urazów,
prowadzenie akcji medialnych promujących zdrowy tryb życia
ze szczególnym uwzględnieniem chorób narządu ruchu.

-

Zainteresowanych pomocą finansową dla rozwoju kępińskiej ortopedii prosimy o wpłatę środków na konto Stowarzyszenia z zaznaczeniem w tytule wpłaty „Ortopedia w Szpitalu w Kępnie”. Dane do
przelewu:
Numer konta: 89 8413 0000 0020 3632 2000 0001
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
Za każde Państwa wsparcie serdecznie dziękujemy!
Zarząd Stowarzyszenia „ZDROWIE”
na Rzecz Rozwoju Szpitala w Kępnie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 46
SPONSORZY NAGRÓD:

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.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 22 listopada 2017 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Czarne”, „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Świat Książki”, „Bellona”,
„Fronda” / „Zona Zero”, „Sonia Draga”, „Marginesy” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Beata Kost - „Kobiety ze Lwowa”,
2. Jon J. Muth - „Panda i mądrości zen”,
3. Krzysztof Ziemiec - „Wysiedleni.
Akcja „Wisła” 1947”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 45 nagrody otrzymuj¹:

Janina Zimna (Syców),
Piotr Fras (Kępno).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Ogłoszenia

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Nie kieruj się emocjami i antypatiami przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Postaw na logikę i
absolutnie nie daj się sprowokować do awantur. Dopiero w domu będziesz mógł okazać uczucia.

Byk 21 IV – 21 V
Wenus w opozycji radzi Ci znaleźć czas dla drugiej połówki, bo w tygodniu tylko jej towarzystwo
Cię zrelaksuje. Jednak nie zgadzaj się na wszystkie pomysły ukochanego, bo zostaniecie bez
oszczędności.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Na naradach czy spotkaniach towarzyskich rozglądaj się dookoła, bo, jeśli jesteś samotny, to opozycja
Merkurego postawi przed Tobą kogoś sympatycznego. Ale jeżeli masz drugą połówkę, która Tobą
dyryguje, wasze życie się zmieni.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Prima” - 16.11.2017 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 17.11.2017 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 18.11.2017 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 19.11.2017 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 20.11.2017 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 21.11.2017 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 22.11.2017 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

Rak 23 VI – 22 VII
Mimo dobrych chęci i życzliwości możesz mieć
trudności z dogadaniem się z kolegami z działu.
Przez kwadraturę Marsa możesz stać się bardziej
krytyczny i mniej wymagający dla cudzych błędów.

Lew 23 VII – 22 VIII
Choć uwielbiasz flirtowanie i zabawy słowne, to teraz raczej zabraknie Ci na nie czasu. Zabraknie Ci
go też dla bliskich, ale na szczęście nie pogorszy
to waszych relacji. Najwyżej stęsknicie się za sobą
i w niedzielę będziecie mieli o czym porozmawiać.

Panna 23 VIII – 22 IX
Planetarna aura zachęca do okazywania uczuć,
ale pochłonie Cię praca i nie zmieni tego nawet
wizja szalonej randki albo bajecznego wyjazdu.
Nie martw się jednak, Twój związek jest tak silny,
że nic go nie zepsuje, nawet kilka wieczorów bez
partnera.

Telefon: 603 406 138

REK
I OG£OSZENIA DR
PRZYJMUJEMY CODZIE
(PN
W GODZ. 9.00

Waga 23 IX – 23 X
Zamiast wciąż czekać, aż partner coś fajnego wymyśli, sama zaproponuj wyjście, wyjazd – Merkury
w sekstylu zapowiada ożywienie w waszym związku. Ktoś, kto mówił ostatnio, że myślisz tylko o sobie, będzie musiał wszystko odszczekać.

Skorpion 24 X – 21 XI
Będziesz w doskonałej formie intelektualnej, nie
umknie Ci żadna ważna informacja ani plotka. Do
tego Jowisz w koniunkcji postara się, aby zadania,
które otrzymasz w pracy, były bardziej inspirujące
i ciekawe.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Jesienne wieczory sprzyjają byciu we dwoje,
zwłaszcza że będziesz roztaczać wokół siebie niezwykłą aurę. Twój partner nie będzie spragniony
niczego innego niż Ciebie. Otrzymasz ambitne zadanie albo rozkręcisz swój biznes.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Słońce w sekstylu zapewni Tobie i Twojemu partnerowi święty spokój. Spędzajcie miło czas. Może wyjedziecie gdzieś na weekend? Sekstyl Luny sprzyja
podróżom, a także romantycznym kolacjom czy
wyjściom do teatru albo do kina.

Wodnik 20 I – 18 II
Jeśli coś w Twoim związku ostatnio się psuło, to
teraz będziesz miał okazję wszystko naprawić.
Ważne, abyś znalazł czas dla bliskiej osoby, a nie
siedział w pracy. We wtorek i środę Luna w trygonie
pomoże wam zaplanować jakiś wyjazd.

Ryby 19 II – 20 III
Wenus w trygonie sprawi, że staniesz się bardziej
niż ostatnio romantyczna i emocjonalna, a też bardziej podatna na prośby ukochanej osoby. Nie przesadzaj z uprzejmościami, zwłaszcza jeśli razem
pracujecie lub się uczycie.

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

(62) 78 292 84

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mroczeń
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów uchwały
nr XLIX/240/2017 z dnia 25 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mroczeń obejmującego wybrany obszar miejscowości zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji, Rynek 21, 63-604 Baranów w terminie do dnia 11.12.2017 r. oraz za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego fragment miejscowości Mroczeń.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pl. Rynek 21, 63-604 Baranów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do
dnia 11.12.2017. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Baranów.
Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek
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Ogłoszenia

reklama

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

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

panele podłogowe

meble skrzyniowe

meble tapicerowane
OFERUJEMY:
-

meble skrzyniowe i tapicerowane,
panele boazeryjne i podłogowe,
segmenty,
usługowe cięcie płyt,
duży wybór bielizny damskiej.

Współpracujemy z:

panele
gwarantujemy

meble łazienkowe
wysoką jakość, różnorodność, największy wybór i najniższe ceny!

Ciągi technologiczne
szyte na miarę
Kompleksowe wyposażenie ciągów technologicznych
dla producentów mebli, mebli tapicerowanych,
frontów meblowych, krzeseł, okien, drzwi,
ram obrazowych, galanterii drzewnej oraz
systemy mechanizacji i automatyzacji procesów
produkcyjnych.
1
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Projektujemy

Tygodnik Kępiński 16 listopada 2017

2

Szkolimy

3

Serwisujemy

FOT: Łukasz Grochala (laczynaspilka.pl)

NR 46/2017 (738)

NASI
w LIGACH
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Nice I Liga

17. kolejka | jesień 2017
Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice – 2:2 (0:2)
NA BOISKU: 71-90 minuta
AKCJE: zdobył bramki na 1:2 i 2:2 w 72.
oraz 84. minucie
Paweł Baraniak
(MKS Kluczbork)
II Liga

17. kolejka | jesień 2017
MKS Kluczbork – Stal Stalowa Wola – 0:0
NA BOISKU: 68-90 minuta

Dziesięć minut z Meksykiem,
debiut Kurzawy w reprezentacji
Stało się! Długo wyczekiwany przez kibiców z naszego regionu debiut Rafała Kurzawy w biało-czerwonej koszulce
stał się faktem. Były zawodnik Zgody Olszowa, Sokoła Świba oraz Marcinków Kępno wszedł na boisko w 83. minucie
meczu Polska – Meksyk, zmieniając na placu gry Macieja Rybusa. Nie był to jednak wymarzony debiut pochodzącego
ze Świby zawodnika, bowiem biało-czerwoni grający w Gdańsku w mocno eksperymentalnym składzie przegrali z
Meksykiem 0:1 (0:1).

Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

16. kolejka | jesień 2017
Ślęza Wrocław – Rekord Bielsko-Biała – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: 85-90 minuta
Fabian Piasecki
(Miedź II Legnica)
III Liga Grupa 3

16. kolejka | jesień 2017
Unia Turza Śląska – Miedź II Legnica – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Miłosz Nowicki
(Centra 1946 Ostrów Wlkp.)
III Liga Grupa 2

15. kolejka | jesień 2017
Energetyk Gryfino – Centra Ostrów – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-78 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 0:1 w 63. minucie
Tobiasz Jarczak
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

W wieku 65-lat zmarł Marcin Pawłowicz, były szczypiornista oraz znakomity szkoleniowiec, który zapisał się również w historii sekcji piłki ręcznej Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia

16. kolejka | jesień 2017
Ślęza Wrocław – Rekord Bielsko-Biała – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: 76-90 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 3:0 w 76. minucie

Polski szczypiorniak w żałobie,
odszedł wielki trener

16. kolejka | wiosna 2018
Mieszko Gniezno – Kotwica Kórnik – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

Kilkaset osób uczestniczyło w miniony wtorek w pogrzebie wybitnego trenera piłki
ręcznej Marcina Pawłowicza. W rodzinnym Wrocławiu współtwórcę największego
sukcesów kobiecego szczypiorniaka pożegnała między innymi rodzina, przyjaciele,
jego podopieczne, trenerzy i kibice. Marcin Pawłowicz zmarł 8 listopada po ciężkiej
chorobie. Marcin Pawłowicz całe życie związany był z piłką ręczną. Jako junior reprezentował barwy WKS-u Śląska Wrocław, by później grać w pierwszoligowym AZS-ie
Wrocław, a swoją karierę zawodniczą zakończył w drużynie Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Karierę trenerską rozpoczynał jako trener juniorek Ślęzy Wrocław,
by następnie prowadzić w rozgrywkach pierwszej ligi drużynę seniorek tego klubu.
W latach 1982-1990 pełnił funkcję trenera kadry narodowej juniorek i młodzieżowej
kobiet. Największym osiągnięciem tego okresu pracy było zdobycie brązowego medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata, które w 1985 roku odbywały się w
Korei. Warto dodać, że to jedyny krążek wywalczony przez kobiece reprezentacje
Polski w piłce ręcznej na imprezie mistrzowskiej. W latach 2010-2013 był trenerem
pierwszoligowego zespołu Polonii Kępno, z którą był blisko wywalczenia prawa gry
w barażach o awans do PGNiG Superligi. Pracę trenerską w Kępnie łączył z funkcją
nauczyciela wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym nr XIII im. Aleksandra Fredry. W naszej pamięci pozostanie, jako wybitny trener, wspaniały człowiek,
bezgranicznie oddany piłce ręcznej i wychowaniu młodzieży. Spoczywaj w pokoju!

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Wyniki i tabele lig młodzieżowych.

Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
IV Liga Grupa Północna

Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
IV Liga Grupa Opolska

16. kolejka | jesień 2017
OKS Olesno – Agroplon Głuszyna – 0:5 (0:2)
NA BOISKU: 1-73 minuta
Dawid Sibiński
(Agroplon Głuszyna)
IV Liga Grupa Opolska

16. kolejka | jesień 2017
OKS Olesno – Agroplon Głuszyna – 0:5 (0:2)
NA BOISKU: poza meczową 18-tką

Sport

piłKa nożna
Nice I Liga
17. kolejka | jesień 2017
Olimpia Grudziądz – Odra Opole ............– 0:2
Górnik Łęczna – GKS Katowice ................– 1:3
Stomil Olsztyn – Chrobry Głogów ............– 1:2
Pogoń Siedlce – Raków Częstochowa .......– 0:3
GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec .............– 1:1
Miedź Legnica – Puszcza Niepołomice .....– 2:2
Bytovia Bytów – Chojniczanka ................– 0:3
Ruch Chorzów – Wigry Suwałki ....– przełożony
Podbeskidzie – Stal Mielec ...........– przełożony
1. Chojniczanka 1930 Chojnice 17 31 26:12
2. MKS Miedź Legnica
17 30 23:16
3. OKS Odra Opole
17 30 22:19
4. RKS Raków Częstochowa
17 28 30:21
5. MZKS Chrobry Głogów
17 27 21:18
6. MKS Puszcza Niepołomice 17 25 24:21
7. GKS Katowice
17 24 25:23
8. Zagłębie Sosnowiec SA
17 23 24:20
9. MKP Pogoń Siedlce
17 22 22:28
10. FKS Stal Mielec
16 22 20:20
11. GKS Tychy
17 20 19:24
12. MKS Bytovia Bytów
17 20 20:21
13. Podbeskidzie Bielsko-Biała 16 20 19:23
14. SKS Wigry Suwałki
15 19 16:19
15. OKS Stomil Olsztyn
16 19 22:30
16. GKS Olimpia Grudziądz
17 18 11:18
17. GKS Górnik Łęczna
17 17 14:23
18. KS Ruch Chorzów
16 14 21:23
II Liga
17. kolejka | jesień 2017
MKS Kluczbork – Stal Stalowa Wola ........– 0:0
Gwardia Koszalin – GKS Jastrzębie .........– 0:2
Siarka Tarnobrzeg – Warta Poznań ........– 2:0
Radomiak Radom – GKS Bełchatów ........– 2:1
Legionovia Legionowo – ŁKS Łódź ...........– 0:2
Garbarnia Kraków – Wisła Puławy ..........– 1:1
ROW 1964 Rybnik – Znicz Pruszków ......– 1:1
Gryf Wejherowo – Błękitni Stargard ........– 0:3
Rozwój Katowice – Olimpia Elbląg ...........– 1:2
1. GKS 1962 Jastrzębie
17 37 30:11
2. ŁKS Łódź
17 34 18:9
3. KS Warta Poznań
17 33 24:10
4. RKS Radomiak 1910 Radom 17 33 26:15
5. ZKS Olimpia Elbląg
17 26 20:19
6. KS Siarka Tarnobrzeg
17 26 27:24
7. MKS Znicz Pruszków
15 24 20:23
8. GKS Bełchatów
16 22 26:24
9. RKS Garbarnia Kraków
17 22 20:19
10. KS ROW 1964 Rybnik
17 21 16:16
11. KP Błękitni Stargard
17 21 17:16
12. KS Wisła Puławy
17 20 20:20
13. ZKS Stal Stalowa Wola
17 19 17:20
14. KS Legionovia Legionowo 17 18 18:21
15. MKS Kluczbork
17 15 13:25
16. KS Rozwój Katowice
17 14 14:27
17. KS Gwardia Koszalin
17 14 13:30
18. WKS Gryf Wejherowo
17 13 18:26
III Liga Grupa 2
15. kolejka | jesień 2017
KKS Kalisz – Kotwica Kołobrzeg ..............– 0:1
Elana Toruń – Wierzyca Pelplin ...............– 5:0
Jarota Jarocin – Świt Skolwin .................– 2:0
Energetyk Gryfino – Centra Ostrów .........– 0:1
Górnik Konin – Wda Świecie ...................– 4:2
Polonia Środa – Sokół Kleczew ...............– 2:1
GKS Przodkowo – KP Starogard Gdański .– 0:1
Bałtyk Gdynia – Pogoń II Szczecin – przełożony
Lech II Poznań – Unia Solec Kujawski – przełożony
1. TKP Elana Toruń
15 33 25:10

2. OKS Świt Skolwin
15 32 35:13
3. KKS Kalisz
16 31 25:9
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
15 30 23:14
5. KS Sokół Kleczew
16 30 26:12
6. SKS Bałtyk Gdynia
14 28 32:15
7. KKS Lech II Poznań
14 26 25:16
8. KS Polonia Środa Wlkp.
15 26 25:18
9. MKS Pogoń II Szczecin
14 23 20:18
10. KS Wda Świecie
15 21 25:31
11. KS Wierzyca Pelplin
15 16 13:25
12. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 15 16 19:29
13. JKS Jarota Jarocin
15 15 17:26
14. KP Starogard Gdański
15 14 13:18
15. GKS Przodkowo
15 12 19:36
16. KS Energetyk Gryfino
15 10 9:26
17. KS Unia Solec Kujawski
14 7 12:30
18. KS Górnik Konin
15 7 18:35
IV Liga Grupa Północna
16. kolejka | wiosna 2018
Mieszko Gniezno – Kotwica Kórnik .........– 2:0
Unia Swarzędz – Orły Pniewy .................– 4:0
Sparta Oborniki – Nielba Wągrowiec .......– 2:1
GLKS Wysoka – Warta Międzychód .........– 2:2
Grom Plewiska – Huragan Pobiedziska ...– 1:2
Iskra Szydłowo – Pogoń Łobżenica ..........– 4:1
GKS Dopiewo – Wełna Skoki ...................– 3:1
Lubuszanin – Tarnovia Tarnowo ........– 3:0 wo.
1. KS Mieszko Gniezno
16 48 61:10
2. SKS Unia Swarzędz
16 34 33:17
3. MLKP Warta Międzychód
16 32 41:25
4. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 16 31 39:25
5. KSS Kotwica Kórnik
16 27 27:26
6. MKS Lubuszanin Trzcianka 15 23 32:21
7. MKS Nielba Wągrowiec
16 23 31:30
8. KS Wełna Skoki
16 23 31:35
9. LZS Iskra Szydłowo
15 22 42:32
10. KS Grom Plewiska
16 21 28:24
11. MKS Sparta Oborniki Wlkp. 16 20 23:30
12. GKS Dopiewo
16 15 25:36
13. MGKS Huragan Pobiedziska 15 14 15:36
14. PKS Orły Pniewy
16 12 18:39
15. GLKS Wysoka
16 9 14:35
16. KS Pogoń Łobżenica
15 4 8:47
IV Liga
Grupa Południowa
16. kolejka | wiosna 2018
Odolanovia – Polonia Kępno ...................– 1:3
Rawia Rawicz – Victoria Września ...........– 1:4
Biały Orzeł – Obra Kościan .....................– 0:1
Ostrovia Ostrów – Polonia Leszno ...........– 3:3
PKS Racot – Pogoń Nowe S. ....................– 0:1
Kania Gostyń – SKP Słupca .....................– 3:1
LKS Gołuchów – Victoria Ostrzeszów ........– 2:3
Tur Turek – Korona Piaski ......................– 1:1
1. MKS Victoria Września
16 39 47:14
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 16 35 33:15
3. KS Polonia 1912 Leszno
16 33 32:20
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 16 29 38:24
5. KKS Polonia Kępno
15 29 34:19
6. KP Obra 1912 Kościan
16 28 25:18
7. LKS Gołuchów
16 25 35:30
8. MKS Tur 1921 Turek
16 21 26:24
9. SKP Słupca
15 20 17:24
10. KP Victoria Ostrzeszów
16 19 23:26
11. MLKS Odolanovia Odolanów 16 17 21:30
12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 16 14 23:30
13. LKS Korona Piaski
16 12 20:38
14. KP Rawia Rawicz
16 12 12:35
15. MKS Kania Gostyń
16 12 17:32
16. PKS Racot
16 7 14:38

IV Liga Grupa Południowa >>> Chociaż w kalendarzu i naturze pełnia jesieni, to na
boiskach piłkarskiej czwartej ligi powiało wiosną. Piłkarze rozegrali bowiem pierwszą, z
dwóch przewidzianych na listopad, kolejkę rundy rewanżowej. Na półmetku liderem jest
Victoria Września, a ligową tabelę zamyka PKS Racot

Zwycięski
początek
rundy
rewanżowej
Pogoda póki co sprzyja rozgrywaniu meczów piłkarskich i z korzystnej aury korzystają między innymi kluby z grupy południowej czwartej ligi. W miniony weekend rozegrano awansem pierwszą kolejkę
rundy wiosennej, a kibice z Alei Marcinkowskiego mieli powody, aby świętować z tego powodu. Polonia
w meczu rozgrywanym awansem i zarazem otwierającym zmagania rundy rewanżowej pokonała na
wyjeździe beniaminka z Odolanowa 3:1 (2:0). Listopad będzie bardzo pracowity dla biało-niebieskich,
których czekają jeszcze dwa mecze o punkty – zaległy z SKP Słupca oraz rozgrywane awansem z rundy
wiosennej spotkanie z Turem Turek.
W świąteczną sobotę Polonia pokonała w meczu wyjazdowym Odolanovię
Odolanów. Jednocześnie było to starcie,
które inaugurowało rundę rewanżową w
grupie południowej czwartej ligi. Podopieczni Bogdana Kowalczyka odnieśli
tym samym drugie zwycięstwo w obecnym sezonie nad tym rywalem. Gracze z
Alei Marcinkowskiego mieli znakomite
otwarcie sezonu, ale ostatnio notowali
nieco gorsze wyniki. Nie zmieniało to
jednak faktu, że kępnianie przystępowali
do meczu z beniaminkiem z Odolanowa
z pozycji faworyta. W sobotę trener piłkarzy z Alei Marcinkowskiego nie mógł
skorzystać z usług Filipa Latuska, który
pauzował za nadmiar żółtych kartek oraz
kontuzjowanego Kacpra Skupienia. Nie
przeszkodziło to jednak przyjezdnym w
zgarnięciu pełnej puli. Przyjezdni nie zamierzali czekać na to co od pierwszych
minut zaczną robić gospodarze, dlatego
od pierwszych sekund zaczęli przejmować inicjatywę na boisku. Już w pierwszej minucie Piotr Cierlak otrzymał
prostopadłe podanie z głębi pola, jednak
został on w ostatniej chwili powstrzymany przez obrońców. Niespełna sto

Wyniki 16. kolejki

MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)
KKS Polonia Kępno
3 (2)

Bramki: 0:1 Łukasz Walczak - 10’, 0:2
Michał Górecki - 40’, 0:3 Remigiusz Hojka - 55’, 1:3 Daniel Bąk - 73’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Bartosz Mikołajek, Witold Kamoś, Remigiusz
Hojka, Jakub Górecki, Bernard Fai Ndukong
(Wojciech Drygas - 62’), Łukasz Walczak, Borys
Wawrzyniak (Adrian Holak - 68’), Piotr Cierlak
(Mateusz Sopart - 75’), Michał Górecki (Maciej
Sikora - 86’). Trener: Bogdan Kowalczyk.

KP Rawia Rawicz
MKS Victoria Września

1 (1)
4 (0)

Bramki: 1:0 Marcin Masełkowski - 22’,
1:1 Jacek Kopaniarz - 61’, 1:2 Dawid Kierzek - 79’, 1:3 Wiktor Kacprzak - 83’, 1:4
Wiktor Kacprzak - 87’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (2)
KS Polonia 1912 Leszno
3 (0)

Bramki: 1:0 Daniel Kaczmarek - 19’, 2:0
Michał Giecz - 35’, 2:1 Artur Krawczyk
- 53’, 3:1 Krystian Mokrzycki - 55’, 3:2
Łukasz Glapiak - 60’, 3:3 Łukasz Bugzel - 73’.

II

Tygodnik Kępiński 16 listopada 2017

dwadzieścia sekund później dwukrotnie
zakotłowało się pod bramką Odolanovii.
Po fatalnych błędach defensywy w znakomitych sytuacjach znaleźli się kolejno
Michał Górecki i ponownie Piotr Cierlak. Na podmokłym i grząskim boisku
trudno było jednak utrzymać równowagę, nie mówiąc już o oddaniu precyzyjnego strzału. Kępnianie cały czas konsekwentnie dążyli do strzelania bramki i
udało im się to w 10. minucie. Strzałem
głową bramkarza pokonał Łukasz Walczak, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego Remigiusza Hojki.
Przyjezdni w dalszym ciągu kontrolowali
przebieg wydarzeń na boisku. Grali przy
tym bardzo uważnie w obronie, nie pozwalając na wiele beniaminkowi. Kępnianie mimo wyraźniej przewagi kolejnego gola zdobyli dopiero pięć minut przed
końcem pierwszej części spotkania. Ponownie w roli głównej wystąpił Łukasz
Walczak, który tym razem asystował
przy efektownym trafieniu głową Michała Góreckiego. Trener kępnian nie chciał
chyba ryzykować utraty bramki, dlatego
w przerwie nie zdecydował się on na jakąkolwiek zmianę. Tymczasem jego podopieczni wrzucili jeszcze wyższy bieg
chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości kto
był w tym dniu zespołem lepszym. Znakomite sytuacje mieli Michał Górecki,
Łukasz Walczak czy Piotr Cierlak. Wynik podwyższył jednak Remigiusz Hojka,
który podobnie jak w debrach z Victorią

LKS Gołuchów
KP Victoria Ostrzeszów

2 (1)
3 (1)

Bramki: 1:0 Krystian Benuszak - 33’
(z karnego), 1:1 Patryk Pasiak - 35’, 2:1
Krystian Benuszak - 54’, 2:2 Maciej Stawiński - 63’, 2:3 Maciej Stawiński - 89’.

PKS Racot
0 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (0)
Bramka: 0:1 Patryk Pera - 90’.

MKS Tur 1921 Turek
LKS Korona Piaski

1 (0)
1 (1)

Bramki: 0:1 Marcin Wojciechowski - 38’,
1:1 Daniel Błaszczyk - 58’.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)
KP Obra 1912 Kościan
1 (1)
Bramka: 0:1 Mateusz Boroń - 32’.

MKS Kania Gostyń
SKP Słupca

3 (2)
1 (1)

Bramki: 1:0 Szymon Olejniczak - 6’, 2:0
Rafał Karolczak - 26’, 2:1 Marcel Koziorowski - 29’, 3:1 Szymon Olejniczak - 87’.

Ostrzeszów popisał się precyzyjnym
strzałem z rzutu wolnego. Trzybramkowe
prowadzenie sprawiło, że biało-niebiescy
zaczęli grać bardzo ekonomicznie – oddali nieco pola rywalowi, ale jednocześnie kontrolowali to co miejscowi robili
na murawie. Ambitni gospodarze zdołali
wykorzystać jednak rozluźnienie w szeregach gości, a efektem tego była bramka
Daniela Bąka w 73. minucie. Na więcej
gospodarzy w tym spotkaniu nie było
już stać. Nie pomógł też fakt, że Polonia
kończyła sobotni mecz w liczebnym osłabieniu, po tym jak drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Łukasz
Walczak. Wywalczone w Odolanowie
trzy punkty pozwoliły kępińskiej drużynie zmniejszyć stratę do notowanych nieco wyżej w tabeli Ostrovii 1909 Ostrów
Wielkopolski oraz Polonii Leszno. Oba
zespoły podzieliły się punktami podczas
minionego weekendu rozgrywkowego.
Na potknięciu Ostrovii z leszczyńską
Polonia skorzystali właśnie kępnianie,
którzy po szesnastej kolejce plasują się
na piątym miejscu, mając na koncie już
29. punktów. Tyle samo oczek ma zajmująca czwarte miejsce Ostrovia, ale kępnianie mają rozegrane o jedno spotkanie
mniej od ostrowian. W najbliższą sobotę
biało-niebiescy wracają na Aleje Marcinkowskiego. O godzinie 13:00 na Stadionie Miejskim dojdzie do konfrontacji z
Turem Turek. Utytułowany beniaminek
przyjedzie do Kępna z rządzą rewanżu
za sierpniową porażkę przed własną widownią.
BAS

Najskuteczniejsi strzelcy
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Artur Krawczyk (Polonia Leszno)
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
Paweł Lisiecki (Victoria Września)
Piotr Sarbinowski (Victoria Września)
Przemysław Balcerzak (Pogoń Nowe S.)
Łukasz Pietrzak (LKS Gołuchów)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Program 17. kolejki
Sobota, 18 listopada 2017 roku
13:00
Polonia Kępno – Tur Turek
13:00
Pogoń Nowe S. – Ostrovia Ostrów
13:00
PKS Racot – Biały Orzeł
13:00
Polonia Leszno – Odolanovia
13:00
Korona Piaski – Kania Gostyń
13:30
Victoria Września – Obra Kościan
13:30
SKP Słupca – LKS Gołuchów
13:30
Victoria Ostrzeszów – Rawia Rawicz
13
12
10
10
10
9
9
9

Sport

piłKa nożna

Kaliska Klasa Okręgowa >>> Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski, Ostrovia Ostrów Wielkopolski, a ostatnio Polonia Kępno, Pogoń Nowe Skalmierzyce i LKS Gołuchów to tylko
niektóre drużyny piłkarskie, które będąc mistrzem jesieni klasy okręgowej w minionych
sezonach, wywalczyły awans do czwartej ligi

Piłka nożna >>> „Szatnia na medal” jest nową inicjatywą
Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowaną do
samorządów lokalnych, czyli gmin naszego regionu

Szatnie „na medal”
powstaną w regionie

Runda jesienna prawie zakończona,
pozostało odrabianie zaległości
Zespoły Kaliskiej Klasy Okręgowej po raz przdostatni w tym roku rywalizowały o punkty mistrzowskie. Przerwę zimową w fotelu lidera spędzą piłkarze Klubu Sportowego Opatówek. Pierwsze miejsce piłkarze spod
Kalisza zapewnili sobie przed dwoma tygodniami, a mistrzostwo jesieni przypieczętowali wymęczonym zwycięswem nad Raszkowianką Raszków. Nie oznacza to jednak końca zmagań na zapleczu czwartej ligi, bowiem
dopiero najbliższy weekend przyniesie jesienne ostatki. Po raz ostatni w tym roku zespoły walczyć będą o
ligowe punkty. W ten weekend zespoły będą odrabiać zaległości z wcześniejszych kolejek pierwszej rundy.

Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski, Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, Polonia Kępno, Pogoń Nowe Skalmierzyce, a ostatnio LKS Gołuchów
to tylko niektóre drużyny piłkarskie,
które będąc mistrzem jesieni Kaliskiej
Klasy Okręgowej w poprzednich sezonach, wywalczyły awans do czwartej
ligi. Od sezonu 2005/2006 (pierwszego dla piłkarzy nożnych Pogoni Nowe
Skalmierzyce w klasie okręgowej po
awansie z A klasy) czterokrotnie się

Wyniki 15. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
KS Victoria Skarszew

3 (0)
0 (0)

LZS Pogoń Trębaczów
LKS Piast Czekanów

1 (1)
2 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Gajewski - 74’, 2:0
Marcin Górecki - 78’, 3:0 Marcin Górecki
- 85’ (z karnego).
Orzeł: Rafał Peksa (Miłosz Mądrzejewski - 89’)
– Patryk Hojka (Wojciech Jurasik - 86’), Bartosz
Moś, Dariusz Luźniak, Rafał Janicki, Jakub
Strąk, Łukasz Gajewski, Leszek Nowak (Kamil
Grądowy - 87’), Daniel Parzybót, Kamil Rabiega, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.
Bramki: 0:1 Jakub Wietrzykowski - 35’,
1:1 Mateusz Jendryca - 37’, 1:2 Hubert
Mesnerowicz - 75’.
Pogoń: Arkadiusz Pawłowicz (Tomasz Lempert - 46’) – Radosław Wróbel (Marcin Grondys - 75’), Eryk Bartkowiak (Rafał Ostry - 80’),
Łukasz Kromka, Paweł Piekarski, Mateusz
Jendryca, Karol Latusek, Patryk Łydka (Bartosz
Świątek - 85’), Błażej Ostry, Adam Potoniec, Mateusz Tuszyński. Trener: Jarosław Karnasiewicz.

GKS Żerków
LZS Victoria Laski

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Bartosz Kornobis - 7’, 2:0
Tobiasz Potocki - 90+3’ (z karnego).
Victoria: Kacper Habrajski – Dmitro Andrieczko, Patryk Werner, Jakub Nowak, Łukasz
Mońka, Michał Pietras, Bartłomiej Rabiega
(Mateusz Płóciennik - 55’), Miłosz Noculak, Arkadiusz Korpeta, Bartłomiej Gąszczak, Hubert
Bryza. Trener: Andrzej Powroźnik.

KS Opatówek
1 (0)
LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)

Bramka: 1:0 Mateusz Spychalski - 90+2’.

KKS Astra Krotoszyn
LKS Olimpia Brzeziny

5 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Marciniak - 11’, 2:0
Mikołaj Marciniak - 38’, 3:0 Mikołaj Marciniak - 62’, 4:0 Mikołaj Marciniak - 71’,
5:0 Mikołaj Marciniak - 90’.

zdarzyło, aby drużyna, która po rundzie jesiennej klasy okręgowej była
na pierwszym miejscu, nie zagrała w
czwartej lidze. W sezonie 2005/2006
Orzeł Mroczeń na koniec rozgrywek
nie zdołał utrzymać pierwszej lokaty
i do czwartej ligi awansowała ostatecznie Centra Ostrów Wielkopolski.
W sezonie 2009/2010 mistrzem jesieni była Centra Ostrów Wielkopolski,
ale na zaplecze trzeciej ligi awansował LKS Jankowy. Podobna sytuacja
miała miejsce w sezonach 2011/2012 i
2012/2013. Mistrzami półmetka były
kolejno Klub Sportowy Opatówek
i Pogoń Nowe Skalmierzyce, ale do
czwartej ligi awans zapewniły sobie
KKS Kalisz (występujący wówczas
pod nazwą KKS Włókniarz 1925 Kalisz) oraz Orzeł Mroczeń. W tym sezonie mistrzem jesieni jest Klub Sportowy Opatówek. Drużyna spod Kalisz
w czternastu meczach zgromadziła
40. punktów. Gracze z Opatówka zapewne poprawią ten dorobek bowiem
mają do rozegrania jeszcze zaległe

GOS Zieloni Koźminek
KS Stal Pleszew

2 (1)
0 (0)

KS Piast Kobylin
KLKS Zefka Kobyla Góra

3 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Piotr Skotowski - 4’, 2:0
Bartosz Kaźmierczak - 72’ (z karnego).
Bramki: 1:0 Jakub Szymanowski - 21’,
2:0 Dominik Snela - 26’, 3:0 Adam Kurzawa - 53’.

GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 0 (0)
Barycz Janków Przygodzki 1 (0)

Bramka: 0:1 Tomasz Jasiórski - 46’.
Najskuteczniejsi strzelcy
21
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
16
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
14
Mikołaj Marciniak (Astra Krotoszyn)
13
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
11
Krzysztof Krysztofowicz (KS Opatówek)
11
Mateusz Stefaniak (KS Opatówek)
11
Mykola Zavatskiy (Korona-Pogoń)
10
Hubert Mesnerowicz (Piast Czekanów)
Program 10. kolejki
Sobota, 18 listopada 2017 roku
14:00
Olimpia Brzeziny – Orzeł Mroczeń
Program 1. kolejki
Niedziela, 19 listopada 2017 roku
11:00
Stal Pleszew – KS Opatówek
13:00 Zefka Kobyla Góra – Zieloni Koźminek
Program 13. kolejki
Niedziela, 19 listopada 2017 roku
13:00
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów

spotkanie ze Stalą Pleszew. Póki co KS
Opatówek odniósł trzynaście zwycięstwa i zanotował jeden remis. Piłkarze
lidera półmetka mogą też pochwalić
się najlepszą formacją defensywną w
klasie okręgowej, o czym świadczy
liczba straconych goli – zaledwie pięć.
Podopieczni trenera Rafała Stępienia
znakomicie też sobie radzą w ofensywie, strzelili rywalom trzydzieści
dziewięć goli. W niedzielę (19 listopada) piłkarze z Opatówka wyjazdowym
meczem ze Stalą Pleszew zakończą
pierwszą część sezonu. W spotkaniu
w Pleszewie lider półmetka będzie
odrabiać zaległości z pierwszej kolejki
sezonu. Zaległy mecz dziesiątej serii
gier rozegrają natomiast mroczenianie. Drużyna Marka Wojtasiaka w
sobotę wybiera się do Brzezin na starcie z tamtejszą Olimpią. Pierwotnie
spotkanie miało odbyć się 8 października, ale fatalny stan murawy w Brzezinach sprawił, że spotkanie nie doszło
do skutku. W najbliższy weekend zaległości odrabiać będą jeszcze piłkarze czterech innych zespołów. Zefka
Kobyla Góra zmierzy się przed własną
publicznością z Zielonymi Koźminek,
a krotoszyńska Astra podejmie Piasta
Czekanów. Ostatnim akcentem klasy
okręgowej w 2017 roku będzie również zaległe spotkanie z jedenastej
kolejki. Zefka zagra w nim z Victorią
Skarszew. Pozostałe zespoły na ligowe
boiska wybiegną dopiero wiosną przyszłego roku. Pierwsza część sezonu nie
mogła być i nie była udana dla wszystkich zespołów. Kibiców w regionie
najbardziej interesowały losy trójki
przedstawicieli powiatu kępińskiego
na tym szczeblu rozgrywkowym. Bez
względu na wynik zaległego meczu w
Brzezinach, w rundzie jesiennej najlepiej radził sobie Orzeł Mroczeń, który
pierwszą część sezonu zakończy w
czołowej piątce tabeli. Zdecydowanie
gorzej wiodło się Pogoni Trębaczów
oraz Victorii Laski. Beniaminek grał
ambitnie, ale nie wystarczyło to do
zbudowania solidnej zaliczki punktowej przed wiosennym startem decydującej części sezonu. Zdecydowanie lepiej wiosło się drużynie z Trębaczowa,
która wiosną będzie musiała jednak
mocno zapracować na ligowy byt.
BAS

Samorząd Województwa Wielkopolskiego uruchamia
program „Szatnia na medal”, w ramach którego w przyszłym roku przeznaczy dwa miliony złotych na dofinansowanie budowy odpowiedniej jakości zaplecza szatniowo-sanitarnego. Wnioski o wsparcie będzie można
składać od 27 listopada.
Projekt wdrażany przez Urząd
Marszałkowski ma na celu podniesienie jakości obiektów, w których
często zaplecze odbiega od standardów pozostałej części ośrodka. Środki przeznaczone zostaną na remont
istniejących budynków szatniowo-sanitarnych, adaptację istniejących
budynków w zakresie tych potrzeb,
a także budowę. W sumie na ten cel
zarezerwowano dwa miliony złotych,
o które będzie można starać się poprzez lokalne samorządy. Wnioski o
dofinansowanie składać będą mogły
wielkopolskie powiaty i gminy. Program zakłada dofinansowania maksymalnie w 50% wartości inwestycji,
przy czym wsparcie nie może przeKaliska Klasa
Okręgowa
15. kolejka | jesień 2017
Orzeł Mroczeń – Victoria Skarszew ..........– 3:0
Pogoń Trębaczów – Piast Czekanów ........– 1:2
KS Opatówek – Raszkowianka ................– 1:0
Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra .........– 3:0
Astra Krotoszyn – Olimpia Brzeziny ........– 5:0
GKS Żerków – Victoria Laski ...................– 2:0
Korona-Pogoń – Barycz Janków P. .........– 0:1
Zieloni Koźminek – Stal Pleszew .............– 2:0
1. KS Opatówek
14 40 39:5
2. KS Piast Kobylin
15 32 34:15
3. KKS Astra Krotoszyn
14 30 33:16
4. LKS Piast Czekanów
14 28 39:24
5. LZS Orzeł Mroczeń
14 25 40:15
6. KS Stal Pleszew
14 23 16:12
7. KLKS Zefka Kobyla Góra
13 21 38:19
8. KS Victoria Skarszew
14 19 31:26
9. LZS Pogoń Trębaczów
15 18 22:28
10. LKS Raszkowianka Raszków 15 18 25:32
11. GOS Zieloni Koźminek
14 18 24:26
12. Barycz Janków Przygodzki 15 17 17:25
13. LKS Olimpia Brzeziny
14 14 16:29
14. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 15 14 21:36
15. GKS Żerków
15 9 16:57
16. LZS Victoria Laski
15 4 18:64
Kaliska Klasa A
Grupa 1
13. kolejka | jesień 2017
Szczyt Szczytniki – OKS Ostrów Wlkp. .....– 1:0
RKS Radliczyce – Prosna Kalisz ...............– 1:2
Grom Golina – Żaki Taczanów ................– 5:1
LZS Cielcza – CKS Zbiersk .......................– 2:1
Jaskiniowiec Rajsko ............................– pauza
Gladiatorzy Pieruszyce ........................– pauza
WKS Witaszyce ...................................– pauza
Czarni Dobrzyca .................................– pauza
1. CKS Zbiersk
11 30 30:10
2. LZS Cielcza
11 27 40:11
3. KS Prosna Kalisz
9 18 31:17
4. WKS Witaszyce
11 18 21:19
5. MLKS Czarni Dobrzyca
11 18 27:15
6. LZS Grom Golina
11 14 25:26
7. RKS Radliczyce
11 14 26:28
8. LZS Szczyt Szczytniki
10 10 15:31
9. OKS Ostrów Wlkp.
11 10 20:42
10. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 10 9 18:22
11. KS Jaskiniowiec Rajsko
11 8 10:23
12. UKS Żaki Taczanów
11 6 16:35

kroczyć wartości 100 tysięcy złotych.
Warunkiem niezbędnym jest realizacja inwestycji w 2018 roku. Wnioski
będą przyjmowane od 27 listopada.
Program „Szatnia na medal” jest unikatową inicjatywą, która docelowo
miałaby zostać rozszerzona na cały
kraj. To również kolejna z inicjatyw
w naszym regionie nakierowana na
rozwój infrastruktury sportowej. W
ostatnich latach Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel 240
milionów złotych, dzięki którym powstało 259. nowych obiektów sportowych, a kolejne ponad 100 milionów
dołożono do realizacji mniejszych
inwestycji.
BAS
Kaliska Klasa A Grupa 2
13. kolejka | jesień 2017
LKS Jankowy – Pelikan Grabów ..............– 2:1
LZS Chynowa – Sokół Bralin ...................– 3:4
GKS Rychtal – Sulimirczyk ......................– 2:1
LKS Czarnylas – Wielkopolanin ...............– 1:1
LZS Czajków – Płomień Opatów ..............– 1:5
LZS Siedlików – GKS Grębanin ................– 3:3
LZS Doruchów – Strażak Słupia ..............– 5:4
1. LZS Strażak Słupia
13 27 38:24
2. LZS Doruchów
13 23 24:16
3. LZS Płomień Opatów
13 23 34:31
4. LKS Czarnylas
13 22 33:19
5. LKS Sokół Bralin
12 19 25:24
6. LKS Jankowy 1968
12 19 23:24
7. GKS Rychtal
13 18 22:17
8. LKS Wielkopolanin Siemianice 13 17 37:34
9. LZS Chynowa
12 16 24:26
10. GKS Grębanin
12 15 16:17
11. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 13 15 15:22
12. LZS Czajków
13 12 20:33
13. LZS Siedlików
13 11 26:44
14. LZS Pelikan Grabów
13 11 20:26
Kaliska Klasa B
Grupa 1
5. kolejka | jesień 2017
LKS II Gołuchów – Tarchalanka ...............– 0:2
1. LZS Prosna Chocz-Kwileń
9 25 27:8
2. LZS Tarchalanka Tarchały W. 9 18 23:14
3. LKS Czarni Wierzbno
9 14 17:16
4. LKS II Gołuchów
9 13 11:11
5. LZS Las Kuczków
9 13 21:20
6. LZS Błysk Daniszyn
9 12 15:16
7. LZS Błękitni Chruszczyny
9 12 14:15
8. CKS Zduny
9 11 15:17
9. KS Sokół Chwaliszew
9 5 10:18
10. LKS Gorzyce Małe
9 1 10:28
Kaliska Klasa B
Grupa 2
10. kolejka | jesień 2017
Sparta Russów – KS Kamień ...................– 3:1
1. LZS Sparta Russów
9 21 29:11
2. KS Pelikan Nowy Karolew
9 19 24:15
3. LZS Godziesze
9 16 19:13
4. LKS Liskowiak Lisków
9 14 28:24
5. KS Kościelna Wieś
8 13 41:19
6. KS Kamień
9 13 23:21
7. LZS Dragon Dzierzbin
8 11 21:16
8. LZS Wicher Mycielin
9 8 19:33
9. LZS Korona Chełmce
9 7 18:26
10. LZS Panda Pamięcin
9 3 7:51
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Sport

rozmaiTości
Piłka nożna >>> Rafał Kurzawa dzięki dobrym występom w Lotto Ekstraklasie w barwach liderującego Górnika Zabrze otrzymał od Adam Nawałki powołania na towarzyskie
spotkania z Urugwajem i Meksykiem. Szanse debiutu otrzymał jednak podczas poniedziałkowego sprawdzianu kadry w Gdańsku

POLSKA
MEKSYK

0 (0)
1 (1)

Bramka: 0:1 Raul Jimenez - 13’.
Polska: Wojciech Szczęsny – Artur Jędrzejczyk (Pawe
ł Wszołek - 46’),
Thiago Cionek, Jarosław Jach – Tomasz Kędziora, Karol
Linetty (Rafał
Wolski - 62’), Krzysztof Mączyński, Maciej Rybus (Rafa
ł Kurzawa - 83’)
– Piotr Zieliński, Jakub Świerczok (Mariusz Stępiński 71’), Maciej Makuszewski (Jakub Błaszczykowski - 76’). Trener: Adam
Nawałka.
Meksyk: Jesus Corona – Carlos Salcedo (Nestor Araujo 46’), Hugo Ayala
(Cesar Montes - 46’), Hector Moreno (Carlos Vela - 63’), Jesus
Gallardo – Miguel Layun, Diego Reyes, Jonathan dos Santos (Omar Govea
- 74’), Andres
Guardado, Javier Aquino (Hirving Lozano - 46’) – Raul Jimen
ez (Oribe Peralta
- 46’). Trener: Juan Carlos Ostrio.
Data: 13.11.2017, Gdańsk (Energa Stadion)
Sędziował: Oliver Drachta (Austria), Widzów: 32.73
6

historyczna chwila
w karierze kurzawy

Pochodzący ze Świby Rafał Kurzawa, były gracz Zgody Olszowa, Sokoła Świba i Marcinków Kępno, zaliczył pierwszy
występ w seniorskiej reprezentacji Polski. Debiut najlepszego asystenta Górnika Zabrze i całej Lotto Ekstraklasy
w drużynie narodowej przypadł na poniedziałkowe spotkanie z Meksykiem rozegrane w ramach pierwszego etapu
przygotowań do przyszłorocznych finałów piłkarskich mistrzostw świata w Rosji.

Reprezentacja Polski ma za sobą
pierwszy etap przygotowań do przyszłorocznych finałów piłkarskich mistrzostw świata. Jednym z głównych
punktów tygodniowego zgrupowania
w Warszawie były towarzyskie potyczki z Urugwajem i Meksykiem.

Ostatnie w tym roku zgrupowanie
kadry było również pierwszą i zarazem ostatnią szansą Adama Nawałki
na eksperymenty. Selekcjoner biało-czerwonych w meczach w Warszawie i Gdańsku sprawdzał nowe
warianty taktyczne oraz potencjał

wszystkich powołanych zawodników.
Wśród graczy powołanych na mecze
z Urugwajem i Meksykiem znalazło
się czterech debiutantów: Jarosław
Jach, Rafał Kurzawa, Przemysław
Frankowski i Jakub Świerczok.
Do tego dochodzi Damian Kądzior,

badminton >>> Junior klubu Vol-Trick Kępno został zawodnikiem Polskiej Ligi Badmintona. W sezonie 2017/2018 będzie występował w 45. Drużynowych Mistrzostwach
Polski w Badmintonie czyli polskiej Ekstraklasie Badmintona reprezentując barwy drużyny ABRM Lublin

Kępiński badmintonista w ekstraklasie
Badmintonowy talent z Kępna doczekał się gry na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.
Radosław Wróbel, reprezentant, Klubu Badmintonowego Vol-Trick Kępno został właśnie zawodnikiem
Polskiej Ligi Badmintona. W obecnym sezonie będzie on występował w 45. Drużynowych Mistrzostwach Polski w Badmintonie, a więc rozgrywkach rodzimej ekstraklasy badmintona. Kępnianin będzie
reprezentował bary Akademii Badmintona Roberta Mateusiaka (ABRM) Lublin.
Radosławowi Wróblowi życzymy powodzenia w potyczkach z najlepszymi polskimi drużynami .Przypomnijmy, że znajdują się wśród nich
takie sławy jak SKB Suwałki, Hubal
Białystok czy Technik Głubczyce, w
których występują nie tylko zawodnicy zagraniczni, ale również wielokrotni polscy olimpijczycy. Liga składa się z 5 rund 3-5 i 24-26 listopada
oraz 8-10 grudnia 2017, 12-14 i 26-28
stycznia 2018 oraz finał 10-11 lutego
2018. Klub z Lublina w drugiej kolej-

IV

ce będzie gospodarzem, następnie kolejno zagra w Przemyślu, Warszawie
oraz w Jeleniej Górze. Dodajmy, że w
indywidualnych turniejach krajowych
i międzynarodowych kępnianin nadal
pozostaje zawodnikiem macierzystego klubu Vol-Trick Kępno. – Dla nas
juniorów uczestnictwo w ekstraklasie, gdzie stajemy do gry na jednym
korcie często z wielokrotnymi olimpijczykami to najlepszy sposób, aby
uczyć się od lepszych i bardziej doświadczonych zawodników. Poziom

sportowy, z którym musimy się zmierzyć na pewno pozytywnie wpłynie na
nasze wyniki w przyszłości. Jestem
dumny z tego, że udało mi się dostać
do drużyny ABRM Lublin. Poza ligą
występuję niezmiennie w barwach
kępińskiego Vol-Tricka i dzięki temu
mogę reprezentować nasze miasto na
najwyższym badmintonowym poziomie w Polsce – powiedział Radosław
Wróbel, kępiński zawodnik, który
rozpoczyna swoją przygodę z badmintonową ekstraklasą.
BAS
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który powołanie dostał już przed
październikowymi spotkaniami w
eliminacjach do przyszłorocznych
mistrzostw, ale nie znalazł się w kadrze na mecz z Armenią, a starcie z
Czarnogórą obejrzał z ławki rezerwowych. Kibiców w regionie najbardziej interesowały oczywiście losy
pochodzącego ze Świby Rafała Kurzawy. Nie od dziś wiadomo, że były
gracz Zgody Olszowa, Sokoła Świba
oraz Marcinków Kępno, a obecnie jeden z liderów Górnika Zabrze ma nie
tylko ma umiejętności, ale i wszechstronność. Może zagrać w środku, na
skrzydle. Próbowano go też na lewej
obronie i dawał radę. Rafał Kurzawa
w tym sezonie statystykami przebija
nie tylko swoich kolegów z drużyny,
ale również piłkarzy etatowo powoływanych do reprezentacji Polski.
Zawodnik Górnika ma więcej asyst
i większy udział przy wszystkich
zdobywanych bramkach niż między
innymi Kamil Grosicki w Hull, czy
Jakub Błaszczykowski w Wolfsbur-

gu. W piątek, podczas towarzyskiego
meczu z Urugwajem cały region zaciskał kciuki, kiedy Adam Nawałka
desygnował do gry kolejnych piłkarzy. Niestety Kurzawa piątkowy,
zremisowany bezbramkowo mecz
z Urugwajem oglądał z ławki rezerwowych. Jego marzenie o debiucie
w reprezentacji narodowej spełniło
się jednak trzy dni później podczas
wizyty kadry w Gdańsku. W poniedziałkowym meczu z Meksykiem
Rafał Kurzawa pojawił się na placu
gry w 83. minucie zmieniając Macieja Rybusa. Nasz zawodnik w ciągu dziesięciu minut, jakie spędził na
boisku, wziął udział w kilku akcjach,
w tym jednej ofensywnej, którą zakończył jednak niezbyt precyzyjnym
dośrodkowaniem w pole karne rywali. Debiut nie była jednak udany do
końca, bowiem mecz zakończył się
skromnym zwycięstwem Meksyku.
Dodajmy jeszcze, że Rafał Kurzawa
jest pierwszym reprezentantem Polski urodzonym w 1993 roku.
BAS

Wyniki i tabele
lig młodzieżoWych
Centralna Liga Juniorów U-19
Grupa Zachodnia
15. kolejka | jesień 2017
Warta Poznań – Podbeskidzie ................– 0:3
Śląsk Wrocław – Lech Poznań .................– 3:2
Arka Gdynia – Chrobry Głogów ..............– 1:0
Warta Gorzów Wlkp. – Lechia Gdańsk .....– 1:2
Miedź Legnica – Falubaz Zielona Góra ....– 1:1
Salos Szczecin – Odra Opole ...................– 4:3
Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin .............– 4:0
Piast Gliwice – Górnik Zabrze .................– 0:4
1. WKS Śląsk Wrocław
14 37 50:13
2. KKS Lech Poznań
15 31 45:14
3. MKS Pogoń Szczecin
14 31 36:19
4. KGHM Zagłębie Lubin
15 30 35:18
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 29 26:15
6. MZKS Arka Gdynia
15 28 26:15
7. KS Lechia Gdańsk
15 26 18:23
8. KS Górnik Zabrze
14 23 32:17
9. KS Warta Poznań
15 20 23:21
10. MKS Miedź Legnica
15 16 19:22
11. MZKS Chrobry Głogów
15 14 17:24
12. GKS Piast Gliwice
15 13 14:33
13. SL Salos Szczecin
14 12 18:35
14. OKS Odra Opole
15 10 13:35
15. KS Falubaz Zielona Góra 15 7 8:34
16. KP Warta Gorzów Wlkp.
15 4 13:55
Wielkopolska Liga Juniora Starszego
15. kolejka | jesień 2017
Jarota Jarocin – Stal Pleszew ..................– 0:1
Górnik Konin – Tarnovia Tarnowo ...........– 3:0
LKS Ślesin – Przemysław Poznań ............– 0:3
Mieszko Gniezno – Polonia Leszno ..........– 0:1
Krobianka Krobia – Canarinhos Skórzewo – 1:1
Centra Ostrów – Unia Swarzędz ..............– 1:3
Calisia Kalisz – Warta Śrem ....................– 1:4
Błękitni Wronki – Pogoń Łobżenica – przełożony
1. KS Górnik Konin
15 38 56:17
2. KS Polonia 1912 Leszno
15 38 49:10
3. MKS Przemysław Poznań
14 34 67:13
4. MKS Błękitni Wronki
14 25 35:24
5. GKS Tarnovia Tarnowo Pod. 15 24 28:30
6. LZS Krobianka Krobia
15 24 25:26
7. KS Mieszko Gniezno
15 23 28:26
8. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 15 23 34:32
9. KS Canarinhos Skórzewo
15 23 36:38
10. KS Stal Pleszew
15 20 24:37
11. SKS Unia Swarzędz
15 18 27:31
12. JKS Jarota Jarocin
14 16 28:38
13. ŚKS Warta Śrem
15 15 27:41
14. KS Pogoń Łobżenica
14 9 27:51
15. LKS Ślesin
15 7 12:46
16. KP Calisia Kalisz
15 3 18:61
Wielkopolska Liga Juniora Młodszego
Grupa 1
12. kolejka | jesień 2017
Górnik Konin – Marcinki Kępno ..............– 2:6

14. kolejka | jesień 2017
Victoria Września – SKP Słupca ...............– 0:2
Górnik Konin – Ostrovia Ostrów ..............– 3:0
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 37 36:11
2. MUKS Marcinki Kępno
14 30 36:17
3. MKS Kania Gostyń
14 28 43:21
4. MKS Olimpia Koło
14 17 22:28
5. SKP Słupca
14 15 16:25
6. KS Górnik Konin
14 15 30:33
7. KS Stal Pleszew
14 10 16:34
8. MKS Victoria Września
14 8 16:46
Wielkopolska Liga
Juniora Młodszego
Grupa 2
11. kolejka | jesień 2017
Kotwica Kórnik – Błękitni Wronki ............– 0:1
1. MKS Błękitni Wronki
14 36 62:10
2. MKS Przemysław Poznań
14 34 43:12
3. MKS Nielba Wągrowiec
14 27 40:24
4. KSS Kotwica Kórnik
14 25 28:18
5. TMS Suchary Suchy Las
14 19 24:33
6. KS Polonia 1912 Leszno
14 14 24:35
7. JKS Jarota Jarocin
14 7 18:58
8. ChKS Polonia Chodzież
14 3 12:61
Centralna Liga Trampkarzy U-15
Grupa B
13. kolejka | jesień 2017
KKS Kalisz – Chemik Bydgoszcz ..............– 1:1
CWZS Bydgoszcz – Lech Poznań ..............– 1:6
FA Szczecin – Gryf Wejherowo ................– 8:1
Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin ..– przełożony
1. KKS Lech Poznań
13 32 76:7
2. AP Pogoń Szczecin
12 31 47:7
3. KS Lechia Gdańsk
12 28 25:8
4. FA Szczecin
13 24 47:19
5. CWZS Bydgoszcz
13 16 27:29
6. WKS Gryf Wejherowo
13 12 16:58
7. BKS Chemik Bydgoszcz
13 4 7:59
8. KKS Kalisz
13 1 5:63
I Liga Okręgowa
Młodzika Starszego
11. kolejka | jesień 2017
AT Krotoszyn – Marcinki Kępno ..............– 0:2
Ostrovia Ostrów – Astra Krotoszyn ..........– 5:2
Stal Pleszew – Korona-Pogoń ..................– 3:2
KKS Kalisz ..........................................– pauza
Centra Ostrów ....................................– pauza
Victoria Ostrzeszów .............................– pauza
1. MUKS Marcinki Kępno
8 24 44:5
2. AT Krotoszyn
8 21 31:5
3. KKS Kalisz
8 16 34:13
4. KS Stal Pleszew
8 14 17:20
5. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 8 12 17:23
6. KP Victoria Ostrzeszów
8 8 14:18
7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 8 7 14:23
8. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 8 3 19:36
9. KKS Astra Krotoszyn
8 0 9:56

