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Andrzejki nieco inne niż zwykle
W ostatnim tygodniu listopada, w czasie gdy w wielu miejscach odbywają się imprezy
andrzejkowe, także w Szkole Podstawowej w Rychtalu postanowiono przeprowadzić
dzień wróżb, gier i zabaw. W 5-godzinnym projekcie pn. „Andrzejki w szkole, czyli ciekawe zabawy z uśmiechem” wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczyciestr. 11
lami. Współorganizatorami imprezy byli rodzice.

Bramki
Rafała Kurzawy,
Górnik rządzi
na krajowym
podwórku

Jedyna taka ulica na świecie Mury wznoszą się coraz wyżej
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informacje
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej samorządowcy podjęli jednomyślne uchwały o nadaniu
czterem ulicom w Kępnie nowych nazw: ks. Jerzego Popiełuszki, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, gen. Stanisław Thiela oraz rabina Malbima

Jedyna taka ulica na świecie
Podczas czwartkowej, XLVI sesji
Rady Miejskiej w Kępnie radni nadali nazwy nowym ulicom w Kępnie,
głównie w związku z tworzeniem
nowej zabudowy mieszkaniowej na
działkach przylegających do dróg
gminnych. - W wyniku wcześniej
przeprowadzonych konsultacji w
sprawie zmiany nazw ulic w związku
z ustawą dekomunizacyjną, do Gminy spłynęły propozycje nazw, które
nie zostały nadane, a które chcielibyśmy teraz wykorzystać – wyjaśniła
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony
Środowiska i Planowania Przestrzennego Milena Piętka. Dwie drogi położone w okolicy ul. Wrocławskiej
i stanowiące odnogę ul. Słonecznej
nazwano ul. ks. Jerzego Popiełuszki oraz ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego. W sąsiedztwie ul.
Grabowskiej (po prawej stronie)
utworzono ul. gen. Stanisława
Thiela. Z kolei za Sądem Rejonowym w Kępnie, równolegle do Al.
Marcinkowskiego, ustanowiono ul.
Rabina Malbima.
Upamiętnić rabina
Przypomnijmy w czerwcu ubiegłego roku redaktor naczelny „Tygodnika Kępińskiego” Mirosław
Łapa zwrócił się do przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja
Stachowiaka z wnioskiem, aby w
związku z przyjętą ustawą „dekomunizacyjną ulic” rekomendował
radnym nadanie nowej nazwy ówczesnej ulicy Hanki Sawickiej (aleja

kasztanowa za Szkołą Podstawową
nr 1) imienia rabina Meir Jelbusha
ben Jehiela Michela Weissera, nazywanego przez wszystkich Malbim (od hebrajskich inicjałów).
Mędrzec z Kępna
Rabin Malbim (żył w latach
1809 r. - 1879 r.) był cenionym duchownym w całej Europie, znawcą
i komentatorem tekstów i ksiąg re-

rzy do tekstów Shulchan Aruch.
Po czym zaczyna swoje podróże,
szukając promotora dla swoich
tekstów - znalazł go w osobie Chasama Sofera, który później ponad
100 razy cytuje jego teksty w całej
Europie i do końca życia uznaje go
za postać wybitną.
W 1839 r. Malbim zostaje rabinem Wrześni, a po kilku latach na-

ligijnych. W wieku 13 lat opuścił
rodzinne strony i udał się do Warszawy, gdzie zdobył imponującą
wiedzę nie tylko ze znajomości
Tory, ale również w naukach ścisłych i historii. Był nawet nazywany „illuy from Volhyna” (geniusz z
Wołynia). Następnym etapem jego
życia jest Łęczyca, gdzie poślubił
córkę miejskiego rabina. A mając
20 lat, ukończył pisanie komenta-

stępuje najciekawszy dla nas okres
- w 1845 r. zostaje rabinem Kępna.
W trakcie swojego rabinatu w naszym mieście zyskuje tytuł: „Der
Kempener Magid” (wybitny mówca z
Kępna). Chciałbym tu podkreślić, że
w trakcie pobytu w Kępnie napisał i
opublikował słynną serię derashos
(komentarzy) znanych jako „Artzos
Hashalom” oraz komentarze do księgi Megillas Esther, które są uznawane

Spotkanie pn. „Kawy z biznesem” w kępińskim ratuszu

Rozmawiali z przedsiębiorcami
17 listopada br. w kępińskim
ratuszu odbyło się inauguracyjne
spotkanie pn. „Kawy z biznesem”.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia był
burmistrz Piotr Psikus.
Odpowiadając na zaproszenie
włodarza, w spotkaniu uczestniczyło około 30 przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Kępno. W trakcie

spotkania zostały omówione tematy
z zakresu inwestycji komunalnych,
drogowych, infrastrukturalnych, gazyfikacji w gminie Kępno i wielu innych. Zaproszeni prelegenci z Banku
BGK przedstawili nowe produkty dla
sektora przedsiębiorczości.
Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem, a przedsiębiorcy

wyrazili chęć uczestniczenia w życiu
gminy, by służyć głosem doradczym
w wielu zagadnieniach. Prawdopodobnie „Kawy z biznesem” odbywać
się będą cyklicznie, gdyż przedsiębiorcy zaproponowali już ciekawe
zagadnienia, które chcieliby omówić
na kolejnym spotkaniu.
Oprac. KR

za jedne z jego najważniejszych dzieł
jego życia. Po 13 latach pobytu w
Kępnie, w 1858 r. Malbim zostaje
rabinem Bukaresztu w Rumunii, a
2 lata później jest już naczelnym rabinem Rumunii.
W 1866 r. Malbim objął funkcję rabina w Łęczycy (co ciekawe
mieszkanie, w którym mieszkał
istnieje do dziś w budynku tzw Małej Synagogi, przy zbiegu ulic Kaliskiej i Szpitalnej). Kolejne etapy
jego podróży to Królewiec, gdzie
przez 4 lata jest głównym rabinem
społeczności polskiej.
W 1879 r. po krótkim pobycie
w Mogilewie (Białoruś) przeniósł
się do Wilna. W tym samym roku
proszono go do Nowego Jorku,
aby objął funkcję naczelnego rabina Stanów Zjednoczonych, ale z
niewiadomych przyczyn odmówił.
W ostatnim etapie życia zmierzał
do Kremenczuka (Ukraina), gdzie
miał zostać rabinem. Zmarł w trakcie podróży w Kijowie w 1879 r. w
święto Rosz Ha-Szana (pierwszy
dzień kalendarza żydowskiego).
Poparcie dla inicjatywy
Inicjatywa nazwania kępińskiej
ulicy imieniem tego wybitnego
rabina życzliwie przyjęta została
przez wiele środowisk żydowskich
w Polsce i zagranicą, w tym przez
przewodniczącą
Wyznaniowej
Gminy Żydowskiej w Poznaniu Alicję Kobus, prezesa Towarzystwa
Miłośników Ostrowskiej Synagogi Piotra Grabarza oraz Philipa
Brilla z Nowego Jorku aktywowanego propagatora nauk rabinicznych Malbiego. W swoim liście z
30.06.2016 r. do burmistrza Piotra
Psikusa pisze m.in.: „Moja rodzina żyła w Kępnie od lat 20. do 90.
XIX wieku. Ja byłem w Kępnie trzy
razy. To dla mnie wyjątkowe miasto
z bogata historią. Ma Pan szczęście
mieć kontakt z pozostałościami dziedzictwa żydowskiego, które swojego
czasu bujnie się rozwijało. Duchowy

przywódca tej społeczności w latach
1840-55 to Malbim. Był geniuszem,
umysłem, który spotyka się raz na
wiek. Był znanym uczonym, którego
do dziś się studiuje i cytuje na całym
świecie. Jego książki są tłumaczone
na wiele języków. Jego dziedzictwo
jest skarbem. Nazywając jego imieniem ulicę w Kępnie, uczciłby Pan
pamięć o jego osobie i całej społeczności żydowskiej miasta. Byłby
to wyjątkowy akt uznania. Gorąco
zachęcam Pana do takiego czynu”.
„Nierozumienie” Malbima
Niestety, kępińscy samorządowcy, zmieniając na czerwcowej
sesji nazwy komunistycznych ulic
nie przychylili się do petycji redaktora naczelnego i nie przemianowali H. Sawickiej na rabina Malbima. Decyzja ta w opiniotwórczym
środowisku diaspory żydowskim
spotkała się z „niezrozumieniem”
czego dowodem email do M. Łapy,
od A. Kobus - „Jest to bardzo przykra wiadomość, ale z całego serca
Panu dziękuję za wszelką pomoc i
zaangażowanie. Może przy innych
okolicznościach w przyszłości będzie to możliwe”. W podobnym tonie skomentował zaistniałą sytuację
obecny w czasie sierpniowego Festiwalu Trzech Kultur rabin Yehoshua Ellis.
Jest ulica Malbima
Dopiero na ostatniej sesji Rady
Miejskiej zdecydowano, aby ulica
za Sądem Rejonowym nosiła nazwę tego wybitnego izraelity - kępnianina wyznania judaistycznego.
Nie jest to reprezentacyjna ulica w
naszym mieście i wymaga ona w
części remontu, ale liczy się dobra
wola i fakt, że radni zdecydowali
się na upamiętnienie tego wybitnego duchownego i nauczyciela religii
mojżeszowej. Po tej decyzji Kępno
będzie pierwszym na świecie miastem, gdzie znajduje się ulica imienia tego znanego rabina w kręgach
diaspory żydowskiej.
m, KR

Serdeczne podziękowanie dla lekarzy
i pielęgniarek Oddziału Nefrologii:
ordynatorowi lek. Jackowi Sobolewskiemu,
lek. Rafałowi Podejmie, lek. Joannie Siwek
za troskliwą opiekę w ostatnich dniach
życia mojego Męża

śp.

Stanisława Mazia
składa żona

Tygodnik Kêpiñski
— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Magdalena Bendzińska, Grażyna Gatner, Jacek Kuropka, Mirosław Łapa - red. naczelny, Paulina Jakubczyk, Anna Parzonka, Katarzyna Rybczyńska, Bartłomiej Steinert.
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Katarzyna Baranowska, Eugeniusz Bendziński, Tomasz Gatner, Feliks Gruszka, Henryk Kaczorowski, Marek Kamecki, Stanisław Kowalski,
Mirosław Sokołowski, Wiesław Walas, Jerzy Wojciechowski.
ADRES REDAKCJI: 63–600 Kępno, ul. Pocztowa 1 (pierwsze piętro), tel. 62 78 292 84, fax 62 78 292 85, e–mail: pismak@post.pl lub tygodnik@kepno.net,
adres internetowy: www.tygodnikkepinski.pl, www.facebook.com (Tygodnik Kępiński)
WYDAWCA: „Pismak” - spółka z o.o. SKŁAD: MATIGO - pracownia graficzna. NAKŁAD: 4000 egz. KONTO: BZ WBK SA O/Kępno 79 1090 1144 0000 0000 1400 6369.
Tekstów niezamówionych redakcja może nie zamieścić. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo skrótów i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczonych ogłoszeń, reklam oraz tekstów informatorów samorządowych.
DYŻURY REDAKCJI: pn.–pt. od 9.00 do 16.00. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Redakcja w godz. dyżurów. DRUK: Poznań.

2

Tygodnik Kępiński 7 grudnia 2017

Wiadomości

informacje

Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski” reprezentowało województwo podczas Dnia Świętego Marcina w Brukseli

„Wrota Wielkopolski” promowały Wielkopolskę
Już po raz ósmy Samorząd Województwa Wielkopolskiego promował nasz region podczas Dnia
Świętego Marcina w Brukseli. Wydarzenie odbyło się 21 listopada br.
w brukselskiej siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego. W uroczystych obchodach święta udział wzięli m.in.
Europejski Komisarz ds. Przemysłu,

Przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta
Bieńkowska, europarlamentarzyści,
ambasadorzy z Polski i innych krajów
członkowskich oraz Wielkopolanie
mieszkający w stolicy Belgii. Dzień
Świętego Marcina na stałe wpisał się
już w kalendarzu brukselskim jako
wielkopolskie święto, które cieszy się
wielką popularnością. - Wydarzenie
cieszyło się ogromnym zaintereso-

Reprezentanci naszego regionu i województwa,
którzy brali udział w wyjeździe do Brukseli

waniem ze strony gości, udział w nim
wzięło kilkaset osób – mówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Gospodarzem tegorocznego wydarzenia był K. Grabowski, który
otworzył obchody Dnia Świętego
Marcina. W tym roku do udziału w
obchodach Samorząd Województwa
Wielkopolskiego zaprosił Lokalną
Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”, która we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich zaprezentowała
tradycyjne produkty regionalne. Stowarzyszenie z powiatu kępińskiego
jako jedyne reprezentowało nie tylko powiat kępiński, ale również całą
Wielkopolskę. W skład reprezentacji weszli: Paweł Powroźnik – szef
kuchni i właściciel restauracji „P
jak Pysznie” w Kępnie, Magdalena
Wieczorek – dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,
Aldona Lorek – przedstawiciel firmy
Rzeźnictwo–Wędliniarstwo „Maryniak” oraz Grzegorz Grzunka i

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę dwóch
budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej w Kępnie

Mury wznoszą się coraz wyżej

4 grudnia br. przy ul. Przemysłowej w Kępnie miało miejsce uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego
i wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych. Są to pierwsze dwa budynki realizowane w ramach gminnego
planu gospodarki mieszkaniowej na
terenie gminy Kępno.
W podpisaniu aktu erekcyjnego
udział wzięli m.in. wszyscy zaangażowani w powstanie bloków mieszkalnych oraz przedstawiciele władz
samorządowych i parlamentarnych.

Otrębę oraz umieszczona i zabetonowana w murach jednego z budynków.
Kapłani poświęcili również plac budowy i powstające bloki.
Po dokładnie trzech miesiącach od
podpisania umowy, przy ul. Przemysłowej można już zobaczyć powstające bloki – obecnie mury sięgają do
wysokości pierwszego piętra. Generalnym wykonawcą inwestycji jest
spółka MPM Development Sp. z o.o.
z Namysłowa, autorem projektu budowlano-wykonawczego jest Biuro
Projektowe „Akapit” Ewa Chojnic-

R. Pieles umieścił akt erekcyjny w metalowej tubie, która
została poświęcona i wmurowana w jeden z budynków

Prezes Spółki „Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Kępno”
Sp. z o.o. Radosław Pieles umieścił
akt wraz z monetami (1 zł, 2 zł i 5 zł),
zdjęciami przedstawiającymi wizualizację budynku, rzutami kondygnacji oraz ostatnim numerem „Wiadomości z ratusza” w metalowej tubie,
która następnie została następnie
poświęcona przez proboszcza parafii
św. Marcina w Kępnie ks. Jerzego
Palpuchowskiego i proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej przy
ul. Poznańskiej w Kępnie ks. Marka

ka – Pietrzak z Brzegu, natomiast
realizatorem przedsięwzięcia – kępińska Spółka „TBS”. Dzięki staraniom burmistrza Piotra Psikusa oraz
Spółki „TBS” udało się pozyskać
stuprocentowe finansowanie budowy
ze środków pozyskanych z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w
Warszawie.
Podpisana umowa zakłada budowę dwóch budynków mieszkalnych
z 36 mieszkaniami 1-, 2- i 3-pokojowymi i 4 lokalami użytkowymi

oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Łączna powierzchnia użytkowa obu
budynków wynosić będzie 2.711,32
m 2. Budowa bloków ma zakończyć
się do 31 sierpnia 2018 r. Inwestycja
pochłonie kwotę 6.898.026 zł brutto.
Mieszkania powstałe przy ul.
Przemysłowej nie będą mieszkaniami
socjalnymi, lecz w pełni wyposażonymi i nowoczesnymi. Lokale przeznaczone będą dla osób zameldowanych w gminie Kępno i tu płacących
podatki. Po okresie spłaty mieszkania
za przysłowiową „złotówkę” zostaną
przekazane najemcom na własność.
- Gmina przystąpiła do programu
„Mieszkanie+”, ale nie budujemy
mieszkań na wynajem, tylko na wynajem z opcją dojścia do własności.
Najemcy tych mieszkań w ramach
czynszu przez 25 lat będą spłacały
i stopniowo nabywały własność. Po
tym czasie osoby te staną się właścicielami mieszkań – wyjaśnił P. Psikus. - To mieszkania o pełnym standardzie, wyposażone we wszystkie
media, każdemu mieszkaniu będzie
przyporządkowane jedno miejsce
parkingowe, będzie plac zabaw dla
dzieci. Ta inwestycja, która już dziś
spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem wszystkich, którzy chcieliby z tych mieszkań skorzystać, spowoduje, że przystąpimy niebawem do
drugiego etapu – budowy kolejnych
bloków mieszkalnych. Chcemy powodować, że w Kępnie będzie warto mieszkać, żyć i tutaj prowadzić
swoją działalność, tutaj się rozwijać – dodał włodarz gminy. - Jesteśmy świadkami początku rozwoju
polityki mieszkaniowej na terenie
gminy Kępno. Są to pierwsze nowe
mieszkania od kilku lat, jednak nie
ostatnie, to dopiero początek naszej
polityki mieszkaniowej – podsumował R. Pieles.		
KR

Katarzyna Chowańska z Lokalnej
Grupy Działania. P. Powroźnik z restauracji „P jak Pysznie” serwował
m.in. pierś z gęsi w sosie żurawinowym, szare kluski okraszone boczkiem podane z kapustą oraz różne
rodzaje pierogów i inne smakołyki.
Dużym powodzeniem cieszyły się
także wędliny dostarczone przez
„Zakłady Wędliniarskie Maryniak”
z Rychtala oraz przekąski w postaci
serów i pasztecików. Nie zabrakło
również kiełbasy białej parzonej
wielkopolskiej, która w tym roku
otrzymała unijny certyfikat jakości
Chronionego Oznaczenia Geograficznego i jest już piątym produktem z Wielkopolski z tym odznaczeniem. Goście wydarzenia mieli
także okazję spróbować soków naturalnych z firmy „Gospodarstwo
Sadownicze Owocsok Aleksander
Ofierski” z Książenic w gminie
Grabów nad Prosną. Stoisko Województwa zostało przyozdobione
dekoracjami nawiązującymi do gęsi
jako symbolu tradycji świętomarcińskich. - Wielkopolscy reprezentanci
przygotowali bardzo atrakcyjne
stoiska, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Przedstawiano tam lokalne produkty, co jest
bardzo istotne, bo promowano w
ten sposób nasz region – stwierdził
K. Grabowski.
Na potrzeby Dnia Świętego Marcina poznańscy cukiernicy wypiekali
na miejscu tradycyjne rogale świętomarcińskie, które jako pierwszy
produkt z naszego regionu otrzymały certyfikat „Produktu o chronionej
nazwie pochodzenia w Unii Europejskiej”.
W ramach pobytu w Belgii przedstawiciele Województwa oraz Lokal-

farmie ekologicznej De Alverberg
w miejscowości Kortessem, która
prowadzi działalność edukacyjną
dotyczącą zrównoważonego rolnictwa oraz hodowli zwierząt. Celem
drugiego projektu była rewitalizacja
domu pustelnika oraz otaczających
go terenów w miejscowości Vrijhern
pod kątem wyeksponowania walorów
kulturalno-historycznych, krajobrazowych oraz turystycznych, tak, aby
stworzyć miejsce przyjazne mieszkańcom. - Wymieniliśmy informacje
na temat naszych Lokalnych Grup
Działania, lokalnych strategii grup
rozwoju oraz celów tych strategii.
Rozmawialiśmy także o możliwych
projektach współpracy. Jednym ze
wspólnych mianowników strategii
działania okazał się temat zagospodarowania świetlic wiejskich,
samej ich budowy i modernizacji, a
także działań prowadzonych w tych
świetlicach; spotkań mieszkańców,
kursów, szkoleń itp. – podkreślił
prezes LGD „Wrota Wielkopolski”
G. Grzunka.
Wizyta przedstawicieli naszego
województwa w Belgii dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich PROW na lata
2014-2020.
Podczas uroczystej konferencji i
podsumowania wizyty LGD „Wrota
Wielkopolski” w Brukseli, które odbyło się 1 grudnia br. w restauracji
„P jak Pysznie” w Kępnie, wicemarszałek K. Grabowski podziękował
reprezentantom powiatu kępińskiego
za współpracę oraz wręczył dyplomy i upominki. Swoimi wrażeniami
podzieli się uczestnicy brukselskiego
wydarzenia. - Była to bardzo duża impreza, przyszło na nią wielu ludzi, nie

Inscenizacja grupy teatralnej „Asocjacja 2006” przedstawiająca
sylwetkę oraz życie Świętego Marcina z Tours. Fot. KubusArt

nej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski” uczestniczyli w spotkaniu
z posłem do Europarlamentu Andrzejem Grzybem, podczas którego
wyrażono poparcie dla licznych projektów promujących Wielkopolskę.
Omówiono nowe inicjatywy mające
na celu poszerzanie wiedzy na temat
naszego regionu wśród mieszkańców
Zjednoczonej Europy.
Uczestnicy wyjazdu poznali
belgijską Lokalną Grupę Działania
„Haspengouw”, działającą na terenie
południowo-wschodniej części prowincji Limburg. Podczas spotkania
w ramach wymiany doświadczeń
przedstawiono prezentacje na temat
działalności wielkopolskiej i belgijskiej LGD. Ważnym punktem były
rozmowy o możliwości podjęcia
współpracy przy realizacji projektów
międzynarodowych. Po spotkaniu
delegacja z Wielkopolski miała możliwość zobaczenia dwóch projektów
wdrażanych przez „Haspengouw”.
Pierwszy z nich był realizowany na

spodziewaliśmy się, że aż tyle. Wiedzieliśmy, że czeka nas ciężka praca,
ale nie że aż tak. Myślimy, że wszystko
dobrze się udało i prezentowało się
tak, jak trzeba. Wszyscy bardzo dobrze
odbierali nas i nasze wyroby, więc jesteśmy bardzo zadowoleni – zaznaczyła dyrektor M. Wieczorek. - Pytałam
gości, którzy tak licznie przybywają
na tę imprezę, dlaczego cieszy się ona
aż takim zainteresowaniem ze strony
Polaków mieszkających w Brukseli,
dlaczego tak im się to podoba i tak
chętnie kosztują potrawy. Ktoś odpowiedział mi, podkreślając też dla nas
bardzo przyjemną kwestię, że dzięki
temu, że przyjechaliśmy z polskimi,
lokalnymi potrawami, przypomina
im się dom, że przywieźliśmy im kawałek ich ojczyzny. To było bardzo
budujące i sprawiło, że cała ta ciężka praca, daleka podróż i zmęczenie
zniknęły. Wiedzieliśmy, że jesteśmy
tam po to, żeby zrobić coś fajnego –
podsumowała K. Chowańska.
Oprac. KR
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informacje
W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyły się
promujące czytelnictwo zajęcia dla dzieci, zorganizowane
w ramach projektu bibliotecznego „Poczytajmy”

28 listopada odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Kępińskiego

Magiczna książka
i czarodziejska wyspa

Sprawozdanie z zastrzeżeniami
Biblioteka zamieniła się
w czarodziejską wyspę

Wyspy – to tajemnicze miejsca,
które pojawiły się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie 24 listopada. Wyłoniły się na potrzeby akcji,
promującej czytanie książek, w której
zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 prowadziła grupa młodzieży
uczestnicząca w projekcie bibliotecznym „Poczytajmy”. Za sprawą tajemniczego zaklęcia i magicznej książki
grupa dzieci przeniosła się do niezwykłego miejsca. Biblioteka zamie-

niła się w czarodziejską wyspę, gdzie
mieszkały nawet jednorożce. Dzieci
chętnie wysłuchały opowiadania
o mieszkańcach tego tajemniczego
miejsca, odgadły wszystkie zagadki
oraz pomalowały mapę tej nieznanej
krainy. To pierwsze z zajęć dla dzieci
w ramach projektu organizowanego
we współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundacji Wolności.
Oprac. bem

Zajęcia zorganizowane zostały w ramach
projektu bibliotecznego „Poczytajmy”

Powiat tucholski dziękuje za pomoc finansową udzieloną
przez powiat kępiński na usuwanie skutków nawałnicy

Powiat pomaga poszkodowanym
przez nawałnicę

Starosta powiatu tucholskiego
wystąpił z apelem o pomoc finansową do Zarządu Powiatu Kępińskiego,
w związku z wystąpieniem na terenie
powiatu tucholskiego w nocy z 11 na
12 sierpnia br. trąby powietrznej połączonej z nawałnicą. Powstały wówczas ogromne straty w infrastrukturze budowlanej, rolniczej, leśnej oraz
drogowej. Szacowane straty wyniosły około 42 mln zł. W odpowiedzi
na ten apel powiat kępiński uchwałą
nr XXXV/208/2017 Rady Powiatu
Kępińskiego z dnia 30 października

2017 r. udzielił powiatowi tucholskiemu pomoc finansową w kwocie
10.000 zł na usuwanie skutków nawałnicy - z przeznaczeniem na naprawę dróg powiatowych po przejściu
nawałnicy.
27 listopada 2017 roku wpłynęło do starosty kępińskiego Witolda
Jankowskiego pismo starosty tucholskiego Michała Mroza, wyrażające serdeczne podziękowanie oraz
wdzięczność za wsparcie finansowe i
okazaną bezinteresowną pomoc.
Oprac. bem

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

Telefon: 606 365 377.

4

Tego dnia radni powiatowi podjęli wszystkie znajdujące się w porządku obrad uchwały, przyjęli również przedłożone im sprawozdania,
pomimo zastrzeżeń dotyczących informacji z działalności Powiatowego
Zarządu Dróg w Kępnie.
Radni pytają
O kroki podejmowane w sprawie organizacji obchodów przyszłorocznych rocznic - stulecia odzyskania niepodległości oraz wybuchu
powstania wielkopolskiego - pytał
radny Marek Kowalski. Starosta
Witold Jankowski poinformował o
rozmowach z burmistrzem miasta i
gminy Kępno na temat wspólnego
komitetu obchodów. W tym zakresie
planowana jest współpraca z wszystkimi samorządami gminnymi powiatu kępińskiego.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Tomasza Gatnera, starosta
przekazał radnym informację o efektach złożenia przez powiat wniosków
inwestycyjnych. Zgodnie z regulaminem programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej,
powiaty mają możliwość złożenia
dwóch wniosków o dofinansowanie
w ramach tej procedury. Powiat kępiński skorzystał z tej możliwości.
- Złożyliśmy w ramach programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej dwa wnioski –
mówił starosta. - Wniosek na drogę w
gminie Trzcinica, drogę powiatową
między Laskami a Trzcinicą, uzyskał
pozytywną opinię. Drugi wniosek
- na ulicę Dworcową w Kępnie nie
uzyskał aprobaty, pomimo że odwoływaliśmy się od tej opinii, powtórna
odpowiedź była, niestety, również
negatywna. Starosta poinformował
również o podpisaniu poprzedniego
dnia w Poznaniu umowy z wojewodą wielkopolskim na dofinansowanie
rozbudowy bloku operacyjnego kępińskiego szpitala. Przyznana kwota
to 3.605.836 zł.
Radny Adam Tęsiorowski poprosił o uzasadnienie braku zgody na
wnioskowane przez klub sportowy
„Marcinki” korzystanie z sali gimnastycznej w szkole ponadgimnazjalnej.
- To są dni wolne i wiąże się to z całą
logistyką, bo w soboty musi być ktoś
odpowiedzialny za tą salę, musi później ktoś sprzątać po uczestnikach
zajęć - wyjaśniał starosta. - Musi też
ktoś pilnować ćwiczących uczestników, żeby nikomu nic się nie stało.
To są dzieci szkół podstawowych, a
nie naszych placówek, czyli szkół
ponadgimnazjalnych. W związku z
powyższym zebraliśmy informacje,
uzyskaliśmy również opinię dyrektora
Kowalczyka i Zarząd Powiatu podjął
negatywną dla „Marcinków” decyzję.
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Jednomyślnie podjęli uchwały
Jednogłośnie podjęte zostały
uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kępińskiego na lata 2017–2028 oraz
w budżecie powiatu na rok bieżący.
Podobnie jak na poprzedniej sesji,
również i na tej radni zgodzili się na
udzielenie pomocy finansowej powiatowi poszkodowanemu podczas
sierpniowej nawałnicy. Tym razem
przychylono się do apelu powiatu
sępoleńskiego i udzielono pomocy w
wysokości 10.000 zł na przebudowę
zniszczonych w sierpniu dróg publicznych.
Podczas sesji podjęto uchwały,
dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminom – Kępno, Baranów i
Łęka Opatowska. Dotacje celowe na
rzecz wymienionych gmin przeznaczone zostaną na wsparcie w ramach
partnerstwa, dotyczącego realizacji
inwestycyjnych zadań drogowych.
Podjęte uchwały są konsekwencją
zawartych w roku ubiegłym porozumień pomiędzy powiatem a gminami. Na przebudowę dróg gminnych
w gminie Kępno przeznaczono w
budżecie powiatu kwotę 13.540 zł, na
terenie gminy Baranów – 872.319 zł,
a w gminie Łęka Opatowska 6.849 zł.
Radni wyrazili zgodę na powierzenie gminie Baranów zarządzania
drogą powiatową nr 5695 P w miejscowości Słupia pod Kępnem, na potrzeby wykonania nawierzchni bitumicznej na długości od skrzyżowania
z ul. Leśną do końca mieszkalnych
terenów zabudowanych w ciągu ul.
Kuźnickiej. Gmina Baranów zamierza sfinansować to zadanie ze środków własnych.
Ustalona
została
wysokość
przyszłorocznych opłat i kosztów
związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu
strzeżonym. Stawki zostały utrzymane na poziomie obowiązującym w
ubiegłym roku. Usunięcie pojazdu o
dopuszczalnej masie do 3,5 t kosztuje
459 zł, masie od 3,5 t do 7,5 t – 574 zł,
od 7,5 t do 16 t - 813 zł, a za samochód
ważący powyżej 16 t trzeba zapłacić
1.199 zł. Usuniecie roweru lub motoroweru to opłata w wysokości 105
zł, a usunięcie z drogi motocykla to
koszt 209 zł. Przechowywanie pojazdu na parkingu w przypadku roweru
lub motoroweru to koszt 16 zł za 1
dobę, motocykla - 23 zł, samochodu
o masie 3,5 t - 35 zł, masie od 3,5 t
do 7,5 t – 47 zł, od 7,5 t do 16 t – 68
zł, powyżej 16 t - 126 zł. - W tym
roku liczba usuniętych pojazdów
kształtowała się w następujący sposób: zostały usunięte 3 motorowery,
około 60 pojazdów do 3,5 tony, czyli
samochodów osobowych, 4 pojazdy

powyżej 16 ton. Podstawową przyczyną usuwania pojazdów była jazda
pod pływem alkoholu, to jest 99%
przypadków - mówiła naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Justyna Rosielewska. Pojazdy trafiają
na parking do zakładu Tadeusza Hojeńskiego w Chojęcinie. Kierowcy w
większości przypadków odbierają je
z parkingu, jednak w tym roku 3 samochody nie zostały odebrane.
W trakcie sesji podjęta została też
uchwała w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej określenia rodzaju zadań,
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 roku
dla powiatu kępińskiego na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Sprawozdanie
z zastrzeżeniami
Podczas sesji radni przyjęli dwa
sprawozdania. Pierwsze, dotyczące
funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Rzetni radni zaakceptowali, nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń,
a nawet kierując na ręce dyrektora placówki słowa podziękowania.
Więcej emocji wzbudziło sprawozdawanie z działalności Powiatowego
Zarządu Dróg w Kępnie za 2016 rok.
Ryszard Przybylski wskazał na zawarte w nim informacje, niezgodne
jego zdaniem ze stanem faktycznym To jest oszustwo – stwierdził radny. –
Nie wykonano chodnika do wysokości cmentarza w Kierznie na drodze
powiatowej, tylko zaledwie 140 metrów. To jest ten chodnik, który jest
najdroższy w Wielkopolsce – 1000 zł
kosztuje bieżący metr.
Na zarzut radnego nie mógł odpowiedzieć nieobecny na sesji dyrektor Zarządu Dróg Maciej Hojeński,
który jednak został zobligowany do
złożenia wyjaśnień w tej sprawie.
Radny Jan Cegła dopytywał też o
szczegóły procedury przetargowej
dotyczącej wyłonienia firmy zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg
w powiecie kępińskim. – Wszystko
jest zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, panie radny –
stwierdził Jan Wawrzyniak z Zarządu Dróg.
Pomimo zastrzeżeń sprawozdanie zostało przyjęte przy jednym głosie przeciw i dwóch wstrzymujących
się. Radni zgłaszali jednak potrzebę
obecności podczas obrad dyrektora
Hojeńskiego, który mógłby wyjaśnić
na bieżąco ich wątpliwości.
bem

Reklama

ogłoszenia

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
ogłoszenie płatne
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Podsumowano VII edycję konkursu plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego
pn. „Jądro ciemności” Josepha Conrada także dla filatelisty!

Filatelistyczna podróż do „Jądra ciemności”

Prywatny Gabinet
Otolaryngologiczny
lek. Paulina Lepka

Specjalista Otorynolaryngologii

Diagnostyka i leczenie chorób:
uszu • nosa • zatok przynosowych
• gardła • krtani
Badanie odbywa się w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
endoskopów – nowoczesnej metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

OTWARCIE

JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017
63-600 Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46
REJESTRACJA: 508 177 121

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

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

28 listopada br. w Publicznej Bibliotece Powiatowej w Kępnie odbyło
się uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu plastycznego dla szkół
ponadgimnazjalnych pod patronatem
Starosty Kępińskiego. Tegoroczna
edycja konkursu nosiła tytuł „Jądro
ciemności” Josepha Conrada także
dla filatelisty!
Bibliotekarze ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu i kępińskiej
filii Książnicy Pedagogicznej, tj.
Iwona Jany, Małgorzata Kacprzak,
Paulina Pacyna-Dawid, Stefania
Brzezińska-Michalska i Anna
Wróblewska, w tym roku ogłosili konkurs na wykonanie dowolną
techniką plastyczną projektu znaczka
pocztowego nawiązującego do „Jądra
ciemności” Josepha Conrada. Głównym celem konkursu było uczczenie
roku Josepha Conrada i przybliżenie
jego twórczości oraz umożliwienie
młodzieży zaprezentowania swoich
talentów plastycznych.
W konkursie wzięło udział 14
uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego.
Ich prace oceniało jury w składzie:
dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie Wiesław Walas
– przewodniczący jury, Anna Juszczak – nauczyciel plastyki, Andrzej
Weiss – naczelnik Poczty Polskiej
w Kępnie i Edward Stankowiak –
prezes Koła Polskiego
Związku Filatelistów
im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie. Biorąc pod uwagę
oryginalność pomysłu,
wrażenia artystyczne
i dostosowanie się do
reguł tworzenia znaczka pocztowego komisja
konkursowa przyznała
nagrody i wyróżnienia.
Uczniowie
odebrali
nagrody ufundowane
przez rady rodziców
szkół ponadgimnazjalnych oraz upominki
przekazane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Do uświetnienia gali podsumowującej konkurs, przyczyniło się kępińskie Koło Polskiego Związku Filatelistów, które ufundowało specjalną
nagrodę dla zwyciężczyni konkursu
- Pauliny Teper – wydrukowanie
zwycięskiej pracy na znaczku pocztowym. Dodatkowo prezes Koła
E. Stankowiak opowiadał o swoich
filatelistycznych skarbach

przyznał dwie nagrody specjalne, w
ten sposób wyróżniając prace najbardziej spełniające wymogi konieczne
do wydania ich na znaczku i kopercie. Praca laureatki drugiego miejsca
Klaudii Gniła została wydrukowana
na kopercie. Dodatkowo przez wydrukowanie znaczka pocztowego

znaczki, koperty, karty i listy – mówi
jej twórca. - Ponieważ Conrad był
człowiekiem morza, tematem wystawy jest właśnie morze – statki, latarnie morskie. Ciekawostką są listy
wysłane z agencji pocztowych zlokalizowanych na statkach. Oczywiście,
jest kilka gablot znaczków z terenów,

Uczestnicy gali podsumowującej
VII edycję konkursu

na których rozgrywa się akcja „Jądra ciemności”.
Uroczyście odsłonięto tablicę z
kopertami okolicznościowymi, arkuszami nagrodzonych znaczków i prezentacją możliwości ich wykorzystania w życiu codziennym. O specyfice
projektowania znaczka pocztowego
jako dzieła sztuki użytkowej opowiedział E. Stankowiak. Zaznaczył też,
że znaczki specjalne
i koperty okolicznościowe z wizerunkami
nagrodzonych
prac
wprowadzone są przez
Pocztę Polską do obiegu krajowego oraz stanowią cenny nabytek
dla filatelistów. A. Weiss zachęcał młodzież
do tworzenia własnych
projektów, które mogą
stać się znaczkami
Zwyciężczynie konkursu
Poczty.
wraz z opiekunami
Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadświetnie sprawdza się właśnie na gimnazjalnych nr 2 pod kierunkiem
znaczku. Dlatego też, ze względów I. Jany zaprezentowali program artyestetycznych oraz w związku ze speł- styczny, przybliżający sylwetkę oraz
nieniem przez nią wymogów filate- twórczość Josepha Conrada. Spotkalistycznych, wydrukowana została nie zakończyło się bliższym zapoznajako znaczek. Zaprezentowano też niem się z wystawą prac i znaczków
wystawę eksponatów pochodzących pocztowych oraz rozmowami o liteze zbiorów E. Stankowiaka i poświę- raturze i filatelistyce, będącymi prawconą Josephowi Conradowi. - Są tam dziwą strawą dla ducha. O strawę dla
ciała zadbali uczniowie Technikum
Gastronomicznego z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
pod opieką Beaty Ludwikowskiej.
Oprac. bem
filateliści nagrodzili pracę autorstwa
Julii Wróbel.
- Projekt na znaczek pocztowy
musi spełniać określone kryteria –
podkreśla prezes kępińskiego Koła
PZF. - Nie wszystkie prace nadają
się na taki znaczek. Ta, wyróżniona
przez nas, jest prosta i zawiera niewiele elementów. Jest wyrazista, co

Wyniki konkursu

Laureaci konkursu:
I - Paulina Teper - LO nr I w Kęp
nie
II - Klaudia Gniła - LO nr I w Kęp
nie
III - Mikołaj Garsztkowiak - ZSP
nr 2 w Kępnie
Wyróżnieni:
Żaneta Federowicz - ZSP nr 1 w
Kępnie
Oliwia Karbowiak Oliwia - ZSP
nr 2 w Kępnie
Klaudia Rozik - ZSP nr 2 w Kęp
nie
Julia Wróbel - ZSP nr 2 w Kępnie
Nagrody specjalne:
Julia Wróbel, ZSP nr 2 - znaczek
pocztow y
Klaudia Gniła, LO nr I - koperta
okolicznościowa
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FUNDUSZE UNIJNE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI
Blisko 270 milionów złotych przeznaczył dotychczas Samorząd Województwa Wielkopolskiego
na wsparcie terenów wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany jest od drugiej połowy 2015
roku. Warto przyjrzeć się ile środków i
na jakie działania przeznaczono do tej
pory w związku z realizacją projektów
przez beneficjentów unijnej pomocy w
województwie wielkopolskim.
– Do końca listopada zakontraktowaliśmy w sumie ponad 267 milionów złotych w ramach obecnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Kwota ta obejmuje wsparcie inwestycji
w drogi lokalne, gospodarkę wodno-ściekową, scalanie gruntów, budowę
lub przebudowę targowisk oraz dofinansowanie projektów realizujących
lokalne strategie rozwoju. Fundusze
unijne realnie zmieniają oblicze wielkopolskiej wsi – mówi wicemarszałek
województwa Krzysztof Grabowski.
Miliony dla przedsiębiorców
Pierwsza pula unijnego dofinansowania przeznaczona została na tzw.
wsparcie przygotowawcze dla Lokalnych Grup Działania. Podstawowym
zadaniem, przed którym stanęły
Lokalne Grupy Działania w obecnej perspektywie programowej było
opracowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

roku ogłaszają nabory wniosków, dokonują wstępnej oceny aplikacji oraz
tworzą listy rankingowe operacji wybranych do dofinansowania. Wnioski
trafiają następnie do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostają poddane
dalszej ocenie. W siedzibie urzędu
sukcesywnie podpisywane są umowy
z beneficjentami.
W ramach konkursów przeprowadzonych do tej pory, Lokalne
Grupy Działania przekazały do końca listopada do siedziby Samorządu Województwa 1318 wniosków.
Z beneficjentami podpisano już 548
umów. Łączna kwota pomocy rozdysponowana na ten cel z funduszy
europejskich to ponad 47 milionów złotych. Pieniądze przeznaczane są m.in. na podejmowanie
i rozwijanie działalności gospodarczej, budowę lub przebudowę
ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz budowę lub
przebudowę dróg publicznych. Lokalne Grupy Działania ogłaszają
kolejne nabory zgodnie z harmonogramami zamieszczonymi na swoich stronach internetowych. Warto
śledzić je na bieżąco i korzystać

Wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak oraz skarbnik Grażyna Mosch podpisują umowę
z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim na budowę Domu Ludowego w Nosalach.
Gmina otrzyma na ten cel pomoc ze środków LEADERA w ramach PROW 2014-2020
w wysokości 206 838 zł. Fot. A. Kapuściński

Strategie określają najważniejsze kierunki wymagające wsparcia finansowego, takie jak turystyka, zachowanie
dziedzictwa kulturowego, czy rozwój
przedsiębiorczości. Lokalne Strategie
Rozwoju trzydziestu jeden LGD, w
tym dwóch grup rybackich, zostały
pozytywnie ocenione przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W maju 2016 roku wicemarszałek
Krzysztof Grabowski podpisał z grupami umowy ramowe na realizację
strategii na łączną kwotę około 320
milionów złotych. Dzięki tym środkom LGD od drugiej połowy 2016

z możliwości uzyskania pomocy finansowej.
O pomoc finansową na podejmowanie działalności gospodarczej
mogą ubiegać się pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszary
wiejskie, które nie są ubezpieczone
w KRUS. Warunkiem uzyskania
wsparcia jest utrzymanie działalności
przez okres co najmniej dwóch lat.
Pomoc przyznawana jest w formie
zryczałtowanej premii, co oznacza,
że beneficjent uzyskuje środki przed
poniesieniem kosztów związanych z
rozpoczęciem działalności.

Pieniądze na rozwijanie działalności gospodarczej skierowane są
do mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm, które prowadziły swoją
działalność przez co najmniej 365
dni w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku. Środki finansowe
można otrzymać m.in. na wykonanie robot budowlanych, zakup maszyn i sprzętu, pokrycie kosztów
oprogramowania
komputerowego,
najmu lub dzierżawy wyposażenia, maszyn i nieruchomości, czy
też na zakup środków transportu.
Uzyskanie dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości wiąże się
z koniecznością zatrudnienia co
najmniej jednego pracownika oraz
utrzymanie stanu zatrudnienia przez
okres minimum trzech lat. Wsparcie
przyznaje się w formie refundacji,
w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych.
– Wysokość pomocy finansowej zależy od limitów ustalonych w
LSR. Na podejmowanie działalności
gospodarczej można uzyskać do 100
tysięcy złotych, z kolei na rozwijanie
działalności maksymalnie 300 tysięcy złotych. Dotychczas podpisaliśmy 349 umów z przedsiębiorcami,
przeznaczając blisko 22 miliony złotych ze środków Unii Europejskiej
– mówi Izabela Mroczek, dyrektor
Departamentu PROW UMWW.
Inwestycje infrastrukturalne
W ramach podejścia LEADER
jednostki samorządu terytorialnego,
fundacje i stowarzyszenia uzyskują
środki na realizację przede wszystkim takich zadań jak budowa lub
przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
lub kulturalnej, a więc m.in. placów
zabaw, boisk, skateparków, ścieżek
rowerowych, świetlic wiejskich oraz
wiat rekreacyjnych. Pieniądze pochodzące z unijnego dofinansowania
w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju trafiają też na renowację
zabytków oraz realizację projektów
grantowych. Na te zadania przeznaczono dotychczas około 25 milionów
złotych ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Dzięki PROW na lata 2014-2020
w Wielkopolsce budowane i modernizowane są odcinki dróg lokalnych.
W sierpniu 2016 r. gminy i powiaty
zawarły z Samorządem Województwa 150 umów na łączną kwotę około
130 milionów złotych. 72 inwestycje
zostały już zakończone, a realizujący
je beneficjenci złożyli wnioski o płatność. Dofinansowanie ze środków europejskich przyczyni się do powstania lub zmodernizowania około 270

7 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Powiatu Kępińskiego - wicestarosta Grażyna Jany,
członek zarządu Michał Błażejewski oraz skarbnik Marcin Trojak podpisali umowę
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez wicemarszałka
Krzysztofa Grabowskiego, na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich w ramach PROW 2014-2020. Kwota pomocy w wysokości 187 189 złotych
przeznaczona została na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej przy ZSP nr 1 w Kępnie. Przy podpisaniu umowy obecna była Izabela
Mroczek, dyrektor Departamentu PROW UMWW

km dróg lokalnych na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego.
Co najmniej 50 gmin i zakładów
gospodarki komunalnej uzyska pomoc finansową na wsparcie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową.
W czerwcu i lipcu 2017 r. wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał
58 umów z beneficjentami. Łączna
wartość dofinansowania to około 72
miliony złotych. Pieniądze zostaną
wykorzystane na budowę lub przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków,
stacji uzdatniania wody, a także przydomowych oczyszczalni ścieków.
Obecnie beneficjenci przeprowadzają postępowania przetargowe. Jeżeli
w ich wyniku przed 16 maja 2018 r.
powstaną oszczędności, pojawi się
możliwość dofinansowania kolejnych
operacji z listy rankingowej.
Powiat pleszewski, korzystając z
unijnych środków w ramach PROW
2014-2020, przeprowadza kolejny
etap prac scaleniowych na terenie
gminy Chocz. Umowa na zadanie pt.
„Scalanie gruntów obiektu „Kwileń”
– obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” została podpisana
29 marca 2017 r. Na jej podstawie
powiat pleszewski uzyska ponad półtora miliona złotych pomocy z Unii
Europejskiej w związku z przeprowadzonymi pracami, które doprowadzą
do scalenia około 1000 działek należących do 78 gospodarstw.

3 listopada 2017 r. podpisane zostały umowy dotyczące inwestycji
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów. Z pomocy
w wysokości 10,5 miliona złotych
skorzysta 15 gmin. W odróżnieniu
od poprzedniej perspektywy programowej, w obecnej budowę lub
modernizację targowisk można przeprowadzać również w miastach liczących do 200 tysięcy mieszkańców.
Zakończenie realizacji inwestycji dla
operacji jednoetapowych nastąpi w
przeciągu najbliższych dwóch lat, z
kolei operacje wieloetapowe muszą
zostać zakończone w terminie trzech
lat od podpisania umowy. W związku z tym, że całkowita pula środków
dostępnych dla województwa wielkopolskiego na inwestycje w targowiska
nie została wykorzystana, trwają rozmowy na temat przesunięcia powstałej rezerwy na wsparcie w większym
zakresie inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Konkursy
na realizację zadań w tym zakresie,
jak również przedsięwzięć mających
na celu ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego oraz kształtowanie przestrzeni publicznej będą
przeprowadzone w pierwszej połowie 2018 r. Samorząd Województwa
rozdysponuje na ten cel ponad 20
milionów złotych pochodzących
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Policja / Straż pożarna

informacje
Strażacy walczyli z pożarem samochodu osobowego na
posesji w Mroczeniu

„Kryształowe Gwiazdy” już po raz 13. zostały wręczone policjantkom i policjantom, którzy uratowali ludzkie życie, wykazując się szczególną odwagą i determinacją w niesieniu
pomocy drugiemu człowiekowi

Samochód stanął
Być
policjantem
to
misja,
a
nie
praca
w płomieniach

Pojazd był całkowicie objęty pożarem, a dodatkowe zagrożenia
stanowiło rozszczelnienie zbiornika z gazem LPG. Fot. KP PSP Kępno

3 grudnia br., o godz. 14.15, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o pożarze samochodu osobowego na
posesji w Mroczeniu. Strażacy po dotarciu na miejsce zastali pojazd marki
Audi, który prawie całkowicie objęty
był pożarem. - Działania ratowników
polegały na podaniu łącznie trzech
prądów piany ciężkiej. Dodatkowym
zagrożeniem był gaz LPG, który
wydostawał się z rozszczelnionego
zbiornika w bagażniku. Detektor

wielogazowy wskazywał w pobliżu
samochodu występowanie atmosfery
wybuchowej. Podawanie piany ciężkiej pozwoliło na ugaszenie pożaru
oraz ograniczenie wycieku gazu.
Następnie zalano wodą uszkodzony zbiornik na LPG – powiadomił
rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt.
Jarosław Kucharzak. Strażacy prowadzili działania w sprzęcie ochrony
układu oddechowego.
W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej: JRG Kępno, OSP
Baranów, OSP Mroczeń. Oprac. KR

Kolizja na drodze krajowej nr 11 w Słupi pod Kępnem

Pijany wjechał do rowu

Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał
do przydrożnego rowu. Fot. OSP Słupia pod Kępnem

25 listopada br., około godziny
10.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został poinformowany o kolizji drogowej, do jakiej doszło
na drodze krajowej nr 11 w Słupi pod
Kępnem.
Policjanci, który udali się na
miejsce zdarzenia ustalili, że 26-letni obywatel Ukrainy, przebywający
czasowo na terenie gminy Baranów,
kierując samochodem osobowym

marki Renault, stracił panowanie nad
pojazdem, w wyniku czego wjechał
do przydrożnego rowu.
Nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Kierujący był jednak nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu
miał ponad 1,51 promila alkoholu.
Mężczyzna stracił uprawnienia
do kierowania pojazdami. Czekają go
także bardzo wysokie kary finansowe.
Oprac. KR

Kierowca miał ponad 1,51 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Fot. OSP Słupia pod Kępnem
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Gala wręczenia „Kryształowych Gwiazd” na stałe wpisała się
w kalendarz ważnych wydarzeń dla
wielkopolskich stróżów prawa. W
tym roku to szczególne wyróżnienie
wręczone zostało po raz 13. policjantkom i policjantom, którzy w trakcie
codziennej służby, narażając swoje
życie lub zdrowie, przyczynili się
do uratowania ludzkiego życia, bądź
też ich działania przyniosły wyraźną
poprawę warunków życia drugiego
człowieka. Wyróżnienia „Kryształowa Gwiazda”, które trafiły do rąk 124
wielkopolskich stróżów prawa, ufundowane zostały przez komendanta
wojewódzkiego Policji w Poznaniu i
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.
Liczba corocznych laureatów pokazuje, że niesienie pomocy drugiemu
człowiekowi, często z narażeniem
własnego życia, jest w policyjnej
służbie niemalże codziennością.
Tegoroczna gala odbyła się 27
listopada w poznańskim Domu Żołnierza. Słowa wdzięczności i uznania
dla policjantów wyraził w pierwszej
kolejności komendant wojewódzki
Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka,
który wspólnie z przewodniczącym
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego podinsp. Andrzejem Szarym
wręczył funkcjonariuszom te wyjątkowe wyróżnienia.
W gronie zaproszonych gości,
którzy dołączyli do gratulacji szefa

wielkopolskich stróżów prawa, obecni byli także przedstawiciele władz
samorządowych oraz służb mundurowych, urzędów i instytucji na co
dzień współpracujących z wielkopolską Policją, a także przełożeni wyróżnionych policjantów.
Tegorocznymi laureatami zostali również policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie. Mł.

stał członków rodziny, wskazujących
pomieszczenie, w którym znajdował
się mężczyzna. Szybko i zdecydowanie wciągnął mężczyznę do wnętrza
mieszkania i uratował mu życie. Sierż.
sztab. Tomasz Latański i st. sierż.
Tomasz Wyżnikiewicz 30 września
2016 r. na terenie Kępna bez chwili
zawahania udzielili pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie, u którego za-

Wśród wyróżnionych znaleźli się również
czterej kępińscy funkcjonariusze

asp. Marcin Chmielarz 9 lutego br.
zareagował na widok mężczyzny siedzącego na parapecie okna, z nogami
zwieszonymi na zewnątrz. Funkcjonariusz wiedział, że mężczyzna ten
leczył się psychiatrycznie oraz miał
za sobą nieudaną próbę samobójczą. Po wejściu do mieszkania za-

Policjanci, często z narażeniem własnego życia,
niosą pomoc drugiemu człowiekowi

trzymały się funkcje życiowe. Gdyby
nie natychmiastowa akcja reanimacyjna w postaci masażu serca i sztucznego oddychania, mężczyzna nie miałby
szans na przeżycie. Sierż. sztab. Daniel Klimecki 15 lutego br. odnalazł
zaginioną 67-letnią kobietę. Starsza
pani miała problemy ze zdrowiem, a
znajdowała się w jednym z duktów
leśnych. Należy dodać, że był to okres
zimowy, a temperatura powietrza
spadła poniżej 0 stopni Celsjusza. Policjant swoim zaangażowaniem uratował życie zaginionej kobiety. Ten sam
policjant 16 maja br. podjął interwencję w stosunku do osoby, która chciała
popełnić samobójstwo, skacząc z wiaduktu. Policjant rozpoczął rozmowę z
niedoszłym samobójcą i zaczął się do
niego zbliżać. W pewnym momencie,
wykorzystując chwilę nieuwagi desperata, policjant złapał go za ręce i
przy pomocy innych osób, które obserwowały zdarzenie, ściągnął go z
wiaduktu.
Oprac. KR

Na terenie gminy Kępno przeprowadzono kontrole zakładów przemysłowych w związku z
akcją pn. „Walka ze smogiem”

Kolejne mandaty

za spalanie odpadów poprodukcyjnych
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wspólnie ze strażnikami miejskimi z Kępna, w
związku z realizacją planu priorytetowego pn. „Walka ze smogiem”, 30 listopada br. przeprowadzili
koleje kontrole zakładów przemysłowych na terenie
gminy Kępno, podczas których ujawniono liczne
nieprawidłowości związane ze spalaniem odpadów
poprodukcyjnych. Sprawa dotyczy zakładów pracy
w Krążkowach, Świbie, Myjomicach i Olszowie. Za
te wykroczenia policjanci oraz strażnicy miejscy nałożyli bardzo wysokie mandaty karne.
Dzielnicowi oraz strażnicy miejscy zapowiadają
kolejne liczne kontrole gospodarstw domowych oraz
zakładów przemysłowych.
Oprac. KR
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Dzielnicowy i strażnicy miejscy
zapowiadają kolejne kontrole

Wiadomości

informacje

25 listopada 2017 r. w Muzeum w Praszce na Opolszczyźnie zorganizowano III Sympozjum
Regionalistów - Praszka 2017. Jedynym prelegentem z powiatu kępińskiego był Jacek Kuropka, członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej

O Mnichowicach w Praszce
Organizatorem sympozjum było
Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
oraz Muzeum w Praszce. Trzecie spotkanie miłośników historii zgromadziło regionalistów z województwa
łódzkiego, wielkopolskiego i opolskiego. Stało się platformą wymiany
myśli, osiągnięć, doświadczeń, ale
przede wszystkim miejscem integracji pasjonatów przeszłości swej małej
ojczyzny. Służyła temu przyjazna atmosfera stworzona przez gospodarzy.
Wśród 12 prelegentów znaleźli się m.in.: dr Damian Kasprzyk z
Uniwersytetu Łódzkiego (Regionaliści - co mówią o nich słowniki biograficzne), prof. zw. dr hab. Tomasz
K. Witczak, również z UŁ (Regionalizmy tomaszowskie związane z
fabrykancką rodziną Landsbergów),
dr Joanna Filipczyk (Spacerownik
po moim mieście. Wzory, pomysły,

wątpliwości… Na przykładzie „Spaceru z Karolem Musiołem po Opolu”), Paweł Grzesiak (Piotr Szembek
(1788-1866), zapomniany generał
powstania listopadowego) oraz Jacek Kuropka (Antoni Gabriel (1911-

1991). Wzloty i upadki konstruktora
lotniczego z Mnichowic koło Bralina). Ostatni z wymienionych w swoim wystąpieniu mówił nie tylko o
mnichowickim „Ikarze”, ale również
o działalności Stowarzyszenia Przy-

Podczas prelekcji
Jacka Kuropki

Uczestnicy sympozjum, od lewej: Zbigniew Szczerbik – dyrektor Muzeum w Praszce,
Jacek Kuropka - członek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej i Zdzislaw Włodarczyk
- prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego (fot. G. Nowak, Radio ZW)

jaciół Ziemi Bralińskiej. Fragmentu
tego wystąpienia można wysłuchać,
wchodząc na stronę Radia Ziemi
Wieluńskiej - zakładka Gość Radia
ZW (http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=guest&part=3).
Sympozjum w Praszce towarzyszyła prezentacja dwóch wydawnictw: Blisko i daleko II. Sympozjum
regionalistów - Praszka 2016 oraz
Praszka na starej pocztówce i fotografii.   
Wzorem lat poprzednich organizatorzy planują publikację książki,
w której zawarte zostaną tegoroczne
wystąpienia.		
GG

Uczestnicy programu „Młodzi w Akcji” organizują akcję charytatywną na rzecz schroniska dla zwierząt w Niedźwiedziu Wielkopolskim

Młodzi pomagają zwierzętom ze schroniska

„Młodzi w Akcji” to ogólnopolski
program skierowany do uczniów szkół
podstawowych i ponadgimnazjalnych
oraz opiekunów grup młodzieżowych
z instytucji oświatowych w całej
Polsce, realizowany przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności. Celem projektu

cząca w programie „Młodzi w Akcji”,
postanowiła wykorzystać swój czas i
umiejętności, aby zorganizować akcję charytatywną i wspomóc schronisko dla zwierząt w Niedźwiedziu
Wielkopolskim. Młodzi ludzie wzięli
udział w warsztatach zorganizowanych w listopadzie w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie,
podczas których dowiedzieli się, jak

Za pomocą internetowych narzędzi młodzież tworzy lokalną kampanię
społeczną na rzecz schroniska w Niedźwiedziu Wielkopolskim

jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych oraz zapoznanie z siłą
internetowych kampanii społecznych
i crowdfundingowych.
Kilkunastoosobowa grupa z klas
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu, uczestni-

zaplanować kampanię społeczną, aby
pomóc potrzebującym w lokalnym
środowisku.
Po zapoznaniu się z kilkoma
schroniskami w okolicy uczestnicy
zdecydowali się na pomoc poprzez
zbieranie rzeczy dla schroniska Azyl

Zoo w Niedźwiedziu Wielkopolskim.
Schronisko bardzo potrzebuje wsparcia, szczególnie karmy, koców, ręczników, obroży, smyczy. W tej chwili
z informacji, jakie grupa uzyskała
od opiekunów schroniska, wynika,
że przebywa w nim ponad 80 psów i
duża ilość kotów. Każda pomoc jest
mile widziana i potrzebna.
Za pomocą internetowych narzędzi młodzież tworzy lokalną kampanię społeczną połączoną z działaniami w przestrzeni miasta, aby
jak najwięcej osób mogło wspomóc
wybrany przez nich, ważny cel. Młodzież założyła stronę na facebooku
i konto na portalu PolakPomaga.pl,
gdzie wszyscy, którzy zechcą sprawić
zwierzakom prezent na święta, mogą
wpłacić wybraną przez siebie kwotę.
Za całość środków zebranych w kampanii crowdfundingowej (na portalu
PolakPomaga.pl) zostanie zakupiona
karma dla zwierzaków ze schroniska.
Rzeczy zbierane są w następujących miejscach: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, Liceum
Ogólnokształcące nr 1 w Kępnie –
biblioteka, Szkoła Podstawowa nr 2
w Kępnie – gabinet pedagoga, sklep
Intermarche – koszyk przy kasach,
sklep zoologiczny, ul. Obrońców Pokoju 1. 		
Oprac. bem

27 września br. minęło 30 lat od pierwszego spotkania
żon alkoholików, zapoczątkowało ono działalność kępińskiej grupy Al-Anon „Maria”. Miesiąc później, w jesienne,
niedzielne popołudnie, doszło do spotkania po latach
założycieli i członkiń kępińskiego Al-anonu. Ktoś powie:
Mąż pije, a żona musi się leczyć? Tak! To nie żart czy jakiś
absurd, to warunek dobrej zmiany w życiu niejednej rodziny. Czym zatem jest Al-anon?

Szkoda, że dzisiaj
nie ma takiej grupy

Czym jest Al-anon?
Al-anon to ruch samopomocowy rodzin alkoholików. Oferuje on
„leczenie” grupowe, dzięki któremu
najbliżsi alkoholika (żony, matki,
rodzeństwo) będą mogli odzyskać
spokój umysłu i zaufanie do samego siebie. Na mityngach dzielą się
wzajemnie doświadczeniem, siłą i
nadzieją, w ciągłym wysiłku, aby
odzyskać równowagę ducha i przezwyciężyć szkodliwe uczucia. Uczą
się, jak wyciszyć emocje, zmienić
nastawienie i pomóc alkoholikowi w
podjęciu samodzielnej decyzji o zaprzestaniu picia. W rezultacie zmiany w ich zachowaniu, powodują, że
chory sam zaczyna szukać pomocy
dla siebie, a o to przecież najbardziej
chodzi.
Ruch Al-anon „Maria”
w Kępnie
W naszym kępińskim środowisku ruch Al-anon powstał 30 lat
temu, ale jego idea nie straciła na aktualności do dziś i wciąż może nieść
realną pomoc osobom żyjącym pod
jednym dachem z alkoholikiem. Jak z
perspektywy minionych lat postrzegają znaczenie swego uczestnictwa w
ruchu Al-anon, zastanawiały się jego
założycielki i członkinie, uczestniczki jubileuszowego spotkania. Oto wybrane opinie.
Elżbieta
Byłam zagubiona, niezdecydowana, nie wiedziałam, jak postępować z
mężem. Dzięki grupie nauczyłam się
wreszcie realizować swoje postanowienia, np. w sprawie leczenia męża.
Koleżanki dawały mi wsparcie, z nimi
dobrze się czułam. Szkoda, że dzisiaj
nowe osoby, które potrzebują pomocy, nie mają takiej grupy.

mam na to wpływu, nauczyłam się,
że nie przeze mnie pije i nie dla mnie
przestanie. Ucząc się jego choroby i
mając obok siebie koleżanki z grupy,
wiedziałam, że nie jestem sama ze
swym problemem i z ich doświadczeń
mogę korzystać. Cieszę się, że moi
synowie nie poszli w ślady ojca. Dziś
jestem spokojna, już na emeryturze,
ale czuję się potrzebna chociażby
wnukom.
Magdalena
Bałam się wejść na grupę, obawiałam się, jak mnie przyjmą. Te myśli mnie prześladowały, ale jak się w
końcu tam znalazłam, to okazało się,
że spotkałam kobiety z problemami
jak moje. Oczywiście, pozostałam i
jeszcze swoje dzieci nakłoniłam do
udziału w grupie Al-ateen. I mnie i
im było dużo łatwiej żyć z choroba
alkoholowa w domu. Kiedy mąż przestał pić, nie zerwałam z grupą, wiedziałam, że abstynencja to jeszcze nie
trzeźwość, a praca nad trzeźwością
trwa całe życie…
Jadwiga
Do ruchu Al-anon trafiłam 29
lat temu i z grupą czuję się związana do dzisiaj. Utrzymuję kontakty z
koleżankami, choć mój mąż nie żyje
od wielu lat, a mityngi są zawieszone.
Nie wiem, dlaczego młode dziewczyny, żony alkoholików nie szukają dziś
dla siebie pomocy. Jestem pewna, że
wiele z nich nie wie o istnieniu o istnieniu grup Al-anon i w samotności
przeżywa swe rodzinne tragedie. Ja
wiem, że był czas, kiedy grupa uratowała mnie przed poważnymi konsekwencjami psychicznymi. Dzięki niej
żyję i jeszcze mogę pomagać innym,
szczególnie dzieciom.

Czesława
Al-anon dał mi drugą rodzinę.
Mogłam zawsze liczyć na wsparcie.
Dziewczyny mówiły o sobie, a ja
przenosiłam to na swoje życie. Nauczyłam się otwarcie mówić o sobie i
poznawać swoje wartości. Dziś znam
je i czuję się pewnie w kontaktach z
ludźmi.

***
W kontekście tych wspomnień
warto powtórzyć za Elżbietą: Szkoda, że dzisiaj (…) osoby, które potrzebują pomocy, nie mają takiej
grupy. A może należałoby reaktywować kępiński ruch? Warto skupić
się wokół założycielek i członkiń
Al-anonu „Maria” i pomóc alkoholikowi ze swojej rodziny w podjęciu
Zofia
samodzielnej decyzji o zaprzestaniu
Mój mąż pił jeszcze dzień przed picia.
swoją śmiercią. Wiedziałam, że nie
mg

mechanika - blacharstwo
samochodowe

export - import
wiesław waloszczyk

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

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Samorządowym w Świbie

Pokochaj pluszowego misia!

otrzymały od „misiowych pań” przygotowane specjalnie na tę okazję
misiowe maski, po czym zostały zabrane pociągiem w wirtualną podróż
do „Misiowej Krainy”, gdzie wspólnie bawiły się przy piosenkach, m.in.
„Jadą, jadą misie”, „Dwa malutkie
misie”, „Troskliwe misie”, „Pokochaj
pluszowego misia” i wielu innych. W
„Misiowej Krainie” na dzieci czekało
także ulubione „małe co nieco” misia
Kubusia Puchatka.
Po zakończonych konkursach
przedszkolaki wspólnie bawiły się i
tańczyły na „misiotece”, a także chętnie pozowały do zdjęć grupowych ze

swoimi ulubieńcami. Z wirtualnej
„Misiowej Krainy” do przedszkolnej
sali wszyscy wrócili „krzesełkowym
autobusem”.
Na zakończenie obchodów przedszkolaki otrzymały Dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia oraz słodkiego „Lubisia”.
Ten dzień w przedszkolu pełen
był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości sprawił
dzieciom sam fakt zaprezentowania
swojego misia kolegom i możliwość
zabawy z ukochanym pluszakiem.
Oprac. KR

Kępińskie lodowisko rozpoczęło nowy sezon

Duże, małe, kolorowe, puchate i
mięciutkie. 24 listopada br. pluszowe
misie opanowały Przedszkole Samo-

rządowe w Świbie. Misie przybyły ze
swoimi małymi właścicielami, aby
bawić się, świętować i uczyć. Wszyst-

Dzień spędzony ze swoimi ukochanym, pluszowym
misiem przyniósł dzieciom wiele radości

ko z okazji obchodów Światowego
Dnia Pluszowego Misia.
Mimo coraz nowocześniejszych
i coraz atrakcyjniejszych zabawek,
moda na misie nie przemija. Już w
czwartek została wykonana przez
dzieci specjalna wystawa prac pt.
„Mój ulubiony pluszowy miś”. W piątek każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym
przyjacielem – misiem. Każdy z nich
był piękny i wyjątkowy.
Dla dzieci w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji: zabawy, konkursy, quizy. Uroczysty dzień rozpoczął się od prezentacji przyniesionych
pluszaków. Następnie przedszkolaki

Konferencja poświęcona problemom niskiej emisji i działaniom ekologicznym

Ekologiczny alarm
23 listopada br. w Kępnie odbyła się konferencja poświęcona problemom niskiej emisji i działaniom
ekologicznym. Spotkanie z przedstawicielami m.in. szkół, przedszkoli, policji, straży miejskiej oraz
samorządu odbyło się w Kępińskim
Ośrodku Kultury.
Zebranych powitał zastępca burmistrza miasta i gminy Kępno Artur
Kosakiewicz, który opowiedział o
działaniach i programach podejmowanych przez Urząd Gminy w sprawie ochrony środowiska naturalnego.
- Mamy nadzieję, że mieszkańcy skorzystają z programów realizowanych
przez Gminę Kępno i że skorzystamy
z tego wszyscy, że przeznaczone na
to środki przełożą się bezpośrednio
na poprawę jakości powietrza na
naszym terenie – mówił A. Kosakiewicz.
Konferencja składała się z dwóch
części. Pierwsza jej część poświęco-
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na była niskiej emisji i zagrożeniom,
jakie stwarza smog, druga natomiast
– segregacji odpadów. Problematykę smogu, zanieczyszczeń i niskiej
emisji przedstawiła Hanna Schudy
z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. - Niska emisja nie oznacza
niskiego stężenia substancji zanieczyszczonych w objętości powietrza,
lecz nazwa bierze się stąd, że emitor
zanieczyszczeń jest nisko położony,
czyli to są kominy z naszych domów.
Wysoka emisja to są wysokie kominy elektrociepłowni bądź ciepłowni,
które w powszechnym wyobrażeniu
kojarzone są z zanieczyszczaniem
powietrza. Od wielu lat sytuacja jest
odwrotna. To nie wysoka emisja jest
głównym problemem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, a niska
emisja – tłumaczyła. Następnie głos
zabrał Radosław Gawlik – polityk i
ekolog, również należący do Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, który

przedstawił stan prawny i działania
prawno-administracyjne oraz programy walki ze smogiem. Z kolei Anna
Krysińska z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie przedstawiła kwestię segregacji odpadów
oraz przypomniała, dlaczego powinniśmy jej dokonywać. Opowiedziała
też, jakie zmiany w tym zakresie czekają nas w najbliższym czasie. Zabrała też zebranych na wirtualny spacer
po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie.
Konferencja jest częścią projektu pn. „Ekologiczny alarm, czyli
upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez organizację konkursu i
konferencji z zakresu niskiej emisji
i segregacji odpadów w Kępnie”, na
realizację którego Gmina Kępno uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
KR
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wiadomości

Lodowisko już czynne
6 grudnia br. otwarte zostało kępińskie lodowisko, które czynne będzie codziennie przez trzy miesiące.
Lodowisko tym razem zlokalizowane jest pod namiotem obok
kępińskiego „Orlika” przy ul. Nowowiejskiego. Lokalizacja została
zmieniona ze względu na budowę
krytej pływalni. Lodowiskiem, przygotowanym przez firmę „Alles Cool”,
zarządzać będzie KOSiR.
Kępińskie lodowisko czynne będzie od poniedziałku do czwartku w
godzinach 14.00–21.00, w piątek –
14.00 –22.00, a w weekendy i święta
– 11.00 –22.00.

Ceny biletu nie ulegną żadnym
zmianom i będą prezentować się tak
samo, jak w zeszłym roku. Od poniedziałku do piątku koszt biletu za
50 minut jazdy wynosić będzie 8 zł
(normalny) i 5 zł (ulgowy). W weekendy i święta normalny bilet kosztować będzie 10 zł, a ulgowy – 7 zł. Za
wypożyczenie łyżew trzeba będzie
zapłacić 5 zł, a za naostrzenie własnych łyżew – 10 zł. Wypożyczenie
kasku będzie bezpłatne. Chętni mogą
także wziąć udział w nauce jazdy na
łyżwach. Zapisy odbywać się będą na
lodowisku.
KR

Gmina

region
ECHO RYCHTALA
grudzień 2017, nr 49 (816)

Dzień Seniora w Drożkach

Projekt pn. „Andrzejki w szkole, czyli ciekawe zabawy z uśmiechem” w Szkole Podstawowej w Rychtalu

Andrzejki nieco inne niż zwykle

W ostatnim tygodniu listopada,
w czasie gdy w wielu miejscach odbywają się imprezy andrzejkowe, także w Szkole Podstawowej w Rychtalu
postanowiono przeprowadzić dzień
wróżb, gier i zabaw. - Celem przedsięwzięcia było poznanie zwyczajów

poprzednich. W 5-godzinnym projekcie pn. „Andrzejki w szkole, czyli
ciekawe zabawy z uśmiechem” wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły
wraz z nauczycielami. Współorganizatorami imprezy byli rodzice. Na
odpowiednio, bajkowo udekorowanej

Wszyscy uczestnicy imprezy bawili się doskonale
korzystając z przygotowanych atrakcji

i wróżb andrzejkowych, integracja
dzieci i młodzieży poprzez wspólną
zabawę oraz dostrzeganie znaczenia
w życiu człowieka takich wartości,
jak: miłość, życzliwość, szacunek –
wyjaśnił Piotr Nasiadek.
Formuła nastrojowej imprezy
odbiegała w tym roku nieznacznie
od tych organizowanych w latach

sali sportowej organizatorzy przygotowali sześć boksów w formie stacji
zadaniowych, w których uczniowie
miło spędzali czas, angażując się
w działania tematyczne, takie jak:
wróżby andrzejkowe z lanym woskiem, boks rekreacyjno-sportowy,
warsztaty taneczne, budka wróżbity
Filipa, boks animacji artystycznych

oraz strefa magicznego serca. Łącznie w trzech odrębnych częściach
udział wzięło piętnaście grup, osobno
kl. I-III, IV-VI i klasa VII wraz z oddziałami gimnazjalnymi. Dla najbardziej aktywnych przygotowane były
drobne upominki.
A jak było? Wystarczającą nagrodą dla organizatorów – klasy II b
gimnazjalnej z wychowawcą – były
gromkie brawa uczestników, które następowały po podsumowaniu
każdej z trzech części imprezy. - Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele,
mimo swoich obowiązków szkolnych, bawili się przednio, tworząc
klimat magicznej nocy andrzejkowej, wszystko w poczuciu świadomości, że w szkole jest czas nie tylko na
naukę i pracę, ale także dobrą zabawę – podsumował P. Nasiadek.
Przedsięwzięcie
andrzejkowe
przygotowali i zrealizowali: Magdalena Tomalik, Julka Gołaś, Kasia Łazaj, Ola Kalis, Zuzia Janik,
Maja Kaźmierczak, Oliwia Oszańca, Gabrysia Kula, Marcysia Bugajska, Filip Opac, Amelia Klajn,
Dominika Lemanik, Wiktoria
Klajn, Aleksandra Rorat, Kacper
Kobielski, Kuba Pochodzała i P.
Nasiadek.		
Oprac. KR

GONIEC PERZOWSKI
grudzień 2017, nr 45 (800)

Przedszkolaki świętowały
ze swoimi ukochanymi misiami

wysłuchali sprawozdania z pracy
Koła za miniony rok. Koło w Drożkach pozyskało 4 nowych członków,
tyle samo jednak utraciło (jedna osoba wypisała się, 3 – zmarły). A. Leśniarek przedstawił także osiągnięcia
całego Oddziału PZERiI w Bralinie i
podziękował za czynny udział członków Koła w Drożkach w wyjazdach i
wycieczkach.
Podczas uroczystości dwóm
paniom – Wiktorii Skibie i Teresie Dirbach – wręczono kwiaty i
upominki z okazji ich 80. urodzin.
Natomiast dwie pary – Maria i Mieczysław Łuszczek oraz Anna i Lech
Winieccy – obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Zwieńczeniem uroczystości była
wspólna zabawa przy muzyce, trwająca do późnych godzin nocnych.
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, wszyscy znakomicie się bawili
i prosili o więcej takich spotkań.
Oprac. KR

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Perzowie zorganizowało wieczór andrzejkowy

świętowali andrzejki

Dzień Pluszowego Misia
wodnili to najmłodsi mieszkańcy
gminy Perzów, którzy w swoich
przedszkolach obchodzili święto po-

18 listopada br. Zarząd Koła nr
11 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Drożkach
zorganizował zebranie z okazji Dnia
Seniora. W wydarzeniu, oprócz 48
członków Koła, udział wzięli także
zaproszeni goście, m.in. przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI
w Bralinie Alojzy Leśniarek.
Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Drożkach. Po eucharystii
uczestnicy wydarzenia przejechali autokarem do restauracji „Złoty
Kłos” w Bralinie, gdzie odbyła się
dalsza część imprezy. Przewodnicząca Koła Krystyna Patkowska powitała wszystkich zebranych, podobnie
jak wójt gminy Rychtal Czesław Balcerzak i A. Leśniarek. Następnie minutą ciszy uczczono zmarłych członków Koła, m.in. zmarłą 14 listopada
br. Mariannę Łuszczek, która we
wrześniu obchodziła 100. urodziny.
Po smacznym obiedzie zebrani

Seniorzy

Pluszowy miś odwiedził przedszkolaki z gminy Perzów

Ukochany pluszowy miś to bez
wątpienia maskotka obecna w życiu
każdego małego człowieka. Udo-

Podsumowali rok i ruszyli w tany

pularnego pluszaka, przypadające na
25 listopada.
Biblioteka Publiczna w Perzowie
postanowiła rozpocząć świętowanie
już dzień wcześniej. W ciągu kilku
dni dyrektor biblioteki Natalia Kowalczyk odwiedziła przedszkola w
Perzowie, Trębaczowie, Miechowie
oraz w miejscowości Turkowy. Do
wspólnej zabawy zaproszono wójt
Danutę Froń, a w postać pluszowego
przyjaciela wszystkich dzieci wcieliła się bibliotekarka Iwona Rokosz.
Dzieci przyniosły do przedszkoli
swoje ukochane maskotki i chętnie
o nich opowiadały. Spotkania obfitowały w zabawy, tańce, piosenki, zgadywanki. Nie brakowało też ukochanego przez wszystkie misie „małego
co nieco”.
Oprac. bem

23 listopada 2017 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Perzowie członkowie perzowskiego Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów zorganizowali
w swoim gronie wieczór andrzejkowy. Na spotkanie zaprosili również
wójt Danutę Froń, która świetnie bawiła się w ich towarzystwie.
Podczas spotkania symbolicznymi różami uhonorowano czterech

najstarszych członków perzowskiego
Koła. Humory wszystkim dopisywały. Spotkanie upływało we wspaniałej, życzliwej atmosferze. Seniorzy
świetnie się bawili przy znanych polskich utworach muzycznych, które
zachęcały uczestników do tańca. Nie
zabrakło też wspólnego śpiewu.
Iwona Witczak

Polskie przeboje porywały do tańca
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W Baranowie odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z budową obwodnicy Kępna

Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym w Łęce Mroczeńskiej

Zacięta walka o Superpuchar

Pierwsza grudniowa niedziela w
gminie Baranów należała do pingpongistów. Turniej rozegrano w sali
gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej.
Po niemal pięciu godzinach zmagań poznaliśmy mistrzów w każdej
kategorii. Ogromne emocje budziła
rywalizacja w kategorii 36-50 lat,
gdzie od samego początku brylował

Po grach eliminacyjnych w poszczególnych kategoriach do rozwiązania
pozostała tylko jedna zagadka – kto
z czterech mistrzów sięgnie w tym
roku po Superpuchar?
Przedsmakiem finałowych emocji były pojedynki grupowe. - Znamy się doskonale, każdy wie, na
co stać rywala, więc o zwycięstwie

Rywalizacja między pingpongistami
budziła wielkie emocje

Krzysztof Rabiega. Przypomnijmy,
że to kapitan reprezentacji sołectwa
Mroczeń, którzy do rywalizacji indywidualnej powrócił po kilku latach przerwy. Z całą pewnością do
tej decyzji zdopingowali go synowie.
Starszy, Bartek, ma na swoim koncie złote medale mistrzostw powiatu
czy rejonu kaliskiego. Jego śladem
podąża młodszy brat, Tobiasz, który
wraz z drużyną Szkoły Podstawowej
w Mroczeniu zameldował się w tegorocznym Finale Województwa Wielkopolskiego. Trzeba też zaznaczyć,
że w niedzielnym turnieju wystąpili
również pozostali zawodnicy mroczeńskiego teamu – Jakub Pawlak
i Bartek Górecki. Ich pojedynki
były prawdziwą ozdobą mistrzostw.

może decydować jakiś drobiazg.
Wygrałem pierwszy mecz z Piotrem
Korczakiem, ale prawdopodobnie spotkamy się raz jeszcze, no i
może być różnie – nieco ostrożnie
Władysław Kącki komentował
swoje zwycięstwo w eliminacyjnym
meczu z Piotrem Korczakiem. Pan
Władek to prawdziwa legenda baranowskiego pingponga. Ostatnie
złoto do swojej przebogatej kolekcji
dorzucił 24 czerwca br. w Gorzowie
Śląskim, gdzie wywalczył tytuł Mistrza Polski Samorządowców. Mecz
finałowy zdawał się układać po jego
myśli. Prowadził 1:0 i 2:1, ale od tego
momentu nad spokojem pana Władka górę zaczął brać żywioł rywala.
P. Korczak ruszył do gwałtownego

ataku i nie zatrzymał się w nim aż
do końca.
Organizatorzy starali się, by zawodnicy mogli się skupić tylko na
grze. Każdy z uczestników mógł napić się kawy czy herbaty i posilić się
smaczną kanapką, o co zadbała dyrekcja szkoły.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny Alojzy
Piasecki. Niespodziewanym dopełnieniem sportowej imprezy stała się
prośba dziewcząt, które przez prawie
pięć godzin pełniły rolę sędzin stolikowych. Prośbę uwzględniliśmy i
dziewczęta mogły rozegrać turniej
w swojej kategorii. Radości i entuzjazmu było nawet więcej niż po losowaniu grup piłkarskiego Mundialu.
Nagrody – puchary, dyplomy oraz
gadżety sportowe – ufundowała wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek.		
es
WYNIKI TURNIEJU
Kategoria – dziewczęta:
1. Izabela Janczak
2. Kornelia Gattner
3. Marta Maksim
Kategoria – 18-35:
1. Jakub Pawlak
2. Bartosz Górecki
3. Tobiasz Rabiega
Kategoria – 36-50:
1. Krzysztof Rabiega
2. Jacek Śpigiel
3. Leszek Mejza
4. Michał Kula
Kategoria – 50+:
1. Piotr Korczak
2. Władysław Kącki
3. Bogusław Górecki
SUPERPUCHAR:
Piotr Korczak

Wytańczyli kolejne zwycięstwo
Sukcesy baranowskich tancerzy w XXVIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego.

Baranowscy tancerze po raz kolejny
spisali się znakomicie

WYNIKI TURNIEJU

(kat. powyżej 15 lat – klasa D):
1. Szymon i Wiktoria Zychla
(Baranowskie Studio Tańca – Baranów)
2. Mariusz Stanik i Maja Dobrakowska
(„Ballare” – Częstochowa)
3. Maciej Kubik i Aleksandra Gieszczyk
(Studio Tańca Dobrowolscy – Częstochowa)
4. Łukasz Jeziorek i Karina Jaroń
(„Dance Center” – Kluczbork)

12

2 grudnia br. w Oleśnie odbył się
XXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego. W rywalizacji udział
wzięło 130 par tanecznych z całego
kraju. Gminę Baranów reprezentowały trzy pary.
Kolejny ogromny sukces odnieśli
Szymon i Wiktoria Zychla, zajmując 1. miejsce w tańcach latynoamerykańskich w kategorii powyżej 15 lat
– klasa D. Decyzją komisji sędziowskiej para została przeklasyfikowana
do wyższej klasy tanecznej – C.
Rewelacyjnym wynikiem mogą
pochwalić się również pozostali reprezentanci Baranowskiego Studia
Tańca. W kategorii do lat 9 – klasa H
Błażej Gruszka i Paulina Kolendowicz zajęli 2. miejsce, a w kategorii
10 – 11 lat – klasa H Filip Kubik i
Kamila Kryściak również wywalczyli 2. miejsce.
Oprac. KR
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Omówili budowę
baranowskiej części drogi S11
Rozpoczęły się prace projektowe odbyło się spotkanie konsultacyjne
przy baranowskiej części „Budowy związane z tą inwestycją. Projekt wyobwodnicy miejscowości Kępno w kona Przedsiębiorstwo „Intercor”.
ciągu drogi ekspresowej S11 – odciOprac. KR
nek II”. 27 listopada br. w Baranowie

Podpisana została umowa dotycząca budowy nowego
Domu Ludowego w Joance

Rozpoczęła się budowa
Domu Ludowego
W ubiegłym tygodniu w Baranowie podpisana została umowa dotycząca budowy nowego Domu Ludowego w Joance i rozpoczęły się już
pierwsze prace. Stary budynek zostanie rozebrany.
Projektant przewidział wkomponowanie w nowy obiekt zbudowanych w 2015 r. toalet. W budynku znajdą się pomieszczenia dla
Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i
te służące potrzebom Domu Ludowego. Obiekt zaprojektowano na

planie prostokąta 22,33 m x 20,11
m. Budynek zwieńczony zostanie
wielospadowym dachem. Charakterystycznym elementem projektu jest
umieszczony w północno-zachodniej
części budynku wewnętrzny dziedziniec. Budynek będzie dwukolorowy.
Wartość
inwestycji
to
1.762.938,02 zł. Wykona ją Zakład
Ogólnobudowlany Marek Wierzchołek z Kępna. Zakończenie prac nastąpi we wrześniu 2018 r.
Oprac. KR

Trwa modernizacja budynku, który będzie Klubem Seniora

Juniorzy – seniorom.

Sztafeta pokoleń po mroczeńsku

Jeden z projektów realizowanych
w Mroczeniu zasługuje na szczególną uwagę. Oto najmłodsi ustąpili nieco miejsca seniorom i przenieśli się
do skrojonego na miarę XXI wieku
nowego przedszkola, natomiast seniorzy z niecierpliwością czekają na
zakończenie modernizacji budynku,
który stanie się Klubem Seniora.
W dawnym przedszkolu prace

rozpoczęły się 29 września br. Wykonawcą jest firma „Pablo” z Wieruszowa. Projekt przewiduje m.in. budowę
nowych łazienek z dostosowaniem
dla osób niepełnosprawnych, adaptację wielofunkcyjnych pomieszczeń oraz ich wyposażenie w sprzęt
specjalistyczny. Termin zakończenia
prac to 15 grudnia br. Koszt inwestycji wynosi 112.641 zł.
Oprac. KR
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Najmłodsi piłkarze „Sokoła” Bralin spotkali się na podsumowaniu sezonu

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
grudzień 2017, nr 49 (1123)

Młode „Sokoły” zakończyły sezon

W Nowej Wsi Książęcej pasowano nowych uczniów

Wstąpili w szeregi uczniów
W Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej odbyła się
niezwykle ważna uroczystość – pasowanie na ucznia. Na ten dzień dzieci
czekały z ogromną niecierpliwością.
Po przywitaniu przez wychowawcę klasy Teresę Kurant wszystkich
przybyłych na tę uroczystość gości
głos zabrała dyrektor szkoły Elżbieta Kuropka. W swoim wystąpieniu
wspomniała o kolejnym ważnym wy-

darzeniu w życiu dziecka, jakim jest
podjęcie nauki w szkole, o prawach
i obowiązkach ucznia, o zadaniach
szkoły przyjaznej każdemu dziecku
i roli rodzica ucznia, szczególnie na
pierwszym etapie edukacji.
Następnie pierwszoklasiści popisywali się swoimi umiejętnościami
wokalnymi i recytatorskimi. Inscenizacja, którą zaprezentowały dzieci,
zawierała wątki patriotyczne i scenki
z życia ucznia, przeplatane piosenkami

i tańcem. Po występach nadszedł czas
na uroczyste ślubowanie i pasowanie
na ucznia. Pasowania uczniów „magicznym ołówkiem” dokonała dyrektor
szkoły, a pamiątkowe dyplomy wręczyła wychowawczyni. Rodzice złożyli
przyrzeczenie, że będą pomagać swoim
dzieciom w nauce, po czym obdarowali
swoje pociechy słodkimi upominkami.
Uroczystość zakończyła się wspólnym
poczęstunkiem, przygotowanym przez
rodziców.
Teresa Kurant

Piłkarze „Sokoła” Bralin zakończyli już boiskowe zmagania. Przyszedł więc czas na spotkanie zamykające miniony sezon dla piłkarskiej
przyszłości w bralińskim Klubie.
W piątkowy wieczór, 1 grudnia
br., najmłodsi piłkarze „Sokoła” Bralin spotkali się w siedzibie Klubu na
podsumowaniu zakończonego sezonu. Spotkanie zostało zorganizowane
wspólnie przez Klub i władze samorządowe. Wójt Roman Wojtysiak
podkreślił zadowolenie z istnienia aż
czterech drużyn młodzieżowych w
„Sokole”. Z całą pewnością taka sy-

tuacja należy do rzadkości w małych
miejscowościach, jaką jest Bralin.
Kierownik Referatu Sportu w Urzędzie Gminy Sławomir Bąk omówił
wyniki sportowe, a podsumowując
sezon, prezes Karol Wanzek z nadzieją spojrzał w perspektywę czasową, jaka przed młodymi piłkarzami.
Nie zabrakło ciepłych słów pod adresem prowadzących zespoły szkoleniowców – Jerzego Liebnera i Huberta Góreckiego. Na zakończenie
zebrania pojawiła się smaczna niespodzianka ufundowana przez gminę
Bralin.
Grzegorz Banaszak

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe
umiejętności, realne korzyści”

To wcale nie takie trudne!

W Bralinie, w sali komputerowej
szkoły podstawowej, trwają bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i
Internetu, organizowane przez Urząd
Gminy Bralin w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne
korzyści”.
Za półmetkiem cyklu szkolenia
jest pierwsza sześcioosobowa grupa mieszkańców, która ambitnie i z
zapałem rozwija swoje umiejętności cyfrowe pod kierunkiem Piotra
Szczepaniaka, lokalnego trenera z
wieloletnim doświadczeniem w pro-

Jak usłyszeliśmy od jednej z uczestniczek, od teraz sama będzie płacić
rachunki – przez Internet, w domu i
nie będzie musiała fatygować córki.
Wszyscy są zgodni, że było warto,
a wiedzę zdobytą podczas szkoleń
z pewnością wykorzystają w przyszłości.
Uczestnicy zajęć spotykają się w
małych kameralnych grupach, które umożliwiają w miarę potrzeb, na
bieżąco, wsparcie ze strony trenera
lokalnego. Każdy pracuje przy swoim stanowisku komputerowym i ma

Chętni na udział w szkoleniu uczą się jak ułatwiać
sobie życie korzystając z komputera i Internetu

wadzeniu szkoleń o tematyce TIK.
Do tej pory usystematyzowali swoją
wiedzę na temat bezpiecznego serfowania po internecie, założyli – i
posługują się m.in. do kontaktu z trenerem – skrzynkę mailową. Na jednym ze spotkań uczyli się obsługi e-konta, a także jak samemu wypełnić
i złożyć roczną deklarację PIT online.

możliwość wyboru tematu szkoleń.
Czas spędzony na zajęciach szybko
płynie, a miłą atmosferę budują ludzie i poczęstunek. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godz.
18.00 – 20.00.
Wciąż czekamy na nowe osoby, które chciałyby rozwinąć swoje
umiejętności korzystania z kompute-

ra i Internetu. Przystąpienie do projektu jest bardzo proste – wystarczy
wypełnić i złożyć ankietę zgłoszeniową. Osoby zainteresowane udziałem
w projekcje „e-Mocni” zapraszamy
do kontaktu z Urzędem Gminy Bralin
osobiście lub telefonicznie tel. 62 78
11 211. Koordynatorem projektu jest
Marzena Kuropka.
Nowe technologie oraz rosnące
możliwości ich stosowania w różnych
sytuacjach życiowych sprawiają, że
rozwój umiejętności cyfrowych nabiera szczególnego znaczenia. Komputery, tablety, telefony komórkowe
to urządzenia wszechobecne w naszym otoczeniu, a sprawne posługiwanie się nimi może ułatwić nasze
życie – i zawodowe, i prywatne. Zakupy, płacenie rachunków, dostęp do
materiałów edukacyjnych, oglądanie
filmów czy słuchanie muzyki – to
wszystko umożliwia Internet. Aby
z tego korzystać, trzeba wiedzieć,
umieć i chcieć, a to właśnie umożliwia projekt „e-Mocni”.
Projekt realizowany jest przez
partnerstwo w składzie: Fundacja
Aktywizacja, Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego. Zadanie finansowane
jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Marzena Kuropka

Spotkanie zostało zorganizowane
przez Klub i władze samorządowe

W Toszku odbyła się ósma seria Orlen Pucharu Polski, a w
Gościęcinie – rywalizacja w ramach Super Pucharu Polski

UKS Sport Bralin
znów w czołówce

Toszek i Gościęcin były miejscami ostatnich zmagań kolarzy UKS
Sport Bralin. Zawodnicy linię mety
mijali na czołowych pozycjach.
W sobotę w Toszku odbyła się
ósma seria Orlen Pucharu Polski.
Trasa wyścigu była dość trudna technicznie. Przy tym dość błotnista. W
rywalizacji masters doskonale spisał
Dariusz Drelak (trener), który zajął
bardzo wysokie, 2. miejsce. Równie
świetny występ zanotował Karol
Przewdzięk, który wśród juniorów
był 4. Na czołowych lokatach uplasowały się także juniorki młodsze.

Milena Drelak była 6., a Weronika
Przewdzięk – 11.
Następnego dnia, ale już w Gościęcinie odbyła się rywalizacja w
ramach Super Pucharu Polski. Obie
nasze juniorki młodsze znalazły się w
pierwszej dziesiątce. M. Drelak zajęła
6. pozycję, natomiast W. Przewdzięk
- uplasowała się na 9. Junior K. Przewdzięk w swojej kategorii zakończył
wyścig na 9. miejscu, a D. Drelak był
w swojej kategorii 5. Znów więc są
powody do zadowolenia z tak dobrej
dyspozycji naszej ekipy.
Grzegorz Banaszak
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29 listopada br. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Łęka Opatowska

Radni uchwalili strategię rozwoju gminy
Podczas obrad prowadzonych
przez zastępcę przewodniczącego
Rady Gminy Łęka Opatowska Leszka Zalewskiego, podjęte zostały
wszystkie znajdujące się w porządku
obrad uchwały.
Wcześniej wójt Adam Kopis
przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Wójt poinformował między innymi
o podjętych po zgłoszeniach mieszkańców działaniach, mających na
celu ograniczenie emisji szkodliwych
substancji, pochodzących ze spalania
odpadów w domowych kotłowniach.
- Od 2014 roku prowadzone są
kontrole kotłowni i spalanego w nich
opału - wyjaśniał A. Kopis. - W tym
tygodniu takie kontrole miały miejsca na osiedlach w Łęce Opatowskiej i Opatowie z udziałem policji,
bez której nie mamy prawa wejść na
teren prywatnych posesji. Od 2014
roku zostały skontrolowane 42 posesje. Wyniki będą państwu przedstawione na planowanym posiedzeniu
komisji. Będę bardzo wdzięczny, jako
wójt gminy, za inne wspólne działa-

nia w tym zakresie, które wdrożymy
w życie. Wójt zaznaczył, że w wyniku
ubiegłotygodniowych kontroli nie nałożono żadnego mandatu.
Poinformował też o prośbie
skierowanej przez Gminę do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Odział w Opolu w sprawie udzielenia informacji, na jakim etapie są
prace dotyczące budowy drogi S11.

W odpowiedzi Generalna Dyrekcja
poinformowała, że 5 grudnia br. planowane jest otwarcie ofert złożonych
w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej drogi ekspresowej
S11 na odcinku od Kępna do granicy
województwa opolskiego. Wybrana
firma ma po podpisaniu umowy 24
miesiące na wykonanie zadania. A.
Kopis zaznaczył, że pod koniec 2019
Wójt A. Kopis przedstawił informację
z prac w okresie międzysesyjnym

W Szkole Podstawowej w Opatowie uczniowie wzięli udział w IX Ogólnopolskim Tygodniu Kariery

roku powinny odbyć się spotkania
GDDKiA z mieszkańcami gminy
Łęka Opatowska, podczas których
omawiana będzie ta inwestycja.
Gmina Łęka zwróciła się również
do Starostwa Powiatowego w Kępnie
z zapytaniem dotyczącym formalnego przekazanie odcinaka drogi od
Piasek przez Biadaszki do granicy
województwa.
- W odpowiedzi poinformowano, że sprawa została skierowana
do Powiatowego Zarządu Dróg oraz
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomości
celem przygotowania i niezwłocznego przekazania Gminie kompletu
dokumentów dotyczących powyższej drogi - informował wójt. - Jako
Gmina od zeszłego sezonu zimowego
utrzymujemy ten odcinek drogi, natomiast w kontekście jakichkolwiek
planów inwestycyjnych chcemy, aby
to prawnie i formalnie zostało przekazane. Niestety na tą chwilę nie
mamy dokumentów, które mogłyby
nam służyć, abyśmy starali się o dofinansowania – stwierdził.
W dalszej części sesji radni
uchwalili zmiany budżetu gminy
Łęka Opatowska na 2017 rok. Dochody budżetu ustalone zostały w wysokości 28.849.840,34 zł, a wydatki w
wysokości 28.517.971,16 zł.
Zmieniono też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
województwu wielkopolskiemu. W
prowizorium budżetowym na 2018
rok zaplanowano kwotę dotacji w
wysokości 9.276 zł z przeznaczeniem
na budowę bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie
Wielkopolskim.
Przegłosowano udzielenie pomocy finansowej Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Odział
w Poznaniu w postaci 30.000 zł zapisanych w prowizorium budżetowym
na przyszły rok i przeznaczonych na
budowę ciągu pieszo-rowerowego od

Granic do Szalonki
Radni wyrazili zgodę na nabycie
nieruchomości potrzebnej do poszerzenie ulicy Skośnej w Łęce Opatowskiej. Gmina zamierza uwzględnić
powyższą ulicę we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu województwa
wielkopolskiego na budowę dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
Ze względu na fakt, że droga nie ma
wymaganych parametrów, konieczne
okazało się jej poszerzenie o wskazane w uchwale działki.
Tego dnia uchwalona została
Strategia Rozwoju Gminy Łęka Opatowska na lata 2017-2026, najważniejszy dokument przygotowywany
przez samorząd gminny. Określa on
misję, cele i kierunki działania prowadzonego na obszarze gminy Łęka
Opatowska do roku 2026. Strategia
stanowi podstawę do właściwego zarządzania gminą, a także do ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Zawarte w
niej ustalenia stanowią podstawę do
prowadzenia przez władze gminy
długookresowej polityki rozwoju
społecznego i gospodarczego. Strategia Rozwoju Gminy Łęka Opatowska
została opracowana z uwzględnieniem istniejących zasobów, badań
ankietowych, konsultacji oraz przy
wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących gminy.
Radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Łęka Opatowska na 2018 rok. Środki
na jego realizację pochodzą z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Na przyszły
rok zaplanowano środki w wysokości
76.000 zł. Podczas sesji przyjęto też
Roczny Program Współpracy Gminy
Łęka Opatowska z Organizacjami
Pozarządowymi na 2018 rok oraz
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Łęka Opatowska na lata
2018-2020.		
bem

30 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyła się zabawa andrzejkowa

Poznawali możliwości kariery zawodowej Wróżby, muffinki

Od 20 do 24 listopada 2017 r. w
Szkole Podstawowej w Opatowie,
w ramach projektu organizowanego
przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, odbył się IX Ogólnopolski
Tydzień Kariery. Patronat nad tym
działaniem objęli: Minister Edukacji
Narodowej oraz Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Organizacją przedsięwzięcia zajęły się: doradca zawodowy Paulina Tucholska oraz wychowawca kl.
VI - Elwira Wielgosz. Uczniowie
poznali różne zawody oraz ścieżkę
kariery zawodowej. Pierwszego dnia
szkołę odwiedził Paweł Wojtasik z
Centrum Remontowo-Budowlanego,
który przybliżył tajniki pracy w budownictwie. Opowiedział nie tylko o
zawodach związanych z budownictwem, ale również dokładnie zapoznał uczniów z przepisami BHP oraz
uświadomił im, jak ważna w życiu
jest nauka języków obcych. Drugiego dnia szkołę odwiedzili policjanci: aspirant Aleksander Stefan oraz
młodszy aspirant Marcin Żłobiński,
którzy przekazali szereg informacji o
pracy w zawodzie policjanta. Zwró-
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cili szczególną uwagę na bezpieczne
zachowanie się w drodze do szkoły.
Trzeciego dnia uczniowie poznali
pracę mechanika samochodowego,
dzięki Rafałowi Kowalczykowi z
firmy „Car Servis Kowalczyk”, który
opowiedział uczniom o swojej pracy
oraz zasadach prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Uświadomił uczniom, jak ważne w życiu jest
dokonanie dobrego wyboru praktyk

zawodowych i zdobycie, tak cennego
dziś na rynku pracy, doświadczenia
zawodowego. W kolejnych dniach
uczniowie poznali pracę pielęgniarki Marty Stencel-Góreckiej oraz
strażaka - kapitana Jarosława Kucharzaka. Całość spotkań uświetniła
wystawa prac dzieci prezentująca ich
wymarzone zawody, która przygotowana została przez Ewę Gudrę.
Oprac. bem

i dobra zabawa

O wykonywanym przez siebie
zawodzie opowiadali m.in. policjanci
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Uczniowie świetnie bawili się
podczas zabawy andrzejkowej

Impreza rozpoczęła się wróżbami
oraz konkursami. Podczas wspólnej zabawy można było kupić pyszne muffinki, przygotowane przez
uczniów szkoły: Angelikę Skąpską,
Martynę Grzegorek, Maksymiliana Antonienko oraz Wiktorię
Bizuga. Dochód ze sprzedaży w całości zostanie przekazany na zakup
materiałów do wykonania aniołów w
ramach projektu eTwinning „I AM A

GOOD ANGEL”. Podczas dyskoteki
zagrał Stanisław Napierała. Wszyscy bawili się doskonale. Rada Rodziców ufundowała słodki poczęstunek
dla uczniów, którzy po zabawie udali
się do gimnazjum, w którym obejrzeli pokaz taneczny w wykonaniu
klubu „Bolero” GCK Bolesławiec.
Uczniowie klas starszych brali również udział we wspólnej zabawie z
gimnazjalistami.
Oprac. bem

Gmina

region
G£OS TRZCINICY
grudzień 2017, nr 49 (1013)

20 listopada 2017 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy obchodzony był Dzień Patrona - kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uczcili patrona
Obchody rozpoczęły się w kościele parafialnym w Trzcinicy mszą
św. koncelebrowaną przez proboszcza parafii ks. kanonika Wiesława
Cieplika i ks. kanonika Sławomira
Nowaka. Po nabożeństwie rozpo-

Grzegorz Hadzik, sekretarz gminy
Renata Ciemny, skarbnik Grzegorz
Baraniak, radni Rady Gminy Trzcinica i sołtysi z obwodu szkolnego
zespołu szkół, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Uczniowie zaprezentowali część artystyczną
poświęconą kardynałowi S. Wyszyńskiemu

częła się uroczystość w szkole. Wicedyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Ewa Hetmańczyk powitała zaproszonych gości, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli,
pracowników administracji oraz obsługi. Wśród gości znaleźli się: ks.
kanonik S. Nowak, ks. proboszcz
W. Cieplik, wójt gminy Trzcinica

Trzcinicy Bożena Parzonka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy Renata Gość, dyrektor
Zespołu Szkół w Laskach Hanna
Smyrek wraz z delegacją nauczycieli
i uczniów, przedstawiciele Rady Rodziców ZS w Trzcinicy z przewodniczącą Bogumiłą Konieczny i Rady
Rodziców Przedszkola w Trzcinicy z

przewodniczącą Kornelią Adamek,
a także emerytowani pracownicy Zespołu Szkół w Trzcinicy.
Wicedyrektor przedstawiła działania związane z patronem, które
podjęte zostały przez uczniów i nauczycieli w ostatnim roku. Następnie
przedstawiciele uczniów i goście złożyli kwiaty pod popiersiem kardynała
S. Wyszyńskiego.
Uczniowie zaprezentowali część
artystyczną, w której odnieśli się do
roli, jaką Maryja odegrała w życiu
kardynała. Przygotowali ją pod kierunkiem Bożeny Mierzwiak i Alicji
Gatner. Zaśpiewał chór szkolny prowadzony przez Renatę Adamską.
Podczas obchodów Dnia Patrona
podsumowany został konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej „Pocztówka z patronem naszej szkoły” oraz konkurs dla
uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej „Album o kardynale Stefanie
Wyszyńskim”.
Z okazji tego święta przygotowano okolicznościową wystawę, na
której zaprezentowane zostały informacje o konkursach, wydarzeniach
oraz projektach dotyczących patrona
szkoły.
Oprac. bem

Zakończyła się modernizacja Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej

Zmodernizowano Dom Ludowy

W ramach prac wykonano instalację centralnego ogrzewania oraz remont
łazienek i instalacji kanalizacyjnej. Wykonano także nową elewację zewnętrzną
oraz pomalowano wszystkie pomieszczenia. Zamontowane zostały nowe lampy oświetleniowe. Całkowita wartość
prac to 55.291,67 złotych, w tym 15.000
złotych stanowi pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego w ramach VII
edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska
wieś”. Mieszkańcy Aniołki Pierwszej
w ramach tego projektu wykonali wiele
prac porządkowych oraz nasadzeń zieleni. Nowe wyposażenie, w tym szczególnie ogrzewanie, wykorzystane zostanie
już niebawem, bo 9 grudnia, w trakcie
Gminnego Spotkania Opłatkowego.
Oprac. bem

Projekt „Biblioteczka gminy Trzcinica” został uhonorowany nagrodą w wysokości 7.000 złotych w konkursie pn. „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, ogłoszonym przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego

Projekt Gminy
Trzcinica nagrodzony
Celem konkursu jest pobudzenie,
wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii
rozwoju obszarów wiejskich, które
mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych
obszarów na terenie Wielkopolski, a
także promowanie działań przyczyniających się do popularyzowania i
realizacji idei małej ojczyzny bliskiej
swoim obywatelom.
Zgłoszone projekty oceniała
kapituła konkursowa pod przewodnictwem członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny
Wodzińskiej. 23 listopada br. odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursu. Wśród wyróżnionych znalazła
się Gmina Trzcinica, której projekt
„Biblioteczka gminy Trzcinica” został uhonorowany nagrodą w wysokości 7.000 złotych. Nagrodę na ręce
wójta gminy Grzegorza Hadzika
i przewodniczącego Rady Gminy
Zdzisława Mikołajczyka przekazała
przewodnicząca kapituły – M. Wodzińska.
Urząd Gminy w Trzcinicy od
2008 roku wydaje publikacje z cyklu
„Biblioteczka gminy Trzcinica”. Są
one dystrybuowane wśród lokalnej
społeczności i bibliotek. Pierwszą z
nich były „Wędrówki kulinarne po
gminie Trzcinica” (2008 r.). Zaprezentowano w niej tradycyjną i współczesną kuchnię charakterystyczną
dla regionu na styku Śląska i Wielkopolski. Kolejna publikacja „Rękodzieło jako twórczość kulturalna i
artystyczna” (2010 r.) prezentowała
twórców z terenu gminy oraz ich
prace. Promocja publikacji połączona była z wystawą twórczości i rękodzieła. Po kulinariach i rękodziele
wydano dwa opracowania historycz-

no-regionalne. Była to publikacja
„Szkoły ludowe gminy Trzcinica w
okresie zaboru pruskiego na podstawie kronik szkolnych” (2012 r.),
ukazująca życie szkolne w trudnych
czasach zaborów. Kroniki mówiły
też dużo o codziennych problemach
mieszkańców. Natomiast „Symbolika
gminy Trzcinica” (2014 r.) to opracowanie zawierające zbiór symboli,
elementów ceremoniału i tradycji.
Omówiono genezę powstania herbu,
flagi i innych elementów symbolicznych. Zaprezentowano sztandary,
pieczęcie i relikwie. Z okazji 25-lecia
samorządności wydano piątą publikację - „XXV-lecie samorządu terytorialnego gminy Trzcinica” (2015 r.).
Zebrano i przybliżono czytelnikom
zmiany związane z wdrożeniem reformy samorządowej. Zaprezentowano tutaj także prace fotograficzne
laureatów konkursu fotograficznego
„Gmina Trzcinica w obiektywie”.
Uzupełnieniem cyklu są kolejne dwie
publikacje – tomik wierszy „To powinno się wszystkim nie podobać
(Wierszydła i takie tam...)”, autorstwa
pochodzącego z gminy Trzcinica
Zbigniewa Gawińskiego, tworzącego pod pseudonimem Bartymeusz
Trzciński. 9 marca 2017 roku odbyła się prezentacja siódmej publikacji
„Chóry gminy Trzcinica w okresie
minionego 20-lecia”, przybliżającej
gminną działalność chóralną.
Gmina Trzcinica była nagradzana w konkursie na działania
proekologiczne i prokulturowe już
dwukrotnie. Pierwszy raz w 2012
roku za projekt „Trzcinica i okolice
– moja mała ojczyzna”, natomiast w
2015 roku nagrodzony został projekt
„I Gminny Bieg Uliczny im. Janusza
Smiatacza o Puchar Wójta Gminy
Trzcinica”.
Oprac. bem

Gmina Trzcinica złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.400 zł na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną

Dofinansowanie
profilaktyki zdrowotnej

W odnowionym wnętrzu odbędzie
się Gminne Spotkanie Opłatkowe

W ramach dotacji zakupione
zostaną: podświetlana tablica Snellena do badania ostrości wzroku z
pilotem, tablice Ishihary do badania
widzenia barwnego oraz apteczka

przenośna w plecaku. Zakupione
wyposażenie poprawi jakość opieki profilaktycznej sprawowanej nad
uczniami.
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

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

MroczeŃ. 5.200 m 2 (kompletnie
wszystkie media). BezpoŚrednio
przy drodze Kępno - Namysłów.
Tel. +420 736 111 546. (TK 460/11/17)

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w
bloku w Kępnie. Tel. 728 465 306.
(TK 467/12/17)

Sprzedam mieszkanie 38 m2, IV piętro,
osiedle 700-lecia. Tel. 603 591 746.
(TK 457/11/17)
Sprzedam grunty rolne - Trębaczów.
Tel. 605 161 511.
(TK 450/11/17)
Sprzedam mieszkanie: Kobyla Góra 3 pok.,
II p., całkowicie odnowione.
Więcej: 793 026 002.
(TK 458/11/17)

Do wynajęcia mieszkanie 73 m2, dwupokojowe, częściowo umeblowane - Kępno (obok
szpitala). Tel. 733 440 602.
(TK 468/12/17)
Do wynajęcia kawalerka oraz pokoje dla
pracowników - Kępno. Tel. 725 794 585.
(TK 465/12/17)
Pokoje dla pracowników - Kępno, wysoki
standard. Tel. 605 314 046.
(TK 456/11/17)

Sprzedam mieszkanie 62 m2, trzypokojowe
- Kępno, Os. Kopa. Tel. 698 290 108.
(TK 446/11/17)

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

Sprzedam myjnię samochodową 500 kw
budynek plus 20 arów działka. Namysłów
ul. Oleśnicka 10. Cena 470 tys. Tel. kontaktowy 733 612 026.
(TK 442/11/17)

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

Sprzedam działkę 10 arów - Chojęcin.
Tel. 784 745 035.
(TK 444/11/17)

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

Sprzedam nowy budynek mieszkalny Osiedle Leśne TURZE. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601 754 985.
(TK 445/11/17)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedam działki budowlane z warunkami
zabudowy + budynki gospodarcze - Tabor
Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 423/10/17)
Sprzedam udziały w nieruchomości w
Kępnie. Tel. 600 874 023.
(TK 427/11/17)
Sprzedam kawalerkę - Kępno, Murator.
Tel. 504 998 500.
(TK 428/11/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

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

Sprzedaż: byczków mięsnych i czarno-białych oraz żarłaki. Tel. 663 418 120.
(TK 452/11/17)
Sprzedam: pług 3-skibowy obrotowy, pług
3-skibowy zagonowy, agregat uprawowy,
rozrzutnik obornika oraz siewnik 3-metrowy.
Tel. 663 772 922.
(TK 451/11/17)
Kupię maciory, knury, bydło pourazowe.
Telefon: 500 357 999.
(TK 435/11/17)
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

Poszukujemy lokalu handlowego, około
1000 m2 pod sklep z nową odzieżą, parter,
przy głównych ulicach, obok sklepu spożywczego, domu handlowego, ewentualnie
właściciel wybuduje obiekt handlowy do
wynajęcia na swojej działce.
Tel. 791 999 970, e-mail: lokale3@op.pl
(TK 464/12/17)

Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

rolnicze

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

Sprzedam żyto, pszenżyto - 650 zł/tona Laski k. Kępna. Tel. 606 854 932.
(TK 463/12/17)

Restauracja „ZŁOTY KŁOS” w Bralinie

zaprasza wszystkich sympatyków dobrej zabawy na:

BAL SYLWESTROWY

31.12.2017 r. o godzinie 19:00.
Do tańca przygrywać będzie zespół muzyczny
„Ostrowski Duet Muzyczny - Karolina i Przemek”.

PRACA
Przyjmę pracownika do produkcji i montażu okien, drzwi, fasad aluminiowych.
Tel. 513 010 282.
(TK 454/11/17)

Zatrudnię pomocnika na budowie - dobre
warunki pracy. Tel. 785 195 183.
(TK 443/11/17)
Zatrudnię brukarzy i operatora ładowarki
volvo L-35. Tel. 500 203 234.
(TK 401/10/17)
LEKARSKIE
Endokrynolog specjalista - Andrzej Pajdowski przyjmuje w szpitalu w Kępnie, rejestracja - tel. 502
517 325.
(TK 235/03/13)

Firma Meble Elmar Jerczyńscy sp. j.
zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy

KIEROWNIKA
PRODUKCJI

Kontakt pod numerem telefonu 62 / 79 12020
lub osobiście w siedzibie firmy Jankowy 1c.

US£UGI

Rozpoczynamy akcję społeczną

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)
Naprawa komputerów, strony i sklepy internetowe. Tel. 889 786 700. (TK 462/11/17)
Szwalnia przyjmie szycie tapicerki meblowej, pokrowcy. Gwarantujemy terminowość
i jakość. Kontakt: 698 742 221.
(TK 449/11/17)
Usługi ogólnobudowlane, malowanie, płytki,
regipsy. Tel. 661 350 591.
(TK 459/11/17)
Pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, opieka.
TEL./SMS: 608 773 167.
(TK 447/11/17)
Przyjmę szycie w domu. Tel. 785 512 803.
(TK 440/11/17)

RTG

ZDJÊCIA

PANTOMOGRAFICZNE
Ostrzeszów, ul. Leœna 45

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

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

Firma zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz lub pracownika fizycznego
z okolic Kępna.
Więcej informacji pod nr. tel. 793 308 355.

Tel.: 627 327 950, 601 985 111

- informacjA -

Œroda i Pi¹tek: 15.00-19.00

Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji
między Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego,
a Muzeum Archeologicznym w Krakowie, uległ wydłużeniu
okres wypożyczenia tzw. „Kamieni mikorzyńskich”.
Zabytki będzie można oglądać na wystawie stałej w siedzibie
Muzeum przy ul. Ratuszowej 2 do końca czerwca 2018 r.
Gorąco zachęcamy do zwiedzania.

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego prowadzi badania
poświęcone XIX- i XX-wiecznemu kępińskiemu browarnictwu.
Zwracamy się do mieszkańców Kępna i okolic z uprzejmą prośbą
o udostępnienie wszelakich informacji dotyczących istniejących w Kępnie
browarów, wyszynków, karczm, rozlewni: piw, wód gazowanych, wódki.
Wszelakie informacje i zapytania prosimy kierować
na adres e-mail wiatrak@muzeumkepno.pl, telefonicznie 62 78 230 58
bądź osobiście w siedzibie Muzeum Ziemi Kępińskiej - Ratuszowa 2
w dniach wtorek-piątek w godzinach od 10:00 do 16:00.
16

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

Przyjmę pracownika w branży wykończenia wnętrz, mile widziane doświadczenie,
praca na terenie Kępna. Tel. 501 709 093.
(TK 364/09/17)

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.

ORTODONCJA

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

Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 514 681 691.
(TK 365/09/17)

Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 438/11/17)

Koszt zabawy 295 zł od pary. Zapisy w restauracji „Złoty Kłos”
lub telefonicznie pod numerem 62 / 78 12 003, 531 067 477.

Aparaty stałe i ruchome.

Sprzedam przyczepę wywrotkę na niskich
kołach 4,5 tony, zarejestrowana.
Tel. 600 963 549.
(TK 441/11/17)

Garaże blaszane, bramy garażowe.
Tel. 608 467 942.
(TK 455/11/17)

Szybkie pożyczki na dowód, tanie
ubezpieczenia rolne. Tel. 510 805 686
- Kępno, budynek Sanepidu, I piętro.
(TK 655/12/16)

lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Sprzedam tanio lekką przyczepkę samochodową SAM, ładowność 300 kg.
Tel. 691 166 334.
(TK 466/12/17)

Sprzedam piec c.o. „Żywiec”, 3 sezony
grzewcze, 2,2 KW. Tel. 667 486 453.
(TK 461/11/17)

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

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

Ogłoszenia

Reklama

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY TRZCINICA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w miejscowościach Trzcinica i Laski
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 ze
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Trzcinica Uchwały Nr
XXV/193/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w miejscowościach Trzcinica i Laski. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmować będzie działki ew. nr: 249/6,
249/5, 249/4, 249/3, 250/14, 250/18, 250/20, 250/24, 250/26, 250/28, 250/29,
251/2, 251/4, 251/5, 251/6, 907/2 i część działki ew. nr 252/1 położone
w m. Trzcinica oraz działki ew. nr 647/4, 648/4, 649/4, 651/10 i części działek ew. nr: 666, 662/4, 653/12 i 663 położone w m. Laski.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica,
w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres: gmina@trzcinica.com.pl, w terminie 21 dni od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o możliwości składania wniosków do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy
Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica, w godzinach pracy urzędu.
W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu
można składać do Wójta Gminy Trzcinica w nieprzekraczalnym terminie
21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w formie pisemnej oraz
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: gmina@trzcinica.com.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzcinica.
Wójt Gminy Trzcinica
mgr Grzegorz Hadzik

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

LICENCJONOWANE BIURO RACHUNKOWE
(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.

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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.:

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

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

pon.-pt. 8.00-14.00.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

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

Do wynajęcia lokal
o pow. około 20 m2
w sklepie INTERMARCHE
w Wieruszowie.
Kontakt: 600 959 111.
Firma MultiMasz z Bralina
poszukuje

pracowników do działu handlu krajowego
i zagranicznego, asystentkę kierownika
produkcji oraz osobę do obsługi recepcji.
Praca stacjonarna.
Szukamy osób odważnych i komunikatywnych.
Mile widziana umiejętność swobodnego
korzystania z Internetu i obsługi podstawowych
programów pakietu MS Office.
Oferujemy ciekawą i stabilną pracę
w przyjaznej atmosferze.

Zgłoszenia prosimy wysyłać
na adres rekrutacja@multimasz.pl
lub dzwonić pod numer 62 / 79 151 31.

sprzedaż opału
węgiel , ekogroszek ,
drewno opałowe ,
drewno kominkowe .
transport

gratis

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

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy w obiektywie „TK”

Lech Kowalski - „Krótsze ramię Moskwy.
Historia kontrwywiadu wojskowego PRL”

Kacper, syn Agnieszki i Ireneusza Gołaś
z Sadogóry, urodził się 3 grudnia 2017 r.
Chłopiec waży 3610 gramów i ma 56 cm
długości

O bezpiece cywilnej, znanej jako UB (Urząd Bezpieczeństwa) i SB (Służba Bezpieczeństwa) – słyszał każdy Polak. Wojskową Służbę Wewnętrzną większość z nas kojarzy tylko z
kontrwywiadem wojskowym. W istocie, organa WSW były typową bezpieką wojskową, policją
polityczną, która na co dzień ściśle współpracowała z bezpieką cywilną. Bezpieczniackie służby cywilne zostały po roku 1989 poddane weryfikacji, natomiast wojskowe zwartym szykiem,
spokojnie i bez strat, przemaszerowały ku nowej – jak sądziliśmy, niepodległej – już rzeczywistości. Niniejsza monografia obejmująca lata 1957-1990, wiedzie od kołyski bezpieczniackiej
po resortową emeryturę, wszechstronnie dokumentując działalność wojskowych służb specjalnych Polski Ludowej. Ukazuje zasady funkcjonowania formacji, przedstawia kadrę dowódczą
i motywy jej postępowania, ułatwiając zrozumienie pozornie niezwiązanych ze sobą mechanizmów transformacji po roku 1989. Wreszcie dowiesz się, jak działało krótsze ramię Moskwy i
jak przekształcało się w niewidzialną rękę rynku.

Sebastian, syn Bożeny i Marcina Soleckich z Kępna, urodził się 3 grudnia 2017
r. Chłopiec waży 3260 gramów i ma 51 cm
długości

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Marcin Grygier - „Nie myśl, że znikną”
Jest spokojny kwietniowy dzień, gdy grupa chłopców znajduje w parkowym jarze ciało
mężczyzny. Zwłoki są nagie od pasa w dół, twarz zmasakrowana, a w pośladki wbite kawałki
szkła. Ofiarą okazuje się śląski biznesmen. Kilka dni później zostają odkryte kolejne zmasakrowane zwłoki. Czy te sprawy są ze sobą powiązane? Czy komisarz Walter, który został przeniesiony do Katowic z komendy stołecznej, ma do czynienia z ofiarami szaleńca? A może to tylko
zbieg okoliczności. Czasami wszystko jest po coś…
Nikola, córka Małgorzaty i Przemysława
Golimowskich z Sycowa, urodziła się 2
grudnia 2017 r. Dziewczynka waży 2950
gramów i ma 51 cm długości

Ksawery, syn Agaty i Zbigniewa Domagała z Kępna, urodził się 1 grudnia 2017 r.
Chłopiec waży 3290 gramów i ma 55 cm
długości

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Oriana Fallaci - „Tylko ja mogę napisać swoją historię”
„W swoim życiu widziałam wiele zła. Urodziłam się w reżimie, dorastałam w czasie wojny
i przez większą część mojej egzystencji pracowałam jako korespondentka wojenna. Przez lata
(osiem w Wietnamie) przebywałam na froncie. Obserwowałam bitwy, znosiłam strzelaniny i
bombardowania, zaświadczałam o ludzkim okrucieństwie i głupocie”. Oriana nigdy, przenigdy
nie autoryzowałaby swojej biografii, a przecież nie robiła niczego innego poza pisaniem i opowiadaniem swojej niezwykłej historii. Pisała z okopów w Wietnamie i z biur Białego Domu, a
także z namiotu Kadafiego i z kwatery głównej Chomeiniego. Opowiadała historię dwudziestego
wieku i z właściwą sobie jasnością umysłu umiała rozpoznać największy koszmar dwudziestego
pierwszego wieku: globalny terroryzm. Stawiała czoło wielkim liderom politycznym, nigdy nie
kłaniając się władzy. „W każdej mojej książce zostawiłam ślad mojej biografii jako człowieka”
– powtarzała dziennikarzom rzucającym wyzwanie jej przysłowiowej, zawodowej nieufności.

Kępińskie Stowarzyszenie Pracowników Budownictwa
ma zaszczyt zaprosić na uroczystość:

Dnia Pracownika
Budownictwa,

która odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godz. 18:00
w Restauracji „Kamiński a Zdrowie”
w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34
Rezerwacja do 5.12.2017 r. pod nr. tel. 62 / 78 289 52.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 49
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 13 grudnia 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. Marcin Grygier - „Nie myśl, że znikną”,
2.	Oriana Fallaci - „Tylko ja mogę napisać swoją historię”,
3. Lech Kowalski - „Krótsze ramię Moskwy.
	Historia kontrwywiadu wojskowego PRL”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 48 nagrody otrzymuj¹:

Marian Wawrzyniak (Kępno),
Piotr Fras (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Opozycja Marsa zachęci Cię do walki o swoje.
Odkryjesz prawdziwe oblicze niektórych kolegów i unikniesz przykrości. W czwartek i piątek
trygon Luny poprawi Ci humor.

Byk 21 IV – 21 V
Merkury w trygonie zapowiada sporo atrakcji.
Wyplączesz się z niechcianych obowiązków na
rzecz spotkań z kolegami. W weekend Księżyc w
trygonie sprzyja wielkim imprezom.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Słońce w opozycji pozmienia pewne Twoje plany.
Pojawią się sympatyczne mikołajkowe zaproszenia, a domownicy bez trudu namówią Cię na różne wyjścia. Baw się, tańcz, szalej!

6.
7.

Apteka „Nowa” - 7.12.2017 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 8.12.2017 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 9.12.2017 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 10.12.2017 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 11.12.2017 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 12.12.2017 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 13.12.2017 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

Rak 23 VI – 22 VII
We wtorek i środę koniunkcja Księżyca pomoże
podjąć mądre decyzje. Od soboty Mars też wesprze Cię trygonem. Nadejdą dobre wiadomości i
wyjaśnią się zagadki. Flirtuj na całego!

Lew 23 VII – 22 VIII
Choć czuć już aurę świąt, Ciebie czekają nowe
zadania. Księżyc w Twoim znaku otworzy Ci
oczy na ważne sprawy. Uratujesz kilka beznadziejnych sytuacji.

Panna 23 VIII – 22 IX
Merkury w trygonie podsuwa dobre pomysły
i pokazuje, w jakim kierunku powinnaś iść. W
weekend Luna pomoże odzyskać spokój i humor. Intuicja Cię nie zawiedzie.

Telefon: 603 406 138

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

Waga 23 IX – 23 X
Mars do piątku jest w Twoim znaku i dlatego
wszyscy będą Cię słuchać. Nie zawiedź ich zaufania, ale pamiętaj o swoich potrzebach. Od soboty nie rób nic męczącego, odpocznij.

(62) 78 292

Skorpion 24 X – 21 XI

Strzelec 22 XI – 21 XII
Postanowienia i decyzje, które podejmiesz, wyjdą Ci na dobre. Słońce i Wenus w Twoim znaku
wróżą sukcesy. Nie daj sobie wmówić, że czegoś
nie umiesz. Luna w trygonie otwiera umysł.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Merkury w koniunkcji pokazuje, co jest ważne, a
na co szkoda sił. Dzięki opozycji Luny z czegoś
się wycofasz. Od piątku spokojniej, nerwowa
kwadratura Marsa wreszcie się skończy.

Wodnik 20 I – 18 II
Życie przyśpieszy: w czwartek i piątek Luna w
opozycji szykuje nową porcję ambitnych zadań.
Od piątku zwolnij, kwadratura Marsa radzi zachowywać umiar we wszystkim.

Ryby 19 II – 20 III
Słońce w kwadraturze pomoże postawić się osobom, które Cię krytykują lub podkopują Twoją
pozycję. We wtorek i środę Luna w trygonie wesprze Cię podczas ważnych narad.

Muzeum Ziemi Kępińskiej im T.P. Potworowskiego w Kępnie
serdecznie zaprasza na warsztaty tworzenia bombek choinkowych
7-9 grudnia 2017 r., w godzinach 10.00-11.00 oraz 12.00-13.00.
Zajęcia odbędą się w sali edukacyjnej Muzeum przy ul. Ratuszowej 2.
Limit miejsc w grupie ograniczony! Zapisy na warsztaty przeprowadzane
są telefonicznie 62 78 230 58, mailowo muzem@muzeumkepno.pl
lub osobiście w siedzibie Muzeum. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Przed Tobą świetny tydzień. Merkury w sekstylu
da Ci masę energii, dobre pomysły i urok. Przyciągniesz życzliwych ludzi. Ale od soboty uważaj! Mars pokaże, z kim się nie dogadasz.

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.) w godz.
9.00-16.00.
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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
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NASI
w LIGACH
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

18. kolejka | wiosna 2018
Jagiellonia – Pogoń Szczecin – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

18. kolejka | wiosna 2018
Zagłębie Lubin – Termalica Nieciecza – 4:2 (3:1)
NA BOISKU: 1-83 minuta
Puchar Polski

Bramki Rafała Kurzawy,
Górnik rządzi na krajowym podwórku

Górnik Zabrze przebojem wdarł się na salony Lotto Ekstraklasy i z kopciuszka tych rozgrywek bardzo szybko stał się rewelacją
całej ligi. Jednym z liderów zabrzańskiej drużyny jest Rafał Kurzawa. Pochodzący ze Świby zawodnik jest zdecydowanie najlepszym asystentem ligi, ale na swojego pierwszego gola w Ekstraklasie w tym sezonie musiał czekać bardzo długo. Ale kiedy w
końcu trafił, to zrobił to z przytupem. Skrzydłowy Górnika wkręcił piłkę do bramki Wisły Kraków kopnięciem bezpośrednio z rzutu
rożnego. Ta - niecodziennej urody - bramka otworzyła Górnikowi drogę do zwycięstwa nad Wisłą Kraków w meczu 18. kolejki Lotto
Ekstraklasy. Kilka dni wcześniej Rafał Kurzawa bramką na 1:0, w wygranym przez Górnika meczu 3:0 z Chojniczanką Chojnice,
przypieczętował awans swojej drużyny do półfinału Pucharu Polski.

Przed niespełna dwoma tygodniami piłkarze kępińskiej Polonii zakończyli pierwszą część zmagań na zapleczu trzeciej
ligi. Na urlopy gracze z Alei Marcinkowskiego udadzą się jednak dopiero po zbliżającym się weekendzie

Ćwierćfinał | rewanż
Korona Kielce – Zagłębie Lubin – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Rafał Kurzawa
(Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

18. kolejka | wiosna 2018
Wisła Kraków – Górnik Zabrze – 2:3 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:2 w 63. minucie
Puchar Polski

Ćwierćfinał | rewanż
Górnik Zabrze – Chojniczanka – 3:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 w 62. minucie

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

Polonia zakończy rok w hali
W najbliższą sobotę piłkarze Polonii Kępno wezmą udział w turnieju towarzyskim, który odbędzie się w Opatówku.
Podopieczni Bogdana Kowalczyka wystąpią w szesnastej edycji Halowego Turnieju Seniorów im. generała Edwarda
Pastuszka. Dla kibiców kępińskiej drużyny będzie to ostatnia okazja w tym roku do zobaczenia w akcji biało-niebieskich. Grupowymi rywalami kępnian podczas turnieju w Opatówku będzie trzecioligowa Centra Ostrów Wielkopolski
oraz występujące w klasie okręgowej zespoły z Kobylina oraz Skarszewa.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Poznaj historię Memoriału gen. Pastuszka.

Sport

piłka
PIŁKA nożna
NOŻNA
Godzinow y progr am
XVI Halowego Turnieju Seniorów

Piłka nożna >>> Polonia Kępno poznała ramowy terminarz gier w zbliżającym się coraz większymi krokami Halowym Turnieju Seniorów im. generała Edwarda Pastuszka

im. Generała Edwarda Pastuszka

11:00
11:36
12:12
12:48
13:24
14:00
11:18
11:54
12:30
13:06
13:42
14:18

Polonia poznała rozkład jazdy
Przed dwoma tygodniami w siedzibie Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej odbyło się
losowanie grup XVI Halowego Turnieju Seniorów im. generała Edwarda Pastuszka, którego
tegoroczna edycja odbędzie się już w najbliższą sobotę, 9 grudnia w Opatówku. W nieoficjalnych halowych mistrzostwach okręgu kaliskiego wystąpią przedstawiciele trzeciej i czwartej
ligi oraz reprezentanci Kaliskiej Klasy Okręgowej.
W sobotę, 9 grudnia (godz. 11:00)
odbędzie się szesnasta edycja Halowego Turnieju Seniorów im. gen.
Edwarda Pastuszka, który zostanie
rozegrany w podkaliskim Opatówku.
Decyzję w sprawie wyboru gospodarza podjęto przed kilkoma tygodniami, podczas posiedzenia Zarządu
Kaliskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej. Coroczny turniej upamiętniający zasłużonego działacza

Edwarda Pastuszka przyciąga nie
tylko kibiców, ale przede wszystkim
najlepsze drużyny okręgu kaliskiego.
Do udziału w turnieju Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej tradycyjnie już postanowił zaprosić osiem
zespołów. Dwa z nich to aktualni
przedstawiciele trzeciej ligi, wśród
których znalazł się Jarota Jarocin oraz
Centra 1946 Ostrów Wielkopolski.
Aż czterech przedstawicieli ma klasa

okręgowa, a ten szczebel rozgrywkowy będą reprezentowały zespoły KS
Opatówek, Zielonych Koźminek, Piasta Kobylin oraz Victorii Skarszew.
Zaproszenia przyjęły jeszcze dwa
czwartoligowe kluby – Polonia Kępno oraz beniaminek tych rozgrywek,
LKS Gołuchów. I to właśnie piłkarze
z Alei Marcinkowskiego będą rywalem trzecioligowej Centry Ostrów
Wielkopolski oraz występujących na

Piłka nożna >>> Piłkarska wiosna w okręgu kaliskim w 2018 roku rozpocznie się już 11 marca.
Wówczas rozegrane zostaną pierwsze mecze ćwierćfinałowe piłkarskiego Pucharu Polski

Wiemy kiedy przyjdzie piłkarska wiosna
Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej opublikował terminy rozpoczęcia prowadzonych przez siebie
rozgrywek w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Pierwszym akcentem futbolowej wiosny w naszym
okręgu będą ćwierćfinały Pucharu Polski. Odbędą się one w niedzielę 11 marca przyszłego roku. Tydzień
później zmagania rozpoczną piłkarze w Kaliskiej Klasie Okręgowej. Tradycyjnie, najpóźniej wiosenne rozgrywki ligowe wznowią grupy młodzieżowe oraz zespoły z grupy czwartej Kaliskiej Klasy B.
Najliczniejsze grupy klas młodzieżowych rozgrywki w rundzie
wiosennej zainaugurują najprawdopodobniej w ostatnią sobotę marca
lub pierwszy weekend kwietnia. W
tych właśnie terminach do rozgrywek powinny przystąpić drużyny
juniorów, trampkarzy oraz młodzików. Tradycyjnie już najpóźniej do
rozgrywek przystąpią najmłodsze
kategorie wiekowe, a więc orlicy
(piłkarze urodzeni w 2006 i młodsi)
oraz żacy (roczniki 2008 i młodsi).

Póki co dokładne terminy inauguracji piłkarskiej wiosny w klasach
młodzieżowych nie zostały ustalone
przez członków komisji Wydziału
Gier Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Tymczasem w piłce seniorskiej, najwcześniej wiosną
zaczną grać uczestnicy ćwierćfinałów piłkarskiego Pucharu Polski.
Cztery mecze tej fazy pucharowej
rywalizacji zostaną rozegrane już
11 marca. W drugą niedzielę marca
kibice zobaczą więc między innymi

Terminy rozpoczęcia
ej
rozgry wek w rundzie wiosenn
klasa rozgr ywkowa
Kaliska Klasa Okręgowa
Kaliska Klasa A Grupa 1
Kaliska Klasa A Grupa 2
Kaliska Klasa B Grupa 1
Kaliska Klasa B Grupa 2
Kaliska Klasa B Grupa 3
Kaliska Klasa B Grupa 4
Kaliska Klasa B - baraże o awans do A klasy
Puchar Polski - ćwierćfinał y
Puchar Polski - półfinały
Puchar Polski - finał

II
22

termin rozpoczęcia
18.03.2018
25.03.2018
25.03.2018
25.03.2018
25.03.2018
8.04.2018
8.04.2018
10 i 17.06.2018
11.03.2018
4.04.2018
25.04.2018

pojedynek GKS-u Rychtal z KKS-em
Kalisz oraz Orła Mroczeń z Białym
Orłem Koźmin Wielkopolski. Kolejne szczeble pucharowych rozgrywek będą rozgrywane 4 kwietnia
(półfinały) oraz 25 kwietnia (finał).
– Wyznaczony na 4 kwietnia termin
spotkań półfinałowych jest również
terminem rezerwowym dla spotkań
ćwierćfinałowych, które z różnych
powodów nie mogłyby dojść do skutku w pierwotnie podanych datach.
Dodatkowo zabezpieczymy też w kalendarzu inny termin, który będzie
terminem awaryjnym dla ewentualnie przełożonych z dnia 4 kwietnia
meczów półfinałowych – powiedział
Wojciech Kwiatkowski, wiceprezes Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Zarząd Kaliskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej
ustalił też termin meczu finałowego,
którego zwycięzca zgarnie okręgowe
trofeum. Póki co w informacji przekazanej przez związkowych działaczy widnieje data 25 kwietnia. W
przypadku rozgrywek ligowych, na
ich inaugurację będzie trzeba poczekać do 18 marca. W tym terminie
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14:45
15:05
15:25
15:45
16:10

Faza grupowa / Grupa A

KS Opatówek – LKS Gołuchów
Jarota Jarocin – Zieloni Koźminek
KS Opatówek – Jarota Jarocin
LKS Gołuchów – Zieloni Koźminek
KS Opatówek – Zieloni Koźminek
LKS Gołuchów – Jarota Jarocin

Faza grupowa / Grupa B

Victoria Skarszew – Centra Ostrów
Polonia Kępno – Piast Kobylin
Victoria Skarszew – Polonia Kępno
Centra Ostrów – Piast Kobylin
Victoria Skarszew – Piast Kobylin
Centra Ostrów – Polonia Kępno

Mecze finałowe

Mecz o 7. miejsce (A4-B4)
Mecz o 5. miejsce (A3-B3)
Mecz o 3. miejsce (A2-B2)
Finał (A1-B1)
zakończenie turnieju

zapleczu czwartej ligi ekip z Kobylina i Skarszewa w grupie B. Faworytem grupy A będzie trzecioligowy
Jarota Jarocin, który chce wygrać ten
turniej po raz drugi z rzędu. W gronie
faworytów upatruje się również piłkarzy Klubu Sportowego Opatówek,
którzy byli rewelacją jesiennej części
sezonu w klasie okręgowej, a na dodatek będą występować przed własną
publicznością. Rywalami piłkarzy
spod Kalisza będą jeszcze czwartoligowcy z Gołuchowa oraz Zieloni
Koźminek. Zwycięzcy grup zmierzą
się o pierwsze miejsce, drużyny z
drugich lokat o trzecie, z trzecich o

piąte, a z czwartych o siódme. Dodajmy, że Halowy Turniej Seniorów
im. generała Edwarda Pastuszka po
raz pierwszy odbędzie się w Opatówku. Polonia Kępno zmagania w tegorocznej edycji turnieju rozpocznie
od starcia z Piastem Kobylin, które
rozpocznie się o godzinie 11:54. Niespełna pół godziny później kolejnym
rywalem kępnian będzie Victoria
Skarszew. Podopieczni Bogdana Kowalczyka zmagania grupowe zakończą meczem z trzecioligową Centrą
1946 Ostrów Wielkopolski. Starcie z
ostrowianami zaplanowano na godzinę 14:18.		
BAS

rozpocznie się wiosna w Kaliskiej
Klasie Okręgowej. Tydzień później w
niedzielę, 25 marca piłkarska wiosna
zawita z kolei do obu grup A i B klasy
(grupy 1 i 2). W innym terminie wystartują rozgrywki w grupie trzeciej

i czwartej Kaliskiej Klasy B. Kaliski
Okręgowy Związek Piłki Nożnej zaplanował pierwszą wiosenną kolejkę
dopiero na 9 kwietnia. Z kolei baraże
o awans do Kaliskiej Klasy A zostaną
rozegrane 10 i 17 czerwca.
BAS

Lotto Ekstraklasa
18. kolejka | wiosna 2018
Wisła Kraków – Górnik Zabrze ................– 2:3
Sandecja Nowy Sącz – Legia Warszawa . ..– 2:2
Piast Gliwice – Lech Poznań . ...................– 0:0
Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław ...............– 3:1
Cracovia – Korona Kielce . .......................– 2:2
Zagłębie Lubin – Termalica Nieciecza . .....– 4:2
Jagiellonia – Pogoń Szczecin ...................– 1:0
Wisła Płock – Arka Gdynia ......................– 2:0
1. KS Górnik Zabrze
18 35 39:26
2. KP Legia Warszawa
18 32 24:19
3. MKS Korona Kielce
18 30 30:19
4. Jagiellonia Białystok
18 30 23:22
5. KKS Lech Poznań
18 29 26:15
6. Wisła Kraków SA
18 28 25:22
7. KGHM Zagłębie Lubin
18 27 26:20
8. MZKS Arka Gdynia
18 25 22:19
9. KS Lechia Gdańsk
18 23 26:27
10. Wisła Płock SA
18 23 21:25
11. WKS Śląsk Wrocław
18 23 22:27
12. MKS Cracovia SSA
18 19 23:27
13. MKS Sandecja Nowy Sącz 18 19 16:25
14. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 18 18 20:26
15. GKS Piast Gliwice
18 18 19:27
16. MKS Pogoń Szczecin
18 10 14:30
III Liga Grupa 2
15. kolejka | jesień 2017
Lech II Poznań – Unia Solec Kujawski ......– 1:1
Bałtyk Gdynia – Pogoń II Szczecin ...........– 1:0
1. TKP Elana Toruń
17 37 27:11
2. OKS Świt Skolwin
17 36 36:13
3. SKS Bałtyk Gdynia
17 35 38:17
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
17 32 25:16

5. KKS Kalisz
17 31 25:10
6. KS Sokół Kleczew
17 31 26:12
7. KKS Lech II Poznań
17 29 27:18
8. KS Polonia Środa Wlkp.
17 27 27:23
9. MKS Pogoń II Szczecin
17 25 22:21
10. KS Wda Świecie
17 22 27:34
11. KS Wierzyca Pelplin
17 22 19:27
12. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 17 19 23:34
13. JKS Jarota Jarocin
17 17 18:27
14. KP Starogard Gdański
17 15 14:20
15. GKS Przodkowo
17 13 20:38
16. KS Unia Solec Kujawski
17 12 14:31
17. KS Energetyk Gryfino
17 11 9:29
18. KS Górnik Konin
17 10 24:40
IV Liga Grupa Północna
4. kolejka | jesień 2017
GLKS Wysoka – Pogoń Łobżenica ............– 0:1
1. KS Mieszko Gniezno
17 51 64:10
2. SKS Unia Swarzędz
17 35 35:19
3. MLKP Warta Międzychód
17 35 43:25
4. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 17 31 39:26
5. KSS Kotwica Kórnik
17 30 28:26
6. MKS Lubuszanin Trzcianka 17 26 43:25
7. MKS Nielba Wągrowiec
17 26 34:32
8. LZS Iskra Szydłowo
17 25 43:35
9. KS Grom Plewiska
17 24 31:25
10. KS Wełna Skoki
17 23 31:37
11. MKS Sparta Oborniki Wlkp. 17 23 24:30
12. GKS Dopiewo
17 15 25:37
13. MGKS Huragan Pobiedziska 17 14 15:38
14. GLKS Wysoka
17 12 15:35
15. PKS Orły Pniewy
17 12 19:42
16. KS Pogoń Łobżenica
17 5 11:58

Sport

PIŁKA NOŻNA

Piłka nożna >>> W dzisiejszym numerze prezentujemy krótką, choć bardzo bogatą historię Halowego Turnieju Seniorów im. Generała Edwarda Pastuszka, którego szesnasta
edycja odbędzie się już najbliższą sobotę w podkaliskim Opatówku

Po raz szesnasty
uczczą pamięć działacza
W sobotę, 9 grudnia w Hali Sportowej im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku rozegrana zostanie
szesnasta edycja Halowego Turnieju Seniorów im. Generała Edwarda Pastuszka. W ciągu ostatnich lat
prestiż tej imprezy stopniowo rósł i dzisiaj jest to już turniej o uznanej renomie. Przez ostatnie lata kibice
w okręgu kaliskim mieli okazję oglądać wielu świetnych piłkarzy i bardzo dobre zespoły. Turniej, uważany za nieoficjalne mistrzostwa okręgu kaliskiego w halowej piłce nożnej, należy do jednej z najbardziej
prestiżowych imprez organizowanych przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
Zrobimy ci memoriał
Po śmierci generała Edwarda Pastuszka, w styczniu 2002 roku, w Kaliszu od razu zaczęto się zastanawiać,
jak można uczcić pamięć tego wielkiego działacza. Najbardziej konkretny
w swoich planach był Lech Topolan
(obecnie wiceprezes do spraw szkolenia Kaliskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej), który po śmierci generała Edwarda Pastuszka miał powiedzieć: „Drogi Edwardzie, zrobimy Ci
memoriał”. – Zgodę na realizację tego
pomysłu wyrazili jednogłośnie członkowie Zarządu Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Kaliszu – wspomina
Wojciech Kwiatkowski, I wiceprezes
Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Kaliszu. – Edward Pastuszek
był przecież prezesem Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Kaliszu w latach 1978-1988. Później otrzymał on
tytuł honorowego prezesa i do końca
swoich dni aktywnie uczestniczył w
życiu kaliskiego związku – dodaje Wojciech Kwiatkowski. Zgodę na realizację
pomysłu zorganizowania memoriału
wyraziła także rodzina Edwarda Pastuszka. Pod koniec 2002 roku rozpoczęto przygotowania i zdecydowano,
że I Memoriał będzie rozgrywany w
Ostrowie Wielkopolskim. W styczniu
2003 roku okazało się, że wysiłek pomysłodawców turnieju przyniósł oczekiwane rezultaty i już rok po śmierci
generała Pastuszka, odbyła się pierwsza
edycja turnieju.
Początek
18 stycznia 2003 roku w pierwszej
edycji turnieju rozegranego w Ostrowie
Wielkopolskim rywalizowało osiem
zespołów: Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski, Polonia Kępno, Centra Ostrów
Wielkopolski, KKS Kalisz, LKS Gołuchów, Jarota Jarocin, Prosna Kalisz
oraz Ostrovia Ostrów Wielkopolski.
Pierwszy turniej im. generała Edwarda Pastuszka zainaugurowano meczem pomiędzy Biały Orzeł Koźmin
Wielkopolski – KKS Kalisz, w którym
triumfowali piłkarze z Koźmina Wielkopolskiego. W pierwszym finale spotkały się zespoły Centry Ostrów Wielkopolski oraz wspomnianego Białego
Orła. Triumfowali piłkarze z Koźmina
Wielkopolskiego, którzy zwyciężyli w finale 5:4. Trzecie miejsce zajęła
występująca wówczas w czwartej lidze Polonia Kępno, która w decydującym spotkaniu 3:2 pokonała Ostrovię
Ostrów Wielkopolski. Dalsze miejsca
zajęły drużyny Prosny Kalisz, Jaroty

Jarocin oraz LKS-u Gołuchów. Ostatnie miejsce w pierwszej edycji turnieju
zajął kaliski KKS. Najskuteczniejszym
zawodnikiem turnieju został Hubert
Oczkowski z Jaroty Jarocin. Tytuł dla
najlepszego bramkarza powędrował w
ręce Mateusza Osiewały z ostrowskiej
Centry. Rangę memoriału podniosła
obecność Michała Listkiewicza – Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej,
który prowadził mecz o Superpuchar.
Zmierzyły się w nim Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski ze zwycięzcą rozgrywanego równolegle w Kaliszu-Szczypiornie Ogólnopolskiego Halowego
Turnieju Służby Więziennej im. generała Edwarda Pastuszka. Po niezwykle
zaciętym pojedynku lepsi okazali się
piłkarze reprezentujący Zarząd Okręgu
Śląskiego Służby Więziennej w Katowicach, którzy dopiero po serii rzutów
karnych pokonali Białego Orła 6:4. W
regulaminowym czasie gry padł remis
3:3. Pierwszy Memoriał im. Generała
Edwarda Pastuszka okazał się sporym
sukcesem, dlatego organizatorzy zdecydowali, że kolejna edycja imprezy
odbędzie się już w następnym roku.
Były turnieje półfinałowe
W 2004 roku, podobnie jak w
pierwszej edycji, w imprezie ponownie
wystąpiło osiem zespołów. Wcześniej
w Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim rozegrano turnieje półfinałowe do II Halowego Turnieju Seniorów im. generała
Edwarda Pastuszka. 11 stycznia 2004
roku w Hali Widowiskowo-Sportowej
Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się pierwszy z dwóch turniejów półfinałowych. Wystąpiło w nim
siedem zespołów. Zwyciężył czwartoligowy Gawin Królewska Wola, który
w finale pokonał Orła Mroczeń 4:2.
Trzecie miejsce zajęli piłkarze drugiego zespołu Polonii Kępno. Na kolejnych miejscach uplasowały się: LZS
Olszowa, Sokół Świba, Płomień Opatów oraz Pogoń Trębaczów. Do turnieju
finałowego awansował Orzeł Mroczeń
i Polonia II Kępno. Tydzień później
rywalizowano w Ostrowie Wielkopolskim w drugim turnieju półfinałowym.
W meczach decydującym o awansie do
turnieju głównego Centra Ostrów Wielkopolski 7:1 rozniosła Czarnych Dobrzyca, a Astra Krotoszyn 5:3 pokonała
Piasta Kobylin. W ostrowskim turnieju
startowała jeszcze Jarota Jarocin, Unia
Szymanowice oraz Iskra Sieroszewice.
25 stycznia 2004 roku osiem drużyn
przystąpiło do rywalizacji w turnieju
głównym.

Kępińskie akcenty turnieju
W 2007 roku po raz pierwszy w
historii Halowy Turniej Seniorów im.
Generała Edwarda Pastuszka gościł w
Kępnie. Współorganizatorem turnieju
sprzed dziesięciu lat była Polonia Kępno, a turniejowe mecze odbywały się
w Hali Widowiskowo-Sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W kępińskim turnieju wystartowały
czwartoligowe zespoły: Mebli Doktór
Czarnylas, Centry Ostrów Wielkopolski, Piasta Kobylin, Białego Orła Koźmin Wielkopolski oraz Ostrovii Ostrów
Wielkopolski. Grono ośmiu zespołów
uzupełniły Polonia Kępno, Sokół Bralin i Orzeł Mroczeń. Aż trzy drużyny
reprezentujące powiat kępiński spisały
się bardzo słabo zajmują ostatnie trzy
miejsca w turnieju. Na pocieszenie
najskuteczniejszym zawodnikiem imprezy został występujący wówczas w
Sokole Bralin, Damian Michalski.
Pozostałe nagrody otrzymali Andrzej
Dziuba z Mebli Doktór Czarnylas
(najlepszy zawodnik) oraz Michał Śliwiński z Centry (najlepszy bramkarz).
Memoriał rozgrywany w Kępnie wygrali piłkarze Mebli Doktór Czarnylas,
którzy w finale pokonali zespł Centry
Ostrów Wielkopolski. Na najniższym
podium kępińskiego turnieju stanęli
piłkarze z Koźmina Wielkopolskiego.
W meczu o Superpuchar wicemistrz
kraju pracowników służby więziennej
– drużyna z Poznania rozbiła zespół z
Czarnegolasu aż 5:0. Kępno, gospodarzem tego prestiżowego turnieju było
jeszcze w 2013 roku. Obok Polonii w
turnieju wystąpił też zespół Orła Mroczeń. Nasze zespoły nie zaliczyły jednak tej imprezy do udanych. Orzeł został sklasyfikowany na piątym miejscu,
z kolei kępińska Polonia uplasowała się
pozycję niżej. Kępińskiemu zespołowi
na otarcie łez pozostała nagroda dla najlepszego bramkarza turnieju, którym
został Bartłomiej Skupień. Jak dotąd
największym sukcesem – z drużyn powiatu kępińskiego – może poszczycić
się Orzeł Mroczeń, który w 2008 roku
podczas szóstej edycji turnieju dotarł
do wielkiego finału, przegrywając w
nim 1:4 z Meblami Doktór Czarnylas.
W drodze do finału podopieczni Marka Wojtasiaka pokonali Centrę Ostrów
Wielkopolski oraz Polonię Kępno. Remisem zakończyło się z kolei grupowe
spotkanie z Białym Orłem Koźmin
Wielkopolski. Na parkiecie hali w Doruchowie szalał Marcin Górecki, który
został najskuteczniejszym piłkarzem
turnieju.		
BAS

HISTORIA TURNIEJU
I Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Ostrów Wlkp. / 18 stycznia 2003 r.)
Klasyfikacja turnieju - 1. KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp., 2. LKS Centra Ostrów Wlkp., 3. KKS Polonia Kępno,
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., 5. KS Prosna Kalisz, 6. JKS Jarota Jarocin, 7. LKS Gołuchów, 8. KKS Kalisz
Najskuteczniejszy zawodnik - Hubert Oczkowski (Jarota Jarocin)
Najlepszy bramkarz - Mateusz Osiewała (Centra)
II Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Koźmin Wielkopolski / 25 stycznia 2004 r.)
Klasyfikacja turnieju - 1. LKS Centra Ostrów Wlkp., 2. KKS Prosna Kalisz, 3. LKS Gołuchów, 4. KS Astra Krotoszyn,
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., 6. KKS Polonia Kępno, 7. KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp., 8. LZS Orzeł Mroczeń
Najlepszy zawodnik - Janusz Maryniak (Astra Krotoszyn)
Najskuteczniejszy zawodnik - Daniel Walczak (Centra)
Najlepszy bramkarz - Maciej Zdrojewski (Polonia Kępno)
III Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Kobyla Góra / 5 lutego 2005 r.)
Klasyfikacja turnieju - 1. KS Astra Krotoszyn, 2. LKS Gołuchów, 3. LKS Doktór Czarnylas, 4. LZS Orzeł Mroczeń,
5. KKS Prosna Kalisz, 6. KS Piast Kobylin, 7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
Najlepszy zawodnik - Janusz Maryniak (Astra Krotoszyn)
Najskuteczniejszy zawodnik turnieju - Ryszard Tomczak (Doktór Czarnylas)
Najlepszy bramkarz - Robert Antochów (Orzeł Mroczeń)
IV Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Ostrów Wlkp. / 28 stycznia 2006 r.)
Klasyfikacja turnieju - 1. LKS Meble Doktór Czarnylas, 2. LKS Centra Ostrów Wlkp., 3. KS Piast Kobylin,
4. KS Astra Krotoszyn, 5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., 6. KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp., 7. LZS Orzeł Mroczeń, 8. KP Calisia Kalisz
Najlepszy zawodnik - Andrzej Dziuba (Meble Doktór Czarnylas)
Najskuteczniejszy zawodnik - Marek Nowicki (Piast Kobylin)
Najlepszy bramkarz - Artur Krzyżostaniak (Piast Kobylin)
V Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Kępno / 21 stycznia 2007 r.)
Klasyfikacja turnieju - 1. LKS Meble Doktór Czarnylas, 2. LKS Centra Ostrów Wlkp., 3. KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp.,
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., 5. KS Piast Kobylin, 6. LZS Orzeł Mroczeń, 7. LKS Sokół Bralin, 8. KKS Polonia Kępno
Najlepszy zawodnik - Andrzej Dziuba (Meble Doktór Czarnylas)
Najskuteczniejszy zawodnik - Damian Michalski (Sokół Bralin)
Najlepszy bramkarz - Michał Śliwiński (Centra)
VI Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Doruchów / 27 stycznia 2008 r.)
Klasyfikacja turnieju - 1. LKS Meble Doktór Czarnylas, 2. LZS Orzeł Mroczeń, 3. KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp.,
4. LKS Jankowy 1968, 5. LKS Centra Ostrów Wlkp., 6. KP Victoria Ostrzeszów, 7. KKS Polonia Kępno, 8. LZS Doruchów
Najlepszy zawodnik - Damian Skrzypczak (Biały Orzeł)
Najskuteczniejszy zawodnik - Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Najlepszy bramkarz - Michał Jaszka (Meble Doktór Czarnylas)
VII Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Gołuchów / 25 stycznia 2009 r.)
Klasyfikacja turnieju - 1. LKS Gołuchów, 2. LKS Centra Ostrów Wlkp., 3. KS Stal Pleszew, 4. KS Piast Kobylin,
5. KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp., 6. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., 7. KS Płomyk Koźminiec, 8. LKS Czarnylas
Najlepszy zawodnik - Dariusz Smoliński (LKS Gołuchów)
Najskuteczniejszy zawodnik - Damian Skrzypczak (Biały Orzeł)
Najlepszy bramkarz - Marcin Żółtek (LKS Gołuchów)
VIII Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Ostrów Wlkp. / 16 stycznia 2010 r.)
Klasyfikacja końcowa - 1. KS Stal Pleszew, 2. LKS Centra Ostrów Wlkp., 3. KS Płomyk Koźminiec, 4. KS Piast Kobylin,
5. LKS Gołuchów, 6. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., 7. KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp., 8. LKS Czarnylas
Najlepszy zawodnik - Robert Zaworski (Stal Pleszew)
Najskuteczniejszy zawodnik - Paweł Świtała (Płomyk Koźminiec)
Najlepszy bramkarz - Krystian Anioł (Centra)
IX Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Kobylin / 22 stycznia 2011 r.)
Klasyfikacja końcowa - 1. LKS Centra Ostrów Wlkp., 2. KS Piast Kobylin, 3. KS Płomyk Koźminiec, 4. GKS Jaraczewo,
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., 6. LKS Gołuchów, 7. KKS Astra Krotoszyn, 8. KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
Najlepszy zawodnik - Tomasz Kempiński (Piast Kobylin)
Najskuteczniejszy zawodnik - Damian Grzeszczyk (Centra)
Najlepszy bramkarz - Krystian Anioł (Centra)
X Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Ostrów Wlkp. / 22 stycznia 2012 r.)
Klasyfikacja końcowa - 1. LKS Centra Ostrów Wlkp., 2. LKS Gołuchów, 3. KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp.,
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp., 5. KS Opatówek, 6. KS Stal Pleszew, 7. KS Piast Kobylin, 8. KP Victoria Ostrzeszów
Najlepszy zawodnik - Dariusz Smoliński (LKS Gołuchów)
Najskuteczniejszy zawodnik - Tomasz Adamczyk (Centra)
Najlepszy bramkarz - Alan Filipiak (Centra)
XI Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Kępno / 27 stycznia 2013 r.)
Klasyfikacja końcowa - 1. KP Victoria Ostrzeszów, 2. Centra Ostrów Wlkp., 3. BS Płomyk Jarota II Jarocin,
4. KS Piast Kobylin, 5. LZS Orzeł Mroczeń, 6. KKS Polonia Kępno, 7. LKS Gołuchów, 8. Pogoń Nowe Skalmierzyce
Najlepszy zawodnik - Dariusz Szczepaniak (Victoria Ostrzeszów)
Najskuteczniejszy zawodnik - Piotr Andrzejczak (Jarota II Jarocin)
Najlepszy bramkarz - Bartłomiej Skupień (Polonia Kępno)
XII Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Raszków / 25 stycznia 2014 r.)
Klasyfikacja końcowa - 1. Biały Orzeł Koźmin Wlkp., 2. LKS Gołuchów, 3. Centra Ostrów Wlkp., 4. BS Płomyk Jarota II Jarocin,
5. KS Stal Pleszew, 6. KP Victoria Ostrzeszów, 7. Barycz Janków Przygodzki, 8. LKS Raszkowianka Raszków
Najlepszy zawodnik - Dawid Guźniczak (Biały Orzeł)
Najskuteczniejszy zawodnik - Bartłomiej Ziembiński (Biały Orzeł)
Najlepszy bramkarz - Henryk Lis (Raszkowianka Raszków)
XIII Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Pleszew / 24 stycznia 2015 r.)
Klasyfikacja końcowa - 1. Biały Orzeł Koźmin Wlkp., 2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce, 3. Centra Ostrów Wlkp.,
4. KS Piast Kobylin, 5. LKS Gołuchów, 6. KS Stal Pleszew, 7. KP Victoria Ostrzeszów, 8. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie
Najlepszy zawodnik - Bartłomiej Ziembiński (Biały Orzeł)
Najskuteczniejszy zawodnik - Radosław Dolata (Victoria Ostrzeszów)
Najlepszy bramkarz - Marcin Ludwikowski (Pogoń Nowe S.)
XIV Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Krotoszyn / 16 stycznia 2016 r.)
Klasyfikacja końcowa - 1. Biały Orzeł Koźmin Wlkp., 2. Centra Ostrów Wlkp., 3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce,
4. KS Stal Pleszew, 5. KS Piast Kobylin, 6. LKS Gołuchów, 7. KKS Astra Krotoszyn, 8. MLKS Odolanovia Odolanów
Najlepszy zawodnik - Szymon Strączkowski (Centra)
Najskuteczniejszy zawodnik - Przemysław Skibiszewski (LKS Gołuchów)
Najlepszy bramkarz - Sebastian Kmiecik (Biały Orzeł)
XV Halowy Turniej Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka (Kalisz / 18 grudnia 2016 r.)
Klasyfikacja końcowa - 1. JKS Jarota Jarocin, 2. LKS Gołuchów, 3. Biały Orzeł Koźmin Wlkp., 4. Centra Ostrów Wlkp.,
5. KS Prosna Kalisz, 6. KKS Kalisz, 7. KP Victoria Ostrzeszów, 8. KKS Polonia Kępno
Najlepszy zawodnik - Jędrzej Ludwiczak (Jarota Jarocin)
Najskuteczniejszy zawodnik - Michał Balcerzak (Prosna Kalisz)
Najlepszy bramkarz - Marcin Żółtek (LKS Gołuchów)
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Sport

rozmaitości
Kolarstwo >>> Kolarze UKS Sport Bralin wystartowali w dwóch imprezach. Reprezentanci bralińskiego klubu ukończyli je bez większych sukcesów, ale na miejscach w ścisłej
czołówce

ZIMOWY RAPORT
Mimo że do rozpoczęcia rundy wiosennej jeszcze bardzo daleko, trenerzy oraz piłkarze zespołów z regionów kończą już układać plany
na mozolny okres budowania formy na decydującą część rozgrywek.
Jeszcze więcej pracy niż zawodnicy mają aktualnie prezesi klubów,
którzy szukają zarówno wzmocnień, jak i nowych źródeł finansowania. Poniżej przedstawiamy ligowy raport z przygotowań klubów do
okresu przygotowawczego.

KKS Polonia Kępno

W czołówce Orlen Pucharu Polski
Czwórka zawodników UKS Sport Bralin wzięła udział w VIII serii Orlen Pucharu Polski w
Toszku. Na błotnistej, trudnej technicznej trasie juniorki młodsze z Bralina, Milena Drelak
i Weronika Przewdzięk wywalczyły kolejno szóste i jedenaste miejsce.
Drugi był natomiast trener Dariusz Drelak, który stanął na podium
kategorii Masters. Z kolei startujący
w juniorach Karol Przewdzięk zajął
pechowe czwarte miejsce. Nie obyło
się jednak bez przeszkód. Milena
Drelak na pierwszym starcie zaliczyła upadek i była bardzo rozgoryczona.

Z własnej winy zaliczyła przewrotkę,
po której spadł jej łańcuch . Zawodniczka z Bralina jechała w tym momencie na czwartej pozycji i walczyła
o miejsce na podium. Straciła przez to
kilka cennych sekund i spadła na szóstą lokatę. Drugi dzień był kolejnych
ciężkim ściganiem na trasie Super

Pucharu Polski w Gościecinie. Po raz
kolejny kolarze Bralina pokazali się z
dobrej strony. Milena Drelak była piąta, Weronika Przewdzięk dziewiąta,
Dariusz Drelak dojechał jako piąty, a
Karol Przewdzięk zmagania zakończył na dziewiątym miejscu.
BAS

Piłka nożna >>> Departament Rozgrywek Krajowych PZPN organizuje rozgrywki o
Puchar Prezesa PZPN w dwóch kategoriach wiekowych: U-12 i U-11. Za nieco ponad
tydzień w okręgu kaliskim odbędzie się pierwszy etap eliminacji

Zagrają o Puchar Prezesa PZPN
Decyzją Departamentu Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, tej zimy
odbędą się ogólnopolskie rozgrywki halowe o Puchar Prezesa w kategoriach U-11 (rocznik 2007) i U-12 (rocznik 2006). Turnieje eliminacyjne na szczeblu okręgu kaliskiego odbędą się już 16 grudnia w Ostrowie Wielkopolskim.
Związki wojewódzkie zobligowane zostały do wyłonienia najlepszych drużyn na swoim terenie, które
wezmą udział w turnieju finałowym,
zaplanowanym na 17-18 lutego 2018
roku w Warszawie (koszty udziału drużyn będzie pokrywał Polski
Związek Piłki Nożnej). Wydział
Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego ZPN podjął decyzję o rozegraniu dwustopniowych
eliminacji, mających na celu wyłonienie najlepszych zespołów w okręgach
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(grudzień), a następnie turnieju o
mistrzostwo Wielkopolski i udział w
finale krajowym (styczeń). Turnieje w
okręgu kaliskim rozegrane zostaną w
sobotę, 16 grudnia w hali Szkoły Podstawowej nr 14 przy ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Od
9 do 13 ma parkiecie zameldują się
zespoły z kategorii U-11, złożone z
chłopców urodzonych w 2007 roku.
O przepustkę do dalszych gier powalczą: Antonio Jarocin, Calisia Kalisz,
Jarota Jarocin, Ostrovia Ostrów Wiel-

kopolski, Akademia Talentów Krotoszyn, Łużyczanka Kuźnica Grabowska, Marcinki Kępno oraz Akademia
Piłkarska Ostrzeszów. W godzinach
od 14 do 18 na parkiecie zameldują
się piłkarze urodzeni w 2006 roku.
W kategorii U-12 zagrają: Akademia Reissa Jarocin, Calisia, KKS
Włókniarz 1925 Kalisz, Pogoń Nowe
Skalmierzyce, Ostrovia Ostrów Wielkopolski, Marcinki Kępno, KKS sp.
Kalisz i Łużyczanka Kuźnica Grabowska.			
BAS
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Jeden z czołowych zespołów czwartej ligi już przed tygodniem ogłosił niemal dokładny plan przygotowań do rundy rewanżowej obecnego sezonu. Drużyna prowadzona przez Bogdana Kowalczyka przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie w pierwszej połowie stycznia przyszłego roku.
W notatniku trenera znalazło się siedem terminów, w których biało-niebiescy rozegrają mecze
kontrolne. Pierwszym przeciwnikiem będzie występujący w opolskiej czwartej lidze LZS Starowice
Dolne, z którym piłkarze z Alei Marcinkowskiego zmierzą się na boisku ze sztuczną nawierzchnią
Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Spotkanie zaplanowano już na 27 stycznia. Siedem dni
później biało-niebiescy rozegrają drugą potyczkę kontrolną. Rywalem kępnian będzie Hetman
Byczyna, reprezentant Opolskiej Klasy Okręgowej. Kolejnym rywalem kępnian w meczach kontrolnych będzie Zawisza Pajęczno, z którą Polonia zmierzy się 10 lutego. W lutym przyszłego roku do
Kępna zawita jeszcze KS Opatówek i Zefka Kobyla Góra. Spotkania z przedstawicielami Kaliskiej
Klasy Okręgowej zostaną rozegrane 17 i 24 lutego. Po tych spotkaniach na piłkarzy z Alei Marcinkowskiego czekać będą jeszcze starcia z Pogonią Oleśnica (3 marca) oraz z WKS-em Wieluń (10
marca). Będzie to próba generalna przed startem rozgrywek ligowych. Biało-niebiescy zmagania o
punkty rozpoczną w sobotę, 17 marca od wyjazdowego starcia z Kanią Gostyń. Pierwsze spotkanie
w 2017 roku, w roli gospodarza gracze z Kępna rozegrają 24 marca z LKS-em Gołuchów.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.

Piłkarze Ostrovii zanotowali bardzo udany finisz w rozgrywkach czwartoligowych. Ostrowianie
wygrali pięć z sześciu ostatnich meczów. W efekcie biało-czerwoni dołączyli do ligowej czołówki.
Z dorobkiem 32. punktów podopieczni trenera Marcina Kałuży zajmują czwarte miejsce w tabeli
grupy południowej. Ostrowianie czternaście punktów zdobyli u siebie. Z wyjazdów przywieźli natomiast osiemnaście oczek. Z dorobkiem siedmiu goli najskuteczniejszym zawodnikiem jest Tomasz
Kempiński. Po tegorocznych meczach ostrowski zespół traci osiem punktów do prowadzącej Victorii
Września, która w dorobku ma czterdzieści punktów.

JKS Jarota Jarocin

Jarota Jarocin w ostatnim meczu ligowym w tej rundzie zremisował 1:1 z Bałtykiem Gdynia. Tym
samym jarocinianie zakończyli rundę jesienną na trzynastym miejscu w trzecioligowych rozgrywkach. Jarota na koncie ma 17. punktów. Na ten skromny dorobek złożyły się cztery mecze wygrane, pięć zremisowanych i osiem przegranych. Trener Marcin Woźniak, mimo że jego umowa
z klubem wygasa z końcem roku, to ma już plan na rundę rewanżową, w drużynie pojawią się
nowi gracze, jednym z nich ma być Mikołaj Marciniak z Astry Krotoszyn. Póki co, w Jarocinie trwa
wymiana sztucznej nawierzchni na boisku bocznym jarocińskiego stadionu. Trawa jest produkcji
belgijskiej, a jej powierzchnia to ponad osiem tysięcy metrów kwadratowych. Całość podsypana
została 260 tonami piasku. Wymiana murawy trwa również na płycie głównej, gdzie naturalna
trawa będzie wymieszana z tą hybrydową. Boisko zostało uzupełnione o system nawodnienia,
naturalna trwa z rolki ma się tutaj pojawić już za kilka dni. Na obiektach spółki Jarocin Sport, na
tyłach basenu gmina wybuduje też lodowisko, jednak z poślizgiem, bo ta atrakcja miała cieszyć
mieszkańców już tej zimy.

