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Burmistrz versus strażacy,
czyli eskalacja konfliktu

Spokojnych i pogodnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń
w Nowym Roku wszystkim
Klientom, Kontrahentom
oraz Pracownikom
życzy
Zarząd „Intermarche” Kępno

Konflikt pomiędzy burmistrzem Piotrem Psikusem a Ochotniczą Strażą Pożarną
w Kępnie eskaluje. Strażacy w emocjonalnych wypowiedziach skarżą się na postępowanie włodarza. Z kolei burmistrz emocjami tłumaczy ton rozmów prowadzonych
z przedstawicielami kępińskiej OSP. Tylko czy to właśnie emocje powinny stanowić
dominantę dyskursu publicznego, w którym obie strony powołują się na dobro społeczności lokalnej?
str. 5

Możdżanowska Druhowie doczekali się
Uwaga Czytelnicy!!!
nowego
samochodu
w klubie
Zapraszamy na nowy portal
społeczno-kulturalny
regionu kępińskiego

parlamentarnym PiS

str. 2

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
str. 4

„Florian” pojedzie do akcji

str. 13

- aktualności z regionu,
- eWydanie naszej gazety,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium.

Wiadomości

informacje
Parlamentarzystka Andżelika Możdżanowska sekretarz stanu w
Ministerstwie Rozwoju oraz pełnomocnikiem rządu ds. małych
i średnich przedsiębiorstw, do tej pory niezależna dołączyła do
klubu poselskiego Prawa i Sprawiedliwości

Możdżanowska
w klubie PiS

We wtorek, 12 grudnia, Andżelika Możdżanowska oficjalnie potwierdziła, że dołącza do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczyła,
że w „drużynie” premiera Mateusza
Morawieckiego, „pracuje już ponad
miesiąc”. Informacje te na Twitterze
potwierdziła oficjalnie rzecznik klubu Beata Mazurek - Do Klubu PiS
dołączyła Andżelika Możdżanowska
i Zbigniew Gryglas. – Nie da się, tak
jak w meczu piłkarskim, grać w innej koszulce w jednym zespole i iść

po zwycięstwo dla strategii odpowiedzialnego rozwoju, bezpiecznego
rozwoju – skomentowała swój akces
do klubu PiS na antenie TVP Info
Ponadto po poniedziałkowych
wyborach do Komitetu Terenowego
PiS w Kępnie nowym przewodniczącym został Zenon Kasprzak. Natomiast w skład Zarządu tutejszego PiS
weszli: Alicja Śniegocka, Aneta Rabiega, Robert Kieruzal i Wojciech
Słupianek.
m

Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że 11 grudnia 2017 r.
zmarła nasza kochana Córka i Mama

śp.

Barbara Józefowicz.
Pogrzeb rozpocznie się mszą św. w piątek
5 grudnia 2017 r. o godz. 13:00 w kaplicy
na nowym cmentarzu w Bralinie.
Pogrążona w smutku rodzina Zmarłej.

Dzień Seniora w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
Kępno – Koło Południe

Seniorzy wciąż młodzi duchem

22 listopada br. w Kępińskim
Ośrodku Kultury Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy Kępno – Koło Południe zorganizował dla swoich podopiecznych uroczystość z okazji Dnia
Seniora.
Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter, bowiem w części
oficjalnej odbyło się walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Koła Południe PZERiI. Wszystkich obecnych
na zebraniu powitała przewodnicząca
Koła Bożena Tomalik. Przewodniczącego i sekretarza zebrania wybrano jednogłośnie. Sprawozdanie z
działalności Koła Południe za okres
od 2013 do 2016 roku odczytała przewodnicząca Koła, szczegółowo omawiając zrealizowane zadania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
wyłoniono nowy Zarząd Koła, którego przewodniczącą, po raz kolejny,
została B. Tomalik.
I przyszła pora na „Dzień Seniora”. Nowo wybrana przewodnicząca
Koła B. Tomalik przywitała wszystkich podopiecznych i zaproszonych
gości. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie reprezentował burmistrz Piotr
Psikus, który witając seniorów, skierował do nich kilka słów. - Jesteście
wyjątkowymi osobami, z dużą wiedzą
i życiowym doświadczeniem. Godna
podziwu jest wasza nieustanna chęć

spotkań, a przede wszystkim radość
i optymizm – podkreślał. Kępiński
Ośrodek Kultury reprezentowała
dyrektor Anna Niesobska, a Zarząd
Rejonowy PZERiI – Maria Jasnowska. Goście życzyli seniorom długich
lat życia w zdrowiu, pełnych radości,
ciepła, pogody ducha, uśmiechu na
twarzy oraz szacunku i miłości najbliższych. Troska o ludzi starszych

teresowny wkład w życie drugiego
człowieka.
Jak zawsze u seniorów świętujący i przybyli goście mogli się delektować wspaniałym obiadem, słodkim
poczęstunkiem i pyszną kolacją. Do
tańca tym razem zaprosił zebranych
Ryszard Nowak, dzięki któremu
przy dźwiękach starych przebojów
bawili się zarówno emeryci, jak i za-

Nowo wybrany Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy Kępno – Koło Południe

jest miarą wdzięczności człowieka do
człowieka. Wdzięczność jest trudno
ubrać w słowa i wtedy proste „dziękuję” zawiera wszystko, co chcemy
wyrazić. I takie właśnie „dziękuję”
złożyła dla całego Zarządu Koła, jego
przewodniczącej oraz pań z kuchni
Renata Spychalska, za ich bezin-

proszeni goście. To był bardzo udany
dzień dla kępińskich seniorów, panowała radosna, rodzinna atmosfera, a
kilka spędzonych razem godzin minęło jak jedna chwila. Spotkanie dofinansował burmistrz miasta i gminy
Kępno P. Psikus.
Beata Michalczyk

Władze i przedstawiciele wszystkich gmin powiatu kępińskiego spotkali się 11 grudnia
w Starostwie Powiatowym celem powołania Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości. Zadaniem Komitetu będzie koordynacja i zaplanowanie wszystkich wydarzeń związanych z tak ważnym dla naszego kraju jubileuszem

Powołano komitet dla Niepodległej

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci

śp.

Barbary Józefowicz.
Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłej oraz Jej bliskim
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Do prac w nim zaproszeni zostaną także przedstawiciele organizacji
pozarządowych i instytucji kultury.
W spotkaniu uczestniczyli: wicestarosta kępiński - Grażyna Jany,
wójt gminy Baranów - Bogumiła Lewandowska Siwek, wójt gminy Bralin - Roman Wojtysiak, wójt gminy
Łęka Opatowska - Adam Kopis, sekretarz Urzędu Gminy Rychtal - Elżbieta Łubieńska-Kopeć, sekretarz
Gminy Trzcinica - Renata Ciemny
oraz sekretarz Gminy Perzów - Weronika Urbańska. Gminę Kępno reprezentowały: Sylwia Gruszka oraz
Joanna Karwan. W spotkaniu wzięli udział także naczelnik Wydziału
Zarządzania Projektami i Promocji
Powiatu - Marcin Wiśniewski oraz
Dariusz Baranowski.
Kolejne spotkanie komitetu zaplanowano w miesiącu lutym. Do
tego czasu znane będą już plany po-

szczególnych samorządów związane
z organizacją konkretnych przedsięwzięć związanych z obchodami
100-lecia odzyskania Niepodległości. - 11 listopada to święto szeroko
pojmowanego patriotyzmu - powiedziała wicestarosta kępiński, G. Jany.
- To także czas, w którym powinni-

śmy prezentować ogólnonarodową
wspólnotę. Chcemy więc, by w uroczystości związane z tą szczególną
dla wszystkich Polaków rocznicą
zaangażowały się wszystkie samorządy, a nasze działania były spójne i
miały wyjątkowy charakter.
Oprac. m

Pierwsze spotkanie komitetu obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości
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6 grudnia, w mikołajki, kępińscy bibliotekarze obdarowywali mieszkańców Kępna książkami

Już po raz piętnasty w Kępnie zorganizowana została gala z okazji Dnia Pracownika
Budownictwa

Wasza biblioteka

Jubileuszowe i mikołajkowe z prezentami mikołajkowymi
obchody święta budowlańców
W tym roku uroczyste spotkanie
organizowane przez Stowarzyszenie
Pracowników Budownictwa odbyło
sie 8 grudnia w restauracji „Kamiński a Zdrowie”, gości zaś powitały
słowa – Mówią, że to Bóg stworzył
świat, resztę stworzyli budowlańcy.
Z okazji obchodów Dnia Budowlańca przyznane zostały wyróżnienia
zasłużonym pracownikom budownictwa. 16 listopada odbyło się posiedzenie kapituły SPB. Wyniki obrad
zaprezentował starszy kapituły Jerzy Stodolny. Kapituła postanowiła
wyróżnić za całokształt pracy zawodowej Andrzeja Rozwadowskiego

oraz Piotra Witczaka. Odstąpiono
natomiast od wyróżnienia inwestycji
budowlanych, bowiem, jak uzasadniał starszy kapituły, wiele interesujących przedsięwzięć realizowanych
na terenie powiatu kępińskiego znajduje się w fazie budowy. Po zaprezentowaniu sylwetek nagrodzonych
przez Marka Kozioła i Mirosławę
Malinowską, A. Rozwadowski i P.
Witczak odebrali pamiątkowe statuetki.
Gratulacje i słowa uznania nagrodzonym i wszystkim budowlańców z
okazji ich święta złożyli zaproszeni
goście - wójt gminy Trzcinica Grze-

gorz Hadzik oraz przedstawiciele
gminy Bralin i Łęka Opatowska –
Wszystkim państwu chciałbym życzyć wielu sukcesów w nowym 2018
roku, kolejnych realizacji i zadowolenia na każdym obszarze działania,
czy to administracja, nadzór, wykonanie czy projektowanie – mówił
wójt G. Hadzik.
Organizatorzy przygotowali niespodziankę, zapraszając wszystkich
obecnych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, nietypowego, bo w czapkach Mikołaja. Spotkanie zakończyła
wspólna kolacja.
bem
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Dyrektor biblioteki Magdalena
Wieczorek wraz ze swoją zastępczynią Dorotą Paszko wyruszyły
na kępiński Rynek, by obdarować
mieszkańców prezentem mikołajkowym w postaci książki. Podarunki
zachęcały do odwiedzenia Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie i wypożyczania kolejnych lektur,
a także zapoznania się z nową stroną
internetową biblioteki. Akcja ta miała na celu promowanie czytelnictwa,
ale też pokazanie, że biblioteka to nie
tylko cztery ściany wypożyczalni.
Wychodząc w przestrzeń miejską,
bibliotekarze nie tylko zachęcali ich
do korzystania z zasobów bibliotecznych, ale też promowali nową stronę

internetową, która pozwala uczestniczyć w życiu biblioteki. Strona internetowa www.waszabiblioteka.pl
to kolejny mikołajkowy prezent, wytarowała bowiem właśnie 6 grudnia.
We wszystkich książkach – prezentach wklejona była karteczka z logo
biblioteki i adresem nowej strony.
Wręczane książki pochodziły z
darów lub z likwidowanych filii bibliotecznych. Były wśród nich same
poczytne tytuły, skrupulatnie wybierane przez pracowników. Wszystkie
upominki rozeszły się w kilkanaście
minut, a akcja spotkała się ze sporym
zainteresowaniem i przyjazną reakcją
mieszkańców.
Oprac. bem

ZUS wysyła do przedsiębiorców indywidualne numery rachunków do opłacania składek
Jesteś przedsiębiorcą i opłacasz składki? Od przyszłego roku będziesz je opłacać
zwykłym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Otrzymasz go z ZUS
do końca 2017 roku.
Do końca tego roku ZUS wyśle do każdego przedsiębiorcy list polecony z informacją o nadanym dla niego – jako płatnika składek – numerze rachunku składkowego.
Ważne! Jeśli do końca grudnia br. nie dostaniesz takiej przesyłki, jak najszybciej skontaktuj się z najbliższą placówką ZUS lub zadzwoń – tel. 22 560 16 00
(Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS). Gdy zmieniłeś dane adresowe, koniecznie
poinformuj o tym ZUS.
Jedna wpłata od nowego roku
1 stycznia 2018 roku dotychczasowe rachunki do wpłaty składek zostaną zamknięte. Każdy przedsiębiorca będzie wpłacał składki na swój indywidulany numer rachunku. Będzie to jedna wpłata – suma składek na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. To ułatwi przedsiębiorcom opłacanie składek.
Od nowego roku składki będzie można opłacać zwykłym przelewem. W przelewie
trzeba będzie podać swój numer rachunku składkowego. Nie będzie trzeba podawać danych identyfikacyjnych, np. NIP, REGON czy PESEL oraz informacji o tym,
za jaki okres i jakie składki się opłaca.
Jak ZUS będzie rozliczać wpłaty
Od 2018 roku zmieni się też sposób rozliczania wpłat. ZUS otrzyma jedną wpłatę. Rozdzieli ją proporcjonalnie pomiędzy wszystkie ubezpieczenia i fundusze, na które przedsiębiorca opłaca składki. Wpłata, która przypada na dane ubezpieczenie lub fundusz,
w pierwszej kolejności pokryje najstarsze należności wraz z odsetkami za zwłokę.
Co z zaległościami składkowymi
Od nowego roku przedsiębiorca, który ma zaległości wobec ZUS, nie będzie mógł opłacać tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne, aby np. korzystać ze świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli ktoś nie może spłacić na raz
całego zadłużenia, a nadal chce polegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu,
może skorzystać z układu ratalnego. Przedsiębiorca, który terminowo będzie spłacał
raty zadłużenia i bieżące składki, zostanie objęty tym ubezpieczeniem i będzie mógł
korzystać ze świadczeń.
Jak sprawdzić swój numer rachunku składkowego
Przed pierwszym przelewem składek w nowym roku każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy jego numer rachunku składkowego jest poprawny. Można to
zrobić wchodząc na stronę www.eskladka.pl.

www.eskladka.pl
Centrum Obsługi Telefonicznej: 22 560 16 00
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Koncert charytatywny „Podzielmy się miłością” zorganizowany dla Przemka Słupianka

Dzięki ofiarności wielu osób udało się zgromadzić 2.840 zł na dalszą
rehabilitację Przemka. - Pozyskane środki finansowe wykorzystamy
na prywatną rehabilitację naszego
syna, dzięki której Przemek może
skutecznie walczyć ze swoją niepełnosprawnością. Wszyscy doskonale wiedzą, ile to wszystko kosztuje.
Sami nie dalibyśmy rady zapewnić
Przemkowi takiej rehabilitacji, jaką

ma teraz. Cały czas modlimy się o
zdrowie dla niego i o to, aby starczyło nam tych środków jak najdłużej
– mówi D. Słupianek. - To ogromny
dar serca, który zapamiętamy szczególnie. Kłaniamy się nisko i dziękujemy wszystkim za wszelką pomoc!
„Miłość rodzi się w sercu, wyraża się
słowem, ale żyje czynem” – podsumowali bliscy Przemka.
KR

- PODZIĘKOWANIE -

Dar ludzi wielkiego serca
3 grudnia br. w kościele pw.
św. Marcina w Kępnie odbył się
koncert charytatywny „Podzielmy
się miłością” zorganizowany dla
Przemka Słupianka. Inicjatorem
wydarzenia i jedną z prowadzących
była Sylwia Urbańska, która wraz
ze swoimi koleżankami opracowała
przebieg imprezy.
W trakcie koncertu została przeprowadzona zbiórka przeznaczona
na rehabilitację 27-letniego Przemka, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał złamania
kręgosłupa i uszkodzenia rdzenia
kręgowego. P. Słupianek poddawa-

ny jest rehabilitacji w prywatnym
Zakładzie Rehabilitacji Ruchowej
Uszkodzeń Kręgosłupa „AKSON”
we Wrocławiu. Jest to specjalistyczny ośrodek specjalizujący się wyłącznie w rehabilitacjach po uszkodzeniach rdzenia kręgowego. - W
życiu każdej osoby niepełnosprawnej i rodziny zmagającej się z niepełnosprawnością najbliższej osoby
każdy gest dobroci wnosi nadzieję i
wiarę w lepszą przyszłość i lepsze
jutro – podkreśla ojciec Przemka,
Dariusz Słupianek.
Podczas koncertu wystąpił zespół
„Soli-Deo” z Sieradza, który wykonał

swoje autorskie utwory i aranżacje. Tematem przewodnim koncertu była
miłość, za którą uwielbiamy Pana.
Koncert był widowiskiem muzyczno-słownym, albowiem organizatorzy i wykonawcy taki projekt obrali
i wierzyli, iż będzie to wydarzenie
kulturalno-duchowe – wyjaśnił D.
Słupianek. Zespół zabrał słuchaczy
w podróż zarówno sentymentalną,
jak i pełną duchowych uniesień i
wzruszeń. Członkowie „Soli-Deo”
wierzyli, że spędzony czas napełnił
wszystkich dobrą energią oraz pozwolił choć na chwilę zapomnieć o
codziennych troskach.

OSP Kępno otrzymało nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy

W imieniu organizatorów Koncertu Charytatywnego „Podzielmy się
miłością” zorganizowanego dla Przemka Słupianka pragniemy podziękować wszystkim ludziom ogromnego i szlachetnego serca za wsparcie, zaangażowanie, bezinteresowność oraz aktywne włączenie się w wielkie dzieło,
ratując zdrowie i przyszłość Przemka. Dziękujemy wszystkim serdecznie
za przybycie na koncert. Dzięki mojej przyjaciółce Sylwii Urbańskiej mogliśmy wszyscy uczestniczyć w tym pięknym przedstawieniu. Obiecała mi,
że taki koncert dla Przemka zrobi w Kępnie i dotrzymała słowa – dziękuję bardzo! Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca (nie
jesteśmy w stanie wymienić wszystkich) za pomoc duchową i finansową
wszystkim firmom i osobom prywatnym.
Dziękujemy: Zespołowi „Soli-Deo” z Sieradza, firmie „Pagost – Bracia
Walewscy” za nagłośnienie i oświetlenie koncertu, proboszczowi ks. Jerzemu
Palpuchowskiemu za udostępnienie kościoła i domu katolickiego, właścicielowi restauracji „Kamiński a Zdrowie” Panu Marianowi Kamińskiemu za
poczęstunek dla wszystkich uczestników koncertu, Zakładowi Fotograficznemu „Foto-adamscy” Państwu Basi i Markowi Adamskim oraz ich synom
za drukowanie plakatów, wizytówek i podziękowań, Zakładowi Poligraficznemu „Madruk2”, Panu Tomaszowi Walewskiemu, Panu Mikołajowi Klupś,
redakcji „Tygodnika Kępińskiego” i „Radia SUD”, cukierni „Marek Gagatek”, Pani Agnieszce z cukierni „Gagatek”, Pani Violetcie Korbańskiej,
Państwu Katarzynie i Zbigniewowi Mikołajczakom, Pani Weronice Urbańskiej, Pani Magdalenie Siudy, Pani Cyryli Pietrus, Pani Iwonie Witczak oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą działalność i łączyli
się z nami, niosąc pomoc Przemkowi.
Pragniemy także z całego serca podziękować wszystkim, którzy podali
nam i naszemu synowi Przemkowi pomocną dłoń i ofiarowali 1 % podatku.
Mamy świadomość, że potrzebujących właśnie takiej pomocy jest bardzo
wielu, dlatego jesteśmy bardzo wzruszeni Państwa dobrocią i wrażliwością.
Liczymy na dalszą pamięć i wsparcie w przyszłym roku podatkowym.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Beata i Dariusz Słupianek
Więcej informacji na temat Przemka i jego rehabilitacji
można przeczytać na stronie:
https://www.facebook.com/search/top/?q=pomoc%20dla%20przemka

Dzięki odnalezionemu artykułowi z gazety sprzed 100 lat,
przenieśmy się do ówczesnego Kępna i poczujmy przedświąteczną atmosferę tamtego czasu

Sto lat temu w Kępnie

Druhowie doczekali się nowego samochodu
Dla druhów z OSP Kępno tegoroczne mikołajki były
wyjątkowe i niezapomniane. 6 grudnia br. do kępińskiej
jednostki OSP dotarł od dawna upragniony i wyczekiwany, nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
Nowy nabytek jednostki to średni samochód marki
Renault Range D16 typu GBA, z 6-osobową kabiną, napędem 4 na 4 oraz zbiornikiem na wodę o pojemności
3.000 l. Samochód kosztował 800.000 zł. Połowę kosz-
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tów pokryła Gmina Kępno, a drugą połowę stanowiła
dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Auto przyjechało bez wyposażenia,
jednak strażacy będą starali się je doposażyć.
Nowy wóz ma służyć mieszkańcom całej gminy.
Życzymy jednak strażakom, aby wyjazdów było jak
najmniej, a samochód wykorzystywany był tylko do
ćwiczeń.					
KR
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22 grudnia 1917 roku „Kurier
Poznański” pisał: „Walne zebranie
Towarzystwa Czytelni Ludowych na
powiat kępiński odbyło się 16. bm.
o godz. 3. w Domu Katolickim. Zebranie zagaił i przewodniczył mu
prezes p. Karłowski. Sprawozdanie
skarbniczki i sekretarki, w miejsce
p. Szafarkiewiczowej, która wytłumaczyła swą nieobecność, odczytała
p. Karłowska. Dochodu było 1859,35
marek, rozchodu 329,86 marek.
Przechodzi na rok następny 1529,49
marek. Potem bibliotekarka p. Wężykówna czyta swoje sprawozdanie,
z którego dowiadujemy się, że w 30
bibliotekach było 2954 książek, 1121
czytelników wypożyczyło 15502 tomów. Referat z Sejmiku Oświatowego
zdał ks. proboszcz Kujawski z Olszowy, poczem wygłosił ks. proboszcz
Nowicki ze Słupi odczyt «O potrzebie oświaty». Udział w walnem zebraniu nie był liczny, szczególnie nie
dopisała ludność z miasta. Pod tym
względem Kępno nie jest zresztą odosobnione. − Jak nam donoszą z prowincji, w jednym z małych miasteczek
śpiączką umysłową dotkniętych, za-

mierzają walne zebranie T.C.L. urozmaicić różnemi występami, i przez to
ściągnąć publiczność. − Myśl ta jest
zupełnie zdrowa i niewątpliwie osiągnie swój cel”.
Wśród wymienionych w artykule
kępińskich działaczy TCL są znane
i zasłużone dla regionu osoby: aptekarz Edmund Karłowski i jego żona
Teodozja, księża Walenty Nowicki
(1871-1953) i Hieronim Kujawski
(1862-1921) oraz pochodząca z ziemiańskiej rodziny z Myjomic Józefa Wężykówna (1873-1932), m. in.
działaczka oświatowa. Najmniej dziś
znaną z grona ówczesnych działaczy
jest chyba Zofia Szafarkiewiczówna
(1871-1948). Była jednym z ośmiorga
dzieci Juliana Rudolfa (1824-1901)
i Anieli z Łukomskich (1835-1914).
Julian Szafarkiewicz ukończył z tytułem doktora prawo we Wrocławiu,
był sędzią w Poznaniu, uczestniczył
w powstaniu styczniowym. Później
przez kilkanaście lat pracował jako
adwokat w Kępnie, a od 1879 roku w
Ostrowie Wielkopolskim.
Oprac. Piotr Kokociński

Aktualności

wiadomości

Kolejna odsłona sporu Ochotniczej Straży Pożarnej z burmistrzem miasta i gminy Kępno

Burmistrz versus strażacy, czyli eskalacja konfliktu

Konflikt pomiędzy burmistrzem
Piotrem Psikusem a Ochotniczą
Strażą Pożarną w Kępnie eskaluje.
Strażacy w emocjonalnych wypowiedziach skarżą się na postępowanie
włodarza. Z kolei burmistrz emocja-

ki konne, które tu są, utrzymujemy
my. Przez 26 lat płacimy za wodę gaśniczą, utrzymujemy całą jednostkę,
doprowadziliśmy za własne pieniądze gaz – podkreślał prezes, wspominając też o przeprowadzonych re-

Prezes OSP w Kępnie
G. Błażejewski

mi tłumaczy ton rozmów prowadzonych z przedstawicielami kępińskiej
OSP. Tylko czy to właśnie emocje powinny stanowić dominantę dyskursu
publicznego, w którym obie strony
powołują się na dobro społeczności
lokalnej?
W sobotę, 9 grudnia br., kiedy
na kępińskim Rynku trwał Jarmark
Bożonarodzeniowy, w oddalonej o
kilkaset metrów remizie przy ulicy
Kościuszki odbyła się konferencja
prasowa strażaków ochotników z
Kępna.
- Głównym tematem dzisiejszego
spotkania jest nasza działalność statutowa – mówił prezes OSP w Kępnie
Grzegorz Błażejewski. – Nieładnie
jest, że za naszymi plecami, nie informując nas, chce się pozbawić nas
naszych skromnych dochodów, które mamy z dzierżaw - kwiaciarnia,
totolotek, dorabiania kluczy, kiedyś
tu jeszcze były garaże wynajęte, żeby
ta straż pożarna miała jakiś swój dochód. Oczywiście, wiadoma sprawa,
my mamy też składki członkowskie,
środki z 1 procenta, bo jesteśmy organizacją pożytku publicznego, jako
stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej. Jesteśmy na terenie
powiatu kępińskiego jedyną strażą
pożytku publicznego i oczywiście
jest to zobowiązanie również do działalności szeroko pojętej (…). Chodzi
głównie o to, że Urząd Miasta i Gminy, nie informując nas, do naszych
dzierżawców stosuje pisma, które są
naszym zdaniem nie tak referowane,
ponieważ jesteśmy tutaj zarządcami
tego obiektu i nas nigdy, od 2016 ani
2015 roku, nikt nas nie informuje
o tym, że ci państwo mają opuścić
teren – mówił prezes. - Tutaj mam
pisma przygotowane, gdzie właśnie
między innymi jest przedsądowe
wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Każdy z nich otrzymał
takie pismo z Urzędu Miasta, że tu
jest nieprawnie postawione i czynsze
mają iść do miasta.
Jak wyjaśniał G. Błażejewski,
w 1991 roku zgodnie z protokołem
uzgodnień wydane zostały decyzje
dotyczące kompetencji, w tym zarządzania terenem - Mamy izbę tradycji,
którą utrzymujemy, wszystkie sikaw-

montach. Prezes zasygnalizował, że
również inne organizacje społeczne
korzystają nieodpłatnie z pomieszczeń remizy - Klub Honorowego
Krwiodawstwa, Związek Strzelecki
oraz Związek Harcerstwa Polskiego.
- Dlaczego nam chce się zabrać
dzierżawy, straszy się naszych dzierżawców sądami, eksmisją się straszy,
skoro porozumienie zawarte w 91
roku wyraźnie stwierdza, co do kogo
należy - pytał. - (…) Teraz zrobiliśmy
bramę nową dla nowego pojazdu,
nie prosząc się miasta. Mieliśmy pieniążki odłożone z dzierżawy i zrobiliśmy bramę wjazdową za 3,5 tysiąca
złotych. Elewacja plus materiał - 16

nej dla OSP, wzywając strażaków
do opłacenia rachunków. - Proszę
nas oddać do sądu, sąd rozstrzygnie
czy za prąd mamy płacić, czy nie.
Według nowej nowelizacji ustawy i
przepisów RIO z 2015 roku wynika,
że to miasto ma obowiązek, to jest
dobro społeczne, to jest dobro miasta. Inne organizacje, które działają,
również mają swoje dochody i przeznaczają to na własne potrzeby, a nie
wpłacają do miast. To tak nie może
działać - dodał kierujący kępińską
OSP. - I stale nas zastraszają, stale
tylko źle, źle i źle.
G. Błażejewski przyznał też, że
jednostkę kontrolowały służby skarbowe. - Byliśmy wezwani do prokuratury, gdzie złożyliśmy obszerne
informacje. (…) Jeżeli chodzi o rozliczenia finansowe, to mieliśmy już
nawet policję skarbową, bo donos
był, anonim i policja skarbowa była
u nas. Nie doczepiła się do niczego
(…) – podkreślał - My się nie boimy,
jak coś jest nie tak, proszę powiedzieć, my nie mataczymy pieniążkami. Mamy tu przejrzystość rachunkową i czekamy na decyzję.
Podczas konferencji poinformowano o spotkaniu burmistrza P. Psikusa i strażaków OSP w Kępnie, jakie
odbyło się 18 września br. w kępińskim
ratuszu. Strażacy udostępnili nagranie z tego spotkania. - Posłuchajcie,
co mówi pan burmistrz - powiedział
druh G. Błażejewski. - (…) Niech ludzie wiedzą. My się nie boimy - (…)
My służymy społeczeństwu, od tego
jesteśmy. Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek. I stale jesteśmy inwigilowani. Dosyć tego. Prezes OSP
poinformował, że całą dokumentację

z urzędu, nikt z urzędu do prokuratury nie złożył doniesienia, nikt.
Możecie myśleć, co chcecie, mnie
to gówno obchodzi, ale jedno jest
pewne, nikt na was nic nie napisał
z urzędu. Jesteście odpowiedzialni
za to, co się dzieje i co się dziać będzie. (…)
Ja oczekuję jednego. Oczekuję
podpisania umowy użyczenia. Dzisiaj na biurko umowa użyczenia.
Każde pismo do mnie podpisane
przez waszą trójkę z Błażejewskim
włącznie, do końca roku wymiana
prezesa, w waszym interesie jest,
może nie w waszym, interesie jednostki, jeśli ma być dalej w Krajowym Systemie. Oni wiedzą więcej
niż ja wiem, niż wy wiecie, gdzie
pracuje, co robi, czy płaci podatki,
wszystko. Ruszył lawinę i sam musi
ponieść tego konsekwencje. Nikt
mu tu nie pomoże. Zostanie zawołany raz i drugi raz każdy z was do
prokuratora, to będziecie inaczej
mówić. Jedna uwaga na koniec:
umowa użyczenia dostarczona jak
najszybciej, bo to jest warunek dalszych rozmów i samochód będzie.
Ja stanę na głowie i mam to obiecane, ale muszę mieć umowę użyczenia. Oni w Poznaniu chcą wiedzieć,
że mam partnera po drugiej stronie.
Wspólne spotkanie przed kamerami: „myliłem się, mówiłem złe rzeczy o burmistrzu” – temat dla mnie
zamknięty. (…)
Otwieramy nowy rozdział, pełna współpraca, jedyna jednostka w gminie Kępno w Krajowym
Systemie. Chcemy dobrze dla tej
jednostki, jak tu siedzimy wszyscy

– takie zdania muszą paść. Najpierw umowa użyczenia, ruszamy
samochód. Takie zdania na wspólnej konferencji z Błażejewskim, a
wasza rola (…), że do końca roku
ma złożyć rezygnację, jeżeli mu
jednostka leży na sercu. Może być
członkiem, być może Zarządu, jak
go wybiorą. Takie są moje warunki gry. I samochód jest.(…) Złożyliście rezygnację z samochodu, ja
byłem w piątek, wbiliście mi nóż
w plecy. Złożyliście rezygnację.
(…) Wasz los w waszych rękach,
jednostki. Samochód będzie, ja
mam dobry kontakt z komendantem wojewódzkim, nikomu o tym
nie mówiłem, wiecie o tym po raz
pierwszy i tylko wy. I nic wam nie
pomoże żadne pisanie gdziekolwiek
więcej. Jeżeli chcecie, proszę bardzo, ale na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko. Ta jednostka będzie roz…, mówiąc otwartym
tekstem. Nie będzie was. I nie macie wcale zwolenników w tych, o
których myślicie, że macie w nich
zwolenników, żebyście dobrze o tym
wiedzieli. Do kogo żeście się zwracali, ja wiem i wy też wiecie, nie musimy nazwisk używać. (…)
O naszym spotkaniu w urzędzie
tylko wie sekretarka i ci, co was widzieli, wchodząc do góry do mnie.
Nikt więcej. I jak podpiszecie w
trójkę umowę użyczenia, podpisuję
ja ją jutro, czy jeszcze dzisiaj (…).
Więc jutro 8.15 rano dziennikarzy
wołamy i mówimy to, co mówimy
- słyszymy, jak na nagraniu mówi
burmistrz.
m, bem

Sobotnie spotkanie z dziennikarzami zaplanowane zostało
na godzinę 16:00. Burmistrz P. Psikus odniósł się do niego
w oświadczeniu, wydanym jeszcze przed jego rozpoczęciem.

Podczas sobotniej
konferencji prasowej

Oświadczenie burmistrza Piotra Psikusa

tysięcy plus robocizna. Mało? Chyba
dość dużo pieniążków żeśmy potracili i te pieniążki nie idą gdzieś tam w
kosmos, bo możemy każdy rachunek
udowodnić, a też nie damy siebie
zrobić – jak to się mówi - w balonika
(…). Przecież te porozumienia, które
my tutaj mieliśmy w 91 i 97 roku nie
trącą mocy. G. Błażejewski zaznacza, że nikt nie zaproponował rozmów w tej sprawie. - Przysłano nam
pismo i umowę, którą z nami nie
uzgodniono, w trybie rozkazującym,
że mamy podpisać. Bez uzgodnienia,
bez spotkania.
Według prezesa pieniądze z
dzierżawy pomagają w utrzymaniu
jednostki. Kwestią sporną jest też
sprawa opłat za prąd, bowiem Urząd
Miasta i Gminy odmówił ponoszenia
całości kosztów energii elektrycz-

z tym związaną przekazał posłance
Andżelice Możdżanowskiej. - Nie
będzie nas nikt zastraszał – podsumował.
Zasłyszane fragmenty
z nagranej rozmowy między
druhami OSP a burmistrzem:
- Kto pisze, ten musi wiedzieć, że
są zawsze dwa końce kija. I zacznę
erotycznie – panowie, koniec pier…
się. I albo wyjdziemy stąd dogadani albo was wysadzę na drzewo,
po kolei każdego i całą jednostkę.
Komendant wojewódzki nie ma dla
was czasu i mieć nie będzie. Zarząd
wojewódzki chce jeszcze może z
wami rozmawiać, jedna osoba, nikt
więcej. (…)
Napisaliście pisma i powinniście wiedzieć jedno, że macie kontrolę za kontrolą w tej chwili, nie

Z informacji, które otrzymałem poufnie od członków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kępnie, krytycznie oceniających działania obecnego
Zarządu, jednoznacznie wynika, że tematem zwołanej na dziś konferencji
prasowej przez OSP w Kępnie będzie próba zdyskredytowania mnie.
Jest to pokłosie czynności, które jako Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zmuszony byłem podjąć w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości
mających miejsce w OSP w Kępnie.
Ujrzały one światło dzienne na skutek przeprowadzonej między innymi kontroli sprawozdawczości sporządzonej przez tę jednostkę.
Tym samym pragnę poinformować opinię publiczną, że w październiku bieżącego roku skierowałem doniesienie do Organów Skarbowych
oraz ministerstwa nadzorującego finanse jednostek pożytku publicznego,
w związku z podejrzeniem działań wyczerpujących czyny karalne w Kodeksie Karnym.
Chcę wyraźnie zaznaczyć, że nie uległem szantażom związanym z powyższą sprawą i nigdy nie posunę się do wykorzystywania do walki politycznej działań mających na celu prowokację, potajemne nagrywanie rozmów i manipulowanie często emocjonalnymi wypowiedziami padającymi
w wąskiej grupie uczestników sporu, które miały miejsce podczas negocjacji mających na celu osiągnięcie porozumienia dla dobra wszystkich
mieszkańców gminy Kępno.
Przepraszam za słowa, które rzeczywiście paść nie powinny z moich
ust, tłumaczą mnie tu emocje.
Zawsze stałem i stoję na stanowisku, że Ochotnicza Straż Pożarna w
Kępnie jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców gminy Kępno, a
nie tylko organizacją do realizacji prywatnych celów wąskiej grupy osób
z Zarządu jednostki.
Tym samym na ostateczną ocenę konfliktu, który jest przez Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie eskalowany, opinia publiczna będzie zmuszona poczekać do momentu wyników toczącego się obecnie postępowania przed organami do tego powołanymi.
Etyczna strona postępowania Zarządu OSP w Kępnie nie znajduje u
mnie zrozumienia i jako osoba prywatna, czyli Piotr Psikus, oceniam ją
nad wyraz negatywnie, zwłaszcza w zakresie nadużycia zaufania.
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informacje
XLVI sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Podjęli kolejne uchwały
30 listopada br. odbyła się XLVI
sesja Rady Miejskiej w Kępnie.
Radni jednogłośnie przyjęli
wszystkie przygotowane pod głosowanie projekty uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
gminy Kępno, zmian w budżecie
gminy na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Kępno na lata 2017-2041, wykonania
zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody czy utworzenia stałych
obwodów głosowania na obszarze
gminy Kępno. Uchwalono też regulamin korzystania z fontann w gminie
Kępno oraz „Roczny program współpracy Gminy Kępno z organizacjami
pozarządowymi na 2018 rok”.
Jedna z podejmowanych uchwał
dotyczyła regulaminu Targowiska
Miejskiego w Kępnie. Teraz targowisko, zgodnie z nowym regulaminem
funkcjonowania placu handlowego
opracowanym przez spółkę „Projekt

Kępno”, czynne będzie we wtorki,
piątki, a także w soboty. Zmiany
wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.
Prezes spółki „Projekt Kępno” Karolina
Pilarczyk-Dworaczyńska
zapewnia, że zmiany wyjdą na dobre
zarówno handlującym na targowi-

sku, jak i klientom. - To szansa dla
rozwoju tej działalności w gminie
Kępno. Chcemy przeprowadzić szereg inwestycji i zmodernizować plac,
jak również poprawić warunki pracy
handlujących i osób korzystających
z targowiska. Podstawowa zmiana to

Wszystkie przygotowane pod głosowanie
projekty uchwał zostały jednogłośnie przyjęte

Szkolenie dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, przeprowadzone przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim we
współpracy z Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

Bezpieczna praca w rolnictwie

21 listopada br. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
odbyło się szkolenie dla rolników i
uczniów klas o profilu rolniczym,
którzy przygotowują się do odbycia
praktycznej nauki zawodu, przeprowadzone przez Placówkę Terenową
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Oddziałem

dzi najczęściej wskutek: upadku z
wysokości (z drabin, ciągnika, niezabezpieczonych otworów) i upadku na nierównym podłożu (śliskie,
nieutwardzone podłoże, progi w
drzwiach, bałagan), uderzeń, pogryzień, przygnieceń przez zwierzęta czy
też pochwycenia lub uderzenia przez
ruchome części maszyn i urządzeń
rolniczych. Najczęstsze przyczyny

W szkoleniu uczestniczyli
uczniowie i rolnicy

Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim.
Seminaria prowadzili: inspektor
OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Będzieszak oraz
Andrzej Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy – Oddział w Ostrowie
Wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy I TB – technik agrobiznesu i Branżowej Szkoły
Zawodowej, uczący się w zawodzie
rolnik, a także rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na
praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.
Co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rejestruje
ponad 20.000 wypadków przy pracy rolniczej. Do wypadków docho-
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wypadków to: źle zaplanowana praca, wykonywana w nieprawidłowy
sposób, nieuwaga, rutyna, pośpiech,
przemęczenie i ignorowanie zagrożeń, śliskie, grząskie, nierówne podłoże, nieumiejętna obsługa zwierząt,
niezapewnienie zwierzętom dobrostanu, drabiny i schody w złym stanie
technicznym, zbyt wysokie progi w
drzwiach, niezabezpieczone kanały
gnojowe i otwory w stropach i ścianach oraz brak osłon i zabezpieczeń
na niebezpiecznych elementach maszyn. Kolejnym zagrożeniem dla rolników są także choroby zawodowe:
są bardzo rzadko wykrywane – brak
systematycznych badań lekarskich,
brak wyraźnych objawów w fazie
początkowej wielu chorób zawodowych, zbyt późno podejmowane sku-

teczne leczenie, przyczyną większości chorób układu oddechowego, np.
astmy oskrzelowej, są pyły rolnicze,
systematyczny wzrost liczby chorób
odkleszczowych oraz bardzo niebezpieczne choroby odzwierzęce – zakaźne i pasożytnicze, z trudnymi do
wyleczenia powikłaniami.
Upadki osób to co drugie nieszczęśliwe zdarzenie w gospodarstwie. Aby uniknąć upadku należy:
utwardzić i wyrównać podwórze oraz
przejścia, używać tylko solidnych,
atestowanych drabin, zlikwidować
oblodzenia podwórzy i przejść w obrębie zagrody np. przez posypywanie
piaskiem oraz zabezpieczyć pokrywami lub barierkami ochronnymi
wszelkiego rodzaju otwory, kanały,
studzienki i szamba.
Kolejną ważną kwestią jest obecność dzieci w miejscu pracy. Jeżeli
dziecko pomaga w pracy konieczna
jest: dbałość, by nie odbywało się to
kosztem jego czasu przeznaczonego
na naukę, wypoczynek lub zabawę,
opieka nad małym dzieckiem i zapewnienie mu bezpiecznego miejsca
zabaw, eliminacja prac, które mogą
być dla niego zbyt ciężkie, szkodliwe
lub niebezpieczne, szczególna ostrożność rodzica przy manewrowaniu pojazdami rolniczymi, a także rozważna praca osób dorosłych, koniecznie z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, dzięki czemu nie tylko chroni się swoje życie i zdrowie,
ale także uczy się tych zasad własne
dzieci.
Wszyscy uczestnicy seminarium
otrzymali materiały wydawnictwa
Państwowej Inspekcji Pracy: broszury,
ulotki, karty bhp – dobre praktyki podczas prac w rolnictwie oraz listy kontrolne – bhp w gospodarstwie rolnym.
Druga część seminarium odbędzie się w lutym 2018 r. Jan Kokot
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dodatkowy handel w sobotę. To już
dawno powinno być wprowadzone w
Kępnie, aby handlujący nie musieli
wyjeżdżać w ten dzień handlować
do innego miasta, a wszystkie osoby pracujące mogły w sobotę zrobić
zakupy. Chcemy też usankcjonować
pewne płatności, wprowadzamy też
udogodnienia m.in. dotyczące dostępu do prądu – wyjaśniła prezes.
- Chcemy zwiększyć utwardzenie
terenu, częściowo zadaszyć obiekt,
rozszerzyć plac targowy, poprawić
wjazdy, chodniki, uporządkować
alejki handlowe, stworzyć miejsca
parkingowe. Wysokość opłat na razie
pozostanie na tym samym poziomie,
ale będą wprowadzone dodatkowo
stałe opłaty abonamentowe. Będą
miejsca rezerwacji i stworzenia własnych stoisk. Wszystkie zmiany mają
być wyjściem naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom mieszkańców, temu
służą wprowadzane zmiany – dodała.
Podczas obrad radny Andrzej
Jóźwik pytał, czy Gmina doszła do
porozumienia z dzierżawcami lokali
znajdujących się na ul. Kościuszki,
przy remizie OSP Kępno. - Spotkaliśmy się w urzędzie z najemcami
tych obiektów i ustaliliśmy tok postępowania. Od 1 stycznia chcemy
podpisać na określonych warunkach i stawkach umowy z dzierżawcami - mówił burmistrz Piotr Psikus.
Radny Ireneusz Czechlowski zwrócił się z pytaniami, dotyczącymi
planowanego funkcjonowania gabinetów dentystycznych w kępińskich
szkołach. - Gmina aktualnie skupia

się na pozyskiwaniu środków, na
doposażenie zarówno gabinetów higieny szkolnej, jak i pielęgniarek,
które w ramach NFZ mają podpisane umowy i świadczą usługi w
szkołach. Kolejne kroki wymagają
analizy lokalowej. To nie tylko nasze kompetencje, ale również NFZ.
Jest jeszcze sporo niewiadomych, w
jakim kierunku powinno to się rozwijać. W tej chwili dostępne środki
nie obejmują gabinetów stomatologicznych. Działamy na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia,
bo ten sprzęt jest ściśle wyliczony i
tylko w ramach tego sprzętu możemy
doposażać gabinety – odpowiedziała
naczelnik Wydziału Oświaty Kultury
i Sportu Małgorzata Frala-Kędzior.
Aktualnie stomatolog przyjmuje
dzieci tylko w Szkole Podstawowej
nr 3 w Kępnie. Nie wiadomo, kiedy
powstaną pozostałe gabinety.
Burmistrz podczas sesji poinformował również, że została ogłoszona
ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w 2018 r. w
ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wniosek gminy Kępno, dotyczący przebudowy ul. Ruchu Oporu,
został pozytywnie rozpatrzony i znalazł się na 20. pozycji listy. Wartość
całego zadania opiewa na kwotę
3.000.000 zł, a uzyskane dofinansowanie pokryje 50% kosztów remontu
drogi. Wnioskowana kwota dofinansowania, którą otrzymała Gmina
Kępno wynosi 1.497.238 zł.
KR

Uczennice szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego
otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Stypendia dla uczennic
kępińskich szkół

Stypendia odebrało blisko trzystu uczniów
z województwa wielkopolskiego

Stypendia otrzymały uczennice
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kepnie: Klaudia Kocańda
z klasy III TE i Sara Kruszelnicka
z klasy III LOb, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 - Natalia Nawrot z klasy III TB
oraz Roksana Rachel z klasy III A
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w
Kępnie.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który
otrzymał promocję z wyróżnieniem,
uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje
szczególne uzdolnienia w co najmniej
jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki
co najmniej dobre. W roku szkolnym

2017/2018 prezes rady ministrów
przyznał 297 stypendiów dla uczniów
województwa wielkopolskiego.
Węczenie stypendiów uczniom
wielkopolskich szkół odbyło się 30
listopada br. w sali sesyjnej Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu. Podczas uryczystości znakomitych wyników pogratulowała wyróżnionym
uczniom Elżbieta Leszczyńska wielkopolski kurator oświaty. Obok
gratulacji dla stypendystów znalazły
się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi. Uroczystość
uświetnili wspaniałymi występami
uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu.
Oprac. bem

Informacje

ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu świątecznego na projekt kartki bożonarodzeniowej

Świąteczne dzieła młodzieży
6 grudnia br. miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu świątecznego
na projekt kartki bożonarodzeniowej
ogłoszonego przez Urząd Miasta i
Gminy w Kępnie. Inicjatorem przedsięwzięcia był burmistrz Piotr Psikus.
Do udziału w konkursie zaproszono dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych oraz ponadpodstawo-

się w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III, klasy IV-VIII oraz szkoły
ponadpodstawowe.
Do konkursu wpłynęło łącznie
265 prac. Kartki oceniło jury w składzie: radna Rady Miejskiej Alicja
Młot, prezes Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego
Janina Gorzendowska, pedagog i

Komunikacji Społecznej i Funduszy
Europejskich UMiG Sylwia Humelt.
Najpiękniejsze kartki zostaną
powielone, opatrzone życzeniami od
burmistrza i wysłane do miast partnerskich, urzędów oraz zaprzyjaźnionych instytucji w kraju i za granicą.
Część kartek trafiła również do sprzedaży, z której zysk zostanie przeznaczony na cele charytatywne.
Oprac. KR

NAGRODZENI W KONKURSIE
Kategoria – klasy I-III:
1. Diana Cierpik (SP w Myjomicach)
2. Tatiana Bacińska (SP w Hanulinie)
3. Antonina Berska (SP nr 1 w Kępnie)
Wyróżnienie: Maksymilian Poprawa
(SP w Mikorzynie)
Kategoria – klasy IV-VIII:
1. Amelia Skiba (SP nr 3 w Kępnie)
2. Maria Mikołajczyk (SP nr 1 w Kępnie)
3. Anna Kamińska (SP nr 3 w Kępnie)
Wyróżnienie: Izabela Wiśniewska
(SP w Hanulinie)

Jury wyłoniło twórców niejpiękniejszych
kartek spośród 265 zgłoszonych prac

wych z terenu miasta i gminy Kępno.
Każdy z uczestników miał za zadanie
zaprojektować własną kartkę świąteczną. Liczyły się prace samodzielne – nie grupowe, a każdy mógł zgłosić tylko jedną pracę. Konkurs odbył

członek Stowarzyszenia Plastyków
Amatorów Justyna Marczak, prezes spółki „Projekt Kępno” Karolina
Pilarczyk–Dworaczyńska,
dziennikarz Radia „Centrum” Arleta Zaidler oraz naczelnik Wydziału

Kategoria – szkoły ponadpodstawowe
(klasy gimnazjalne):
1. Kaja Nikolas (SP nr 2 w Kępnie)
2. Katarzyna Mikołajczyk (SP nr 2 w Kępnie)
3. Wiktoria Szyszka (SP nr 2 w Kępnie)
Wyróżnienie: Dominik Hołoś (SP nr 2 w Kępnie)

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
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REJESTRACJA: 508 177 121

Jarmark bożonarodzeniowy na kępińskim Rynku

W świątecznym klimacie
9 grudnia br. na kępińskim Rynku po raz kolejny
zorganizowano jarmark bożonarodzeniowy. Jego organizatorzy to: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie oraz
Kępiński Ośrodek Kultury.
Na scenie wystąpili uczniowie szkół z gminy
Kępno i zespoły wokalne. Świąteczne piosenki i pastorałki wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej z
Hanulina, Kierzna, Krążkowych, Myjomic, Szkoły
Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kępnie, a także Chór „Jutrzenka”, „Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego” oraz zespół „Arka Bożych Nut”
z Opatowa.
Na tłumnie odwiedzających kępiński jarmark
czekało mnóstwo pyszności, w tym regionalne specjały, tradycyjne potrawy wigilijne czy wypieki. Nie
zabrakło również bożonarodzeniowych ozdób, choinek, rękodzieła i innych świątecznych akcentów.
Wszyscy odwiedzający mieli możliwość zakupu od
lokalnych przedsiębiorców ozdób, smakołyków czy
upominków.
Z kolei na dzieci tradycyjnie czekały niezapomniane atrakcje, m.in. przedstawienie pt. „Zima z
Mikołajem”, przejażdżka saniami Mikołaja czy odwiedziny w Zamku Królowej Śniegu. W przygotowanym namiocie UMiG nie brakowało też chętnych
na przyozdobienie piernika według własnego pomysłu, podobnie jak na wzięcie udziału w przygotowanych przez kępińskie muzeum warsztatach zdobienia
bombek.
Każdy mógł poczuć się jak w bajce przez fascynujący Teatr Ognia, a zimową aurę rozgrzewała wieruszowska grupa „LaMaro”. Z kolei burmistrz Piotr
Psikus rozdawał chętnym kalendarze na 2018 r. z
fotografiami wykonanymi na terenie gminy Kępno.
Jarmarkowi towarzyszyła zbiórka charytatywna
na rzecz chorej 9-letniej Miriam, uczennicy Szkoły
Podstawowej nr 1. Dziewczynka zachorowała na
rzadką chorobę – twardzinę i wymaga kosztownych
zabiegów. Dochód z kartek świątecznych, pierników
oraz kapusty z fasolą i grzybami, sprzedawanych
podczas jarmarku, zostanie w całości przekazany na
leczenie dziewczynki.
		
KR

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

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

informacje
Zdarzenie drogowe w Kozie Wielkiej

Podsumowanie akcji „Misie Ratownisie”

Samochód wjechał w drzewo
7 grudnia br., o godz. 21.50, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o zdarzeniu z udziałem samochodu
osobowego w Kozie Wielkiej. Samochód uderzył tam w przydrożne drzewo. Do akcji skierowano dwa zastępy
straży: JRG Kępno i OSP Perzów. Ze zgłoszenia wynikało również, że
w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na

miejscu strażacy zabezpieczyli teren działań oraz uszkodzony pojazd
poprzez odłączenie źródła zasilania.
Potwierdzono także informację o
braku osób poszkodowanych. Następnie oświetlono miejsce akcji na
czas prowadzenia czynności przez
policję – powiadomił rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław
Kucharzak.
Oprac. KR

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie przyłączyła się do
akcji pn. „Dzień Odblasków 2017”

Odblaski zwiększają
bezpieczeństwo
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w ramach
realizacji działalności profilaktycznej zainicjowało organizację akcji
pn. „Dzień Odblasków 2017”, która
odbyła się 6 grudnia br. Celem akcji
jest zachęcenie jak największej liczby
pieszych do korzystania z elementów
odblaskowych zarówno poza obszarem zabudowanym, jak i na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.
Do akcji, która odbyła się 6 grudnia br., przyłączyli się również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy podczas pełnionej służby na drogach rozdawali odblaski,

zwłaszcza pieszym oraz rowerzystom.
Działania prowadzone były przez
cały dzień ze szczególną intensywnością w godzinach popołudniowo-wieczornych. Policjanci przeprowadzili
również spotkania profilaktyczne z
młodzieżą w szkołach, podczas których przypomnieli podstawowe zasady ruchu drogowego.
W trosce o bezpieczeństwo policja apeluje do grupy najbardziej
narażonych użytkowników dróg,
jakimi są „niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego” – czyli piesi i rowerzyści – do stosowania się do obowiązku noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza poza obszarem
zabudowanym.
Oprac. KR

Pluszaki staną się ratownikami
29 listopada br. w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie podsumowano akcję
„Misie Ratownisie”, zorganizowaną przez poseł na Sejm RP Bożenę
Henczycę oraz serwis „Kępno 998”.
Oficjalnie przekazano też zebrane
pluszaki, które staną się ratownikami, na ręce przedstawicieli okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych
i Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie oraz Pogotowia Ratunkowego. Udział w
zbiórce wzięły przedszkola, szkoły,
instytucje i osoby indywidualne, gromadząc wielką ilość maskotek.
„Misie Ratownisie” to pluszaki
przekazywane przez strażaków dzieciom poszkodowanym w wypadkach
oraz innych zdarzeniach losowych.
Pluszaki spełniają rolę „przytulacza”
i „pocieszacza”, który ma odwrócić
uwagę od bólu, cierpienia, widoku
rannych bliskich i poszkodowanych
w wyniku różnych zdarzeń. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji,
dziękowała B. Henczyca oraz komendant KP PSP w Kępnie bryg.
Wojciech Grabarek. - Dziecko jest
wtedy przerażone i wystraszone, a
taki miś jest dla niego bardzo dużym
pocieszeniem. Akcja trwała zaledwie
miesiąc, natomiast przerosła moje
wyobrażenia o tym, jakim sercem

mogą wykazać się dzieci i dorośli.
Mnóstwo osób do mnie przychodziło,
przyłączyły się praktycznie wszystkie
przedszkola z powiatu kępińskiego, wiele szkół oraz instytucji, m.in
ZUS. Dzięki temu zebraliśmy naprawdę ogromną ilość maskotek,
które trafią do jednostek z powiatu
kępińskiego, ale planujemy przekazać je także do powiatu ostrzeszowskiego. Chciałam bardzo serdecznie
podziękować wszystkim osobom,
wszystkim dzieciakom, bo okazało
się, że ludzie są wspaniali, a dzieci mają wielkie serca dla innych
– podkreśliła poseł. Z kolei komendant opowiedział o tym, jak „Misie Ratownisie” zadomowiły się w
PSP. - Początki sięgają gdzieś 20 lat
wstecz, kiedy firmy ubezpieczeniowe zamawiały i przekazywały straży
pluszowe misie dla dzieci, które są
poszkodowane w akcjach ratowniczych, nie tylko w wypadkach drogowych, ale również w zdarzeniach

mających miejsce w domach – w pożarach, zalaniach. To wtedy właśnie,
kiedy rodzice zajęci są ratowaniem
tego, co się da, dzieci szukają ciepłego przytulenia tego pluszowego
misia. Przez lata misie zadomowiły
się w PSP i z mniejszą lub większą
częstotliwością trafiają do jednostek
ratowniczo-gaśniczych, by pełnić
służbę na samochodach bojowych.
Te misie trafią do jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu
kępińskiego – mówił.
Dzieci w nagrodę za podzielenie
się swoimi zabawkami otrzymały
certyfikaty Małych Ratowników akcji „Misie Ratownisie” oraz torby słodyczy. Nie zabrakło również wspólnych zdjęć. Uroczystości towarzyszył
pluszowy miś – maskotka strażaków.
Na zakończenie dzieci miały okazję
zwiedzić kępińską komendę straży i
zasiąść za kierownicą samochodów
strażackich.		
KR

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

Telefon: 606 365 377.

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

TECHNIK SERWISANT

INDUSTRY TECHNOLOGIES

do obsługi
maszyn CNC

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

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

Osoby zainteresowane proponowanym stanowiskiem proszone są o przesłanie CV,
listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych na adres: cv@teknika.pl
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16 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie odbyły się historyczne
Pierwsze Mistrzostwa Szkoły w Wspinaczce Sportowej na czas

Teatrzyk mikołajkowy w Przedszkolu Samorządowym
w Mikorzynie

Fot.: Miłosz Kita

Święty Mikołaj
odwiedził przedszkole

Po ściance marsz!
Zawody przeprowadzone zostały w trzech kategoriach wiekowych:
klasy pierwsze, czwarte oraz siódme
i gimnazjalne. Z 40 chętnych, którzy
zgłosili się na zawody, wystartowało
35 osób. W I mistrzostwach udział
wzięła młodzież ze Szkoły Podsta-

drugie miejsca zajęli: Weronika Jagieniak i Jakub Dzwończak z klasy
1b, a na trzecich lokatach uplasowali
się: Maja Mierzwiak i Maksymilian Jagieniak z klasy 1b. W klasie
czwartej wygrali: Maja Wieczorek
i Krystian Lorenc, drugie miejsce

Rywalizacja była bardzo zacięta, ale z
zachowaniem zasad fair play. Fot.: Miłosz Kita

wowej nr 2 oraz z oddziałów Gimnazjum Krążkowy. Każda kategoria
wiekowa była rozgrywana w podziale
na dziewczęta i chłopców. W klasach
pierwszych zwyciężyli: Julia Zoran
z klasy 1b i Bartosz Kitzol z klasy 1a,

zajęli: Julia Sobczak i Marek Gałęcki, trzecie natomiast: Zuzanna
Grzesiak i Nikodem Nokiel. W kategorii klas siódmych i gimnazjalnych
zwycięzcami zostali: Jagoda Kaczor
z klasy 7b i Julian Hanas z klasy 2d,

drugą lokatę zajęli: Weronika Rzepka z klasy 3b Gimnazjum Krążkowy
i Jakub Mazurkiewicz z klasy 7b,
trzecie miejsce zdobyli: Michalina
Miś z klasy 7b i Dawid Kałużny z
klasy 7a.
Mistrzostwa wzbudziły wiele
emocji, rywalizacja była bardzo zacięta, ale z zachowaniem zasad fair
play. Poziom przygotowania uczestników pozytywnie zaskoczył wielu
obserwatorów. Wspinaczka poza
swoimi walorami sportowymi jest
świetnym sposobem na spędzanie
wolnego czasu, a gorący doping odwiedzających nas klas było słychać
daleko poza salą gimnastyczną. Organizatorami i pomysłodawcami
mistrzostw są Monika i Franciszek
Klupś, którzy serdecznie dziękują za
pomoc: Justynie Marczak (plakaty
promujące zawody), Małgorzacie
Rosik (dyplomy), Dominice Wawrzyniak (post na Facebooku) oraz
dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr
2 Maciejowi Adamkowi (nagrody)
oraz Radzie Rodziców (słodkie upominki).
Monika Klupś

6 grudnia to najbardziej oczekiwana przez dzieci data w kalendarzu,
bo tego dnia Święty Mikołaj odwiedza dzieci i rozdaje upragnione prezenty.
W tym roku w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie dzień
ten obchodzony był inaczej niż zwykle. Rodzice wystawili teatrzyk pt.
„Dzień Świętego Mikołaja”. Przebrani za Skrzaty, Śnieżynki i dzieci,
przedstawili, kim był Mikołaj w dawnych czasach i jaką pełnił rolę. Rodzice fantastycznie odgrywali swoje
role, a dzieci, jak również obecni
goście – rodzice wraz z dziećmi nieuczęszczającymi jeszcze do przedszkola – z wielkim zainteresowaniem

Dzieci z niecierpliwością
czekały na Świętego Mikołaja

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świbie odwiedziłu Międzygminne Schronisko w Wysocku Wielkim, aby przekazać
karmę zgromadzoną podczas zbiórki

Mikołajkowe dary serca

Kibice Lecha Poznań z wizytą w Domu Dziecka w Ostrzeszowie

W Szkole Podstawowej w Świbie
przez miesiąc trwała zbiórka karmy
na rzecz zwierząt w Międzygminnym Schronisku w Wysocku Wielkim. 1 grudnia br. dziewięcioosobowa grupa udała się do schroniska
wraz z A. Bączkiewicz oraz M. Mielcarek, aby przekazać zebraną karmę.
Następnie uczniowie zwiedzili schro-

Kibice jak Mikołaje
Kolejny już raz 6 grudnia z okazji
Dnia Św. Mikołaja kibice Lecha Poznań z Kępna zawitali z prezentami
do Domu Dziecka w Ostrzeszowie.
Każda taka wizyta daje mnóstwo
wrażeń zarówno nam jak i mieszkańcom tej placówki. Wspólne rozmowy
i zabawy z dziećmi sprawiają, że stajemy się bardziej wrażliwsi na trudną
sytuację innych.
Dziękujemy za bardzo ciepłe
przyjęcie, wspólne śpiewanie kolęd

oraz przekazane wyrazy wdzięczności. Największą formą podziękowania były radość i uśmiech na twarzach
dzieci. Pani dyrektor placówki Iwona
Suchorska–Kurzawa należycie zabiega, aby jej mieszkańcy czuli się w
tym domu, jakby byli jedną rodziną.
Większość dzieci nie może porozmawiać ze swoimi rodzicami, nie
ma wsparcia z ich strony oraz takiej
prawdziwej matczynej miłości. Na
szczęście mają swoich opiekunów, a

oglądali spektakl. Punktem kulminacyjnym było wprowadzenie przez
Śnieżynki Mikołaja, który z wielkim
workiem prezentów zasiadł na tronie.
Wysłuchał piosenek i wierszy kierowanych specjalnie dla niego. I nastała
długo oczekiwana chwila – Święty
Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom
wspaniałe prezenty. Było coś do zabawy i coś słodkiego...
Oczekiwana cały rok wizyta
Świętego Mikołaja minęła w bardzo
miłej atmosferze i przyniosła dzieciom wiele radości. Na pewno dzień
ten pozostanie na długo w pamięci
wszystkich przedszkolaków, a zdjęcia
z Mikołajem będą wspaniałą pamiątką tego spotkania.
I. Langner

nisko, rozmawiali z pracownikami na
temat ich pracy i tego, skąd trafiają do
nich zwierzęta. Dowiedzieli się również ciekawych informacji na temat
wolontariatu. Na zakończenie wizyty dzieci wraz z opiekunami wyprowadziły dwa czworonogi na spacer
i obdarowały je gigantyczną porcją
czułości. 		
Oprac. KR

Wizyta w schronisku była dla
uczniów wielkim przeżyciem

na nas kibiców Lecha Poznań zawsze
mogą liczyć.
Po naszej wizycie, jadąc z powrotem do Kępna, z lekko wilgotnymi oczami uświadomiliśmy sobie,
zwłaszcza ci co byli pierwszy raz, że
pomaganie ma sens!
Zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego 2018 roku. Do zobaczenia za
rok. Szczęść Boże!
Zbigniew Wełdziński
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Spotkanie opłatkowe w Mielęcinie i Chojęcinie – Parcelach

Znów jesieni przyszła pora.
Z nią jak zwykle Dzień Seniora…

Uroczystość z okazji Dnia Seniora w Szkole Podstawowej w Bralinie.

Połamali się opłatkiem
Prężnie działający Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów rozpoczął organizowanie cyklu
spotkań opłatkowych dla swoich
członków na terenie gminy Bralin.
Pierwsze z nich odbyło się 7
grudnia br. w Mielęcinie. W spotkaniu uczestniczył wójt Roman Wojtysiak wraz z małżonką. Składając
życzenia świąteczno-noworoczne,

życzył pogody ducha i siły. Na uroczystość był zaproszony również
proboszcz parafii św. Mikołaja w
Parzynowie ks. kan. Mirosław Jankowski oraz wieloletni prezes PZERiI w Bralinie Alojzy Leśniarek.
Podobne spotkanie odbyło się w
sobotę, 9 grudnia br. w Chojęcinie
– Parcelach. Urząd Gminy Bralin
reprezentował zastępca wójta Ro-

bert Kieruzal. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się radny
Rady Powiatu Kępińskiego Zenon
Kasprzak, prezes PZERiI w Bralinie
A. Leśniarek, ks. kan. Roman Krzyżaniak, sołtys Jerzy Wiśny oraz
sołtysi z sąsiednich sołectw – Nosal
i Działoszyna.
G. Banaszak

Uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie pamiętają o seniorach.
Wyrazem tego było spotkanie w murach szkoły.
Najmłodsi uczniowie szkoły
przywitali seniorów na uroczystym
spotkaniu we wtorkowe popołudnie,
21 listopada br. Wśród gości obecni byli: wójt gminy Bralin Roman
Wojtysiak, przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Bralinie Alojzy Leśniarek, ks.
proboszcz Roman Krzyżaniak oraz
dyrektorzy miejscowej szkoły pod-

stawowej – Adam Pruban, Krystyna Żary i Karolina Forysiak.
Podczas występu był czas na
wiersze, piosenki i taniec, na życzenia i upominki. Był czas na rozmowy
i wspomnienia, wspólny śpiew i żywiołowe reakcje. Dyrektor A. Pruban
podziękował w imieniu dorosłych za
chwile wzruszenia wywołane występami dzieci z klas pierwszych, przygotowanymi przez Krystynę Hołoś
i Agatę Piotrowiak. Dopełnieniem
całości był poczęstunek, a przy kawie
rozmowom nie było końca.
Krystyna Hołoś,
Agata Piotrowiak

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku planuje się posadzenie w 2018 r. 100
sztuk drzew wzdłuż dróg gminnych w Bralinie i Nosalach

W trosce o nowy drzewostan i pszczoły

Gmina Bralin złożyła wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zakupu sadzonek drzew
miododajnych, przeznaczonych do
nasadzeń w pasie drogowym lub terenach rolnych.
Wcześniej ofertę przygotowania
wniosku złożył wicemarszałek samorządu wojewódzkiego Krzysztof
Grabowski. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania planuje się posadzenie 100 sztuk drzew

z gatunku lipa drobnolistna wzdłuż
dróg gminnych w Bralinie i Nosalach. Nasadzenia prowadzone byłyby
w 2018 r. Wysokość dofinansowania
może wynosić do 90% łącznej wartości kosztów, które oszacowano na
10.000 zł.
Oprócz walorów i korzyści płynących z nasadzeń drzew, gatunki
miododajne maja służyć jako pomoc
pszczołom, które masowo giną. Przyczyny ich wymierania nie są do końca wyjaśnione. Najprawdopodobniej

odpowiada za to kilka czynników, w
tym ograniczenie bioróżnorodności,
stosowanie trujących pestycydów,
rozprzestrzenienie chorób pszczół, a
nawet działanie telefonii komórkowej
oraz rozwiniętego transportu (w ten
sposób łatwiej przenoszą się zarazki
zagrażające pszczołom). Pamiętajmy
zatem, że pszczoły zapylają większość roślin, dlatego ich nieobecność
oznacza prawdziwą klęskę i brak pożywienia.
Małgorzata Krzak

ECHO RYCHTALA
grudzień 2017, nr 50 (817)
W Rychtalu zawisły banery promujące „Rok Pograniczników”

Pamiętają o historii swojej małej ojczyzny

Baner znalazł się na elewacji budynku parafialnego
przy drodze krajowej nr 39 w Rychtalu
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W 2018 roku w Rychtalu obchodzony będzie „Rok Pograniczników”
z okazji 90. rocznicy powstania Polskiej Straży Granicznej.
W związku z tym ważnym wydarzeniem, na elewacji budynku parafialnego przy drodze krajowej nr
39 w Rychtalu zostały umieszczone
duże banery promujące „Rok Pograniczników”. - W 2018 r. w całej Polsce świętowana będzie 100. rocznica
odzyskania niepodległości. Chcemy
pamiętać też o tych, którzy na stałe
wpisali się w historię naszej małej ojczyzny – podkreślił proboszcz parafii
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w
Rychtalu ks. Mariusz Białobłocki.
Oprac. KR
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Podczas uroczystości nie zabrakło występów,
rozmów oraz życzeń i upominków

„Umiem pływać” – to program nauki pływania skierowany do najmłodszych. Ma dotyczyć uczniów klas I-III szkół
podstawowych.

Gmina Bralin skorzysta
z programu „Umiem pływać”

Ministerstwo Sportu i Turystyki
zaplanowało w projekcie budżetu na
2018 r. środki finansowe na realizację
programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu pn. „Umiem
pływać”. Operatorem projektu ma
być Wielkopolskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”.
Podstawowym założeniem projektu jest przeprowadzenie co najmniej 20 godzin lekcyjnych nauki
pływania z 15-osobową grupą dzieci
z klas I-III szkół podstawowych. Partnerem przy realizacji zadania mogą
być jednostki podległe gminie, np.
szkoła lub ośrodek sportu i rekreacji.
Możliwe będzie też posiłkowanie się
wsparciem sponsorów. Natomiast
wykluczone będzie pobieranie opłat
od uczestników projektu. Minimalny

koszt na jednego ucznia przewidywany jest w kwocie 170 zł.
Gmina Bralin jest zainteresowana udziałem 45 dzieci. Oznacza to,
że byłyby stworzone trzy grupy dzieci. Z każdą grupą pracowałby jeden
instruktor. Byłby więc to koszt wysokości 7.650 zł. Opiekunowie grup
sprawowaliby opiekę jako wolontariusze. Planuje się, iż zajęcia odbywałyby się na basenie w Namysłowie.
W tym miesiącu samorządy zainteresowane projektem dokonują zgłoszeń
wniosków do Wielkopolskiego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”.
Z chwilą ogłoszenia projektu przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki nastąpią dalsze kroki w celu realizacji
programu.
UG Bralin

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH na str. 11

Gmina

region
W Bralinie odbyła się gala 5-lecia ARTwarium

cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 10
Sesja Rady Gminy Bralin

Przyjęli plan rewitalizacji gminy

ARTwarium ma już 5 lat

Podczas gali omówiono funkcjonowanie
stowarzyszenia oraz plany na przyszłość

29 listopada br. odbyła się kolejna
sesja Rady Gminy Bralin.
Podczas obrad przedstawiono
plan rewitalizacji gminy Bralin na
lata 2017–2023, który obejmuje Weronikopole – Mielęcin, Czermin oraz
część Bralina. Zakłada on m.in. przekształcenie byłego przedszkola w
Bralinie w Centrum Integracji Wiejskiej, adaptację dawnej „pastorówki” na potrzeby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, budowę boisk
sportowych w Czerminie i Weronikopolu – Mielęcinie oraz ocieplenie
sali Domu Ludowego w Czerminie.
- Każdy projekt o charakterze rewi-

talizacyjnym musi być realizowany w
tej niezbędnej części miękkiej, czyli
musi być realizowany de facto przez
społeczność lokalną. Jednak nie na
zasadzie, że raz na pół roku ktoś
tam sobie otworzy świetlicę wiejską
i coś zrobi, tylko jest to konkretny
program założony na określony horyzont czasowy – tłumaczył zasady
funkcjonowania programu rewitalizacji Andrzej Dudziak – prezes firmy AWIL PF&C Sp. z o.o. z Poznania, która opracowała program dla
gminy Bralin. Jeśli projekt zostanie
jednym ze zwycięzców konkursu
Urzędu Marszałkowskiego, Gmina

może liczyć na 85% dofinansowanie.
Radni zgodnie przyjęli uchwałę dotyczącą programu rewitalizacji gminy.
Podczas obrad przegłosowano
również pozostałe projekty uchwał
m.in. w sprawie zmiany w uchwale
budżetowej na 2017 r., wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso za pobór
opaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz za pobór wody
i odprowadzanie ścieków, a także
rocznego programu współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi.
KR

Po zakończonych konsultacjach społecznych kolejnym etapem będzie podjęcie uchwały
przez Radę Gminy

Zakończyły się konsultacje
dotyczące programu rewitalizacji

W pierwszym etapie konsultacji zgłoszono 170 wniosków
z uwagami i propozycjami zmian, w drugim - 3

Głównym celem przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie
rewitalizacji gminy Bralin było m.in.
poznanie opinii mieszkańców na temat
proponowanego przebiegu obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. W związku z tym konsultacje miały
miejsce w: Bralinie, Czerminie i Weronikopolu (dom ludowy w Mielęcinie).
Przebiegały w dwóch etapach. W pierwszym z nich do urzędu wpłynęło 170
wniosków z uwagami i propozycjami
zmian. W drugim natomiast wpłynęły
jeszcze 3 uwagi związane z planowanymi do realizacji projektami. Podczas
spotkań zaprezentowano i omówiono
zadania przewidziane do realizacji w ramach lokalnego programu rewitalizacji.
Grzegorz Banaszak

Gmina Bralin otrzyma środki na szkolne gabinety medyczne

Szkolne gabinety z dofinansowaniem
Gmina Bralin otrzyma ponad
13.000 zł. Tym razem beneficjentami
będą szkoły. Celem dofinansowania jest zwiększenie środków finansowych na wyposażenie w sprzęt i
aparaturę medyczną szkolnych gabinetów medycznych. Z chwilą otrzymania informacji o możliwości pozy-

skania takich środków rozpoczął się
wyścig z czasem. Na przygotowanie
wniosku było bowiem bardzo mało
czasu. Jednak powiodło się. Gmina
Bralin wystąpiła o pozyskania środków pieniężnych na ten cel dla dwóch
placówek oświatowych. Dla obu
szkół przyznano wnioskowaną kwo-

tę. Oznacza to, że wniosek był precyzyjnie przygotowany i nic z proponowanej listy doposażenia nie zostało
wykreślone. I tak: Szkoła Podstawowa w Bralinie otrzyma 6.691,36 zł, a
Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej
– 6.647,86 zł.
Grzegorz Banaszak

Stowarzyszenie, które skupia wokół siebie największą ilość młodzieży
z regionu, świętowało swój pierwszy
jubileusz. W świetlicy „Tęcza” w Bralinie, gdzie mieści się siedziba ARTwarium, odbyła się uroczysta gala
5-lecia jego funkcjonowania.
W wydarzeniu wzięli udział
członkowie organizacji, instruktorzy
związani ze stowarzyszeniem, sponsorzy oraz przedstawiciele władz.
Podczas wydarzenia nie zabrakło
ciekawych wspomnień dotyczących
początków nieformalnej działalności
grupy młodzieży oraz obiecujących
zobowiązań na przyszłość. Na scenie wystąpiła wokalistka Paulina
Kordylas oraz nowo powstały zespół
„M4”, łączący nietypowe połączenie
muzyków z Kępna, Krakowa oraz…
Ameryki Południowej. Przedsięwzięcie przybrało formę trzech paneli dyskusyjnych, w których wzięli
udział młodzi członkowie zarządu,
założyciele oraz instruktorzy projektowi. Poruszono tematykę specyfiki
powstawania organizacji, profilu prowadzonych warsztatów i projektów,
edukacji pozaformalnej oraz planów
na przyszłość.

już w następnym roku rozpoczyna
projekt międzynarodowy ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” z Poznania. Na gali wystąpiła członkini zarządu poznańskiego stowarzyszenia
Agnieszka Szczepanik. W ramach
różnorodnych działań z młodzieżą
nie zabraknie miejsca na tematyczne
workcampy w Bralinie, jak i w krajach europejskich oraz wolontariat
międzynarodowy. Zapoczątkowane
zostaną również międzynarodowe
projekty partnerskie w ramach grupy
krajów.
Podczas gali wręczono, po raz
pierwszy w historii stowarzyszenia,
nagrody honorowego członkostwa,
które otrzymali: aktorka Izabela
Kuna, redaktor naczelny radia SUD
Michał Zaczyk oraz dyrektor Polskiego Radia Londyn Artur Kieruzal. Wszystkie nagrodzone osoby
współpracowały z ARTwarium przy
realizacji poszczególnych projektów
kulturalnych, często od samego początku jego funkcjonowania. Nagrodę specjalną partnera honorowego
przyznano Gminie Bralin, którą odebrał w imieniu instytucji wójt Roman
Wojtysiak.

Nagrodę specjalną partnera
honorowego przyznano Gminie Bralin

W dniu gali przedstawiciele zarządu ogłosili dwie ważne kwestie
dotyczące ich planów. ARTwarium
zyskało od dnia gali profil międzynarodowej organizacji pozarządowej,
nawiązano współpracę z ENCC (European Network of Cultural Centres
– Europejska Sieć Centrów Kultury).
Podczas gali wystąpił jedyny polski
członek zarządu – sekretarz ENCC
Piotr Michałowski. Swoje międzynarodowe zmagania organizacja zaczyna z wysokiego progu, ponieważ

Plany na przyszłość, jakie zostały
zaprezentowane podczas gali, to także uzyskanie od nowego roku statusu
organizacji pożytku publicznego, co
umożliwi pozyskiwanie 1% podatku
od osób prywatnych. Przedstawiono
także zarys głównych wydarzeń muzycznych organizacji takich jak festiwal „LOKAL” oraz koncerty online
we współpracy z szerokim gronem
partnerów.
Dawid Kosakiewicz,
Grzegorz Banaszak
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Region

gmina
kurier baranowa
grudzień 2017, nr 50 (1044)
Rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Plastycznego z Profilaktyki Uzależnień
pt. „Żyję, marzę i jestem, bo mam trzeźwy umysł”

Młodzież zapobiega uzależnieniom
7 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Mroczeniu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie III Powiatowego
Konkursu Plastycznego z Profilaktyki Uzależnień pt. „Żyję, marzę i
jestem, bo mam trzeźwy umysł”.
Uroczystość otworzył spektakl profilaktyczny pt. „Spisek” dotyczący
uzależnień, przygotowany i wyreżyserowany przez młodzież z PaTPORTU przy Szkole Podstawowej w
Mroczeniu.
Zebranych przywitał i uroczystość zainaugurował dyrektor szkoły
Andrzej Tyra wraz z koordyna-

Do konkursu zgłoszono
108 prac plastycznych

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem laureatem VII edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”

Docenili trud ich pracy

1 grudnia br. w poznańskim Hotelu Mercure odbyła się zorganizowana
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego gala VII edycji konkursu
„Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” połączona z Wielkopolskimi Obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat realizuje
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi,

podejmują stałe działania na rzecz
włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe
oraz poprzez swoje działania tworzą
spójne, przyjazne środowisko dla osób
niepełnosprawnych i ich najbliższych.
W ten sposób przyczyniają się do burzenia nie tylko architektonicznych
barier, ale także tych w naszych głowach i sercach.
W tegorocznym konkursie udział
wzięły 32 podmioty realizujące swoje
inicjatywy i pomysły w Wielkopol-

Nagrodę z rąk M. Wodzińskiej odebrała
wicedyrektor ZSS A. Zimoch

konkursy, projekty, akcje społeczne
oraz działania systemowe wspiera je,
tworząc na co dzień lepszą, otwartą
Wielkopolskę.
Celem konkursu „Wielkopolska
Otwarta dla Niepełnosprawnych” było
wyróżnienie inicjatywy, pomysłu instytucji lub innych podmiotów, które

LAUREACI KONKURSU:

1. Zespół Szkó ł Specjalnych
w Słupi pod Kępnem
olski
2. Miasto-Gmina Ostrów Wielkop
3. Miasto-Gmina Gołańcz
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sce na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Kapituła brała pod uwagę:
innowacyjność, kreatywność i zasięg
lokalnych działań. W poprzednich
latach Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał w tym właśnie
konkursie 23 wyróżnienia i nagrody.
Tegoroczni laureaci dołączają więc
do niezwykłego grona instytucji,
które rzeczywiście zmieniają jakość
życia naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami. - To właśnie Wy –
drodzy Państwo – poprzez aktywny
w nim udział przyczyniacie się do
budowania zrównoważonego, wielkopolskiego społeczeństwa, w którym

każdy ma swoją własną przestrzeń
do życia i pięknych marzeń – powiedziała gospodarz gali, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Marzena Wodzińska. W konkursie
przyznano nagrody finansowe w łącznej wysokości 30.000 zł. Laureatom
wręczone zostały statuetki, dyplomy i
nagrody finansowe, a pozostałym podmiotom biorącym udział w konkursie
– dyplomy.
Laureatem tegorocznego konkursu został Zespół Szkół Specjalnych w
Słupi pod Kępnem za inicjatywę „Dodać skrzydeł”. Główną nagrodę, którą
był czek na 20.000 zł, przeznaczony na
działania społeczne i wychowawcze
uczniów, z rąk przewodniczącej jury
M. Wodzińskiej odebrała wicedyrektor ZSS Alicja Zimoch. Nowoczesny
sposób edukacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i podejmowane
przez ZSS działania odgrywają kluczową rolę na terenie powiatu kępińskiego w promowaniu idei otwartości
na niepełnosprawność oraz włączenia
uczniów i rodziców do aktywnego życia w społeczeństwie. Szkoła promuje
także kulturę dialogu środowiskowego oraz zwraca uwagę na propagowanie większej wrażliwości na potrzeby
drugiego człowieka. - Cieszy fakt, że
nasze działania zyskują takie uznanie. Trud pracy w szkole jest coraz
większy, napotykamy trudności w
deficytach uczniów, o których jeszcze
kilka lat temu nikt nawet nie słyszał.
Wymaga to od nauczycieli ciągłego
dokształcania, często nawet na pograniczu nauk medycznych, a mimo
wszystko nie zwalniamy tempa, proponujemy naszym uczniom nowe formy aktywności i pokazujemy, jak wiele mają umiejętności – podsumowała
dyrektor ZSS Beata Lebek.
KR
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torem konkursu szkolną pedagog,
opiekunką PaTPORTU Agnieszką
Sitek. Zaproszeni goście – sekretarz
Urzędu Gminy w Baranowie Ilona
Skiba, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie
Małgorzata Wiśniewska, komendant powiatowy Policji w Kępnie
podinsp. Tomasz Paziewski, funkcjonariusz sierż. Filip Ślęk, przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie
Ewa Marszałek, dyrektorzy szkół,
pedagodzy szkolni, laureaci powiatowego etapu konkursu oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mroczeniu –
uczestniczyli w inscenizacji spektaklu profilaktycznego oraz prezentacji
przygotowanych prac.
Spośród złożonych 108 prac
plastycznych z całego powiatu kępińskiego (76 prac ze szkół podstawowych i 32 prace z oddziałów
gimnazjalnych) komisja konkursowa - przewodnicząca komisji Ewa
Marszałek, przedstawiciel Starostwa
Powiatowego w Kępnie Dariusz Baranowski, przedstawiciel Urzędu
Gminy w Baranowie M. Wiśniewska,
przedstawiciele policji – podinsp.
Robert Ciesielski i sierż. F. Ślęk oraz
plastyk Roksana Rokicka - wyróżniła prace w trzech kategoriach.
Nagrody główne ufundowało Starostwo Powiatowe w Kępnie,
wyróżnienia – Gminna Komisja ds.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie, natomiast nagrody specjalne – Komenda Powiatowa Policji w Kępnie oraz Państwowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kępnie.
Oprac. KR

WYNIKI KONKURSU

Szkoła podstawowa – klasy V-VII:
1. Julia Stasiowska (SP w Mroczeniu)
2. Martyna Jany (SP w Łęce Mroczeńskiej)
3. Sambor Hełka (SP nr 3 w Kępnie)
Wyróżnienia:
Agnieszka Adamska (SP nr 1 w Kępnie),
Nikolina Składnikiewicz (SP nr 3 w Kępnie),
Gabriela Mikoś (SP nr 2 w Kępnie),
Zuzanna Kossek (SP w Łęce Mroczeńskiej)
Oddziały gimnazjalne:
1. Paulina Wabnic (SP nr 2 w Kępnie)
2. Katarzyna Sitek (SP nr 2 w Kępnie)
3. Marta Kamińska (ZS w Trzcinicy)
Wyróżnienia:
Andżelika Zimoch (ZS w Laskach),
Nikola Czajkowska (SP w Mroczeniu),
Paulina Michalska (SP w Mroczeniu),
Daria Dinant (SP nr 3 w Kępnie)
Nagrody specjalne:
Nagroda Komendanta
Powiatowego Policji w Kępnie:
Marta Bartczak (SP nr 2 w Kępnie),
Wioletta Wagner (ZS w Trzcinicy)
Nagroda Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie:
Wiktoria Zychla (SP w Mroczeniu),
Julia Ruszkowska (SP w Mroczeniu)

Spotkanie z Beatą Ostrowicką w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu

Uczniowie poznawali
pracę pisarza

30 listopada br. w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu odbyło się spotkanie z Beatą Ostrowicką, autorką
książek dla dzieci i młodzieży.
Warsztat pn. „Kreujemy bohaterów młodzieżowych”, w którym
uczestniczyła młodzież z III klas
gimnazjalnych Szkoły Podstawowej
w Mroczeniu, cieszył się dużym zainteresowaniem oraz dużą aktywnością słuchaczy. W pierwszej części
pisarka opowiadała o tym, jak wygląda praca pisarza. Podzieliła się
swoimi doświadczeniami i opowiadała o trudnościach, jakie napotyka

ja tak chcę!” zdobył tytuł Książki
Roku 2006 Polskiej Sekcji IBBY;
„Świat do góry nogami” uzyskał w
2004 r. wyróżnienie Międzynarodowej Sekcji IBBY i został wpisany na
Honorową Listę Andersena). Wiele
jej książek poleca Fundacja ABC,
organizator akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W 2000 r. odbyła się
premiera jej sztuki, napisanej na
podstawie „Strychowych opowieści”. Niektóre utwory zostały przetłumaczone na języki obce. Powieści
B. Ostrowickiej przeznaczone są
zarówno dla młodzieży, jak i młod-

Autorka pisze książki dla dzieci
i młodzieży, poruszając problemy
z jakimi boruykają się młodzi ludzie

w swojej pracy. W drugiej części
spotkania autorka zachęciła młodzież
do napisania własnego opowiadania.
Efektem końcowym warsztatów była
wspólna prezentacja tekstu zredagowanego przez uczniów i nauczyciela.
B. Ostrowicka jest absolwentką
Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pisze książki dla dzieci i młodzieży. Debiutowała w 1995
r. powieścią „Niezwykłe wakacje”.
Autorka otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia (m.in. utwór „Ale

szych dzieci. Większość jej książek
porusza problemy, z jakimi borykają
się młodzi ludzie w okresie dojrzewania. Uczą przyjaźni i tolerancji.
Na zakończenie spotkania czytelniczego B. Ostrowicka rozdawała
autografy. Książki autorki znajdują
się w mroczeńskiej bibliotece, aby
wszyscy zainteresowani, zarówno ci
młodsi, jak i starsi, poznali ciekawy
dorobek pisarki.
Oprac. KR
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gmina
1 grudnia 2017 r. odbyła się w Biadaszkach uroczystość
poświęcenia i przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

wieści znad pomianki
grudzień 2017, nr 50 (850)
Jak co roku, w związku z przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem AIDS w Gimnazjum im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie, podjęte zostały działania mające na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń, jakie stanowi dla człowieka wirus HIV

„Florian” pojedzie do akcji

Świadomi żyją dłużej
Tym razem młodzież miała okazję podjąć wyzwanie już pod koniec
października. Było ono związane
z konkursem na najlepszą ulotkę o
tematyce HIV i AIDS, zorganizowanym przez nauczyciela biologii
- Renatę Klepacz. Powołany przez
każdą klasę zespół miał za zadanie
do 10 listopada oddać projekt ulotki.
Uczniowie spisali się świetnie i wykorzystali swoje zdolności artystyczne oraz umiejętności informatyczne.
Tworzenie ulotki było też świetną
okazją do doskonalenia ważnej dla

opinii specjalistów 20 listopada wyłoniony został zwycięski projekt, którego autorkami były przedstawicielki
klasy III A: Aleksandra Nawrot,
Kamila Wielgosz oraz Aleksandra Wodnik. Przygotowana przez
dziewczyny ulotka trafiła do agencji
reklamowej i wydrukowana została w
nakładzie 500 sztuk.
27 listopada uczniowie gimnazjum rozpoczęli kampanię społeczną,
której celem było podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zagrożenia, jakim jest wirus HIV

Rozstrzygnięto konkurs
na ulotkę informacyjną

młodzieży umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Projekty zostały ocenione pod kątem
merytorycznym przez pracowników
działu Promocji Zdrowia Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kępnie. Następnie trafiły „pod
lupę” grafika komputerowego, który
w swej ocenie zwrócił szczególną
uwagę na część graficzną, czyli element, który w pierwszej kolejności
oddziałuje na odbiorcę. Na podstawie

oraz nawiązanie dialogu międzypokoleniowego, co jest niezmiernie
ważne dla poruszania tak trudnych
tematów. Gimnazjaliści dotarli z ulotkami do urzędu gminy, a także szkół
podstawowych, ośrodków zdrowia
oraz aptek z terenu gminy Łęka Opatowska. Kampania rozszerzyła się
również na instytucje spoza gminy.
Zwieńczeniem działań, a jednocześnie kulminacyjnym dniem był
1 grudnia. Przy wejściu do szkoły

wolontariuszki rozdawały zrobione
przez uczniów czerwone wstążeczki, będące symbolem solidarności
z osobami chorymi i ich rodzinami.
Społeczność gimnazjum oraz uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Opatowie zgromadzili się na
sali gimnastycznej, gdzie wspólnie
zatrzymali się nad tematyką HIV i
AIDS. Wyświetlony został film edukacyjny pt. „Żyję bez ryzyka AIDS”.
Po jego projekcji Alicja Hetmańczyk
poprowadziła dyskusję, podczas której uczniowie odpowiadali na wylosowane wcześniej pytania. Było to
niezmiernie ważne, biorąc pod uwagę
hasło obchodów tegorocznego Dnia
AIDS w Polsce: „Mam czas rozmawiać.”
W trakcie spotkania omówione
zostały też wyniki konkurs na najlepszą ulotkę. Zwycięska klasa III A oraz
zespoły z pozostałych klas otrzymały
słodkie upominki, a także materiały
edukacyjne ufundowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie. Był też czas na
podsumowanie kampanii społecznej
oraz zwrócenie uwagi na ważne hasło, jakie widniało na zwycięskiej
ulotce: „Świadomi żyją dłużej.” Bo
tak naprawdę wiedza na temat wirusa
HIV i świadome unikanie sytuacji, w
których można się nim zarazić, jest
kluczem do zapobiegania nieuleczalnej chorobie, jaką jest AIDS. Każdy
uczestnik spotkania przy wyjściu
otrzymał od wolontariuszek ulotkę
i miał za zadanie podzielić się z rodziną oraz przyjaciółmi tą cenną dla
życia i zdrowia wiedzą. R. Klepacz

Gmina Łęka Opatowska otrzymała dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół w Opatowie

Dotacja na wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej
6.700 zł na zakup wyposażenia
gabinetu higienistki szkolnej przekazał wojewoda wielkopolski. Będzie
to m. in. kozetka, biurko oraz szafka
kartoteczna, szafka do przechowywania leków i środków pomocniczych,
waga medyczna ze wzrostomierzem,
parawan, aparat do pomiaru ciśnienia

tętniczego dla dzieci i dla dorosłych,
tablice Snellena do badania ostrości
wzroku, tablice Ishihary do badania
widzenia barw, tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała, stolik
zabiegowy, środki do grupowej profilaktyki próchnicy zębów oraz przenośna apteczka pierwszej pomocy.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym w znaczący sposób podniesiony zostanie standard wyposażenia gabinetu. Uczniowie szkoły
otrzymają dostęp do profilaktyki
zdrowotnej na odpowiednim poziomie.
Oprac. bem

25 listopada 2017 r. mieszkanki gminy Łęka Opatowska miały okazję skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych

Odbyły się badania profilaktyczne

Badania zorganizowane zostały przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu we
współpracy z Urzędem Gminy Łęka Opatowska.
Skorzystać z nich mogły panie w wieku od 25 do 59 lat, które w
ciągu ostatnich trzech lat nie poddały się profilaktycznym badaniom cytologicznym opłacanym przez NFZ. Badania zostały przeprowadzone w
specjalnym cytobusie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel.
Pamiętajmy! Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, co pozwala
podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia.
Oprac. bem

Badania zostały przeprowadzone
w cytobusie

Przy dźwiękach marszu strażackiego
przedefiladowano na miejsce uroczystości

Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych. Następnie w miejscowej kaplicy powiatowy kapelan strażaków
ks. Józef Wachowiak odprawił mszę
św., po zakończeniu której uczestnicy
uroczystości defiladowym krokiem
przy dźwiękach marszu strażackiego
przeszli na plac przed strażnicę.
W uroczystości wzięli udział
zaproszeni goście, w tym m.in. wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Województwa
Wielkopolskiego dh Krzysztof Gra-

Obecne były poczty sztandarowe i
delegacje jednostek z terenu gminy
Łęka Opatowska, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP Donaborów i OSP Słupia pod Kępnem oraz
mieszkańcy Biadaszek.
Uroczystość odbyła się zgodnie
z ustalonym ceremoniałem, podczas
którego złożony został raport przez
dowódcę uroczystości dh Jerzego
Derdaka. Na maszt wciągnięta została flaga i odśpiewano hymn państwowy. Kulminacyjnym punktem
uroczystości było poświęcenie samochodu strażackiego. Oficjalnego
Z dumą prezentowano
nowy nabytek

bowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Michał Błażejewski,
ks. J. Wachowiak, honorowy prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Eugeniusz Grzesiak, prezes Zarządu
Oddziału Gminnego dh Jerzy Flaczyk, komendant gminny dh Paweł
Taras, wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis, przewodniczący Rady
Gminy Michał Jerczyński wraz
z radnymi, skarbnik gminy Alina
Brząkała, sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak, radni powiatowi
Dariusz Gąszczak i Marek Kowalski, druhny i druhowie miejscowej OSP, darczyńcy i ofiarodawcy.

wręczenia kluczyków dokonał dh K.
Grabowski, dh M. Błażejewski oraz
wójt A. Kopis. Na ręce naczelnika
OSP w Biadaszkach – Wojciecha
Pisuli przekazano kluczyki wraz z
dokumentami pojazdu. Naczelnik
przekazał je druhowi Łukaszowi
Olbrychowi, który złożył uroczystą
przysięgę, że auto będzie gotowe w
dzień i w nocy do akcji ratowniczej.
Po tym symbolicznym przekazaniu
nastąpiła prezentacja nowego samochodu. Matką chrzestną pojazdu
została Irena Felusiak. Samochód
otrzymał imię Florian.
Oprac. bem

W uroczystości wzięli
udział zaproszeni goście
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Region

gmina
G£OS TRZCINICY
grudzień 2017, nr 50 (1014)
W sobotni wieczór, 2 grudnia, odbyło się podsumowanie pierwszego trzcinickiego pleneru malarskiego połączone z promocją poplenerowego kalendarza na rok 2018 opatrzonego mottem „Trzcinica – tu rozkwita Wielkopolska”

Tu rozkwita Wielkopolska
Plastycy amatorzy powiatu kępińskiego, zaproszeni goście i bardzo
licznie przybyli mieszkańcy sołectwa
mieli okazję obejrzeć prace powstałe
w trakcie pleneru, poznać ich autorów, zobaczyć i otrzymać kalendarz.
Plener zorganizowany został
przez Krzysztofa Ostrowskiego - sołtysa Trzcinicy i radnego
Rady Powiatu Kępińskiego Tomasza Gatnera. Po ciepłym powitaniu

wszystkich przybyłych i muzycznym
występie Marka Kowalskiego, kolejnym punktem było podsumowanie trzcinickiego pleneru, którego
dokonał Tomasz Gatner - Po długim
czasie planowania, przygotowań
i pracy spotykamy się dziś, aby
dokonać uroczystego podsumowania historycznego, bo pierwszego
trzcinickiego pleneru malarskiego
– mówił współorganizator przedsię-

wzięcia. - Każda nawet najmniejsza
miejscowość ma swoje szczególne
i charakterystyczne miejsca krajobrazu, architektury, przyrody, z których jest dumna i które stanowią o
jej historii. Są piękne, intrygujące i
warte utrwalenia na płótnie. Trzcinica - nasza mała ojczyzna, w której
żyjemy, mieszkamy, pracujemy, ma
wiele takich miejsc. Z tego powodu
w dniach 27 - 28 maja 2017 roku

Od 22 sierpnia do 30 listopada 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy realizowała projekt „Czwartkowe spotkania z książką” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zorganizowaliśmy plener malarski,
zapraszając plastyków amatorów powiatu kępińskiego do Trzcinicy. Były
to bardzo intensywne dwa dni, ale
wspaniałe - bardzo radosne i owocne. Poznaliśmy wspaniałych ludzi,
bardzo otwartych i przyjaznych.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby
plener trzcinicki był owocny i mile
wspominany. Efekty tego pleneru –
ponad 30 obrazów - macie Państwo
możliwość podziwiać dzisiejszego
wieczoru. Podsumowując proszę o
obejrzenie krótkiej prezentacji multimedialnej. Gospodarze poszli krok
dalej i wykorzystując prace plastyków amatorów powiatu kępińskiego,
wydali trzcinicki kalendarz na rok
2018. Premierowa publikacja została
zaprezentowana za pomocą prezentacji multimedialnej, po której organizatorzy otrzymali gromkie brawa. - Z
ogromną radością oddajemy w Państwa ręce ten unikatowy i wyjątkowy
kalendarz na rok 2018 – zaznaczył
K. Ostrowski. - Pomysł wydania kalendarza zrodził się ponad rok temu
podczas zebrania mieszkańców
Trzcinicy, na którym dzielono środki
funduszu sołeckiego. W trosce o wyjątkowość pierwszego trzcinickiego
kalendarza wspólnie ze Stowarzyszeniem Plastyków Amatorów Powiatu
Kępińskiego zorganizowaliśmy w
maju tego roku plener malarski. Powstałe w jego wyniku obrazy zostały
zamieszczone w niniejszym kalendarzu. Publikacja skupiona jest na
Trzcinicy - naszej małej ojczyźnie, w
której żyjemy, pracujemy i mieszkamy na co dzień. Na jej krajobrazie,
przyrodzie, architekturze i kultu-

rze. Na tym, co w niej jest piękne,
intrygujące i warte utrwalenia. Na
tym, co stworzyli tu pracowici, gospodarni, zaradni i przedsiębiorczy
mieszkańcy. Stąd też motto naszego
kalendarza: „Trzcinica - tu rozkwita Wielkopolska”. Chcemy, aby ten
kalendarz trafił do każdej rodziny z
sołectwa.
Po czasie podsumowań i premierze kalendarza nadszedł czas podziękowań i gratulacji. Organizatorzy
dziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do wydania kalendarza
i wsparli organizację pleneru, symbolicznym okolicznościowym aniołkiem i „świeżutkim” kalendarzem.
W sposób szczególny, przekazując na
ręce prezes Stowarzyszenia Janiny
Gorzendowskiej okolicznościową
statuetkę, podziękowano Plastykom
Amatorom Powiatu Kępińskiego oraz
firmie ESNET Ewelina Smyrek, która pracowała nad projektem i składem
kalendarza. Słowa uznania i podziękowania do organizatorów za pomysł
i trud skierowali obecni goście: poseł
na Sejm RP Bożena Henczyca, wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
i prezes Stowarzyszenia Plastyków
Amatorów Powiatu Kępińskiego J.
Gorzendowska. List gratulacyjny
przesłała Marzena Wodzińska członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Po uczcie duchowej organizatorzy zaprosili wszystkich obecnych
na okolicznościowy tort. Uczestnicy
spotkania bardzo uważnie oglądali
wystawione prace i kalendarz. Gratulowano pomysłu i organizacji całego przedsięwzięcia.
Oprac. bem

2 grudnia w Pomianach podsumowano sezonu lotów gołębi organizowanych przez Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych Oddział w Wołczynie

Czwartkowe spotkania z książką Podsumowali sezon
Projekt polegał na zorganizowaniu atrakcyjnych przedsięwzięć kulturalnych skoncentrowanych wokół
książki: zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci wraz z działaniami
interdyscyplinarnymi promującymi
czytelnictwo i bibliotekę. Trzcinicka
książnica zrealizowała cotygodniowe
czwartkowe warsztaty kulturalno-edukacyjne dla dzieci w wieku od
5 do 12 lat oraz w sierpniu 2017 r.
5 edycji dwugodzinnych warsztatów
artystycznych dla dzieci.
Podczas realizacji projektu przeprowadzonych zostało w sumie 18
warsztatów, z czego 4 spotkania dla
dzieci przeprowadziła Natalia Wabnic-Maryniak ze Stowarzyszenia
Wsi Trzcinica „Przyszłość” (partner
projektu). Zajęcia dla czytelników
były przygotowane i przeprowadzone
przez Renatę Gość - dyrektor biblioteki oraz bibliotekarza Agnieszkę
Kałkę. W spotkaniach czytelniczych
pomagała również wolontariuszka
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Martyna Woźnica. Podczas zajęć
dzieci poznały różnych bohaterów
książkowych, jak również różnorodne
techniki plastyczne, m. in. swoje pracy
tworzyły z masy solnej, z plasteliny i
różnych materiałów dekoracyjnych:
farb, pasteli, pisaków, kredek, brokatów, ozdobnych kryształków, piórek,
kredy chodnikowej itp. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci oraz ich
niesamowitej wyobraźni, powstały
wspaniałe prace. Podczas warsztatów
były przeprowadzane quizy i konkursy literackie, dzieci bawiły się w kalambury, a wszyscy zwycięzcy otrzymywali nagrody książkowe.
Ponadto w ramach projektu w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Trzcinicy odbył się spektakl kukiełkowy dla dzieci, spektakl bajki odegrany przez aktorów, spotkanie autorskie dla dzieci z Edytą Zarębską,
jak również spotkanie z ilustratorem
książek dla dzieci Pawłem Wakułą.
Zwieńczeniem realizowanego projek-

tu jest wystawa, prezentująca prace
wykonane przez dzieci podczas zajęć przez okres trwania projektu, jak
również wydanie promocyjnego folderu oraz zakładek do książek. - Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim
osobom i instytucjom za współpracę
podczas realizacji projektu – mówi
dyrektor R. Gość. - Dziękuję rodzicom za to, że z takim zaangażowaniem i troską umożliwiają naszym
małym czytelnikom korzystanie z
oferty kulturalnej naszej biblioteki.
A przede wszystkim dziękuję dzieciom za ich wielką radość, uśmiech
i udział w „Czwartkowych spotkaniach z książką” - dodaje.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 11.680 zł, w tym: dotacja
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiewała na kwotę 8.400 zł,
natomiast dotacja z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, tj. gminy
Trzcinica wyniosła 3.280 zł.
Oprac. bem
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Już po raz trzeci współzawodnictwo w gminie Trzcinica zostało
uatrakcyjnione wyłonieniem najlepszych hodowców wśród osób zrzeszonych w Sekcji nr 7 w Laskach.
Wyniki tegorocznych
Mistrzostw Gminy Trzcinica:
Kategoria OPEN
Mirosław Pluta – mistrz
Mirosław Piędzioch – I wicemistrz
J. i K. Pilarski – II wicemistrz
Kategoria gołębi rocznych
Mirosław Piędzioch – mistrz
Mirosław Pluta – I wicemistrz
duet Grześniak – Gmyrek – II wicemistrz
Kategoria gołębi młodych
Mirosław Pluta – mistrz
Mirosław Piędzioch – I wicemistrz
duet Grześniak – Gmyrek – II wicemistrz
Tytuł Super Mistrza Sekcji Laski
otrzymał Mirosław Piędzioch

Spotkanie było zatem okazją do
wręczenia pucharów i dyplomów
za osiągnięcia w 2017 r. Wręczenia
wyróżnień dokonali: wójt Grzegorz
Hadzik, sekretarz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddział Wołczyn Zbigniew Szwonder oraz prezes Sekcji w Laskach
Mariusz Dybul.
W 2017 roku dzięki działaniom
podjętym przez Gminę udało się
przejąć od Starostwa Powiatowego
w Kępnie teren, na którym znajduje się obiekt wykorzystywany przez
hodowców gołębi. Wspólnymi siłami samorządu gminnego, sponsorów
oraz hodowców gołębi w bieżącym
roku wyremontowano na tym obiekcie dach. Natomiast w przyszłym
roku planowane jest nasadzenie nowej zieleni.
Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY ze str. 14

Gmina

region
Powiat Kępiński zawarł z Gminą Trzcinica porozumienie
w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej, która
uzyskała dotację wojewody wielkopolskiego

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 15
2 grudnia 2017 roku w Domu Ludowym w Laskach odbył się Dzień Seniora

Święto Seniora w Laskach

Wspólnie zrealizują
inwestycję drogową

29 listopada 2017 r. starosta kępiński Witold Jankowski i wicestarosta Grażyna Jany zawarli z wójtem gminy Trzcinica Grzegorzem
Hadzikiem umowę partnerską w
sprawie współdziałania w zakresie
realizacji zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń
- Laski Borek i 5688P Laski Borek

Wśród zebranych gości znaleźli
się: wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik, sekretarz gminy Renata
Ciemny, dyrektor Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Laskach Hanna
Smyrek, wicedyrektor i nauczyciel
ZS w Laskach Piotr Czarnasiak,
sołtys wsi Laski Zygmunt Podejma,
lekarz rodzinny Maria Lentas, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Trzcinica wraz z de-

legacjami oraz seniorzy z sołectwa
Laski.
Licznie zebranych seniorów oraz
zaproszonych gości powitali: przewodnicząca KGW Zofia Parzonka, H. Smyrek oraz P. Czarnasiak.
Sobotnie popołudnie umilił występ
uczniów ZS, którzy przygotowali
program artystyczny, nawiązujący do zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia. Następnie głos zabrał

wójt, wyrażając radość z powodu tak
licznego przybycia na uroczystość i
składając zebranym najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania. Na ręce
Z. Parzonki wręczył podziękowania
oraz upominek, a wszystkich zgromadzonych obdarował słodkościami.
Uroczystość upłynęła w miłej i
ciepłej atmosferze przy poczęstunku
przygotowanym przez panie z KGW
w Laskach.  	
Oprac. bem

GONIEC PERZOWSKI
grudzień 2017, nr 46 (801)

Samorządy zawarły porozumienie w sprawie wspólnej realizacji
pierwszego odcinka drogi powiatowej relacji Trzcinica - Granice

- Wielki Buczek na odcinku od km
6+493,18 do km 7+489,68 w miejscowości Trzcinica”. Wniosek Powiatu Kępińskiego znalazł się na 18.
miejscu ostatecznej listy rankingowej
programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016–2019, co oznacza przyznanie
dofinansowania. Gmina Trzcinica
jest partnerem w tym projekcie.
Porozumienie dotyczy współdziałania samorządów przy realizacji

Rozstrzygniecie konkursu na bożonarodzeniową kartkę świąteczną

pierwszego odcinka drogi powiatowej relacji Trzcinica - Granice. Powiat
ze środków własnych i przyznanych
przez wojewodę wielkopolskiego
przebuduje drogę, natomiast Gmina
Trzcinica przekaże środki, które wraz
z dofinansowaniem wojewody sfinansują koszty budowy ścieżki pieszo-rowerowej na tym odcinku.

W projekcie budżetu gminy Trzcinica na 2018 rok zaplanowano odpowiednią kwotę na wykonanie tego
zadania. Ponadto, w ramach rozpoczętego gminnego zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego, w Trzcinicy
w pierwszej kolejności wykonane zostaną te odcinki wodno-kanalizacyjne, które znajdą się pod nową drogą i
ścieżką pieszo-rowerową.
Oprac. bem

Imieniny Mikołaja w gminie Perzów

Kartki świąteczne promują gminę

Mikołajowe podarunki

Wyniki konkursu

8 grudnia br. w sali wiejskiej w
Turkowach wręczono nagrody laureatom konkursu na bożonarodzeniową
kartkę świąteczną pt. ,,Najpiękniejsza
bombka bożonarodzeniowa”.
Nagrody i wyróżnienia wręczyły: wójt gminy Perzów Danuta Froń
wraz z sekretarzem gminy Weroniką Urbańską i kierownikiem GOPS
Ewą Marzec.
To już trzecia edycja tego ciepłego, świątecznego konkursu. Nagrodzone prace trafiają na kartkę
świąteczną promującą gminę Perzów
i są rozsyłane po całym świecie. Ko-

misja konkursowa miała w tym roku
twardy orzech do zgryzienia, gdyż
na konkurs wpłynęły aż 162 prace.
Oceniano je w czterech kategoriach
wiekowych.
Oprócz nagród – voucherów do
wykorzystania w sklepie sportowym
w Sycowie – na wszystkie dzieci
czekał słodki upominek. Uroczystość swoim śpiewem umilały laureatki Konkursu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej: Aleksandra Capenko, Weronika Pietrus oraz Julka
Zgarda.
Oprac. bem

Kategoria I:
I - Antoni Zapolny
II - Nina Jańska
III - Piotr Kokot
Wyróżnienie:
Jagoda Smolarek, Ada Pacek,
Wojciech Górniak, Antonina Grzegorek,
Ksenia Ambroziak, Nadia Tomaś,
Michał Wlizło, Marta Doruch
Kategoria II:
I - Adrianna Skiba
II - Nikola Snopek
III - Zuzanna Świtoń
Wyróżnienie:
Maja Pietrzak, Aleksander Sokalski,
Miłosz Nowak
Kategoria III:
I - Kornelia Dołgan
II - Agata Kraczek
III - Franciszek Sobczyk
Wyróżnienie:
Nikola Ostrycharz, Marta Smyczyńska,
Zofia Brząkała, Hanna Sztuka - wyróżnienie
Kategoria IV:
I - Hanna Bilicka
Wyróżnienie:
Małgorzata Buczek

Mikołajkowi goście sprawili
najmłodszym wiele radości

Tradycja obdarowywania dzieci
drobnymi prezentami w dniu imienin Mikołaja na dobre zadomowiła
się w gminie Perzów. To szczególny
dzień, na który wszystkie dzieci długo czekają, ponieważ przynosi wiele
radości i uśmiechów. W tym roku
przedszkole, żłobek oraz szkołę w
Perzowie, jak również przedszkole
w Trębaczowie odwiedzili wspólnie
mili goście - Mikołaj w towarzystwie

bałwana Olafa i śnieżynki, a także
wójt Danuta Froń.
Ta miła niespodzianka miała miejsce za sprawą pracowników
Urzędu Gminy oraz Gminnego
Ośrodka Kultury. Dzieci z radością
przyjęły mikołajkowych gości, ale
najważniejsze były słodycze oraz prezenty, które pojawiły się wraz z nimi.
Wszyscy świetnie się bawili.
Oprac. bem
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia
w 1,
redakcji
w godz.
9.00-16.00
lub tel.7829285
62 / 78 292 84
63–600 drobne
Kêpno,przyjmujemy
ul. Pocztowa
tel. (062)
7829284,
fax (062)
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam dom na działce 31 arów - Bralin,
cena łączna 150 zł/m2. Tel. 693 369 471.
(TK 472/12/17)
Sprzedam działki budowlane, uzbrojone Bralin. Tel. 609 238 645. (TK 469/12/17)
Sprzedam działkę budowlaną położoną
w Kępnie w okolicy ul. Paderewskiego.
Kontakt: 501 384 962,
email: lgwrocpl@poczta.onet.pl
(TK 473/12/17)
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)
Sprzedam mieszkanie 62 m2, trzypokojowe
- Kępno, Os. Kopa. Tel. 698 290 108.
(TK 446/11/17)
Sprzedam działki budowlane z warunkami
zabudowy + budynki gospodarcze - Tabor
Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 423/10/17)
Sprzedam kawalerkę - Kępno, Murator.
Tel. 504 998 500.
(TK 428/11/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

Do wynajęcia: dwa lokale o pow. 34 m2 i
44 m2 na parterze z możliwością połączenia
oraz lokale 71 m2 i 72 m2 na piętrze na
działalność handlową, biurową, usługową
- Kępno, ul. Wiosny Ludów 9c.
Tel. 793 012 070.
(TK 475/12/17)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w
bloku w Kępnie. Tel. 728 465 306.
(TK 467/12/17)
Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, jednopokojowe, częściowo umeblowane - Kępno (obok
szpitala). Tel. 733 440 602.
(TK 468/12/17)

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

Do wynajęcia kawalerka oraz pokoje dla
pracowników - Kępno. Tel. 725 794 585.
(TK 465/12/17)

Wysłotki granulowane.
Tel. 605 743 178.

Pokoje dla pracowników - Kępno, wysoki
standard. Tel. 605 314 046.
(TK 456/11/17)

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

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

Sprzedaż: byczków mięsnych i czarno-białych oraz żarłaki. Tel. 663 418 120.
(TK 452/11/17)

SPRZEDAM
Sprzedam piec c.o. „Żywiec”, 3 sezony
grzewcze, 2,2 KW. Tel. 667 486 453.
(TK 461/11/17)
Garaże blaszane, bramy garażowe.
Tel. 608 467 942.
(TK 455/11/17)
Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 438/11/17)
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.

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

różne

Zatrudnię brukarzy i operatora ładowarki
volvo L-35. Tel. 500 203 234.
(TK 401/10/17)

(TK 474/12/17)

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

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)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 343/09/17)

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

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

Oddam dwa młode koty biało-czarne Bralin. Tel. 880 678 747.
(TK 471/12/17)

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)

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

Usługi ogólnobudowlane, malowanie, płytki,
regipsy. Tel. 661 350 591.
(TK 459/11/17)

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

Pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, opieka.
TEL./SMS: 608 773 167.
(TK 447/11/17)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

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

Do wynajęcia mieszkanie 73 m2, jednopokojowe - Bralin. Tel. 609 238 645.
(TK 470/12/17)
Do wynajęcia dwa sklepy po 35 m2 przy
al. Marcinkowskiego na działalność handlowo-usługową. Możliwość połączenia dwóch
w jedno. Kontakt: 606 615 000.
(TK 476/12/17)

motoryzacja
Sprzedam przyczepę wywrotkę na niskich
kołach 4,5 tony, zarejestrowana.
Tel. 600 963 549.
(TK 441/11/17)
Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 514 681 691.
(TK 365/09/17)
Skup katalizatorów - Najwyższe
ceny. Tel. 506 709 677. (TK 366/09/17)
PRACA
Zatrudnię kierowcę do rozwozu pizzy.
Tel. 501 318 336.
(TK 478/11/17)

Szycie sukienek
ślubnych na miarę
u krawcowej.
Wszystkie modele.
Niskie ceny.
Tel. 503 897 295 / Bralin.

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.
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Poszukuję do opieki nad starszą osobą.
Tel. 609 051 198 (dzwonić po 17:00).
(TK 477/11/17)
Przyjmę pracownika do produkcji i montażu okien, drzwi, fasad aluminiowych.
Tel. 513 010 282.
(TK 454/11/17)

US£UGI

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

Zatrudnię kelnerkę do pizzeri.
Tel. 501 318 336.
(TK 478/11/17)

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

CZAS NA
AUTO-GAZ

MONTA¯INSTALACJI

GAZOWYCH
DWA LATA

GWARANCJI

PPHU "Pilarek"
Mroczeñ 6
tel. 78 182 54

RATY

BEZ PIERWSZEJ
WP£ATY

SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU

PROMOCJA

Piekarnia PAWEŁEK w Bralinie zatrudni

piekarza

z doświadczeniem
lub ze stażem.

Dobre warunki płacowe. Praca od 16:00 do 24:00.

Kontakt: 502 210 579.

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

Ogłoszenia

Reklama
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:

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

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

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

ogłoszenia
Rozpoczynamy akcję społeczną

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

„Ortopedia w Szpitalu w Kępnie”

Alex T. Smith - „Kostek na scenie”

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

Oto Kostek – pies jedyny w swoim rodzaju! Razem ze swoim przyjacielem Panem
Piętką Kostek postanawia wybrać się do miasta. Niewinny spacer kończy się dla niego
występem w teatrze i wyczynem na miarę bohatera! Przy okazji czytelnicy dowiedzą się,
jak rozpoznać prawdziwego ducha… Ta przeurocza seria o psie przypominającym nieco
naszego Ferdynanda Wspaniałego zachwyca wyjątkowymi ilustracjami i niezwykle dowcipnym tekstem. Kostek znajduje wyjście z każdej sytuacji, a bywa, że zostaje
bohaterem. Dzieci, które miały już okazję poznać Kostka i Pana Piętkę twierdzą, że to genialny duet i nie mogą się doczekać ich dalszych przygód!

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

PRYWATNY GABINET

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Aura Xilonen - „Jankeski fajter”
Liborio – nielegalny meksykański imigrant w Stanach Zjednoczonych – nie ma nic.
Żyje z dnia na dzień, pracując w podrzędnej księgarni. Jedyne, co umie, to szybko biegać
i wyprowadzać piekielnie mocne ciosy. I z braku lepszego zajęcia – czyta. Pewnego dnia
miesza się w uliczną awanturę w obronie platonicznej miłości. Tak rozpoczyna się jego
antyodyseja we wrogim mieście… „Jankeski fajter” to literacka petarda: mocno zakręcony
język, hipnotyzująca i bardzo współczesna powieść – zabawna i dramatyczna zarazem.
Jakby skrzyżowanie Doroty Masłowskiej z Eduardem Mendozą przenieść na pogranicze
amerykańsko-meksykańskie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

lek. med. Ma³gorzata Machowicz-Wieczorek

Jakub Skworz - „Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz”

specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie

Czy to możliwie, że wielki pisarz Adam Mickiewicz był kiedyś małym łobuzem? Poznajcie go i przekonajcie się sami! W domu dziadków są drzwi, których nie wolno otwierać. Czy to powstrzyma Olę i Eryka przed zaglądaniem do tajemniczego gabinetu? Na
szczęście nie, bo w środku znajdą rzeczy ciekawsze od najbardziej wymyślnych gier i zabawek – regały pełne wciągających książek. To nie puste słowa – książki dziadka wciągają
człowieka na poważnie, od stóp do głów: wprost na mroźną Syberię, do pięknego Wilna
lub zatłoczonej Moskwy. Dziadek oprowadza wnuki śladami Adama Mickiewicza, dzięki
czemu mogą razem z pisarzem ugasić pożar Nowogródka, założyć tajne stowarzyszenie i
ruszyć do powstania listopadowego, a nawet dopilnować wydania Pana Tadeusza. Czytelnik prowadzony przez piękne ilustracje podąża krok w krok za nimi.

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

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Krzy¿ówka nr 50
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 20 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. Aura Xilonen - „Jankeski fajter”,
2. Jakub Skworz - „Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz”,
3. Alex T. Smith - „Kostek na scenie”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 49 nagrody otrzymuj¹:

Sebastian Seiffert (Nosale),
Kazimierz Jackowski (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
Słońce, Merkury i Wenus w trygonach odnowią
Twoje siły witalne. Wszystko zmieni się na lepsze. Od poniedziałku do środy Luna w opozycji
spełni najskrytsze marzenia.

Byk 21 IV – 21 V
Słońce w kwinkunksie wróży sukcesy zawodowe, ale Mars w opozycji proponuje dbać o relacje
z ludźmi. Obowiązki to nie wszystko. Jedz zdrowo, a podniesiesz odporność.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Czas na szykowanie świąt: wygląd mieszkania i
zdrowie dzieci będą najważniejsze. Uważaj tylko,
by nie przesadzić z zakupami, ponieważ Merkury
w opozycji kusi Cię luksusem.

DY¯URY APTEK
2. Apteka „Na Zdrowie” - 14.12.2017 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
2. Apteka „Pod Kasztanami” - 15.12.2017 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
2. Apteka „Św. Marcina” - 16.12.2017 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
2. Apteka „Na Kopie” - 17.12.2017 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
1. Apteka „Nowa” - 18.12.2017 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
2. Apteka „Prima” - 19.12.2017 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
2. Apteka „Centrum” - 20.12.2017 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

Mars w trygonie pokaże Ci, o co warto walczyć.
Obronisz swoje pomysły przed kimś zazdrosnym
i szkodliwym. Rodzina będzie z Ciebie dumna.
Wyciągnij ją gdzieś.

14/12
14/01

Lew 23 VII – 22 VIII
Będziesz niepokorny i sprytny. Pokażesz wszystkim, na co Cię stać. A najważniejsze – pozbędziesz się zaległości. W weekend Luna w trygonie sprzyja randkom i imprezom.

Panna 23 VIII – 22 IX
Będziesz pogodna i serdeczna, Mars w sekstylu
przegoni kłopoty. Trudne sprawy zejdą na drugi
plan, a na pierwszy wskoczą święta i miłość. Zadbaj o siebie, bliskich, dom.

MUZEUM ZIEMI KĘPIŃSKIEJ IM. T.P. POTWOROWSIEGO godz. 18:00

Rak 23 VI – 22 VII

Telefon: 603 406 138

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

Waga 23 IX – 23 X
Luna w Twoim znaku podkręci popularność. Pogaduszki odciągną Cię od obowiązków, ale nie
narzekaj. Dzięki nim zyskasz sojuszników. W
domu koniecznie wycisz spory.

(62) 78 292

Skorpion 24 X – 21 XI
Mars w Twoim znaku szykuje pracowity tydzień.
Pomożesz też innym. W czwartek i piątek, gdy
Luna będzie w koniunkcji, zyskasz uznanie i podziw. Tylko nie bierz na siebie zbyt wiele.

Mimo chaosu przedświątecznego warto bywać i
poznawać nowych ludzi. A może odezwij się do
starych znajomych i umów z nimi? W weekend
koniunkcja Luny sprzyja też randkom.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Bez narzekania zajmiesz się rodziną i domem.
Wasze zdrowie będzie najważniejsze. Uważaj,
by nie przesadzić z zakupami, bo sekstyl Jowisza kusi luksusowymi zachciankami.

Wodnik 20 I – 18 II
Słońce, Wenus i Merkury w sekstylach dodają
odwagi. Rozprawisz się z trudnymi zadaniami, w
tym z zakupami na święta. W Twoim domu nastanie cudowna atmosfera.

Ryby 19 II – 20 III
Mars w trygonie pokaże Ci, o co warto walczyć,
żeby mieć spokojne święta. Odważnie broń swoich pomysłów. W czwartek i piątek trygon Luny
pomoże postawić na swoim.

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

kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

WYSTAWA AUTORSKA MATEUSZ ROKICKI

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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Historyczny triumf Polonii

Polonia Kępno po raz pierwszy w historii została halowym mistrzem okręgu kaliskiego. W finale tegorocznej edycji,
rozgrywanego w Opatówku, Halowego Turnieju Seniorów im. Generała Edwarda Pastuszka gracze z Alei Marcinkowskiego pokonali trzecioligowego Jarotę Jarocin 4:2. Trzecie miejsce, po zwycięstwie nad LKS-em Gołuchów, wywalczyli piłkarze Centry Ostrów Wielkopolski. Na ostatnim miejscu zmagania zakończyli piłkarze Zielonych Koźminek.
Przedstawiciel Kaliskiej Klasy Okręgowej zanotował fatalny występ, zdobywać na parkiecie w Opatówku zaledwie
jedno oczko.
Świętokrzyska Kadra Młodziczek, KS Ruda Śląska oraz Junak Włocławek zwyciężyły w dwunastej edycji Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej rozgrywanego w miniony weekend w Kępnie

19. kolejka | wiosna 2018
Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk ...............– 1:1
Legia Warszawa – Termalica Nieciecza . ...– 3:0
Wisła Kraków – Wisła Płock .....................– 0:1
Lech Poznań – Cracovia . .........................– 1:0
Korona Kielce – Arka Gdynia . .................– 0:3
Śląsk Wrocław – Piast Gliwice ..................– 2:2
Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin .............– 3:3
Sandecja Nowy Sącz – Jagiellonia . ..........– 0:1
1. KS Górnik Zabrze
19 36 40:27
2. KP Legia Warszawa
19 35 27:19
3. Jagiellonia Białystok
19 33 24:22
4. KKS Lech Poznań
19 32 27:15
5. MKS Korona Kielce
19 30 30:22
6. KGHM Zagłębie Lubin
19 28 29:23
7. MZKS Arka Gdynia
19 28 25:19
8. Wisła Kraków SA
19 28 25:23
9. Wisła Płock SA
19 26 22:25
10. KS Lechia Gdańsk
19 24 27:28
11. WKS Śląsk Wrocław
19 24 24:29
12. MKS Cracovia SSA
19 19 23:28
13. GKS Piast Gliwice
19 19 21:29
14. MKS Sandecja Nowy Sącz 19 19 16:26
15. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 19 18 20:29
16. MKS Pogoń Szczecin
19 11 17:33

NASI

w LIGACH
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

19. kolejka | wiosna 2018
Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin – 3:3 (3:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

19. kolejka | wiosna 2018
Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin – 3:3 (3:1)
NA BOISKU: 1-46 minuta
Rafał Kurzawa
(Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

19. kolejka | wiosna 2018
Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk – 1:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

Mikołajkowe granie szczypiornistek
Zwycięstwem Świętokrzyskiej Kadry Młodziczek w roczniku 2003, Klubu Sportowego Ruda Śląska w roczniku 2004
oraz Junaka Włocławek w roczniku 2007 zakończyła się dwunasta edycja Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju
Piłki Ręcznej Dziewcząt rozgrywanego w miniony weekend w Kępnie. Na parkietach kępińskich hal rywalizowało ponad czterysta młodych szczypiornistek, reprezentujących dwadzieścia dziewięć zespołów.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Plan zimowych przygotowań Polonii Kępno.

Sport

piłka
PIŁKA nożna
NOŻNA
Piłka nożna >>> Czołowe zespoły okręgu kaliskiego walczyły w podkaliskim Opatówku o zwycięstwo w XVI Halowym Turnieju Seniorów im. Generała Edwarda Pastuszka,
uznawanym za halowe mistrzostwa okręgu kaliskiego

Historyczne zwycięstwo Polonii
w turnieju Pastuszka
Czwartoligowa Polonia Kępno, po raz pierwszy w historii, została halowym mistrzem
okręgu kaliskiego. W finale tegorocznej edycji, rozgrywanego w Opatówku, Halowego
Turnieju Seniorów im. Generała Edwarda Pastuszka piłkarze z Alei Marcinkowskiego
pokonali obrońcę trofeum, trzecioligowego Jarotę Jarocin. Trzecie miejsce, po zwycięstwie nad LKS-em Gołuchów, wywalczyli gracze także trzecioligowej Centry Ostrów
Wielkopolski. Dla biało-niebieskich był to ostatni piłkarski akcent tej jesieni. Drużyna
Bogdana Kowalczyka uda się teraz na krótki urlop, by już za niespełna miesiąc rozpocząć przygotowania do drugiej części sezonu.
Piłka nożna >>> Podopieczni Bogdana Kowalczyka w pierwszej połowie stycznia rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej. W planach jest rozegranie siedmiu meczów
kontrolnych

Biało-niebiescy zdradzają plany na zimę
Znany jest już niemal dokładny plan przygotowań piłkarzy Polonii Kępno 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.

Kontrolne spotkanie z siódmym
zespołem opolskiej czwartej ligi zaplanowano na sobotę, 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
walczący o ligowy byt czwartoligowy
Zawisza Pajęczno, z którym biało-niebiescy zmierzą się 10 lutego. Tydzień (17 lutego) i dwa tygodnie później (24 lutego) rywalami kępińskich
piłkarzy będę reprezentanci Kaliskiej

Klasy Okręgowej – KS Opatówek i
Zefka Kobyla Góra. 3 marca Polonia
zagra towarzysko z czwartoligową
Pogonią Oleśnica. Próba generalna
przed ligą odbędzie się 10 marca, a
formę kępnian sprawdzi wówczas
WKS Wieluń, reprezentant Sieradzkiej Klasy Okręgowej. Większość
spotkań zostanie rozegrana na boisku
ze sztuczną nawierzchnią w Kępnie,
a wybrani rywale to drużyny, z którymi kępnianie nie mają okazji mierzyć się zbyt często. – W ten sposób
chcieliśmy nieco urozmaicić dobór
sparingpartnerów. Do tej pory, nie-

Plan zimow ych sparingów Polonii
8.01.2018
27.01.2018
3.02.2018
10.02.2018
17.02.2018
24.02.2018
3.03.2018
10.03.2018
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początek zimowych przygotowań
Polonia Kępno – LZS Starowice Dolne
Polonia Kępno – Hetman Byczyna
Polonia Kępno – Zawisza Pajęczno
Polonia Kępno – KS Opatówek
Polonia Kępno – Zefka Kobyla Góra
Polonia Kępno – Pogoń Oleśnica
Polonia Kępno – WKS Wieluń

mal każdego roku graliśmy z tym
samym zestawem przeciwników.
Chcieliśmy zagrać jeszcze z drużyną
trzecioligową, ale, niestety nie było
takiej możliwości. Myślę, że przeciwnicy, z którymi zagramy, są ciekawi.
Nie zawsze też ważne jest, z której
ligi jest przeciwnik, bo mamy swoje cele na sparingach – powiedział
Bogdan Kowalczyk, trener kępińskiej Polonii. Dodajmy, że początek
zimowych przygotowań zaplanowano
na 8 stycznia. Biało-niebiescy ligowe zmagania rozpoczną w sobotę,
17 marca od wyjazdowego starcia z
Kanią Gostyń. Pierwsze spotkanie w
2018 roku, w roli gospodarza, gracze
z Kępna rozegrają 24 marca z LKS-em Gołuchów. Przypomnijmy, że
kępińska drużyna zakończyła pierwszą część sezonu na piątym miejscu
w tabeli. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego zgromadzili na swoim koncie
trzydzieści dwa punkty – dziesięć
razy zwyciężając, dwa remisując, doznali też pięciu porażek.
BAS
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W tym roku gospodarzem zmagań w Halowym Turnieju Seniorów
im. Generała Edwarda Pastuszka
była Hala Widowiskowo-Sportowa
im. Polskich Olimpijczyków w Opatówku. Tegoroczna edycja turnieju
tradycyjnie miała silną obsadę. Organizatorzy zaprosili do udziału ligową
czołówkę z trzecioligowymi Centrą
1946 Ostrów Wielkopolski, Jarotą Jarocin, czwartoligowymi Polonią Kępno oraz LKS-em Gołuchów na czele.
– W tradycji Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Kaliszu jest już organizowanie tego turnieju. Myślę, że
każdego roku jest on zawsze ciekawy.
Staramy się, aby turniej co roku miał
najsilniejszą obsadę, ale nie zawsze
się to udaje. Nie mniej jednak mecze zazwyczaj są zacięte i atrakcyjne
dla kibiców, którzy odwiedzają hale.
W tym roku udało nam się zaprosić
do Opatówka czołowe zespoły naszego okręgu, ale nie zabrakło też
liczniejszego grona przedstawicieli
niższych szczebli rozgrywkowych –
powiedział Wojciech Kwiatkowski,
wiceprezes Kaliskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. Do udziału w
turnieju kaliski związek tradycyjnie
już postanowił zaprosić osiem zespołów. Dwa z nich reprezentowały
trzecią ligę, a do tego gronia należały Jarota Jarocin oraz Centra 1946
Ostrów Wielkopolski. Także dwóch
reprezentantów miała czwarta liga,
ten szczebel rozgrywkowy reprezentowały zespoły Polonii Kępno oraz
LKS-u Gołuchów. Z kolei aż czterech
przedstawicieli miała Kaliska Klasa
Okręgowa, ten najniższy szczebel
reprezentowały w Opatówku: Piast
Kobylin, Victoria Skarszew, Zieloni Koźminek oraz gospodarze, czyli
miejscowy Klub Sportowy. Występujące na co dzień w klasie okręgowej
zespoły nie były w stanie sprawić
niespodzianki i przepadły w turnieju
w fazie grupowej. Wydawało się, że
ton rywalizacji w obu grupach będą
nadawały trzecioligowe zespoły z
okręgu kaliskiego. Grająca w grupie
drugiej Centra 1946 Ostrów Wielkopolski napotkała jednak na bardzo
silny opór ze strony czwartoligowca z Kępna. Do ostatniego spotkania grupowego, które decydowało o
ostatecznej kolejności, oba zespoły
szły łeb w łeb. Na zwycięstwo Centry nad Victorią Skarszew 2:0 biało-niebiescy odpowiedzieli skromnym
triumfem nad Piastem Kobylin (1:0,
bramka Wojciecha Drygasa). W drugiej kolejce fazy grupowej Polonia,
także 1:0, ograła Victorię Skarszew.
Ostrowianie odpowiedzieli czterobramkowym triumfem nad drużyną z
Kobylina i w tym momencie stało się
jasne, że piłkarze z Kępna, aby myśleć o wygraniu grupy i zapewnieniu
sobie prawa gry w finale, będą musieli w ostatnim meczu ograć drużynę
Centry. Biało-niebiescy po raz kolejny wygrali 1:0. Od początku spotkania późniejsi triumfatorzy zawodów
grali znakomicie w defensywie oraz
byli bardziej przekonywujący w ataku. Blisko szczęścia był Wojciech
Drygas, którego strzał odbił się od
obu słupków, ale piłka nie wpadła
do bramki. Było to chyba najlepsze
spotkanie w fazie grupowej, a jego
ozdobą składna akcja drużynowa, po
której Jakub Górecki otworzył i tym
samym ustalił wynik spotkania. W
końcówce Centra mocno przycisnęła.
Ostrowianie ściągnęli nawet bramkarza, ale posunięcie to nie przyniosło

spodziewanych rezultatów. W wielkim finale Polonia rywalizowała z
Jarotą Jarocin, która okazała się najlepsza w grupie pierwszej. Prestiżu
meczu finałowego z trzecioligowcem
dodawał fakt, że jego rozjemcą był
były znakomity sędzia, były prezes
Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz
honorowy patron turnieju, Michał
Listkiewicz. W mecz zdecydowanie lepiej weszli czwartoligowcy z
Kępna, którzy za sprawą Michała
Góreckiego objęli prowadzenie. Kilka minut później obrońcy Jaroty na
własnej skórze przekonali się jak bardzo bezcelowa jest próba walki bark
w bark z Filipem Latuskiem i ten
ostatni wpisał się na listę strzelców.
Chwilę później padła jednak bramka
kontaktowa. Grzegorzowi Kubiszynowi udało się co prawda sparować
strzał rywali, jednak przy dobitce był
już bezradny. Zaraz po rozpoczęciu
drugiej połowy padła bramka wyrównująca. Kępnianie nie podłamali
się stratą prowadzenia i jeszcze raz
postanowili przycisnąć faworyzowanego rywala. Opłaciło się, a bohaterem meczu finałowego został Jakub
Górecki, który niemal w pojedynkę
rozstrzygnął losy pojedynku. Polonia
po raz pierwszy w historii sięgnęła po
te trofeum. W całych zawodach gracze z Alei Marcinkowskiego stracili
zaledwie dwie bramki, a spora w tym
zasługa Grzegorza Kubiszyna, który
wybrany został najlepszym bramkarzem turnieju. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Dunaj
z Jaroty Jarocin. Ostatnia z nagród
indywidualnych powędrowała w ręce
piłkarzy czwartoligowego LKS-u
Gołuchów. Królem strzelców tegorocznej edycji turnieju został Przemysław Skibiszewski.
BAS

Wyniki XVI Halowego
Turnieju Seniorów

im. Gen. Edwarda Pastuszka
Grupa 1
KS Opatówek – LKS Gołuchów .................– 0:1
Jarota Jarocin – Zieloni Koźminek . .........– 5:0
KS Opatówek – Jarota Jarocin .................– 0:2
LKS Gołuchów – Zieloni Koźminek ...........– 4:1
KS Opatówek – Zieloni Koźminek ............– 1:1
LKS Gołuchów – Jarota Jarocin ................– 1:4
1. JKS Jarota Jarocin
3 9 11:1
2. LKS Gołuchów
3 6
6:4
3. KS Opatówek
3 1
1:4
4. GOS Zieloni Koźminek
3 1 2:10
Grupa 2
Victoria Skarszew – Centra Ostrów . .........– 0:2
Polonia Kępno – Piast Kobylin .................– 1:0
Victoria Skarszew – Polonia Kępno ..........– 0:1
Centra Ostrów – Piast Kobylin . ................– 4:0
Victoria Skarszew – Piast Kobylin ............– 4:2
Polonia Kępno – Centra Ostrów ...............– 1:0
1. KKS Polonia Kępno
3 9
3:0
2. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 6
6:1
3. KS Victoria Skarszew
3 3
4:5
4. KS Piast Kobylin
3 0
2:9
Mecz o 7. miejsce
Zieloni Koźminek – Piast Kobylin . ...........– 0:2
Mecz o 5. miejsce
KS Opatówek – Victoria Skarszew ............– 1:3
Mecz o 3. miejsce
LKS Gołuchów – Centra Ostrów – 4:4 / 1:3 karne
Finał
Jarota Jarocin – Polonia Kępno ...............– 2:4
Klasyfikacja końcowa
1. KKS Polonia Kępno
2. JKS Jarota Jarocin
3. Centra 1946 Ostrów Wlkp.
4. LKS Gołuchów
5. KS Victoria Skarszew
6. KS Opatówek
7. KS Piast Kobylin
8. GOS Zieloni Koźminek

Sport

PIŁKA NOŻNA

IV Liga Grupa Południowa >>> Kibice Polonii Kępno już mogą zacierać ręce. W rundzie rewanżowej jedyny nasz przedstawiciel na tym szczeblu rozgrywkowym będzie walczyć o miejsca w czołówce tabeli. Jasne cele mają również piłkarze z Wrześni i Leszna,
którzy rwą się o prawo gry w trzeciej lidze

LICZBY GRUPY
POŁUDNIOWEJ IV LIGI
=> Najlepszym i najskuteczniejszym atakiem w rundzie jesiennej może pochwalić się Victoria Września, której piłkarze
strzelili w siedemnastu meczach 48. bramek, co daje średnio 2,82 bramki w jednym meczu.
=> Najmniej skuteczną linię ataku ma z kolei Rawia Rawicz.
Ligowy outsider jesienią zdobył zaledwie 15. bramek, czyli 0,88 gola w meczu. Równie tragiczny bilans ma jeszcze
PKS Racot. Kolejny z outsiderów, strzelił w rundzie jesiennej zaledwie szesnaście bramek.

Kilku faworytów i tylko jedno miejsce
w wyścigu o trzecią ligę
Miesiąc temu zakończyła się jesienna część rozgrywek o mistrzostwo grupy południowej czwartej ligi, w której rozegrano piętnaście kolejek rundy jesiennej i dwa spotkania awansem z rundy
wiosennej. Liderem po siedemnastu seriach jest Victoria Września, a ligową tabelę zamyka PKS
Racot. Drużyna z Wrześni pozycję lidera po pierwszej fazie rozgrywek zapewniła sobie w końcówce
pierwszej części rozgrywek, ale różnice w czołówce tabeli są nieznaczne. Wydaje się, że walkę o
prawo gry w barażu o trzecią ligę stoczą dwa zespoły, ale w walce o pierwsze miejsce mogą liczyć
się jeszcze gracze ekip z Ostrowa Wielkopolskiego czy Nowych Skalmierzyc.
Wykorzystali
atut własnego boiska
Victoria Września okazała się
najlepszy, po rozegraniu piętnastu
spotkań rundy jesiennej i dwóch z
rundy wiosennej. Niemiłych niespodzianek w wykonaniu piłkarzy z
Wrześni jesienią nie udało się jednak
uniknąć. Zespół Czesława Jakołcewicza dostarczał jednak swoim kibicom
zdecydowanie więcej pozytywnych
emocji. Gracze z Wrześni odnieśli
bowiem zwycięstwa w arcyważnych
konfrontacjach z Polonią Leszno
(3:1 przed własną publicznością) czy
Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski
(2:1 na wyjeździe). Ponadto Victoria
wywalczyła jeszcze cenne punkty
w starciach z Obrą Kościan czy Polonią Kępno. W pierwszej części
rozgrywek gracze Victorii doznali
tylko jednej porażki, a sposób na
wrześnian znaleźli jesienią piłkarze
wicelidera z Nowych Skalmierzyc.
Victoria ma w swoich szeregach za-

Tabela pierwszej części rozgrywek
1. MKS Victoria Września
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
3. KS Polonia 1912 Leszno
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
5. KKS Polonia Kępno
6. KP Obra 1912 Kościan
7. LKS Gołuchów
8. MKS Tur 1921 Turek
9. SKP Słupca
10. MLKS Odolanovia Odolanów
11. KP Victoria Ostrzeszów
12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
13. MKS Kania Gostyń
14. KP Rawia Rawicz
15. LKS Korona Piaski
16. PKS Racot
14
12
11
10
10
10
9
9
8
8

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

40
35
33
32
32
29
25
24
23
20
19
15
15
15
12
8

48:15
33:17
32:22
40:24
38:21
26:19
36:32
28:25
19:28
23:30
24:29
25:32
20:33
15:36
21:41
16:40

Najskuteczniejsi strzelcy
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Artur Krawczyk (Polonia Leszno)
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
Paweł Lisiecki (Victoria Września)
Piotr Sarbinowski (Victoria Września)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Przemysław Balcerzak (Pogoń Nowe S.)
Łukasz Pietrzak (LKS Gołuchów)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Daniel Kaczmarek (Ostrovia Ostrów)

równo doświadczonych jak i młodych
piłkarzy. Do tej pierwszej grupy zaliczają się między innymi Paweł Lisiecki, Hubert Oczkowski czy Łukasz
Jasiński. Grupę młodych zawodników tworzą między innymi Adrian
Kruszyński, Jacek Kopaniarz czy
Piotr Sarbinowski sprowadzony do
Wrześni z Obry 1912 Kościan. Pod
wodzą trenera Czesława Jakołcewicza (byłego reprezentanta Polski)
zespół odnalazł równowagę między
rutyną a młodością. Jak doskonale
pamiętamy, w poprzednich dwóch
sezonach było to bolączką zespołu z
Wrześni, który po spadku z trzeciej
ligi miał wrócić na trzeci szczebel
rozgrywkowy, ale dwukrotnie kończyło się to fiaskiem. Tym razem w
obozie drużyny z Wrześni panuje
spory optymizm. W klub zainwestowano duże pieniądze. Przyszłość
rysuje się w różowych barwach, lecz
klubowi działacze nie mogą pozwolić
sobie na chwilę nieuwagi i powinni
nieco uzupełnić skład, żeby wiosną
utrzymać miejsce gwarantujące zapewnienie sobie miejsca w barażu o
trzecią ligę. Victoria to zespół, który
najlepsze wyniki osiąga na swoim boisku. Wrześnianie występując w roli
gospodarza, w dziewięciu meczach,
zdobyli dwadzieścia trzy punkty
strzelając dwadzieścia osiem bramek
i tracąc zaledwie sześć.
Polonia czarnym koniem?
Drużyna z Alei Marcinkowskiego, obok Pogoni Nowe Skalmierzyce, Polonii Leszno i Ostrovii 1909
Ostrów Wielkopolski, należała do
ścisłej ligowej czołówki i nie bez powodu zaliczana jest do ścisłego grona
faworytów tego sezonu. Trener piłkarzy Polonii w przedsezonowych
rozmowach z mówił wprost, że jego
podopiecznych stać w końcu na czołówkę. Początkowo przyjmowano
jego opinię z przymrużeniem oka,
ale wyszło na jego, przynajmniej do
tej pory nie ma zbytnio się do czego
przyczepić. W poczynaniach kępińskiej drużyny widać ogromny postęp. Najlepszym tego przykładem

jest fakt, że w poprzednim sezonie
Polonii nie udało się zdobyć trzydziestu dwóch punktów. W porównaniu
do poprzednich dwóch sezonów kępnianie są zdecydowanie bardziej konkretni bowiem jak dotąd zanotowali
tylko dwa remisy (w poprzednich sezonach 8 i 7). Kępnianie na dobre zadomowili się w czołówce rozgrywek,
będąc trzecią ofensywną siłą ligi oraz
czwartą defensywą. Największym
jak dotąd mankamentem jest brak
skuteczności w meczach z ligowymi
potentatami. Polonia konsekwentnie
gubiła punkty z zespołami z ligowej
czołówki. Druga strona medalu jest
jednak taka, że po każdym z tych meczów biało-niebiescy schodzili z murawy z dużym niedosytem, bowiem
często zabrakło głównie szczęścia.
Niemniej równie konsekwentnie podopieczni Bogdana Kowalczyka ogrywali teoretycznie słabszych rywali i
to właśnie konsekwentne zbieranie
punktów w meczach z ligowymi outsiderami przyniosło Polonii miejsce
w pierwszej piątce. Siłą kępińskiej
drużyny była dosyć szeroka, jak
na ligowe warunki, kadra zespołu.
Gole w lidze strzelało aż trzynastu
piłkarzy, a jedenastu asystowało. W
klasyfikacji kanadyjskiej prowadzi
Filip Latusek, który do ośmiu bramek dołożył także siedem asyst - tyle
samo co Wojciech Drygas, lecz ten
nie zaprezentował takiej skuteczności. Wyróżnić warto także kapitana
zespołu, Łukasz Walczak, który
zaliczył sześć bramek i zanotował
pięć asyst. Kępińskich piłkarze czeka
ciężki okres przygotowawczy, który
ma zaowocować wysoką formą w
rundzie wiosennej. Chcąc zagrać w
nowej, zreformowanej czwartej lidze
kępnianom nie pozostaje nic innego
niż kontynuować zwycięską serię na
wiosnę. Do rozegrania zostało już tylko trzynaście kolejek, w których zdobycie ponad dwudziestu z możliwych
do zdobycia trzydziestu dziewięciu
punktów powinno zapewnić spokojne utrzymanie, które w tym sezonie
będzie równoznaczne z awansem.

=> Piętnaście bramek stracił lider z Wrześni, co daje średnio
0,88 bramki w meczu. Solidną defensywą może pochwalić
się jeszcze wicelider z Nowych Skalmierzyc, który w siedemnastu meczach stracił tyle samo goli.
=> Najwięcej bo 41. bramek dał sobie strzelić beniaminek z
Piasek. Walcząca o ligowy byt drużyna Korony traciła w
meczu średnio 2,41 bramki.
=> Najwięcej bo 12. zwycięstw odniosła Victoria Września. Jedenaście meczów wygrała Pogoń Nowe Skalmierzyce, a
po dziesięć zwycięstw odniosły natomiast Polonia Kępno i
jej imienniczka z Leszna. Z kolei zaledwie jedno spotkanie
wygrał PKS Racot.
=> Tylko jednej porażki doznał lider z Wrześni. Z kolei aż 11.
przegranych w pierwszej części rozgrywek doznał zamykający tabelę PKS Racot.
=> Przed własną publicznością najlepiej spisywały się Victoria
Września i Pogoń Nowe Skalmierzyce. Lider z Wrześni w
dziewięciu spotkaniach odniósł siedem zwycięstw i zanotował dwa remisy. Równie dobrze radzili sobie gracze z Nowych Skalmierzyc.
=> W spotkaniach wyjazdowych brylowały aż cztery drużyny.
Po pięć zwycięstwa na wyjazdach odniosły Victoria Września, Ostrovia, Polonia Kępno i LKS Gołuchów.
Dominacja Mieszka na północy
W grupie północnej gra drużyna, która już na półmetku sezonu
przeszła do historii. Po siedemnastu
spotkaniach ma na koncie komplet
51. punktów. Mieszko Gniezno, bo o
nim mowa, stał się jedną z czołowych
drużyn Wielkopolski. Nie bez powodu drużyna z Gniezna uchodzi za
głównego faworyta czwartoligowych
rozgrywek, zarówno na północy, jak
i południu. W poprzednim sezonie
grupę północną wygrał Lubuszanin
Trzcianka, ale w barażu o trzecią
ligę skuteczniejsza okazała się jednak Centra Ostrów Wielkopolski. W
tym czasie Mieszko zapewniał sobie
awans do czwartej ligi, wygrywając
grupę wschodnią Poznańskiej Klasy
Okręgowej. Postawa Mieszka budzi
obecnie postrach wśród pozostałych
rywali, także tych tych z grupy południowej. Nie od dziś wiadomo, że

grupa północna zawsze uchodziła za
silniejszą. Występują w niej bowiem
zespoły, które w przeszłości grały na poziomie drugiej ligi – Nielba
Wągrowiec. W zespołach nie brakuje też nazwisk, które jeszcze kilka
sezonów temu biegały po boiskach
ekstraklasy – Błażej Telichowski,
Marcin Kikut, Zbigniew Zakrzewski czy Bartosz Ślusarski. Drużynie
z Gniezna udało się jednak pokonać
wszystkich rywali i już na półmetku
przejść do historii. Niepozorny beniaminek postanowił pokrzyżować
plany faworytom ligi. Już w pierwszej kolejce Mieszko sprawił nie lada
niespodziankę i pokonał Kotwicę
Kórnik aż 3:0. Drużyna z Gniezna
bez większych problemów odprawiła z kwitkiem całą ligę. Rozegrała
siedemnaście spotkań, zdobyła 51.
punktów, strzeliła 64. bramki i straciła tylko 10.		
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Sport

rozmaitości
Piłka ręczna >>> KS Ruda Śląska, Junak Włocławek oraz Świętokrzyska Kadra Młodziczek zwyciężyły w dwunastej edycji Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Piłki
Ręcznej rozgrywanego w miniony weekend w Kępnie

Mikołajkowe granie w Kępnie

Zwycięstwem Świętokrzyskiej Kadry Młodziczek w roczniku 2003, Klubu Sportowego Ruda Śląska w roczniku 2004 oraz Junaka Włocławek w roczniku 2007 zakończyła
się dwunasta edycja Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt
rozgrywanego w miniony weekend w Kępnie. Na parkietach kępińskich hal rywalizowało ponad czterysta młodych szczypiornistek, reprezentujących dwadzieścia dziewięć
zespołów.
Podobnie jak w poprzednich latach mikołajkowy turniej został zorganizowany przy współpracy Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia,
Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miasta i Gminy Kępno

oraz Starostwa Powiatowego w Kępnie. Mikołajkowy turniej już na stałe
wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez Polonię Kępno, a
ranga tego turnieju jest dostrzegana
praktycznie w całym kraju. Tego-

roczne edycja Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej
Dziewcząt nie po raz pierwszy i zapewne nie po raz ostatni przeszła do
historii głównie z powodu znakomitej
organizacji oraz panującej atmosfery.

Piłka nożna >>> Reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
awansowała do Finału Wojewódzkiego w halowej piłce nożnej. Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego rozgrywano w Kępnie

Rywalizacja na parkiecie w tegorocznej imprezie toczyła się w trzech
kategoriach wiekowych. W turnieju
roczników 2003, 2004 i 2007 wzięły udział znane i renomowane marki na handballowej mapie Polski. W
Kępnie mogliśmy zobaczyć między
innymi KS Sośnicę Gliwice, UKS
Handball Wrocław, MOSM Tychy
czy KS Rudę Śląską. Tegorocznych
zmagań z pewnością do udanych nie
zaliczą młode szczypiornistki Polonii
Kępno. Przynajmniej pod względem
osiąganych wyników, bo jeśli chodzi
o kolejny bagaż doświadczeń, jaki
zebrały młode zawodniczki z Kępna to będzie bezcenny w kolejnym
etapie szkolenia. Na usprawiedliwienie przeciętnego wyniku zasługuje
najmłodszy zespół Polonii rocznika
2007, który podzielony na dwie drużyny. Dla tych dziewcząt był to akurat pierwszy taki turniej, w którym
zajęły 5. i 7. miejsce. Zawody wygrał
Junak Włocławek, przed SP Skórzewo i UKS Olimpijczykiem Kowalewo
Pomorskie. Dalsze lokaty zajęły KPR
Kobierzyce i SP Dopiewo. W roczniku 2004 najlepszą drużyną okazała
się KS Ruda Śląska, która w klasyfikacji końcowej wyprzedziła SPR Sośnicę Gliwice. Trzecie miejsce zajął
KS Bystra. Polonia sklasyfikowana
została na siódmym miejscu, w stawce dwunastu drużyn. W roczniku najstarszym, a więc 2003 Świętokrzyska
Kadra Młodziczek okazała się najlepsza, wyprzedzają na podium UKS
Olimpijczyka Kowalewo Pomorskie,
oraz drugi zespół MOSM Tychy. Polonia uplasowała się na przedostatnim, dziewiątym miejscu. Wybierano

też najlepszą zawodniczkę w każdej
drużynie. Z Polonii Kępno zostały
wybrane: Vanessa Mączka (rocznik
2007), Julia Wójcik (rocznik 2004)
oraz Weronika Przewdzięk (rocznik
2003).			
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Klasyfikacja
końcowa turnieju
Rocznik 2003
1. Świętokrzyska Kadra Młodziczek
2. UKS Olimpijczyk Kowalewo Pom.
3. MOSM II Tychy
4. KS Bystra
5. UKS Handball 28 Wrocław
6. SPR Sośnica Gliwice
7. UKS Pantery Dopiewo
8. MOSM I Tychy
9. KKS Polonia Kępno
10. TS Stal Śrubiarnia Żywiec
Rocznik 2004
1. KS Ruda Śląska
2. SPR Sośnica Gliwice
3. KS Bystra
4. MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice
5. MTS Żory
6. MOSM II Tychy
7. KKS Polonia Kępno
8. UKS Handball 28 Wrocław
9. UKS Olimpijczyk Kowalewo Pom.
10. KPR Kobierzyce
11. MOSM I Tychy
12. UKS Jedynka Łodygowice
Rocznik 2007
1. MSPR Junak Włocławek
2. SK Skórzewo
3. UKS Olimpijczyk Kowalewo Pom.
4. KPR Kobierzyce
5. KKS Polonia II Kępno
6. SP Dopiewo
7. KKS Polonia I Kępno

5. Pokoleniowy
Turniej Marcinków Kępno
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ZSP nr 2 znów zagra o medale Wielkopolski
Seria rzutów karnych potrzebna była do wyłonienia najlepszej drużyny tegorocznego
Finału Rejonu Kaliskiego w Halowej Piłce Nożnej, który rozgrywano w hali sportowej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie. Najlepsi w zawodach okazali się gospodarze, którzy 2:0 pokonali III LO z Ostrowa Wielkopolskiego.
W regulaminowym czasie gry
mecz zakończył się remisem 1:1.
Rozstrzygnięcia nie przyniosła także
dogrywka. Rzuty karne lepiej wykonywali podopieczni Pawła Falszewskiego i to oni po raz kolejny
będą walczyć o medale mistrzostw
Wielkopolski. – To kolejny nasz
sukces w halowej odmianie piłki
nożnej. Kilka razy graliśmy w finale
wojewódzkim. Dwa razy zdobyliśmy
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nawet srebrne medale, ale nigdy nie
byliśmy jeszcze mistrzami. Chciałbym, aby ten tytuł w końcu był także
na koncie naszej szkoły – powiedział
Paweł Falszewski, trener halowej reprezentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie. Mimo,
że zespół oparty jest w większości
o piłkarzy grających w klubach,
to szkolna reprezentacja ma także
swoje przygotowania do mistrzostw.

W tym celu zorganizowano między
innymi 17 dodatkowych godzin zajęć. Dodajmy, że trzecie miejsce w
rejonie wywalczyła reprezentacja
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie. Na dalszych lokatach
sklasyfikowano: LO Krotoszyn, II
LO Kalisz, ZSPP Marszew, ZS Nr 1
Ostrzeszów i II LO Kalisz.
BAS
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Patronat medialny:

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI SPORTOWE
najlepiej większe kolekcje
Kontakt: 602 639 236
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