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Zaczynamy magiczne święta

Kolejny numer

„Tygodnika
Kępińskiego”
ukaże się

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

Przy dźwiękach kolęd,
w zapachu świąt...

4.01.2018 r.

Z okazji przepełnionych nadzieją
i magią wigilijnej nocy
str. 13

Przy wigilijnym stole

świąt Bożego Narodzenia
życzenia radosnych,
spokojnych świątecznych dni
oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
składa
Redakcja

„Tygodnika Kępińskiego”
str. 15

Wiadomości

informacje
Spotkanie wigilijne gminy Kępno

W magicznej atmosferze świąt

12 grudnia br. w hali widowiskowo-sportowej Kępińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbyło się gminne
spotkanie wigilijne. Tego dnia przy
stole zgromadzili się mieszkańcy z
terenu całej gminy oraz zaproszeni
goście. W sumie wieczerza zgromadziła ponad 300 osób.
Spotkanie opłatkowe w gminie
Kępno to doroczna tradycja. Wieczerza co roku odbywa się w innej miej-

scowości gminy, a w tym roku, po 8
latach, ponownie odbyła się w Kępnie. - Niedługo zasiądziemy przy wigilijnym stole ze swoimi najbliższymi, będziemy łamać się opłatkiem,
składać sobie życzenia. Wigilia to
jest taki dzień w roku, kiedy wyciszamy się, zatrzymujemy, patrzymy
z perspektywy mijającego czasu, co
dzieje się wokół nas. Dzisiejszym
spotkaniem wprowadźmy się w ten

Chór ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kępnie zaprezentował piękne kolędy

czas refleksji, zadumy. Niech dzisiejsza gminna wigilia będzie początkiem okresu przygotowania się
do tego najważniejszego wydarzenia
– wigilii z bliskimi – podkreślił burmistrz Piotr Psikus, składając życzenia dla wszystkich mieszkańców
gminy Kępno na ręce zaproszonych
gości. Życzenia świąteczne do zebranych skierowali również przedstawiciele parlamentarzystów i Starostwa
Powiatowego w Kępnie, przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie
Andrzej Stachowiak oraz proboszcz
kępińskiej parafii pw. św. Marcina
ks. Jerzy Palpuchowski, który przy
okazji pochwalił inwestycje realizowane przez Gminę Kępno. - Tyle już
tutaj powiedziano życzeń, niech one
się zrealizują, a inscenizacja jasełek
niech każdemu uzmysłowi, że to zło
diabli biorą, a zwycięża dobro. Bądźmy zawsze dobrzy, abyśmy zasłużyli
na Bożą Miłość. Niech Chrystus narodzi się w sercu każdego z nas, a ta
miłość niech promieniuje na innych
– zaznaczył duchowny. Następnie w
imieniu wszystkich mieszkańców

Na gminnej wieczerzy wigilijnej
zebrało się ponad 300 osób

proboszcz połamał się opłatkiem z
burmistrzem P. Psikusem, wiceburmistrzem Arturem Kosakiewiczem
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Kępnie A. Stachowiakiem.
O piękną część artystyczną – humorystyczne jasełka oraz koncert
kolęd – zadbały dzieci z teatru „Arlekin” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w

Kępnie, szkolnego chóru oraz ze Studia Piosenki Kępińskiego Ośrodka
Kultury, wprowadzając wszystkich w
świąteczny klimat i dodając spotkaniu magicznego nastroju. Nie mogło
zabraknąć również smacznych, tradycyjnych potraw wigilijnych, a także tortu-niespodzianki.
KR

Mikołajki w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

Święty Mikołaj...
a nawet kilku!

Szanowni Państwo,
Święta Bożego Narodzenia
to wyjątkowy czas pojednania,
wzajemnej życzliwości
Z okazji nadchodzących
oraz rodzinnych spotkań.
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

składamy najserdeczniejsze życzenia
radości, szczęścia i pomyślności.
Niech magia Bożego Narodzenia sprawi,
że radość i miłość
zawita do każdego domu,
a nadzieja i spokój zagoszczą
w sercu każdego z Nas.
Z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia, nadziei i optymizmu,
niech spełnią się wszystkie cele i marzenia.

Życzę Państwu dobrych i spokojnych
Świąt Narodzenia Bożego Syna.
A nadchodzący 2018 rok
niech przyniesie motywacje
do realizacji marzeń oraz siłę
do podejmowania nowych wyzwań.
dr Jan Mosiński

Sekretarz Stanu, Członek Komisji Weryfikacyjnej
Zapraszam do kontaktu:
Biuro Poselskie Jana Mosińskiego, Posła na Sejm RP,
ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz
www.janmosinski.com
jan.mosinski@sejm.pl /

jan.mosinski.kalisz@op.pl

Dzieci z niecierpliwością
wyczekiwały Świętego Mikołaja

Mikołajki to dzień bardzo wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Jest to
bowiem jedyna okazja w roku, kiedy
mogą one zobaczyć się ze Świętym
Mikołajem. Przedszkolaki z kępińskiej „Dwójki”, spodziewając się
odwiedzin tego niezwykłego gościa,
przygotowywały się już do tego spotkania bardzo długo. Chciały bowiem
jak najserdeczniej przywitać Świętego Mikołaja.
Gdy nadszedł ten wielki dzień,
dzieci z niecierpliwością wyczekiwały upragnionego gościa. Jakie
było ich zaskoczenie, kiedy okazało się, że Mikołajów jest aż dwóch!
Ich widok wywołał ogromne emocje
i sprawił, że na buziach wszystkich
dzieci pojawiły się radosne uśmiechy. Przedszkolaki nie zapomniały
jednak zaprezentować się z jak najlepszej strony. Krótkie przedstawienie teatralne, z elfami i czarodziejem

w roli głównej, zapowiedziało występ muzyczny wszystkich przedszkolaków. Dzieci zaśpiewały Mikołajom o tym, jak cały rok czekały na
to spotkanie i jak bardzo się starały
być bardzo, bardzo grzeczne. Niecodzienni goście w nagrodę, podczas
odwiedzin w salach przedszkolnych,
obdarowali wszystkie dzieci wspaniałymi prezentami.
Niestety, grudzień to dla każdego Mikołaja bardzo pracowity czas,
dlatego Mikołaje musiały ruszyć w
dalszą drogę. Jednak kolejnego dnia
powróciły do kępińskiego przedszkola – tym razem konno i w jeszcze
większej ilości! A wszystko to dzięki
Magdalenie Cieśli i Ośrodkowi Rehabilitacji i Rekreacji „Na wzgórzu”
w Parzynowie oraz kilku Mikołajkom przybyłym stamtąd na koniach...
przebranych za renifery.
Oprac. KR
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Filateliści z Kępna i Ostrzeszowa uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu wigilijnym

Autorskie bombki i dyplom Asystenta Gwiazdora

Bomb(k)owe warsztaty w muzeum

Każdy mógł stworzyć
własną bombkę

ŻYCZENIA

Wigilia filatelistów
8 grudnia w Zajeździe na Kuźnikach w Ostrzeszowie odbyła się wigilia filatelistów południowej Wielkopolski.
W wigilii wziął udział burmistrz
miasta i gminy Ostrzeszów Mariusz

Witek. Władze Polskiego Związku Filatelistów reprezentowali: Jan
Duer – prezes Oddziału Zabrze oraz
były prezes Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego Andrzej Nowak.
Wspólnie z członkami kępińskie-

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia,
w tym szczególnym czasie radości i spokoju,
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia, życiowego optymizmu, miłości
oraz zawodowej i osobistej pomyślności.
Niech te najpiękniejsze w roku Święta
upłyną Wam w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
w gronie rodziny i przyjaciół,
będą pogodne, refleksyjne i szczęśliwe,
a Nowy Rok 2015 spełni wszystkie Wasze
pragnienia, marzenia, zamysły i oczekiwania.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kępnie
Andrzej Stachowiak

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno
Piotr Psikus

Wspaniałych świąt

go Koła PZF z prezesem Edwardem
Stankowiakiem na czele w spotkaniu
uczestniczył naczelnik Poczty Polskiej w Kępnie Andrzej Weiss oraz
pracownica Poczty Maria Maciejewska. Po tradycyjnych życzeniach
i łamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do kolacji wigilijnej. Filateliści
wymieniali się doświadczeniami i
rozmawiali o planach dotyczących
rozwoju filatelistyki w naszym rejonie.
Z tej okazji Koło PZF w Kępnie
przygotowało okolicznościową kopertę, którą zostali obdarowani wszyscy uczestnicy spotkania
- Rozmowy prowadzone podczas
uroczystej kolacji dotyczyły między
innymi przygotowań do obchodów
60. rocznicy powstania kępińskiego
Koła Polskiego Związku Filatelistów
w Kępnie, która przypada 16 lutego
2018 roku. Wiemy już, że uroczystość odbędzie się w Bralinie – mówi
E. Stankowiak.		
bem

Od 7 do 9 grudnia 2017 r. w
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.
P. Potworowskiego w Kępnie odbywały się warsztaty tworzenia bombek choinkowych zorganizowane
przy współpracy firmy „Warsztaty z
Uśmiechem”.
W zajęciach wzięły udział
przedszkolaki z Przedszkola nr 2,
Przedszkola nr 5, Przedszkola Sióstr
Boromeuszek w Kępnie oraz osoby

indywidualne. Dzieci i dorośli malowali oraz dekorowali niepowtarzalne
szklane bombki. Każdy z uczestników warsztatów mógł zabrać do
domu stworzoną przez siebie bombkę oraz otrzymał dyplom Asystenta
Gwiazdora. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, które zdecydowanie przerosło przewidywania
organizatorów wydarzenia.
Oprac. bem

Zainteresowanie warsztatami przerosło
oczekiwania organizatorów

Bożego Narodzenia,
spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze,
szampańskiej
zabawy sylwestrowej
oraz samych
szczęśliwych dni
i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2018 roku
Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia
wszystkim
pracownikom,
będą
cudownym czasem
rodzinnych spotkań.
Niech upływają w zdrowiu, radosnej atmosferze,
klientom, kontrahentom
a nowy rok będzie obfitował w wiele sukcesów
w życiu prywatnym
i zawodowym.
i firmom
współpracującym

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składamy najserdeczniejsze życzenia
radości, szczęścia i pomyślności.
Niech magia Bożego Narodzenia sprawi,
że radość i miłość
zawita do każdego domu,
a nadzieja i spokój zagoszczą
w sercu każdego z Nas.
Z nadchodzącym Nowym Rokiem
życzymy dużo zdrowia, nadziei i optymizmu,
niech spełnią się wszystkie cele i marzenia.

Wszystkim pracownikom, współpracownikom,
kontrahentomżyczą
oraz klientom życzą

ji

o.o.

Tygodnik Kępiński 18 grudnia 2014

Przewodniczący
Rady Powiatu Kępińskiego

Wicestarosta Kępiński

Starosta Kępiński

Stanisław Baliński

Grażyna Jany

Witold Jankowski
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Informacja

WYWIAD TYGODNIA

Ze starostą kępińskim Witoldem Jankowskim o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz najważniejszych zrealizowanych i planowanych inwestycjach rozmawiają Magdalena Bendzińska i Mirosław Łapa

38 milionów złotych to jeszcze nie wszystko

Za nami już ¾ kadencji, jak ocenia pan te trzy lata pod względem merytorycznym i finansowym? Jaki to był okres dla
powiatu kępińskiego?
Trudno się jest chwalić, ale trzeba. Wydaje mi się, że te trzy lata były
naprawdę dobrymi latami, tak pod
względem inwestycyjnym, jak i finansowym. Żeby cokolwiek zrobić,
to zawsze trzeba mieć, oczywiście,
zapewnione środki finansowe. W tym
czasie praktycznie każda realizowana
przez nas inwestycja, a w szczególności te największe i najkosztowniejsze
zadania, otrzymała dofinansowanie
zewnętrzne. Ogólna kwota środków
zewnętrznych pozyskanych przez
Powiat Kępiński przez trzy lata to
ponad 38 milionów zł, dokładnie
38.253.628,00 zł.
Jak ta kwota ma się do środków
pozyskiwanych podczas poprzedniej kadencji?
Pamiętam, że mój poprzednik
Włodzimierz Mazurkiewicz mówił
z dumą, że w ciągu kadencji, przez
4 lata, pozyskano 9 mln zł. To wielu
pamięta, radni prawie wszyscy, bo
bardzo mocno była podkreślona ta
kwota. W tej kadencji pozyskaliśmy
38 milionów złotych i to jeszcze nie
wszystko, bo mamy przed sobą rok
pracy.
Każde dofinansowanie wiąże
się z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na
realizację całości zadania. Ile
trzeba było zabezpieczyć w budżecie powiatu na ten cel i skąd
te środki pochodziły?
Oczywiście, zawsze musi być
zapewniony wkład własny i udaje się
nam w każdym przypadku wygospodarować te środki z budżetu. Pieniądze zabezpieczane są bez uszczerbku
dla innych dziedzin funkcjonowania
samorządu, przy normalnym funkcjonowaniu całego powiatu i wszystkich jego jednostek. Nigdy nie jest
tak, że my robimy to kosztem jakiejś
placówki czy instytucji. Nie ma takiej
możliwości.
Zawsze natomiast trzymamy
się założenia, że planując jakąkolwiek inwestycję, rozpoczynamy od
ustalenia, jakie są możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, otrzymania dofinansowania. Potrzebne
pieniądze pozyskiwaliśmy i często
powtarzam, że to nie jest kwestia
szczęścia czy tego, że coś się uda lub
nie. Zawsze trzeba ciężko pracować
na to, żeby wniosek został zakwalifikowany do otrzymania środków. To
zaangażowanie i rzetelna praca osób
przygotowujących te aplikacje, poświęcony czas i wiedza merytoryczna pracowników.
Na co pozyskane środki były i
są przeznaczane?
Bardzo dużo środków przeznaczyliśmy na drogi. Każdego roku
składaliśmy wnioski do wojewody i
zawsze były one tak przygotowane,
że otrzymywaliśmy dofinansowanie.
I tak: w roku 2015 i 2016 złożyliśmy 2 wnioski, na lata 2016/2017 - 1
wniosek i na lata 2017/2018 – 2 wnioski. Inwestycji było sporo, wspomnę
tylko kilka największych. We wrze-

4

śniu 2016 r. miało miejsce uroczyste mógł być tylko szpital, ale służyliotwarcie przebudowanej drogi powia- śmy wszelaką pomocą merytoryczną
towej na odcinku Trzebień - Opatów, ze strony pracowników Starostwa.
a w tym roku w październiku otwarta Urzędnicy byli zaangażowani w nazostała drogę Świba – Donaborów – pisanie wniosku o dofinansowanie i
Biadaszki, stanowiąca kontynuację w każdym momencie tej inwestycji
poprzedniej inwestycji. Wrzesień nasi pracownicy byli obecni, aby po2017 roku to otwarcie przebudowa- magać w wypracowaniu najlepszego
nej ulicy Wieluńskiej w Kępnie. W rozwiązania jakiegokolwiek problemaju w Urzędzie Marszałkowskim mu, zapewnić harmonijny przebieg
w Poznaniu podpisałem umowę na inwestycji.
dofinansowanie przebudowy drogi
Dobiegają końca prace związane
powiatowej nr 5599P Krążkowy – z kapitalnym remontem basenu w ZeMikorzyn, na którą otrzymaliśmy spole Szkół Specjalnych w Słupi pod
rekordowe dofinansowanie, blisko 12 Kępnem. To największa dotychczasomln zł.
wa modernizacja obiektu, który zyOczywiście, robiliśmy również skał całkiem nowe oblicze. Nowa jest
z własnych środków inne fragmenty niecka basenu, aranżacja wnętrza,
dróg, na które nie mielibyśmy szansy czyli oświetlenie, kolorystyka, płytki.
otrzymać dofinansowania. To były Wymieniono też wszystkie urządzena tyle nieduże fragmenty w różnych nia stacji uzdatniania wody. To prakgminach, że robiliśmy je z własnych tycznie całkowicie nowa pływalnia.
środków lub we współpracy z włoda- Jeszcze w tym roku wyremontowany
rzami gmin na zasadzie współpracy obiekt zostanie oddany do użytku.
gmina – powiat. Praktycznie w każNa początku roku podpisałem
dej gminie tak robiliśmy. Przy tych umowę na cyfryzację geodezji. Podużych inwestycjach gminy również były często partnerami. Również powiat jest często partnerem
podczas realizacji inwestycji dotyczącej drogi gminnej.
Czym kierowano się, podejmując decyzję o remoncie danego odcina drogi w tej, a nie
innej gminie? Doskonale wiemy, że potrzeby są ogromne i
w każdej gminie znajdują się
drogi, których stan wymaga
pilnej interwencji.
Przede wszystkim, jako Zarząd
Powiatu, zawsze kierowaliśmy się
zasadą, że robimy drogi tam, gdzie
są one w najgorszym stanie i gdzie
jest duże natężenie ruchu. Jeżeli Starosta zadowolony jest z realizowanych
przed remontem ktoś jeździł wspo- i planowanych inwestycji
mnianą drogą Opatów – Trzebień,
to wie, jak ona wyglądała – to była zyskaliśmy dofinansowanie w kwonajgorsza droga w powiecie kępiń- cie ponad 1 miliona 465 tys. zł, przy
skim. Odcinek Świba – Donaborów koszcie realizacji całego projektu wy– Biadaszki był praktycznie nieprze- noszącym niewiele ponad milion 700
jezdny i dlatego zdecydowaliśmy o tys. zł. Zakłada on modernizację i akkontynuacji remontu i realizacji ca- tualizację zasobów geodezyjno-karłego ciągu drogi. Tak też się dzieje tograficznych powiatu kępińskiego
w innych gminach. Robimy remonty oraz poprawę jakości świadczonych
tam, gdzie drogi są najgorsze. Strate- e-usług, ułatwiających korzystanie
gia Zarządu dotycząca dróg jest prze- z zasobów geodezyjnych powiatu.
myślana. Przykładem tego jest wyre- Łącznie zdigitalizowanych, tj. przemontowany cały ciąg drogi od Kępna tworzonych cyfrowo zostanie 450
do miejscowości Opatów, przez gmi- 000 sztuk dokumentów.
nę Kępno, Baranów, Łąka Opatowska
Pozyskaliśmy też środki i powstado granicy województwa. Staramy ło nowe boisko dla Zespołu Szkół Posię robić tak, żeby te ciągi były od po- nadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
czątku do końca skończone.
Jakie są plany na nadchodzący
Na jakie inwestycje poza drogo- rok?
wymi pozyskiwane były środki
Priorytet to oddanie do użytku
zewnętrzne?
bloku operacyjnego w kępińskim
Oczywiście na szpital. Powiat po- szpitalu, jesteśmy do tego absolutnie
zyskał środki rządowe w wysokości przygotowani pod względem organiponad 3 mln 600 tys. zł na budowę no- zacyjnym i finansowym. Sztandarowa
wego bloku operacyjnego - wykona- inwestycja drogowa, odcinek Krążkonie robót budowlanych oraz wyposa- wy – Mikorzyn, ma być zakończona
żenie bloku operacyjnego i centralnej do sierpnia przyszłego roku.
sterylizatorni w sprzęt oraz aparaturę
We wrześniu miało miejsce uromedyczną. Blok operacyjny zostanie czyste otwarcie boiska wielofunkcyjoddany do użytku w pierwszym pół- nego o nawierzchni poliuretanowej
roczu przyszłego roku.
przy Zespole Szkół PonadgimnazjalJeżeli chodzi o otwarte niedawno nych nr 1, współfinansowane ze środlądowisko na dachu szpitala, benefi- ków zewnętrznych. W przyszłym
cjentem programu, w ramach którego roku chcemy rozpocząć kolejną inweotrzymano dofinansowanie (dota- stycję – boisko sportowe w Liceum
cja wyniosła 85% kosztów zadania) Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie,
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a w kolejnych latach, mam nadzieję,
że powstanie hala sportowa. Budowa boiska jest zapisana w budżecie
powiatu i w wieloletniej prognozie
finansowej, mamy przygotowaną dokumentację na boisko i halę. Niestety,
nie otrzymaliśmy dofinansowania do
budowy hali, stąd konieczność odłożenia tej inwestycji w czasie.
Jakie są jeszcze potrzeby? Czy
są plany inwestycyjne dotyczące Domu Pomocy Społecznej w
Rzetni?
Docelowo idealną, czy wymarzoną, sytuacją byłoby postawienie tam
nowego obiektu, w którym mieszkają
pensjonariusze i który spełnia dzisiejsze standardy. Mówię o obiekcie
z małymi mieszkaniami z aneksami
kuchennymi, w którym żyje wspólnie, ale który zapewnia pewną intymność i samodzielność. W tej chwili
niestety tego standardu tam nie ma,
chociaż wspólnie z nowym dyrektorem zrobiliśmy bardzo dużo dla
polepszenia warunków życiowych
przebywających w DPS mieszkańców. We wszystkich pokojach
wykładziny wymienione zostały
na płytki. Wykonano nowe, poszerzone drzwi do pokojów, bowiem
wcześniej nie było możliwości,
aby przejechało przez nie łóżko.
Jest nowa łazienka, umożliwiająca kąpanie chorego przy pomocy
specjalistycznego urządzenia, co
jest udogodnieniem i dla chorego i
dla personelu. W tym roku Powiat
Kępiński pozyskał dofinansowanie
w kwocie blisko 75 tys. zł na zakup
nowego, dziesięcioosobowego samochodu volkswagen transporter,
który trafił już do DPS w Rzetni.
Jak pan ocenia pracę innych
podległych jednostek, na
przykład Powiatowego Urzędu Pracy czy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie?
Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy znakomicie
pracują, czego wyrazem są nagrody
– w ostatnim czasie i w poprzednich
latach. W tym roku kępiński urząd
znalazł się na czwartym miejscu
rankingu opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli de facto, został
uznany za jeden z czterech najlepiej
działających urzędów pracy w kraju.
Ocenie podlegał rok poprzedni. Nasz
PUP doceniono szczególnie za osiągniecie najwyższych wskaźników
efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, wysoki udział osób bezrobotnych uczestniczących w aktywizacji
zawodowej oraz pozyskiwanie środków finansowych. Pracownicy urzędu pozyskali pieniądze na realizację
dwunastu projektów.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się natomiast szczególnie wspieraniem osób, mających
problemy z funkcjonowaniem, wymagającym pomocy. Ważną dziedziną jego pracy jest kwestia zapewnienia właściwej opieki dzieciom z
rodzin dysfunkcyjnych. Zależy nam
na tym, żeby nie było takich sytuacji,
że dzieci z naszego powiatu musiałyby trafiać do domu dziecka. To jest
bowiem ostateczność. W ostatnich

latach PCPR w Kępnie nie umieszcza
dzieci - szczególnie dzieci poniżej
7. roku życia - w takich placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. To jest
nasz sukces.
Czy są pomysły na wykorzystanie potencjału gospodarczego
w powiecie, wspieranie innowacyjności i aktywności przedsiębiorców?
Możemy wspierać tych, którzy są
zainteresowani zakładaniem różnego
rodzaju innowacyjnych firm, start-upów, które wprowadzałyby na nasz
rynek nowe technologie i branże. Takim osobom udzielane są dotacje na
rozpoczęcie działalności.
Coraz modniejsze są obecnie
szkoły o profilu wojskowym.
Czy nie myślał pan o otwarciu takiego profilu w jednej ze
szkół naszego powiatu?
Na razie nie myśleliśmy o tym,
bowiem wydaje się, że oferta szkół w
powiecie jest wystarczająca. Wiem,
że z naszego powiatu młodzież dojeżdża np. do Przygodzic, gdzie funkcjonuje szkoła o takim profilu. Być
może warto się nad tym zastanowić.
Trzeba jednak pamiętać, że to jest
też kwestia kadry, która by kształciła
młodzież. Na pewno wiązałoby się to
z dużymi nakładami finansowymi.
Czy prowadzone były rozmowy
związane z utworzeniem na terenie powiatu jednostki wojsk
obrony terytorialnej?
Tak, skierowane zostało do nas
zapytanie, czy dysponujemy pomieszczeniem lub budynkiem, który
spełniałby odpowiednie kryteria, np.
mógłby pomieścić 300 osób. Na tę
chwilę nie mamy takiego miejsca, w
którym czasowo mogłoby przebywać
tylu żołnierzy. Wszystkie nieruchomości, budynki zostały przez Powiat
Kępiński w poprzedniej kadencji
sprzedane.
Na dzień dzisiejszy Powiat nie
jest właścicielem żadnej nieruchomości, którą może dysponować?
Mamy budynek przy ul. Sienkiewicza, który został częściowo
wyremontowany. Do zagospodarowania jest w nim całe piętro w stanie
surowym deweloperskim. Potrzebne
są jednak na ten cel znaczne własne
środki.
Czy pana zdaniem sprawdza
się nowa lokalizacja wydziału
komunikacji, który przeniesiony został z ulicy Przemysłowej
do budynku starostwa przy ul.
Kościuszki?
I tak, i nie. Tak, pod względem
dostępności dla mieszkańców – bo łatwiej jest dotrzeć do centrum miasta.
Nie do końca, jeżeli chodzi o przepustowość, bowiem na ulicy Przemysłowej łatwiej było jeżeli chodzi o np.
miejsca parkingowe. Jednak teraz nie
ma już odwrotu - ten budynek, podobnie jak inne, został sprzedany.
Natomiast cieszę się, że Zarząd
Dróg Powiatowych przeniesiony
zastał do siedziby w Słupi pod Kępnem, której właścicielem jest Powiat
Kępiński i nie będzie takiej sytuacji,
że kiedyś będzie musiał się stamtąd
wyprowadzić.
artykuł płatnY

Ogłoszenia

reklama

Jak unikać marnowania żywności?
Marnowanie żywności to problem, którego jesteśmy coraz
bardziej świadomi, ale nadal nie wiemy jak skutecznie z
nim walczyć. Warto się nad tym zastanowić szczególnie
teraz, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy kupujemy więcej produktów i przygotowujemy zbyt wiele potraw,
których nie jesteśmy w stanie zjeść. Niestety, najczęściej
lądują one na śmietniku zamiast zostać wykorzystane w
inny sposób. Dodatkowo, marnuje się wtedy nie tylko jedzenie, ale także surowce potrzebne do jego wyprodukowania czyli woda i energia. Traci na tym środowisko, tracimy na tym wszyscy.
ECOWASTE4FOOD:
Działajmy wspólnie
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, chcąc aktywnie włączyć
się w walkę ze zjawiskiem marnowania żywności, z początkiem tego
roku przystąpił do projektu o nazwie
EcoWaste4Food
dofinansowanego
z Funduszy Europejskich w ramach
Programu Interreg Europa. Projekt,
opierający się na współpracy siedmiu
europejskich regionów, ma na celu
wpieranie ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań, które doprowadzą do zmniejszenia marnotrawienia
żywności poprzez promowanie wydajnej zasobowo gospodarki. Marnowanie żywności jest problemem
globalnym, społecznym – dotyczy
zarówno gospodarstw domowych,
gastronomii, handlu detalicznego jak
i sektora produkcji. Żywność jest
zbyt ważna, żeby ją marnować, dlatego wspólnie z naszymi europejskimi partnerami chcemy zastanowić
się jak działać w zakresie minimalizowania tego zjawiska - podkreśla
Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Władze lokalne i regionalne, które uczestniczą w projekcie – pracując
razem, wymieniając się doświadczeniami i ucząc się od siebie nawzajem chcą promować na swoich terytoriach
innowacyjne rozwiązania ekologiczne, które mają ograniczyć zjawisko
marnotrawstwa żywności. W obrębie każdego regionu działa również
grupa regionalnych interesariuszy,
która aktywnie uczestniczy w wyborze dobrych praktyk, które zostaną zaadaptowane w danym regionie.
W Wielkopolsce do tej grupy należą
zarówno przedstawiciele małych i
średnich przedsiębiorstw, jak i kadra naukowa wielkopolskich uczelni
wyższych.

ECOWASTE4FOOD:
Uczmy się od siebie
nawzajem
W dobiegającym końca 2017 roku
odbyły się dwa spotkania wielkopolskiej grupy interesariuszy, które
stały się doskonałym impulsem dla Wicemarszałek Krzysztof Grabowski spotkał się z partnerami projektu EcoWaste4Food podczas ich wizyty w Wielkopolsce
pogłębienia współpracy regionalnych ośrodków naukowych z lokal- naszym regionie. Partnerzy z Włoch, marnuje się również w trakcie transnymi przedsiębiorcami w obszarze Francji, Hiszpanii, Finlandii i Grecji portu oraz z powodu złego przechobadań oraz wspólnych przedsięwzięć zobaczyli jak wielkopolskie firmy i wywania.
w zakresie przeciwdziałania marno- instytucje naukowe widzą kwestię
Jako konsumenci w naszych gowaniu żywności. Działanie to, jest przeciwdziałania marnowaniu żyw- spodarstwach domowych również
tożsame z Wielkopolskim Regional- ności na etapie produkcji. Zapro- nie wystrzegamy się błędów. Dlatego
nym Programem Operacyjnym na szenie partnerów projektowych do kupując żywność powinniśmy wykalata 2014-2020, który
oferuje możliwość dofinansowania innowacyjnych projektów małych
Oficjalne logo projektu EcoWaste4Food
i średnich przedsiębiorstw, realizowanych
poprzedzony określeniem „należy
we współpracy z jedspożyć do” wskazuje, do kiedy sponostkami akademickimi
życie danego produktu jest dla nas
lub instytutami naukobezpieczne.
wymi.
Wielkopolscy
inZamiast marnować,
teresariusze brali rówzacznij pomagać
nież udział w angielPrzed nami okres świąteczny. To
skojęzycznym procesie
dla nas wszystkich zawsze czas szczeuczenia się. Do tej pory
gólny. Wspólnie zasiadamy do obficie
mieli okazję zobaczyć
zastawionego stołu, żeby razem spojaki sposób na przeciwżywać przygotowane wcześniej dadziałanie marnowaniu
nia i cieszyć się wspólnie spędzonym
żywności mają Hiszpa- Niestety, w okresie świątecznym marnujemy najwięcej jedzenia
czasem. Niestety, dużo zrobionego
nie oraz Włosi. W tych
regionach pierwszym priorytetem Wielkopolski wiązało się z przedsta- zać większą troskę o jakość produk- wcześniej jedzenia trafi do śmietjest zaspokojenie potrzeb organizacji wieniem, naszym zdaniem, najlep- tów, które nabywamy. Istotnym jest nika. Jednak wcale nie musi tak się
charytatywnych oraz banków żyw- szych technologii innowacyjnych, też rozróżnienie przez nas terminów stać! Przede wszystkim świadomie
ności. W styczniu natomiast sposoby które pomagają w walce z marnowa- „najlepiej spożyć przed” i „termin planujmy nasze zakupy, policzmy
na walkę ze zjawiskiem zaprezentuje niem żywności, zwłaszcza na etapie przydatności do spożycia”. Pierwszy ilość osób, z którymi zasiądziemy do
partnerom projektowym fiński region produkcji. Nasz region od zawsze termin wskazuje nam do kiedy zaku- wspólnego stołu czy wybierzmy proPołudniowa Ostrobotnia.
szczyci się wysokim stopniem inno- piony przez nas produkt zachowuje dukty, które dłużej zachowają swoją
O tym, jak z problemem marno- wacyjności wielkopolskich przedsię- odpowiednią jakość. Kiedy wskazany świeżość. A po Świętach? Potrawy,
wania żywności radzi sobie Wielko- biorstw – wyjaśnia Wicemarszałek termin upłynie, żywność jest nadal które pozostały przechowujmy odpopolska, partnerzy projektu przekonali Krzysztof Grabowski.
dla nas bezpieczna. Jednak pod wa- wiednio, żeby jak najdłużej zachowasię na początku grudnia, biorąc udział
Wszystkie zaprezentowane do- runkiem, że przestrzegamy wskazó- ły swoją przydatność. Albo... podzielw trzydniowej wizycie studyjnej w tychczas eko-innowacyjne działania, wek dotyczących przechowywania, my się jedzeniem z innymi – rodziną,
zarówno firm jak i konsumentów, a opakowanie nie jest naruszone. sąsiadami, znajomymi czy potrzebusprowadzają się przede wszystkim Termin przydatności do spożycia, jącymi. To nic nas nie kosztuje.
do świadomości, jaki wpływ na środowisko ma marnowanie żywności
oraz do tego, że dzielenie się jedzeniem czy właściwe gospodarowanie
produktami może sprawić, że straty
żywności będą minimalizowane.

Podczas trzydniowej wizyty partnerów projektu EcoWaste4Food w Wielkopolsce
odwiedzili m.in. Fabrykę Maszyn Spożywczych SPOMASZ w Pleszewie
ogłoszenie płatne

Podejmij wyzwanie
- nie marnuj!
W całej Europie, również w Polsce, marnujemy miliony ton jedzenia. Skąd biorą się te ogromne straty? Niestety, często wstępna selekcja
odbywa się już na etapie zbiorów.
Warzywa czy owoce, które nadają
się do spożycia, ale nie zachwycają
swoim wyglądem zostają odrzucone.
Duża ilość produktów spożywczych

Hiszpański region Katalonia pokazał, jak radzi sobie z problemem marnowania żywności
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Wiadomości

informacje
Starosta kępiński Witold Jankowski podczas konferencji prasowej odniósł się do wypowiedzi burmistrza Piotra Psikusa na temat remontu ul. Broniewskiego, ul. Dworcowej
oraz Alei Marcinkowskiego

Burmistrz wyprowadził starostę z równowagi

Starosta Witold Jankowski postanowił zareagować też na treść pisma
wystosowanego do niego przez burmistrza Piotra Psikusa. - Ja jestem chyba ostatnią osobą, która odpowiada
na takie zaczepki. Jestem ogromnie
spokojnym człowiekiem i naprawdę
musi mi bardzo coś albo ktoś dokuczyć, żebym chciał publicznie na ten
temat się odzywać – zaznaczył starosta
podczas spotkania z dziennikarzami.
- Otóż ostatnie wypowiedzi pana burmistrza są, moim zdaniem, skandaliczne. Są absolutnie nie do przyjęcia,

pan burmistrz nam próbuje dyktować
– staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu - to, co my mamy robić – podkreślał starosta.
Zapewnił, że dobrze orientuje się,
w jakim stanie jest ulica Broniewskiego w Kępnie. Ma ona zostać wyremontowana, jednak nie nastąpi to ani w
tym, ani w przyszłym roku. Zgodnie z
harmonogramem pierwszeństwo mają
bowiem modernizacje innych dróg powiatowych.
W. Jankowski przypomniał też, że
od października 2016 r. do marca 2017

Podczas konferencji prasowej starosty kępińskiego obecny był
naczelnik wydziału promocji Marcin Wiśniewski

i forma, i treść tych wypowiedzi, jak
również pisma, które przesyła na moje
ręce – powiedział.
Jego zdaniem burmistrz P. Psikus zdaje się zapominać, iż samorząd gminny i samorząd powiatowy
są względem siebie autonomiczne,
samodzielnie realizując zadania i podejmując wynikające z tego ryzyko.
- Absolutnie nie może być tak, że pan
burmistrz domaga się, wymusza na
staroście, na Zarządzie i na Radzie
Powiatu konieczność podjęcia remontów dróg – przekonywał. Zaznaczył
też, że remonty dróg powiatowych we
wszystkich gminach powiatu kępińskiego odbywają się według ustalonego harmonogramu. - My nie możemy
zapominać, że miasto i gmina Kępno
jest jedną z gmin naszego powiatu i
absolutnie jest niedopuszczalne, że
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r. Starostwo czekało na odpowiedź na
pytanie o termin wykonania kanalizacji ulicy Broniewskiego. Wreszcie
spółka „Wodociągi Kępińskie” poinformowała, iż planuje wykonać prace
podziemne na tej ulicy w latach 2018 –
2019. - Jak my mamy robić cokolwiek
z nawierzchnią czy przebudową tej
drogi, skoro my nawet nie wiemy, kiedy ona będzie zrobiona, kiedy te urządzenia podziemne zostaną wykonane
(…) - pytał starosta. - I jak się mamy
do tego ustosunkować?
Starosta wyjaśnił też, że w związku
z brakiem konkretnej informacji o terminie wymiany urządzeń podziemnych
planowano tymczasowo poprawić stan
ulicy, wykonując tak zwaną nakładkę Ja nie wiem, na ile lat, może na 2 może
na 4, a może na 5 i naszym zdaniem
– moim i Zarządu - byłoby to jakieś

racjonalne rozwiązanie, przynajmniej
czasowe. A słyszę, że takie działania
są w stylu PRL-owkim. To jest nie do
przyjęcia. Ja nie chcę panu burmistrzowi przypominać, jak z tymi nazwami ulic - naszych bohaterów narodowych - było, jak jeszcze jest pewnie.
Gdzie jest pomnik Żołnierzy Wyklętych, który miał być, a którego nie ma.
Po prostu pan burmistrz tego pomnika
nie chce i niech to wreszcie otwarcie
powie: nie chcę tego pomnika. To będzie jasne i zrozumiałe dla wszystkich.
Podczas konferencji starosta nie
ukrywał też swego oburzenia wywołanego słowami burmistrza komentującego nieprzyznanie powiatowi
dofinansowania na remont ulicy Dworcowej. - Otóż pan burmistrz w swoim wywiadzie powiedział, zacytuję:
„skoro wniosek został odrzucony, to
znaczy, że był źle napisany”. Większego kuriozum to dawno nie słyszałem – denerwował się W. Jankowski,
zaznaczając, że w ciągu 3 lat Powiat
Kępiński pozyskał z różnych źródeł
ponad 38 milionów złotych środków
zewnętrznych. - Ja bym chciał się
zapytać pana burmistrza, ile w ciągu tych 3 lat Urząd i on sam pozyskał środków zewnętrznych. Bardzo
mnie to ciekawi (…) – kontynuował.
- Praktycznie każda inwestycja realizowana przez samorząd powiatowy
jest realizowana z pomocą środków
zewnętrznych i mówienie, że wniosek
był źle napisany to nie tylko dotyka
mnie osobiście, bo ja się naprawdę na
tym znam, ale również tych, którzy te
wnioski przygotowują i są naprawdę
fachowcami – mówił zbulwersowany
starosta. - Nie chcę być uszczypliwy,
ale ostatnio czytam w prasie o różnych
problemach pana burmistrza z instytucjami pozarządowymi, na przykład
OSP Kępno. Ja bym proponował, żeby
się zajął swoimi sprawami, a zostawił
w spokoju samorząd powiatowy, który
doskonale daje sobie radę, co widać
po owocach – podsumował.
bem
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Stanowisko burmistrza w sprawie nagrania ze spotkania z
członkami OSP Kępno

„Współpraca z tą jednostką
jest mało możliwa”

P. Psikus uważa, że jedynym sposobem rozwiązania
konfliktu jest zmiana Zarządu OSP Kępno

Kiedy już pojawiła się nadzieja, że po otrzymaniu nowego samochodu pożarniczo-gaśniczego przez OSP Kępno zażegnany zostanie konflikt pomiędzy
jednostką a Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie, członkowie OSP wyciągnęli ciężkie działa i przedstawili nagranie ze spotkania z burmistrzem Piotrem
Psikusem, podczas którego, ich zdaniem, byli zastraszani i szantażowani.
Swój komentarz dotyczący tej strażackiej „afery taśmowej” na ostatniej konferencji prasowej przedstawił włodarz gminy. - Myślałem, że na spotkaniu mam
po drugiej stronie mężczyzn, z którymi mogę po męsku rozmawiać – wyznał,
przepraszając za używanie ostrego języka, którym, jak zaznaczył, na co dzień
się nie posługuje. - Ja nikogo w życiu nie nagrałem, na nikogo w życiu nie
napisałem żadnego kwitu i tego nie uczynię. I nikogo nie nagram. Takich
ludzi po prostu nie szanuję – przekonywał. Na głosy, że strażacy ponoć też
byli nagrywani, burmistrz odparł: - W Ratuszu, w sali sesyjnej, każde oficjalne spotkanie się nagrywa. Poza tym nigdzie nigdy nikogo nie nagrywałem i
nagrywać nie będę.
Dodał, że swoje stanowisko wobec prezesa OSP Kępno Grzegorza Błażejewskiego i Zarządu jednostki przedstawił już podczas spotkania z radnymi
oraz podczas jednej z wcześniejszych konferencji prasowych i nadal je podtrzymuje. - Wyraziłem to wszystko w obecności radnych na jednej z debat
dotyczącej jednej jednostki OSP. W gminie Kępno mamy dziesięć jednostek:
z dziewięcioma współpracuje się tak, że niech inni nam zazdroszczą. Z jedną
jednostką jest - niestety - tak, a nie inaczej. Już wówczas podkreślałem, że
współpraca z tą jednostką jest mało możliwa, dlatego że co innego się mówi,
a co innego się robi – stwierdził burmistrz. - Pan Błażejewski nawet nie pojawił się na spotkaniu, tylko wysłał swoich emisariuszy, natomiast swoje
stanowisko wobec pana Błażejewskiego podtrzymuję. Myślałem, że mam do
czynienia po drugiej stronie z mężczyznami, twardymi graczami... – podkreślił. Zdaniem włodarza jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu byłaby
zmiana Zarządu jednostki. G. Błażejewski został jednak wybrany na stanowisko prezesa podczas demokratycznych wyborów. - Oczywiście, szanuję zasady
wyboru, natomiast Zarząd OSP Kępno to nie tylko
pan Błażejewski, są jeszcze inni członkowie – zaznaczył P. Psikus.
Zaznaczył też, że wydając oświadczenie, nie znał
treści owego nagrania. - Mogę tylko stwierdzić jedno:
język, którym się posługują ci panowie, którzy nagrali mnie w sposób nielegalny, daleko odbiega od
tego, jakim się posługiwali podczas tego spotkania –
przyznał. Wyjaśnił też, dlaczego podczas spotkania ze
strażakami sam używał tak mocnych słów. - Mój język
jest bardzo siarczysty, ostry, zdecydowany, bo uważam jedno: jeżeli ja za coś odpowiadam, szukam pieniędzy, załatwiam samochód, jest decyzja, że jadę do
Poznania rozmawiać z komendantem wojewódzkim,
a w tym samym czasie trafia do mnie pismo, w którym
działacze kępińscy składają pismo o rezygnacji z samochodu, to coś jest chyba nie tak, to z kim ja mam do
czynienia? – pytał.
Dodał także, że przedstawione przez kępińskich
strażaków nagranie jest nielegalne, z związku z czym
czeka na opinię prawną w tej sprawie. - Skierowałem
sprawę do wyjaśnienia i czekam za opinią prawną kancelarii – poinformował. - Nie znam jeszcze opinii. Nie
wykluczam dzisiaj żadnego rozwiązania – wyznaje.
Burmistrz nie chciał jednak ustosunkować się do
swoich wypowiedzi z nagrania, które strażacy odebrali jako zastraszanie i szantażowanie. - Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Ja chcę ten temat mieć już
zakończony, nie chcę do niego wracać. Zamykam ten
temat i nie odniosę się już do tego – zakończył.
KR

Ogłoszenia
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Reprezentacja powiatu kępińskiego uczestniczyła w zorganizowanej w Turku wieczerzy wigilijnej środowisk wiejskich województwa wielkopolskiego

Wigilia, jakiej jeszcze nie było

Fot.: Turek24.com.pl

Z powiatu kępińskiego na uroczystą wigilię do Turku udały się 53 osoby reprezentujące samorządy naszego
regionu. Byli tam sołtysi, członkowie
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, panie
z Kół Gospodyń Wiejskich, radni
gminni i powiatowi oraz członkowie
innych organizacji samorządowych.
Do Turku zjechało około 1200
osób z całej Wielkopolski, aby w bożonarodzeniowym klimacie podsumować rok, nagrodzić najbardziej aktywnych oraz złożyć sobie życzenia.
Mistrzami ceremonii byli - prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr
Walkowski i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski.
Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na tradycyj-

ne dzielenie się opłatkiem. W miłej
atmosferze wszyscy obecni zasiedli
do stołów, aby skosztować potraw
przygotowanych specjalnie na tę okazję. Były uszka, czerwony barszczyk,
ryby, ciasta i wiele przystawek. W
barwnych strojach przed gośćmi wystąpili artyści z Brudzewa, a utwory
w swojej aranżacji wykonał ksiądz
Grzegorz Czaja z parafii w Siedlątkowie.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs kulinarny, który miał
na celu przybliżenie wielkopolskich
tradycji. Komisja konkursowa wyłoniła 22 laureatów. Wszyscy zajęli
zaszczytne pierwsze miejsca. Wśród
nich byli także sołtysi.
Andrzej Wawrzyniak
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kępińskiej

W uroczystej wigilii w Turku uczestniczyli
przedstawiciele naszego powiatu

Spotkanie mikołajkowe w sali Domu Ludowego w Osinach

Zabawa w świątecznym klimacie

Wizyta Świętego Mikołaja to
dzień długo wyczekiwany przez
wszystkie dzieci. 10 grudnia br. w sali
Domu Ludowego w Osinach odbyły się
Mikołajki. Organizatorem imprezy był
sołtys Andrzej Gabryś i Rada Sołecka oraz Rada Rodziców z Przedszkola
Samorządowego w Osinach. Impreza
cieszyła się dużym zainteresowaniem,
a odświętnie wystrojona sala była wypełniona dużą ilością mieszkańców
wsi, rodziców i dzieci z przedszkola.
Organizatorów swoją obecnością zaszczycił również burmistrz Piotr Psikus razem z małżonką.
Uroczystość rozpoczęła się od
przywitania wszystkich gości. Z wielkim entuzjazmem powitano długo
wyczekiwanego przez dzieci, zacnego
gościa – Świętego Mikołaja, który z
wielkim workiem prezentów zasiadł
na tronie. Następnie tanecznym parkietem zawładnęli mali artyści, w
których wykonaniu podziwiać można
było taniec śnieżynek, Mikołaja oraz
taniec zimowy. Dzieci zaprezentowały bogaty przekrój wierszy i piosenek.
Przepiękne stroje, miłe treści, wiersze

i piosenki stworzyły niepowtarzalny
nastrój uroczystości. Aura spotkania nawiązywała do zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia. Występ
dzieci został nagrodzony gromkimi
brawami. Mikołaj wspólnie ze śnieżynkami obdarował przedszkolaków
oraz dzieci zamieszkałe w Osinach
prezentami. Fundatorem paczek była
Rada Rodziców i Rada Sołecka. Burmistrz wręczył wszystkim rodzicom
kalendarz na 2018 rok.
Na zakończenie wszyscy goście
zasiedli do pięknie ustrojonych sto-

łów, gdzie można było poczęstować
się ciastem upieczonym przez rodziców przedszkolaków oraz przez
mieszkańców. Impreza mikołajkowa została podsumowana ciepłymi
słowami przez sołtysa, burmistrza i
przewodniczącego Rady Rodziców.
- Uroczystość ta była okazją do podziękowania za społeczne zaangażowanie się oraz kultywowanie tradycji świąt Bożonarodzeniowych.
Dziękujemy w imieniu wszystkich
za wspaniały dzień w Osinach –
podsumował sołtys.
Oprac. KR

Taniec śnieżynek i Mikołaja oraz taniec zimowy to tylko
część z artystycznych popisów przedszkolaków

Wystawa ozdób bożenarodzeniowych w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Świąteczne dzieła rąk uczniów
6 grudnia br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie została
otwarta wystawa ozdób i stroików
bożenarodzeniowych wykonanych
przez uczniów Klas Przysposabiających do Zawodu z Zespołu Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
W uroczystym otwarciu wystawy
brali udział zaproszeni goście: burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr
Psikus, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie Iwona Rataj, dyrektor biura poseł na Sejm RP Bożeny
Henczycy, Ewelina Pieles, a także
rodzice uczniów oraz sami twórcy
tych pięknych, świątecznych dzieł.
Ozdoby i stroiki wykonane przez
uczniów można zakupić w bibliotece.
Oprac. KR

Piękne ozdoby zostały wykonane przez uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

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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14 grudnia 2017 r. o godz. 16.00 w Restauracji Kamiński a Zdrowie odbyło się spotkanie
wigilijne Kępińskiego Klubu Amazonek

Spotkanie wigilijne u Amazonek

W kalendarzu kępińskich Amazonek - poza programami szkoleniowymi w zakresie profilaktyki onkologicznej, podnoszeniem poziomu
wiedzy dotyczącej choroby, zajęciami
rehabilitacyjnymi, akcjami informacyjnymi i akcjami promującymi zdrowy styl życia oraz wsparciem psychologicznym kobiet, którym postawiono
diagnozę - ważne miejsce zajmują
spotkania w gronie najbliższych. Ta-

kimi formami rehabilitacji są między
innymi organizowane każdego roku
spotkania wigilijne. - W miłej i uroczystej atmosferze zasiadłyśmy przy
pięknie zastawionych stołach - mówi
Danuta Szpakowska, prezes Stowarzyszenia Kępiński Klub „Amazonki”. Nasza wigilia to wielkie, pełne
wrażeń spotkanie, to wieczór, który wywołuje uśmiech na naszych
twarzach, to czas, który powoduje,

Kępińskie Amazonki jak co roku
spotkały się na wspólnej wigilii

że wszystkie jesteśmy blisko siebie,
odświętne, radosne, pełne nadziei,
dzieląc się opłatkiem, składamy
sobie najważniejsze życzenia świąteczne… zdrowia, zdrowia i zdrowia,
abyśmy w tym samym gronie spotkały się za rok. To są życzenia, które
powtarzamy każdego roku i ciągle
mamy nadzieję, że tak będzie. Amazonki z radością powitały Elfa, który
w zastępstwie Mikołaja wręczył im
świąteczne upominki.
- Cieszymy się, że mogłyśmy przeżyć wspólnie tak piękne i wzruszające
chwile – kończy D. Szpakowska.
Stowarzyszenie Kępiński Klub
„Amazonki” podejmuje wiele działań. We wszystkich dominują: wielka
chęć życia oraz wola walki o własne
miejsce w pracy, domu i w najbliższym otoczeniu. Współczesny rumuński filozof odnotował cynicznie,
że każda choroba jest do zniesienia,
jeśli tylko jej nie nazywać. W Kępnie
dzieje się wręcz odwrotnie. Nazwanie i określenie dolegliwości wyzwala w kobietach energię do działania,
dzięki czemu mogą stanowić wzór
dla innych.		
G.G.

Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało tradycyjne spotkanie opłatkowe
połączone z zawodami strzeleckimi

Prywatny Gabinet
Otolaryngologiczny
lek. Paulina Lepka

Specjalista Otorynolaryngologii

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

OTWARCIE

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

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

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

Świąteczne spotkanie
Bractwa Kurkowego
15 grudnia w Powiatowej w Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło
się tradycyjne spotkanie opłatkowe
Kępińskiego Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego połączone ze strzelaniem wiatrówkowym. Do rywalizacji stanęły 23 osoby. Spotkanie za-

szczycił swoją obecnością proboszcz
parafii pw. św. Marcina w Kępnie ks.
kanonik Jerzy Palpuchowski oraz
przedstawiciel burmistrza miasta i
gminy Kępno - Robert Kaczor. Ks.
proboszcz świątecznym przemówieniem oraz dzieleniem się opłatkiem

Świąteczne spotkania Kępińskiego Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego to już tradycja

wprowadził zebranych w nastrój
świąt Bożego Narodzenia. Okolicznościowe życzenia w imieniu burmistrza wygłosił także R. Kaczor, który sprezentował zebranym wydany
przez kępiński magistrat kalendarz
na 2018 r.
W sportowej rywalizacji triumfował najmłodszy członek bractwa
– Mateusz Olejniczak. Kolejne miejsca na podium zajęli Marek Sikora
i Wiktor Nowakowski. Rozegrano
również zaległe zawody o Puchar Firmy „Tatpol” dla pań, które wygrała
Maria Kubera-Chowańska, drugie
miejsce zajęła Renata Grzelak, a na
trzeciej pozycji znalazła się Maria
Bieluszewska.
Spotkanie było też okazją do
wręczenia legitymacji członkowskich, odznak brackich oraz medali
królewskich. Zmagania sportowe
zakończyły się świąteczną kolacją
i składaniem życzeń świątecznych
oraz noworocznych.
Oprac. bem
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Pożar restauracji przy ul. Ogrodowej w Rychtalu

Palił się dach restauracji

15 grudnia br., o godz. 15.32,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o pożarze dachu restauracji przy ul. Ogrodowej
w Rychtalu. Na miejsce skierowano
łącznie 7 zastępów straży pożarnej.
- Po dojeździe na miejsce pierwszego zastępu dowódca przekazał
informację, że spod poszycia dachu wydobywa się dym. Działania
strażaków polegały na sprawieniu
drabiny i rozpoczęciu gaszenia pożaru. W tym samym czasie wprowadzono strażaków w aparatach
ochrony układu oddechowego na
poddasze obiektu, skąd również
prowadzono działania gaśnicze –
poinformował rzecznik prasowy
KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. Z budynku wyniesiono na
zewnątrz butle z gazem propan. Z
wykorzystaniem kamery termowizyjnej zlokalizowano źródło ognia,
rozebrano częściowo poszycie dachu i ugaszono pożar.

W czasie prowadzenia działań
dwie osoby zaczęły uskarżać się na
zawroty głowy i duszności (podjęły one próbę gaszenia pożaru przed
przybyciem straży). - Strażacy udzielili im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a przybyły na miejsce Zespół
Ratownictwa Medycznego zabrał je
do szpitala. Po dokładnym dogaszeniu pożaru działania zakończono –
dodał kpt. J. Kucharzak. Oprac. KR
Z pożarem dachu walczyło
7 zastępów straży pożarnej

Zawodnicy kępińskiego klubu taekwon-do „Nidźwiedź” odnieśli
kolejne sukcesy, tym razem na zawodach w Gostyniu

Sukces „Niedźwiedzi”

W Gostyniu odbył się V Mikołajkowy Turniej Taekwon-do. Impreza
zgromadziła blisko 400 zawodników
/ czek. „Niedźwiedzie” zgromadzili
worek medali. Zawody skierowane dla wszystkich grup wiekowych.
Główna konkurencja to walki semi
hogo i semi nogi, techniki specjalne
i rozciąganie. Organizator klub Tiger

ECHO RYCHTALA
grudzień 2017, nr 51 (818)
Ostatnie w tym roku rozgrywki piłkarskie na obiektach sportowych w Rychtalu

Piłkarsko zakończyli sezon sportowy

Rok kalendarzowy powoli dobiega końca, podobnie jak czas realizacji różnorodnych przedsięwzięć na
obiektach sportowych w Rychtalu.
Podczas ostatnich dwunastu miesięcy odbyło się tam ponad 40 różnorodnych imprez rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich
grup społecznych oraz wiekowych,
począwszy od przedszkolaków, na
seniorach skończywszy. W tym czasie każdy mieszkaniec gminy Rychtal miał możliwość przyjrzenia się
temu, co proponowali animatorzy
– Piotr Nasiadek i Mirosław Szydlik – i podjęcia decyzji o ewentualnym uczestnictwie. - Już dzisiaj
chcemy zaprosić do udziału w przyszłorocznych imprezach. Jeśli nie
spełniliśmy oczekiwań niektórych
mieszkańców, prosimy o kontakt z
nami – podkreślają animatorzy. - My
podejmiemy każde działanie sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej
w naszym regionie. Mamy jednocześnie nadzieję, że każde takie przedsięwzięcie spotka się z dużym zainteresowaniem, przede wszystkim
pomysłodawców – dodają.
Ostatnim akcentem minionego
roku w rychtalskiej hali sportowej
był Turniej Halowej Piłki Nożnej dla
dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17
lat. - Mimo tego, że różnica wieku zawodników w jednej drużynie bywała
dość znaczna, to jednak okazało się,
że sport potrafi łączyć pokolenia.
Starsi gracze wspomagali młodszych, a młodsi, widząc wsparcie

doświadczonych zawodników, grali
bardziej zdecydowanie, przez co mecze stawały się momentami bardziej
zacięte i ciekawsze pod względem
taktycznym – mówi P. Nasiadek.
Ostatecznie pierwsze miejsce
i złote medale wywalczył zespół
„NIKE Team” w składzie: Dominik
Piontek, Kevin Bizunowicz, Kac-

gole. Zaraz po rozgrywkach piłkarskich odbył się konkurs rzutów karnych. Najlepszym strzelcem okazał
się K. Bizunowicz, miejsce drugie
uzyskał D. Piontek, a na trzecim uplasował się F. Rogaliński.
W czasie meczów piłkarskich z
ćwiczeń na siłowni skorzystała grupa
młodzieży starszej.

Ostatnim akcentem sezonu sportowego był Turniej Halowej
Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat

per Szczepaniak, Gracjan Dłubak
i Dawid Mieseler. Drugie miejsce i
srebrne medale uzyskały „FC Bułki”
– Filip Rogaliński, Kuba Bizunowicz, Mikołaj Olejnik, Filip Stanisławczyk, Kacper Stanisławczyk i
Łukasz Mieseler. Natomiast trzecie
miejsce i medale brązowe przypadły
„FC Bey” w składzie: Patryk Michalski, Igor Nolbert, Karol Gos,
Kamil Nolbert, Wojtek Talar i
Nataniel Świerczyński. Najwięcej
bramek w turnieju zdobył D. Piontek,
który zanotował na swoim koncie 4

- Wszystkim uczestnikom zajęć
rekreacyjno-sportowych serdecznie
dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, że animatorzy zrobią niewiele bez waszego wsparcia i czynnego udziału. Dlatego apelujemy do
szczególnie tych osób, które nas jeszcze nie odwiedziły na rychtalskich
obiektach sportowych – przychodźcie na boiska, rozmawiajcie o swojej wizji rozwoju kultury fizycznej
w regionie, aby w pełni wykorzystać
bazę, jaką posiadamy – podsumowali
animatorzy.
Oprac. KR

wielkopolska przygotował odlewne
medale słoiki z słodyczami, maskotki, a także puchary. Nie zabrakło
mikołaja, śnieżynek, sań i reniferów.
Nasz klub wystawił 60 zawodników /
czek, a także 8 sędziów. Przed nami
zawody klubowe w Kępnie.
Andrzej Zmyślony

Świąt śnieżnych i pachnących choinką,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
dających radość i wytchnienie.
Niech nadchodzący 2018 rok
przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów.
Zdrowia, optymizmu, wiary, miłości
oraz poczucia prywatnego i zawodowego spełnienia.
Życzą mieszkańcom gminy:
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Przewodnicząca
Rady Gminy Rychtal

Wójt Gminy Rychtal

Adam Bakalarz

Czesław Balcerzak

z radnymi

z pracownikami

Gmina

region
GONIEC PERZOWSKI
grudzień 2017, nr 47 (802)

16 grudnia br. mieszkańcy gminy Perzów oraz zaproszeni goście zasiedli do wspólnego
stołu wigilijnego

Gminna wigilia w Turkowach

Ks. proboszcz odczytał fragment Pisma
Świętego i udzielił błogosławieństwa

Na tegoroczną gminną uroczystość wigilijną, która odbyła się w
sali wiejskiej w Turkowach, zaprosiła wójt gminy Perzów Danuta Froń,
proboszcz parafii Turkowy ks. Ryszard Zieliński oraz sołtys Marek
Ostrowski.
Przy wspólnym, świątecznym
stole zasiedli mieszkańcy sołectwa
i gminy Perzów, radni oraz przedstawiciele organizacji i środowisk
społecznych działających na terenie
gminy. Na świąteczne spotkanie
przybyli również zaproszeni goście,
wśród których znaleźli się: sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Andżelika Możdżanowska, doradca wicewojewody wielkopolskiego
Marleny Maląg - Piotr Trybek
oraz zastępca komendanta policji powiatowej w Kępnie podinsp. Robert
Ciesielski. Witając zebranych gości, wójt D. Froń złożyła wszystkim
zebranym, a za ich pośrednictwem
mieszkańcom całej gminy, najserdeczniejsze życzenia - Rodzinnego
szczęścia, zawodowej i osobistej
pomyślności, ale przede wszystkim
zdrowia wam życzę. Zdrowie jest
dla nas wartością bezcenną – mówiła wójt. - Niech ten świąteczny czas
przyniesie nam wszystkim radość i

spokój, a Nowy Rok obdarzy wszystkich nadzieją i optymizmem.
Do życzeń dołączyła się również
przewodnicząca Rady Gminy Perzów
Renata Włodarczyk, sołtys sołectwa Turkowy oraz ks. proboszcz, który odczytał fragment Pisma Świętego
i udzielił wszystkim zgromadzonym
błogosławieństwa. Życzenia składali również zaproszeni goście. Listy na ręce gospodarzy wigilijnego
spotkania przesłały: poseł Bożena
Henczyca oraz Marzena Wodzińska - członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego.
Uroczystość uświetniły występy

dzieci z przedszkola w Turkowach,
które specjalnie na tę okazję przygotowały tradycyjne jasełka, a także
dziewcząt z sekcji wokalnej, działającej w Gminnym Ośrodku Kultury.
Najpiękniejsze kolędy wyśpiewał
zespół „Perzowianie”, tworząc tym
samym wspaniałą świąteczną oprawę uroczystości. Wigilia to także
tradycyjny stół, wypełniony specjałami nierozerwalnie związanymi ze
zbliżającymi się świętami Bożego
Narodzenie. Jego przygotowaniem
zajęły się panie z miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich. Na stołach nie
brakowało ryb, pierogów, kapusty
z grochem czy barszczu z uszkami.
Niespodzianką dla uczestników spo-

tkania były prezenty, które wójt D.
Froń wraz z przewodniczącą Rady
Gminy R. Włodarczyk rozdawały zebranym. Zebrani otrzymali czekoladowego Mikołaja, gminny kalendarz
na rok 2018 oraz kartkę bożonarodzeniową z życzeniami opracowaną
przez uczniów biorących udział w
konkursie plastycznym pn. „Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa”.
To wszystko sprawiło, że już kilka
dni przed Bożym Narodzeniem można było na chwilę się zatrzymać, zastanowić, poczuć radość, życzliwość,
spokój oraz atmosferę tych najpiękniejszych polskich świąt.
Oprac. bem

Gospodarze i goście zasiedli przy
świątecznie udekorowanych stołach

Kolizja drogowa w Słupi pod Bralinem

Nie dostosował
prędkości do warunków

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
rodzinnego szczęścia, zawodowej i osobistej pomyślności.
Niech ten świąteczny czas przyniesie wszystkim pokój,
radość i wytchnienie a zapach wigilijnego sianka
i biały opłatek będzie zarzewiem miłości i wzajemnego zrozumienia.
Niech Nowy Rok obdarzy wszystkich nadzieją i optymizmem,
spełni marzenia, plany i oczekiwania.
Przewodnicząca Rady Gminy Perzów

Wójt Gminy Perzów

Renata Włodarczyk

Danuta Froń

oraz Radni Rady Gminy w Perzowie

oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Perzowie

Dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został poinformowany o kolizji drogowej, do której
doszło 4 grudnia br. w Słupi pod Bralinem.
Policjanci na miejscu zdarzenia ustalili, że 34-letni mieszkaniec
powiatu garwolińskiego, kierujący
samochodem marki Volkswagen, w
wyniku niedostosowania prędkości

do warunków panujących na drodze
doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym marki Man, którego kierowcą
był 39-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany
mandatem karnym.
Oprac. KR

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

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

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

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
grudzień 2017, nr 51 (1125)

Świąteczna zbiórka żywności w Zespole Szkół w Nowej
Wsi Książęcej

IV Przegląd Kolęd i Pastorałek w Bralinie

„Kolęda płynie z wysokości...”
Już po raz czwarty bralińskie Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie zorganizowało Przegląd Kolęd i Pastorałek.
W przeglądzie wzięły udział także dzieci
spoza gminy Bralin. Oprócz organizatora na scenie świetlicy „Tęcza” wystąpiły
również dzieci z „zerówki” przy Szkole
Podstawowej w Bralinie, Przedszkola
Samorządowego w Nowej Wsi Książęcej
przy Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej oraz z przedszkoli w Trębaczowie
i Drożkach.
Mali artyści bardzo poważnie potraktowali swój występ, co przełożyło się
na wysoki poziom artystyczny. Nie było
widać tremy. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy otrzymali okolicznościowe
paczki świąteczne.
Oprac. KR

Poziom występów artystycznych
był bardzo wysoki

Uczniowie z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej włączyli się do akcji zbiórki zabawek
dla chorych dzieci

Odrobina świąt dla dzieci z nowotworem
Już drugi raz uczniowie z Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej włączyli się do akcji „Podaruj dzieciom
chorym na raka prezent na święta Bożego Narodzenia”.
Dzieci chore na raka spędzają w
szpitalu długie tygodnie, a czasami
miesiące. Wiele z tych dzieci nie będzie mogło spędzić świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym.
- Chcieliśmy, aby mimo choroby,
mali pacjenci poczuli magię świąt.
W tym roku zbieraliśmy gry planszowe i klocki Lego, które przesłaliśmy
do fundacji „Na ratunek dzieciom
z chorobą nowotworową”. Mamy
nadzieję, że otrzymane podarunki
choć na chwilę oderwą ich myśli

od choroby. Wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy za włączenie

się do akcji – podsumowała Elżbieta
Kuropka.
Oprac. KR

Uczniowie wykazały się ogromnym sercem
dzieląc się zabawkami z chorymi dziećmi

Będzie kolejne dofinansowanie
powstającego przedszkola

12

Od 20 listopada do 12 grudnia br.
na terenie Zespołu Szkół w Nowej
Wsi Książęcej zbierano żywność z
długim terminem przydatności do
spożycia. Zbiórkę zorganizował Samorząd Uczniowski.
Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, ponieważ społeczność szkolna chętnie odpowiedziała
na apel. - Zaangażowanie uczniów
i hojność darczyńców sprawiły, że

Jeszcze nie przebrzmiały echa dofinansowania budowanego przedszkola na milion złotych, a
mamy już kolejne dobre informacje dotyczące pozyskania kolejnych środków zewnętrznych.
W Urzędzie Gminy Bralin przez wójta Romana Wojtysiaka została podpisana umowa z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na tzw. miękki
projekt. Dotyczy on dofinansowania budowanego
nowego przedszkola wraz z miejscami żłobkowymi. Wartość tzw. miękkiego projektu wynosi
455.573,70 zł. Gmina Bralin wystąpiła z wnioskiem
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie
tego zadania. Urząd Marszałkowski pozytywnie
rozpatrzył wniosek i przyznał na ten cel kwotę w
wysokości 387.237,64 zł.
Grzegorz Banaszak
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licznie zebrane produkty żywnościowe trafią, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w
Bralinie, do rodzin najbardziej potrzebujących z bralińskiego regionu.
Za zrozumienie i okazane serce serdecznie dziękujemy – podsumowują
przewodnicząca SU Patrycja Młot
oraz koordynator akcji Andrzej Mirowski.
Oprac. KR

Przygotowania
do Mistrzostw Polski
Kolarze UKS Sport Bralin intensywnie przygotowują się do
zbliżających się Mistrzostw Polski. W ostatnich dniach służyły
temu akcja szkoleniowa i kolejna edycja Pucharu Polski.
Przygotowania do Mistrzostw
Polski w Kolarstwie Przełajowym
idą pełną parą. Od 1 do 4 grudnia br.
kolarze UKS Sport Bralin przebywali
na akcji szkoleniowej w Kobylej Górze, a 10 grudnia br. wzięli udział w V
edycji CX KATOWICE, organizowanej w ramach Orlen Pucharu Polski w
Kolarstwie Przełajowym.
Już piąty raz bralińscy kolarze
wzięli udział w wyścigu przełajowym
w Dolinie Trzech Stawów w Katowi-

Została podpisana umowa z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na tzw. miękki projekt

Urząd Marszałkowski przyznał Gminie Bralin
387.237,64 zł na budowę przedszkola

Podzielili się żywnością
z potrzebującymi

cach. W latach ubiegłych często na podium stawali Tomasz Bryłka i Maja
Drelak. Tym razem w zawodach
wystartowało czterech bralińskich
zawodników: Milena Drelak, Karol
Przewdziek, Tomasz Czapczyński
i Dariusz Drelak. Rywalizując w
swoich kategoriach najwyższą lokatę uzyskała M. Drelak (5. miejsce)
i D. Drelak (6. miejsce). K. Przewdzięk i T. Czapczyński zajęli solidarnie 13. miejsca.
Oprac. KR

Drodzy Mieszkańcy Gminy Bralin i Goście!
Czas Bożego Narodzenia przynosi
wyciszenie i refleksje,
a zarazem jest czasem radosnych
spotkań w gronie najbliższych.
Prosimy o przyjęcie naszych życzeń
aby ta wspaniała atmosfera została
przeniesiona na każdy następny dzień.
W Nowym 2018 Roku niech kolejny jego dzień
będzie lepszy od mijającego.

Wójt Gminy Bralin

Roman Wojtysiak
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Bralin
i radni Rady Gminy Bralin

Region

gmina
Wigilia gminna w Słupi pod Kępnem

kurier baranowa
grudzień 2017, nr 51 (1045)
Wigilijne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Baranowie

Przy dźwiękach kolęd,
w zapachu świąt...
Część artystyczną przygotowały dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Słupi pod Kępnem

Strażackie spotkanie przy wigilijnym stole
We wtorek, 12 grudnia br. w sali
w Baranowie Osiedle Murator odbyło się wigilijne posiedzenie Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Baranowie.
W strażackiej wigilii, oprócz
gospodarzy, uczestniczyli również
zaproszeni goście: wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Si-

wek, przewodniczący Rady Gminy
Baranów Marian Kremer, skarbnik
gminy Baranów Marzena Żłobińska, sekretarz gminy Baranów Ilona
Skiba, członek Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie, a jednocześnie członek Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w

Strażacy podczas spotkania podsumowali mijający rok, a także
podzielili się opłatkiem i wspólnie zasiedli do wieczerzy wigilijnej

Baranowie dh Michał Błażejewski,
prezes honorowy Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Kępnie dh
Eugeniusz Grzesiak i naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie podinsp.
Lechosław Wróbel oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy.
Podczas spotkania prezes jednostki OSP Baranów Osiedle Murator dh Michał Balcer podsumował
działalność Zarządu w 2017 roku,
omawiając zorganizowane konkursy,
zawody, wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Warszawy itp. oraz bieżące
sprawy dotyczące OSP. Następnie
głos zabrali zaproszeni goście, którzy
podziękowali strażakom za ich pracę
i zaangażowanie w pomoc drugiemu
człowiekowi, a także złożyli życzenia
świąteczne i noworoczne dla wszystkich obecnych i ich rodzin. Była to
również okazja do podzielenia się
opłatkiem i wspólnej wieczerzy przy
wigilijnym stole.
Oprac. KR

W gminie Baranów od wielu lat
przy wigilijnym stole spotykają się
przedstawiciele społeczności lokalnej. Tym razem symbolicznym opłatkiem przełamano się w Słupi pod
Kępnem. 15 grudnia br. do świątecznego stołu zaprosiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słupi z przewodniczącą Ireną Hełką na czele. Do
wspólnej wieczerzy zasiedli przedstawiciele lokalnej społeczności.
Zanim popłynęły życzenia, zebranych olśniły jasełka w wykona-

również tych, których z nami już nie
ma. Świąteczne życzenia złożył także
przewodniczący Rady Gminy Baranów Marian Kremer oraz przybyli
na uroczystość goście: przedstawiciele minister Andżeliki Możdżanowskiej i poseł na Sejm RP Bożeny
Henczycy oraz radni powiatowi: Michał Błażejewski i Marian Górecki.
Wspaniałe potrawy wigilijne
przygotowane przez panie z KGW
oraz piękne melodie kolęd cudownie wprowadziły zgromadzonych

Przy wigilijnym stole zgromadzili się
przedstawiciele lokalnej społeczności

niu dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Słupi pod Kępnem. Po ich występie
długo nie milkły zasłużone brawa.
Usłyszeć można było również zespół „Słupianie”, a także uczniów
Antoniego Janiszewskiego, którzy
na instrumentach zagrali tradycyjne,
polskie kolędy.
Życzenia mieszkańcom całej
gminy złożyła wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek,
wspominając

w świąteczny nastrój. Na stole nie
zabrakło wigilijnych przysmaków:
zupy grzybowej, makiełków, karpia,
kapusty z grochem czy słodkich wypieków.
Wigilijne spotkanie było również
okazją do prezentacji ozdób i dekoracji świątecznych wykonanych przez
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Oprac. KR

Dopełnieniem uroczystości był
występ zespołu „Słupianie”

Świąteczne spotkanie przebiegło
w przyjaznej atmosferze
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gmina
wieści znad pomianki
grudzień 2017, nr 51 (851)
Przedsmak prawdziwie świątecznej atmosfery można było poczuć w sobotę, 9 grudnia,
podczas tegorocznej wigilii gminnej zorganizowanej w Biadaszkach

...oraz chóru strażaków
z OSP Biadaszki

Gminne spotkanie wigilijne
Organizatorami
tegorocznej
gminnej wigilii byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Biadaszkach, Urząd

Gminy Łęka Opatowska oraz Instruktorka ODR w Kępnie Sylwia
Rymanowska. Przy wspólnym stole

W magiczny klimat świąt Bożego Narodzenia zebranych wprowadził
występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu...

zasiedli: doradca wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg – Piotr
Trybek, wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis, skarbnik gminy Alina
Brząkała, sekretarz Małgorzata
Gąszczak, Ewelina Pieles - dyrektor
biura poseł Bożeny Henczycy, kierownik Centrum Usług Wspólnych
Barbara Kulak, zastępca komendanta powiatowego policji w Kępnie
podinsp. Robert Ciesielski, radni
Rady Powiatu Kępińskiego: Dariusz
Gąszczak i Marek Kowalski, radni
Rady Gminy Łęka Opatowska, sołtysi, ks. Józef Wachowiak, ks. Marek
Olszewski, dyrektorzy i nauczyciele szkół, delegacje Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy, zasłużone
działaczki KGW w Biadaszkach oraz
pozostali goście.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem
spędzonym wpośród rodziny i przyjaciół,
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Michał Jerczyński
z radnymi
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Wójt Gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis
z pracownikami
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W magiczny klimat świąt Bożego
Narodzenia zebranych wprowadził
występ uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Trzebieniu oraz
miejscowego chóru druhów z OSP
Biadaszki.
- W oczekiwaniu na zbliżające
się święta Bożego Narodzenia życzę
wszystkim niepowtarzalnych świątecznych chwil, spokoju, radości
oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech
radość i pokój świąt Bożego Narodzenia towarzyszą państwu przez
cały nowy rok – mówiła podczas
świątecznego spotkania przewodnicząca KGW Maria Lubojańska.
Do życzeń dołączył się wójt A.
Kopis. - Cieszę się, że niespełna
dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia mogliśmy zatrzymać
się na chwilę i pochylić nad kwestią

przyjścia na świat Małego Dzieciątka, Małej Miłości – powiedział
wójt. - Myślę, że ten przekaz, który był w części artystycznej, oddał
bardzo wiele, a ja życzę wszystkim
mieszkańcom gminy Łęka Opatowska, abyśmy się rzeczywiście w
radości, wzajemnym zrozumieniu i
miłości, mogli zatrzymać i znaleźć
Dzieciątko.
Również goście nie szczędzili
ciepłych słów, składając bożonarodzeniowe życzenia. Księża odczytali
fragment Pisma Świętego oraz udzielili wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa. Podzielono się opłatkiem, a następnie zebrani rozpoczęli
świąteczny posiłek, na który złożyły
się wykwintne i bardzo smaczne potrawy wigilijne przygotowane przez
panie z KGW.
Oprac. bem

W Opatowie po raz drugi zorganizowany został jarmark
bożonarodzeniowy

W świątecznej atmosferze

W niedzielne popołudnie, 3 grudnia, w sali gimnastycznej w Opatowie
odbyła się po raz drugi impreza zatytułowana „Jarmark bożonarodzeniowy”. Pomysłodawcami i głównymi
organizatorami wydarzenia były
osoby zrzeszone w Kole Gospodyń
Wiejskich oraz Opatowskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Sportowym.
Wielu mieszkańców gminy Łęka
Opatowska skorzystało z okazji wzięcia udziału w jarmarku, którego muzyczną ozdobą był występ uczniów
Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz Opatowskiego
Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego. Artyści zaśpiewali tradycyjne
polskie kolędy i pastorałki. Atrakcją

był również spektakl w wykonaniu
dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Opatowie. Młodych aktorów
nagrodzono wielkimi brawami, doceniając nie tylko ich wkład pracy, ale
także zaangażowanie i grę aktorską.
Zachwycały piękne stroje i dekoracja.
Jarmark obfitował w świąteczne
ozdoby - stroiki i bombki. Oferowano
bożonarodzeniowe rozmaitości, potrawy, ciasta, pierniki oraz wiele artykułów kojarzonych z tradycją świąt
Bożego Narodzenia. Liczne atrakcje,
dobre jedzenie, muzyka, wspaniała
atmosfera sprawiły, że tegoroczny
jarmarku zaliczyć można do bardzo
udanych.
Oprac. bem
Jarmark obfitował
w świąteczne ozdoby

Gmina

region
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9 grudnia 2017 r. w Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej odbyło się Gminne Spotkanie
Opłatkowe

Przy wigilijnym stole
W uroczystości zorganizowanej
przez Koło Gospodyń Wiejskich w
Aniołce Pierwszej oraz Urząd Gminy
Trzcinica udział wzięło wielu mieszkańców miejscowości Aniołka Pierwsza oraz zaproszonych gości. Świąteczne spotkanie uświetnili swoją
obecnością między innymi: przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego Stanisław Baliński, wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego, a zarazem sekretarz gminy Trzcinica Renata Ciemny, radny
Rady Powiatu Kępińskiego Tomasz
Gatner, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk,
skarbnik gminy Trzcinica Grzegorz
Baraniak, asystent społeczny euro-

posła Andrzeja Grzyba - Roman
Rychlewicz, komendant powiatowy
policji w Kępnie podinsp. Tomasz Paziewski oraz proboszcz parafii Trzcinica, dziekan dekanatu trzcinickiego
ks. kanonik Wiesław Cieplik. Nie
zabrakło również radnych Rady Gminy Trzcinica, delegacji Kół Gospodyń
Wiejskich, delegacji Związków Emerytów Rencistów i Inwalidów, sołtysów, prezesów OSP, kierowników
jednostek organizacyjnych gminy,
dyrektorów szkół, przewodniczących
stowarzyszeń i organizacji z terenu
gminy. Wszystkich zebranych powitały: pracownica Urzędu Gminy Dominika Stężały oraz przedstawicielka
Koła Gospodyń Wiejskich w Aniołce
Pierwszej Karolina Więcek, która

podziękowała gościom za przybycie i
przekazała świąteczne życzenia.
Uczniowie Zespołu Szkół w
Trzcinicy przestawieniem jasełkowym wprowadzili wszystkich zebranych gości w uroczysty nastrój.
Młodzi artyści zostali nagrodzeni
licznymi oklaskami i słodkim upominkiem. Wójt G. Hadzik podziękował członkiniom KGW w Aniołce
Pierwszej oraz pozostałym organizatorom za pomoc w przygotowaniu
spotkania opłatkowego. Wszystkim
obecnym i ich rodzinom złożył życzenia spokojnych i pełnych nadziei
świąt Bożego Narodzenia. Przekazany został także upominek dla Koła
Gospodyń oraz słodkie prezenciki
dla wszystkich zgromadzonych.

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu,
aby upłynęły one w ciepłej
i rodzinnej atmosferze.
Niech przyniosą wiele radości,
spokoju oraz optymizmu.
A nadchodzący Nowy 2018 Rok
niech będzie czasem pokoju
i spełnienia wszystkich marzeń.
Wójt Gminy Trzcinica

Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica

Grzegorz Hadzik

Zdzisław Mikołajczyk

wraz z pracownikami

wraz z radnymi

Życzenia świąteczne oraz noworoczne złożyli również zaproszeni
goście, przekazując na ręce przewodniczącej KGW okolicznościowe upominki. Życzenia w imieniu własnym
oraz w imieniu starosty kępińskiego
Witolda Jankowskiego i wicestarosty Grażyny Jany złożył przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego
S. Baliński. Życzenia dla wszystkich
zebranych przekazali także poseł na
Sejm RP Bożena Henczyca, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski,
członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Marzena Wodzińska oraz dyrektor Spółdzielczego
Banku w Trzcinicy Anna Wylęga,
którzy tego dnia nie mogli przybyć
do Aniołki Pierwszej.
Podczas spotkania opłatkowego
dzieci oraz opiekunowie Świetlicy

Środowiskowej z Trzcinicy prezentowali wykonane przez siebie ozdoby
i dekoracje świąteczne, które wzbudziły duże zainteresowanie. Miłą
niespodzianką i podarunkiem dla zebranych gości były kalendarze opracowane przez Urząd Gminy Trzcinica, w których znalazły się fotografie
przedstawiające charakterystyczne
miejsca każdego z sołectw gminy.
Ponadto każdy z uczestników spotkania otrzymał choinkę ręcznie wykonaną przez panie z Aniołki Pierwszej.
Ks. W. Cieplik odmówił modlitwę i
błogosławił potrawy, po czym przystąpiono do dzielenia się opłatkiem i
składania życzeń. Gminne spotkanie
opłatkowe upłynęło w radosnej atmosferze przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.
Oprac. bem

Mikołajki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy połączone zostały z promocją folderu oraz zakładek do książek, będących pokłosiem projektu realizowanego przez
trzcinicką książnicę

Impreza mikołajkowa
w bibliotece
7 grudnia br. podczas imprezy
mikołajkowej w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Trzcinicy odbyła się
promocja folderu oraz zakładek do
książek, będących pokłosiem projektu pn. ,,Czwartkowe spotkania z
książką” realizowanego przez trzcinicką książnicę w ramach programu
,,Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Na spotkanie przybyły dzieci
biorące udział w warsztatach kulturalno-plastycznych wraz z rodzicami.
Na zaproszenie dyrektor książnicy
Renaty Gość, do biblioteki zawitali
także zaproszeni goście, współpracujący w realizacji projektu: wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
sekretarz gminy Renata Ciemny,
przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, proboszcz trzcinickiej parafii – ks. kanonik Wiesław
Cieplik, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Joanna Gatner, którzy
czytali dzieciom podczas wakacyjnych warsztatów, Anna Parzonka –
prezes Stowarzyszenia Wsi Trzcinica
,,Przyszłość”, które było partnerem
projektu oraz członek stowarzyszenia
– Natalia Wabnic-Maryniak, która
przeprowadziła z dziećmi warsztaty
polegające na lepieniu figurek z masy
solnej, dyrektor Zespołu Szkół w
Trzcinicy Małgorzata Hadzik oraz
Ewelina Smyrek.
Dyrektor biblioteki serdecznie
powitała przybyłych gości, a następnie w towarzystwie dzieci podziękowała im za współpracę, wręczając
kwiaty oraz foldery i zakładki. Następnie dyrektor biblioteki razem z

wójtem obdarowali wszystkie dzieci
oraz ich rodziców kolorowymi publikacjami i zakładkami. Również wójt
gminy razem z przewodniczącym
Rady Gminy Trzcinica podziękowali dyrektor biblioteki R. Gość oraz
Agnieszce Kałce za działania na
rzecz krzewienia kultury na terenie
gminy oraz organizację tylu ciekawych wydarzeń dla dzieci. Przygotowali także niespodziankę dla najmłodszych i wręczyli im słodycze.
Po tej części spotkania, był czas na
delektowanie się pysznymi tortami
oraz na wspólne rozmowy.
Wydana publikacja książkowa
została podzielony na trzy części.
Pierwszy rozdział książki traktuje o
wakacyjnych warsztatach artystycznych dla dzieci, drugi prezentuje imprezy, które biblioteka organizowała
dla uczniów (spektakl teatru lalek,
spektakl odegrany przez aktorów,
spotkanie autorskie oraz spotkanie
z ilustratorem książek dla dzieci).
Ostatni rozdział zawiera relację z
cotygodniowych warsztatów kulturalno-plastycznych pn. ,,Czwartkowych spotkań z książką”. Całość została opatrzona pięknymi zdjęciami,
wykonanymi podczas zajęć i imprez
będących częścią projektu. Niespodzianką dla dzieci były także dwa
wzory zakładek. Prezentowane są
na nich zdjęcia z zajęć artystycznych
oraz ze spotkań czytelniczych.
W trakcie spotkania można było
także oglądać wystawę prezentującą prace dzieci wykonane podczas
warsztatów wakacyjnych oraz cotygodniowych zajęć z cyklu ,,Czwartkowych spotkań z książką”. 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 działki budowlane z warunkami
zabudowy + budynki gospodarcze - Tabor
Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 423/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia mieszkanie 32 m2 i 73 m2 w
Kępnie. Tel. 601 766 609.
(TK 480/12/17)
Do wynajęcia lokale na biuro, handel, usługi
- Kępno, ul. Wiosny Ludów 16A.
Tel. 537 439 643.
(TK 481/12/17)

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)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI różne

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)

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 mieszkanie 40 m2, jednopokojowe, częściowo umeblowane - Kępno (obok
szpitala). Tel. 733 440 602.
(TK 468/12/17)
Do wynajęcia kawalerka oraz pokoje dla
pracowników - Kępno. Tel. 725 794 585.
(TK 465/12/17)
Do wynajęcia pokoje dla pracowników.
Tel. 889 143 311.
(TK 355/09/17)

Wysłodki granulowane.
Tel. 605 743 178.

(TK 474/12/17)

Sprzedam żyto, pszenżyto - 650 zł/tona Laski k. Kępna. Tel. 606 854 932.
(TK 463/12/17)
Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 343/09/17)

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

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

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

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

SPRZEDAM

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)

Zatrudnię kierowcę do rozwozu pizzy.
Tel. 501 318 336.
(TK 478/11/17)

Naprawa komputerów, strony i sklepy
internetowe. Tel. 889 786 700.
(TK 462/11/17)

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

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

LEKARSKIE

PRACA
Poszukuję do opieki nad starszą osobą.
Tel. 609 051 198 (dzwonić po 17:00).
(TK 477/11/17)
Przyjmę pracownika w branży wykończenia wnętrz, mile widziane doświadczenie,
praca na terenie Kępna.
Tel. 501 709 093.
(TK 364/09/17)

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

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego prowadzi badania
poświęcone XIX- i XX-wiecznemu kępińskiemu browarnictwu.
Zwracamy się do mieszkańców Kępna i okolic z uprzejmą prośbą
o udostępnienie wszelakich informacji dotyczących istniejących w Kępnie
browarów, wyszynków, karczm, rozlewni: piw, wód gazowanych, wódki.
Wszelakie informacje i zapytania prosimy kierować
na adres e-mail wiatrak@muzeumkepno.pl, telefonicznie 62 78 230 58
bądź osobiście w siedzibie Muzeum Ziemi Kępińskiej - Ratuszowa 2
w dniach wtorek-piątek w godzinach od 10:00 do 16:00.
16
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Skup katalizatorów - Najwyższe
ceny. Tel. 506 709 677. (TK 366/09/17)

CZAS NA
AUTO-GAZ

MONTA¯ INSTALACJI

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

wiesław waloszczyk

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

Telefon: 606 365 377.

US£UGI

export - import

motoryzacja

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

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.

mechanika blacharstwo
samochodowe

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

Sprzedam mieszkanie

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

Serdecznie zapraszam dzieci i dorosłych na
lekcje gry na pianinie. Zajęcia indywidualne
w Bralinie. Tel. 510 211 648.
(TK 479/12/17)

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

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

GAZOWYCH
DWA LATA

GWARANCJI

PPHU "Pilarek"
Mroczeñ 6
tel. 78 182 54

RATY

BEZ PIERWSZEJ
WP£ATY

SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU

PROMOCJA

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 285.

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

Ogłoszenia
Piekarnia PAWEŁEK w Bralinie zatrudni

piekarza

z doświadczeniem
lub ze stażem.

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

Reklama
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:

Kontakt: 502 210 579.

 bolerka  welony

Restauracja „ZŁOTY KŁOS” w Bralinie

 stroiki

zaprasza wszystkich sympatyków dobrej zabawy na:

BAL SYLWESTROWY

 bi¿uteria œlubna
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

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

RTG

ORTODONCJA

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

Więcej informacji pod numerem tel. 793 308 355.

Zgłoszenia:

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

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

tel.:

Œroda i Pi¹tek: 15.00-19.00

pomocnik ślusarza
lub pracownika fizycznego
oraz lakiernika
lub osobę do przyuczenia,

- informacjA -

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Ostrzeszów, ul. Leœna 45

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

bardzo dobre warunki płacy.

TAPICERÓW

PANTOMOGRAFICZNE
Tel.: 627 327 950, 601 985 111

Firma zatrudni osobę na stanowisko

ZATRUDNI

ZDJÊCIA

lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Aparaty stałe i ruchome.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

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

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

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

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

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

gratis

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

nasze bobasy pozują dla prasy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Nasi milusiñscy w obiektywie „TK”

Danielle Star - „Melowy. W drodze do marzeń”
Na planecie Aura w zaczarowanych królestwach żyją skrzydlate, kolorowe jednorożce.
Niektóre z nich rodzą się z symbolami na skrzydłach i magicznymi mocami - to Melowy. Gdy
ukończą czternaście lat, wszystkie Melowy rozpoczynają naukę w legendarnym zamku Destino. Mała roztrzepana Clio pochodzi znikąd. Kocha książki i bez przerwy pakuje się
w jakieś kłopoty. Gdy trafia do zamku, musi odnaleźć w sobie odwagę i zmierzyć
się z przeciwnościami losu, by spełnić swoje marzenia. Czy zda egzamin i razem
z innymi będzie mogła pójść do upragnionej szkoły? Czy prawdziwe Melowy ją
zaakceptują?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:
Maksymilian Leon, syn Natalii i Łukasza
Białków z Borku, urodził się 15 grudnia
2017 r. Chłopiec waży 3610 gramów i ma
53 cm długości

Bruno, syn Sylwii i Tomasza Wojtasików
z Myjomic, urodził się 15 grudnia 2017 r.
Chłopiec waży 4360 gramów i ma 59 cm
długości

Na zbliżające się święta
pragniemy złożyć życzenia,
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

Ingmar Lehmann, Alfred S. Posamentier - „Ciekawostki matematyczne.
Skarbnica zadziwiających rozrywek”
Wielu ludzi nie potrafi doszukać się w matematyce niczego interesującego. Książka Alfreda
S. Posamentiera i Ingmara Lehmanna z pewnością to zmieni. Zebrane przez nich ciekawostki
matematyczne pozwalają cieszyć się potęgą i pięknem matematyki nawet tym czytelnikom, dla
których takie słowa jak algebra czy geometria brzmią dziś co najmniej obco, o ile nie groźnie.
Zgłębianie tajemnic matematycznej rzeczywistości przez ciekawostki, pozornie trudne – lecz w
rzeczywistości bardzo proste do wyjaśnienia – problemy, zdumiewające wywody logiczne czy
odnajdywanie niezwykłych relacji zupełnie zmienia sposób postrzegania matematyki, ukazując ją jako niezwykłe dzieło ludzkiego intelektu. To nie tylko doskonała lektura, nieustępująca
napięciem powieściom kryminalnym, ale też wspaniała rozrywka, otwierająca przed czytelnikami wrota do skarbca nieprzebranej wiedzy.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Agnieszka Lewandowska – Kąkol - „Arystokracja.
Powojenne losy polskich rodów”
Rody, które na trwałe zapisały się w historii Polski. Nazwiska, które znamy z podręczników;
wielcy bohaterowie, wodzowie, kanclerze. Zawsze – w pierwszych szeregach, kiedy nadciągały
dziejowe zawieruchy. Nadszedł jednak czas, gdy kataklizm zmiótł polskie rody arystokratyczne
z areny dziejów chyba bezpowrotnie. Jak wielkie rody przetrwały czasy komuny? Pozbawieni
majątków, wyrzucani z pałaców, zamykani w więzieniach, upokarzani, nękani za pochodzenie,
często musieli pożyczać pieniądze, żeby „przeżyć do pierwszego”. Czy udało się im pozostać
wiernymi narodowym dewizom widniejącym na herbach i moralnym zasadom kultywowanym
przez przodków? Jak odnaleźli się w nowej rzeczywistości po roku 1989? Czy wolna wreszcie
Polska czekała na powrót swoich historycznych liderów? Jak wygląda współczesność polskiej
arystokracji? Osiem rozdziałów o wielkich polskich rodach arystokratycznych: Braniccy, Czartoryscy, Czetwertyńscy, Dzieduszyccy, Krasiccy, Potoccy, Tarnowscy, Zamoyscy. „Błękitna
krew” w czasie „czerwonej zarazy” i III RP.

Kierownik i pracownicy
Oddziału Terenowego Krwiodawstwa
w Ostrzeszowie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 51
SPONSORZY NAGRÓD:

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 3 stycznia 2018 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. Danielle Star - „Melowy. W drodze do marzeń”,
2. Ingmar Lehmann, Alfred S. Posamentier
- „Ciekawostki matematyczne.
Skarbnica zadziwiających rozrywek”,
3. Agnieszka Lewandowska–Kąkol „Arystokracja. Powojenne losy polskich rodów”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 50 nagrody otrzymuj¹:

Marta Stencel (Rychtal),
Alicja Mucha (Domanin).

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

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV

DY¯URY APTEK

Przed Tobą udane święta. Chętnie pobiesiadujesz, ale nie tylko. Merkury w trygonie sprzyja
odkrywaniu tajemnic ezoterycznych i szukaniu
nowych miejsc odpoczynku.

1.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 21.12.2017 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 22.12.2017 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 23.12.2017 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 24.12.2017 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 25.12.2017 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Pod Kasztanami” - 26.12.2017 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 27.12.2017 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 28.12.2017 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 29.12.2017 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 30.12.2017 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 31.12.2017 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 1.01.2018 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 2.01.2018 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 3.01.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.

2.

Byk 21 IV – 21 V

3.

Święta to także obowiązki! Odśwież kontakty ze
starymi przyjaciółmi i dalszą rodziną. Słońce w
trygonie przyniesie same dobre wiadomości.

4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

6.

Będziesz energiczny, sprytny i niepokorny, bo
wreszcie Saturn przestanie oddziaływać na Twój
znak złą opozycją. Przegonisz wrogów i pokażesz wszystkim, na co Cię stać.

7.
8.

Rak 23 VI – 22 VII

9.

Zorganizujesz najlepsze imprezy. Słońce wopozycji pomoże załagodzić wszelkie spory w pracy
oraz domu. Zrobisz coś pożytecznego dla innych, to Cię wzmocni!

10.
11.

Lew 23 VII – 22 VIII

12.

Jeszcze przed świętami migiem załatw ważne
sprawy w pracy. Potem zajmuj się sobą – Mars
w kwadraturze radzi odpocząć. Jak? Spaceruj,
gimnastykuj się i wcinaj to, co najbardziej lubisz.

13.
14.

Panna 23 VIII – 22 IX
Szybko wykonuj obowiązki, bo w połowie tygodnia Słońce wejdzie w towarzyski trygon. Baw
się, ale w święta uważaj. Możesz komuś zbyt
wiele obiecać i partner będzie zły.

Rozpoczynamy akcję społeczną

„Ortopedia w Szpitalu w Kępnie”

Skorpion 24 X – 21 XI
Twoje poczucie humoru i dobre podejście do ludzi gwarantują udane święta. Mars w koniunkcji
pomoże podejmować decyzje, a Jowisz przegoni problemy i wrogów.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II
Mars w kwadraturze lubi robić afery z niczego,
ale Ty ich unikniesz. Myśl pozytywnie, dopieszczaj siebie i bliskich, a w święta autentycznie nabierzesz sił!

Ryby 19 II – 20 III
W tym roku odpuść perfekcję i dbaj o dobrą aurę.
Bliscy wesprą Cię w porządkach czy lepieniu pierogów, tylko ich poproś.

kontakt:

(62) 78 292 84

-

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

Telefon: 603 406 138

Z teki Marka Kameckiego

Saturn wejdzie do Twojego znaku, poczujesz się
rewelacyjnie. Zyskasz posłuch, będziesz bardzo
kreatywny i obrotny. Koniunkcja Wenus podkreśli
Twoją urodę!

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

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.

Odpoczywaj, a zyskasz dystans do kłopotów i ludzi. W środę wróci dobry nastrój – Saturn opuści
Twój znak. Święta będą spokojne, a potem Merkury nakręci imprezki.

Koziorożec 22 XII – 19 I

(62) 78 292

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

Waga 23 IX – 23 X
Będziesz się podobać, ale nie uwierzysz w usłyszane komplementy. Weź na poważnie płomienne obietnice partnera, bo jest szczery i chce w
święta rozpalić namiętność.

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

Tygodnik Kępiński 21 grudnia 2017

19

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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2

Szkolimy

3

Serwisujemy

NR 49/2017 (741)

Drygas, Kurzawa, Tuszyński
znów w jednych barwach

21. kolejka | wiosna 2018
Legia Warszawa – Wisła Płock .................– 0:2
Pogoń Szczecin – Arka Gdynia . ...............– 1:0
Lech Poznań – Termalica Nieciecza ..........– 3:1
Korona Kielce – Piast Gliwice ...................– 1:1
Wisła Kraków – Zagłębie Lubin . ..............– 1:2
Śląsk Wrocław – Jagiellonia ....................– 1:0
Górnik Zabrze – Cracovia . ......................– 0:4
Sandecja Nowy Sącz – Lechia Gdańsk ......– 2:2
1. KP Legia Warszawa
21 38 28:21
2. KKS Lech Poznań
21 36 30:16
3. KS Górnik Zabrze
21 36 40:32
4. Jagiellonia Białystok
21 36 29:24
5. KGHM Zagłębie Lubin
21 32 31:24
6. MZKS Arka Gdynia
21 31 26:20
7. MKS Korona Kielce
21 31 32:28
8. Wisła Kraków SA
21 31 30:26
9. Wisła Płock SA
21 30 26:27
10. WKS Śląsk Wrocław
21 27 26:31
11. KS Lechia Gdańsk
21 24 30:33
12. MKS Cracovia SSA
21 22 28:32
13. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 21 21 23:33
14. MKS Sandecja Nowy Sącz 21 21 20:30
15. GKS Piast Gliwice
21 20 22:31
16. MKS Pogoń Szczecin
21 17 21:34

NASI
Szykuje się nie lada gratka dla kibiców piłki nożnej w regionie. Już w najbliższy piątek, 22 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie można zobaczyć w akcji występujących w Lotto
Ekstraklasie, i nie tylko, byłych zawodników Marcinków Kępno. Staną oni do rywalizacji o zwycięstwo w piątej
edycji Pokoleniowego Turnieju Piłki Nożnej, organizowanego przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Marcinki Kępno.

w

LIGACH

Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

21. kolejka | wiosna 2018
Pogoń Szczecin – Arka Gdynia – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
20. kolejka | wiosna 2018
Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin – 1:3 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

Ogromnym sukcesem zakończył się start wychowanka Kępińskiego Klubu Tenisowego w tegorocznej edycji turniejów organizowanych na wrocławskich kortach „Matchpoint”

Sukces młodego kępnianina we Wrocławiu

21. kolejka | wiosna 2018
Wisła Kraków – Zagłębie Lubin – 1:2 (1:2)
NA BOISKU: 86-90 minuta
20. kolejka | wiosna 2018
Zagłębie Lubin – Lech Poznań – 0:0
NA BOISKU: 52-90 minuta
Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

21. kolejka | wiosna 2018
Górnik Zabrze – Cracovia – 0:4 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
20. kolejka | wiosna 2018
Arka Gdynia – Górnik Zabrze – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

Na kortach „Matchpoint” we Wrocławiu odbył się turniej tenisa ziemnego „Masters”, będący jednocześnie podsumowaniem dolnośląskiego cyklu turniejów tenisa dla dzieci. W turnieju finałowym wzięło udział ośmiu zawodników,
którzy byli najwyżej klasyfikowani w dotychczasowym cyklu turniejów. Rewelacyjnie zaprezentował się zawodnik Kępińskiego Klubu Tenisowego Mateusz Kryściak. Młody kępnianin, występujący w kategorii do lat 12, zdecydowanie
wygrał wszystkie swoje mecze i został najlepszym zawodnikiem turnieju.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Grudniowy maraton Vol-Tricka.

Sport

piłka
PIŁKA nożna
NOŻNA
Kaliska Klasa Okręgowa >>> Kibice Orła Mroczeń już mogą zacierać ręce. W rundzie rewanżowej jeden z dwóch naszych reprezentantów na tym szczeblu rozgrywkowym będzie walczyć o miejsca w czołówce tabeli. Jasne cele mają również piłkarze z
Opatówka, którzy rwą się do gry w czwartej lidze

Jednym smutek, drugim radość
Miesiąc temu zakończyła się jesienna część rozgrywek o mistrzostwo Kaliskiej Klasy
Okręgowej, w której rozegrano piętnaście kolejek rundy jesiennej. Liderem półmetka
jest Klub Sportowy Opatówek, a ligową tabelę zamyka Victoria Laski. Drużyna z Opatówka pozycję lidera po pierwszej fazie rozgrywek zapewniła sobie na kilka kolejek
przed zakończeniem zmagań w rundzie jesiennej. Wydaje się, że walkę o awans do
czwartej ligi stoczą trzy zespoły, ale kwestia promocji powinna rozstrzygnąć się pomiędzy drużynami z Opatówka i Kobylina. Murowanym kandydatem w wyścigu o czwartą
ligę są jednak gracze spod Kalisza.
Lider wykorzystał
atut własnego boiska
Klub Sportowy Opatówek okazał
się najlepszy, po rozegraniu piętnastu
spotkań rundy jesiennej. Niemiłych
niespodzianek w wykonaniu piłkarzy
z Opatówka jesienią nie było wcale.
Zespół spod Kalisza dostarczał swoim kibicom zdecydowanie więcej
pozytywnych emocji. Podopieczni
Rafała Stępienia odnieśli bowiem
zwycięstwa w arcyważnych konfrontacjach z Piastem Kobylin (4:0 przed
własną publicznością) czy Astrą
Krotoszyn (1:0 także w roli gospodarza). Ponadto drużyna z Opatówka wywiozła jeszcze cenny remis z
Pleszewa. Ogólnie rzecz biorąc, była

Tabela półmetka
Kaliskiej Klasy Okręgowej
1. KS Opatówek
15
2. KS Piast Kobylin
15
3. KKS Astra Krotoszyn
15
4. LKS Piast Czekanów
15
5. LZS Orzeł Mroczeń
15
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
14
7. KS Stal Pleszew
15
8. KS Victoria Skarszew
14
9. LZS Pogoń Trębaczów
15
10. LKS Raszkowianka Raszków 15
11. GOS Zieloni Koźminek
15
12. Barycz Janków Przygodzki 15
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 15
14. LKS Olimpia Brzeziny
15
15. GKS Żerków
15
16. LZS Victoria Laski
15
24
16
15
13
12
11
11
11

22
II

41
32
31
29
28
24
24
19
18
18
18
17
14
14
9
4

40:6
34:15
34:17
40:25
44:15
40:19
17:13
31:26
22:28
25:32
24:28
17:25
21:36
16:33
16:57
18:64

Najskuteczniejsi strzelcy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Mikołaj Marciniak (Astra Krotoszyn)
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
Mateusz Stefaniak (KS Opatówek)
Hubert Mesnerowicz (Piast Czekanów)
Krzysztof Krysztofowicz (KS Opatówek)
Mykola Zavatskiy (Korona-Pogoń)

to bardzo udana jesień w wykonaniu
„Kosy”. Drużyna spod Kalisza nie
zaznała jesienią goryczy porażki.
Odniosła trzynaście zwycięstw, notując przy tym zaledwie dwa remisy.
KS Opatówek ma w swoich szeregach zarówno doświadczonych jak i
młodych piłkarzy. Do tej pierwszej
grupy zaliczają się między innymi
bramkarz Jacek Kuświk czy Rafał
Sibiński. Grupę młodych zawodników tworzą między innymi Mateusz
Stefaniak, Oskar Helt czy Kacper
Rybka. Pod wodzą trenera Rafała
Stępienia zespół odnalazł równowagę, a jak doskonale pamiętamy, w
ostatnich sezonach było to bolączką
zespołu spod Kalisza, który ostatecznie przegrywał walkę o czwartą
ligę. W Opatówku panuje duży optymizm. W klub zainwestowano ostatnio duże pieniądze. Przyszłość rysuje
się w różowych barwach, lecz działacze klubu spod Kalisza nie mogą
pozwolić sobie na chwilę nieuwagi i
powinni nieco uzupełnić skład, żeby
wiosną utrzymać miejsce gwarantujące awans do czwartej ligi. Mimo
wszystko piłkarze z Opatówka nie
powinni mieć problemów z obronieniem wywalczonej jesienią pozycji i
wszystko wskazuje na to, że w nowej
czwartej lidze zagra właśnie Klub
Sportowy Opatówek.
Piast kandydatem
numer dwa
Po spadku do klasy okręgowej,
Piast Kobylin chciałby zapewne wrócić na należne mu miejsce i po dwóch
sezonach banicji w niższej klasie
rozgrywkowej wrócić do czwartoligowych rozgrywek. Tempo, w jakim
kobylinianie zainaugurowali rozgrywki, było nie do wytrzymania.
Napawające optymizmem wyniki z
początku sezonu stawiały drużynę

Piasta w roli jednego z głównych faworytów, jednak ostatecznie drużyna z Kobylina dała się wyprzedzić
Opatówkowi. Nie sposób przecenić
roli nowego-starego szkoleniowca
kobylińskiej drużyny Marka Nowickiego, który najpierw podjął trafne
decyzje dotyczące letnich transferów,
a następnie poukładał zespół w jedną
całość. Wydawało się, że jego ekipa
będzie postrachem dla wszystkich
rywali w klasie okręgowej. Na pochwały zasługuje cały zespół. Piętnaście goli straconych jest drugim
wynikiem w całej lidze. Nieco gorzej
wygląda skuteczność, bo Piast zanotował zaledwie piąty rezultat w lidze.
Piast do liderującego zespołu z Opatówka traci już dziewięć punktów,
ale w zgodnej opinii kibiców i obserwatorów gracze z Kobylina powinni
mieć na swoim koncie przynajmniej
kilka punktów więcej. Nie mniej jednak trener Marek Nowicki po zakończeniu jesiennej części sezonu może
być dumny z wyniku osiągniętego
przez jego podopiecznych.
Astra czarnym koniem?
Astra Krotoszyn, obok Klubu
Sportowego Opatówek i Piast Kobylin, należała do ścisłej ligowej czołówki i nie bez powodu zaliczana jest
do ścisłego grona faworytów tego
sezonu. Trener piłkarzy z Krotoszyna Leszek Krutin w przedsezonowej
rozmowie powiedział wprost, że jego
podopiecznych stać na czołówkę.
Początkowo przyjęliśmy jego opinię z przymrużeniem, ale wyszło na
jego, przynajmniej do tej pory nie ma
zbytnio się do czego przyczepić. Jest
jednak jego „ale”. Każda passa kiedyś
ma swój koniec, ale piękny sen Astry
może zostać niebawem przerwany.
Podopieczni trenera Leszka Krutina
punktowali w miarę regularnie, byli

Tygodnik Kępiński 21 grudnia 2017

chwaleni za grę, lecz dopiero runda
wiosenna będzie prawdziwą próbą
siły zespołu z Krotoszyna.
Zadowalająco,
choć mogło być lepiej
Na piątym miejscu jesienną część
rozgrywek zakończyli piłkarze Orła
Mroczeń. O jesiennych perypetiach
sportowych tego zespołu można by
napisać epopeję i trzeba jasno powiedzieć, że w tym aspekcie wynik nie
jest na miarę obecnych możliwości
klubu. Gdyby nie fatalne wyniki z
pierwszej części sezonu, wówczas
mroczenianie powinni zdecydowanie
wyżej plasować się w ligowej hierarchii. Drużyna Marka Wojtasiaka zupełnie zawaliła początek rozgrywek.
O ile inauguracja sezonu wypadła
okazale (wygrana 6:0 z Koroną-Pogoń Stawiszyn), o tyle w kolejnych
czterech meczach mroczenianie nie
zdobyli ani jednego punktu. Po tej
czarnej serii gra i co za tym idzie wyniki Orła wróciły na właściwe tory.
Wyróżniającą się postacią zespołu
był Marcin Górecki, który aż dwadzieścia cztery razy wpisywał się na
listę strzelców i na półmetku sezonu
jest wyraźnym liderem klasyfikacji
najskuteczniejszych strzelców ligi.
Mocnymi punktami byli też Kamil
Jurasik czy Leszek Nowak. Trudno
przewidzieć, co wydarzy się wiosną.
Jeżeli jednak nie dojdzie do rewolucji
kadrowej, a zespół będzie mógł spokojnie przygotować się do rundy wio-

sennej, to miejsce w pierwszej piątce
powinno być jak najbardziej realne.
Orła stać nawet na włączenie się do
walki o awans, ale by tak się stało
mroczenianie muszą systematycznie
wygrywać i liczyć na potknięcia prowadzącego Opatówka.
Kraksy beniaminka
Przesądzone wydają się być losy
Victorii Laski, która po piętnastu
kolejkach jest ostatnia z dorobkiem
zaledwie czterech punktów. Trener
beniaminka, Andrzej Powroźnik nie
potrafił wykrzesać z zespołu maksimum możliwości. Jednak nawet gdyby ta sztuka się udała, to Victoria nie
byłaby w lepszej sytuacji, bo po prostu potencjał tego zespołu jest taki, na
jaki wskazuje ligowa tabela. Drużyna
z Lasek niemal w każdym podsumowaniu wygląda fatalnie: zdobyła zaledwie cztery punkty, straciła najwięcej
bramek (64) oraz nie odniosła ani jednego zwycięstwa na wyjeździe spośród wszystkich drużyn klasy okręgowej. Jedynie statystyka strzelonych
bramek może wprowadzić śladowe
ilości optymizmu w serca kibiców z
Lasek. Piłkarze Victorii strzelili jesienią osiemnaście bramek, co nie jest
najgorszym wynikiem ligi. Skromne
cztery oczka piłkarze beniaminka
wywalczyli dzięki zwycięstwu i remisowi, osiągniętym na własnym terenie. Było tak w przypadku meczów
z Baryczą Janków Przygodzki (3:2)
oraz Olimpią Brzeziny (0:0).
BAS

LICZBY kaliskiej
klasy okręgowej
=> Najlepszym i najskuteczniejszym atakiem w rundzie jesiennej może pochwalić się Orzeł Mroczeń, którego piłkarze
strzelili w piętnastu meczach 44 bramki, co daje średnio
2,93 gola w jednym meczu.
=> Najmniej skuteczną linię ataku mają z kolei Olimpia Brzeziny i GKS Żerków. Drużyny te jesienią zdobyły zaledwie 16
bramek, czyli 1,06 gola w meczu. Równie tragiczny bilans
ma siódma w stawce Stal Pleszew, której piłkarze strzelili w
rundzie jesiennej 17 bramek.
=> Zaledwie 6 bramek stracił Klub Sportowy Opatówek, co
daje średnio 0,4 bramki w meczu. Solidną defensywą może
pochwalić się jeszcze Stal Pleszew, która w piętnastu meczach straciła 13 bramek.
=> Najwięcej, bo 64 bramki dała sobie strzelić Victoria Laski.
Walczący o ligowy byt piłkarze z Lasek tracili w meczu
średnio 4,26 bramek.
=> Najwięcej, bo 13 zwycięstw odniósł lider z Opatówka. 10.
zwycięstw odniósł natomiast Piast Kobylin, z kolei zaledwie
jedno spotkanie wygrał outsider z Lasek.
=> Ani jednej porażki nie........ liderujący KS Opatówek. Z kolei aż
13 przegranych w rundzie jesiennej doznała Victoria Laski.
=> Przed własną publicznością najlepiej spisywał się lider rozgrywek, który w ośmiu spotkaniach odniósł komplet zwycięstw. Równie dobrze radził sobie kobyliński Piast, który
odniósł sześć zwycięstw oraz zanotował jedną porażkę.
=> W spotkaniach wyjazdowych również brylował lider z Opatówka, którego piłkarze w siedmiu spotkaniach wywalczyli 17 punktów. Ani jednego punktu na boiskach rywali nie
udało się zdobyć beniaminkowi z Lasek.

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

Sport

rozmaitości

Rozmaitości >>> W piątek, 15 grudnia oldboje, piłkarze, działacze, trenerzy i sponsorzy
Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia spotkali się na klubowej wigilii. Wszyscy życzyli
sobie upragnionego utrzymania i co za tym idzie awansu do zreformowanej czwartej ligi

Biało-niebieska wigilia

uczestniczyli dawni i obecni piłkarze klubu z Alei Marcinkowskiego.
Do życzeń dołączył się także trener
pierwszego zespołu Bogdan Kowalczyk. – Ja również jako przedstawiciel sztabu szkoleniowego chciałbym
złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt i
Nowego Roku. Życzę Wam przede
wszystkim zdrowia i dużo sukcesów, żeby to nad czym tak ciężko
wspólnie pracujemy szło do przodu
i w dobrym kierunku – mówił trener
Polonii. Spotkanie przedświąteczne
było okazją także do podsumowań.
Nie mogło zabraknąć także tematu
zbliżającej się rundy wiosennej, która
dla kępińskich piłkarzy będzie kluczowa w drodze do utrzymania się w
czwartej lidze, które w zbliżającym
się sezonie będzie równoznaczne z

awansem do nowych, czwartoligowych rozgrywek. Póki co sytuacja
kępińskiego zespołu wydaje się być
bardzo komfortowa. Polonia zajmuje piąte miejsce i na chwilę obecną
jest na najlepszej drodze do awansu.
Opłatkowe spotkanie było także okazją do wręczenia wyróżnień, które
przyznał OZPN Kalisz. Złotą odznakę Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej otrzymali Ryszard Nowicki
i Jarosław Pawlak, srebrną: Marek
Wierzchołek i Bartłomiej Steinert.
Z kolei brązowe odznaki przyznano:
Marianowi Kurzawie i Maciejowi
Musialskiemu. Owacyjnie przyjęto
również wyróżnienie dla honorowego
prezesa klubu Czesława Guziałka,
który już od 65-lat działa dla dobra
kępińskiej jak i również okręgowej
piłki nożnej.		
RED

TABELE ROZGRYWEK Z UDZIAŁEM DRUŻYN
Z OKRĘGU KALISKIEGO PO WERYFIKACJI
Na wspólnej wigilii spotkali się piłkarze Polonii Kępno. Obecni byli także oldboje,
członkowie zarządu kępińskiego klubu. Przybyli również działacze, sympatycy, sponsorzy. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również przedstawiciele władz samorządowych. Wszyscy życzyli sobie utrzymania i awansu do reformowanych rozgrywek
czwartej ligi.
„Żeby rok 2018 był lepszy od tego
mijającego, roku 2017” – w tym tonie
utrzymane były życzenia, które na
uroczystej wigilii klubowej wypowiadali zaproszeni goście. – Serce

raduje się, kiedy widzę na sali kilka pokoleń piłkarzy naszego klubu.
Stanowimy wielką rodzinę, dlatego
łamiemy się opłatkiem i składamy
sobie życzenia z okazji Świąt Bożego

Narodzenia i Nowego Roku – mówił
Karol Szubert przed laty piłkarz Polonii, a obecnie sternik kępińskiego
klubu. Oprócz prezesa i członków
zarządu w wigilijnym spotkaniu

Piłka nożna >>> O blisko miesiąc przesunęła się inauguracja pucharowych rozgrywek
na szczeblu okręgu kaliskiego w 2018 roku. Zmianę terminu podyktowana wcześniejszą
inauguracją rundy wiosennej w trzeciej lidze

Zmiana terminu ćwierćfinałów PP
Nie 11 marca, a 4 kwietnia zostaną rozegrane mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski na
szczeblu Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Wydział Gier zmienił terminy
rozegrania spotkań ze względu na wcześniejszy start rundy wiosennej w grupie drugiej
trzeciej ligi, w której występują trzy zespoły reprezentujące nasz okręg.
Przypomnijmy, że w 1/8 finału
piłkarskiego Pucharu Polski na szczeblu okręgowym do największych
niespodzianek doszło w spotkaniach
GKS-u Rychtal i Orła Mroczeń. Niżej rozstawione drużyny wyeliminowały odpowiednio Polonię Kępno
i Victorię Ostrzeszów. Obecność
A-klasowej drużyny z Rychtala w
ćwierćfinale to największa sensacja
pucharowych rozgrywek ostatnich
lat. Piłkarze GKS-u piszą piękną, puProgram 1/4 finału
Środa, 4 kwietnia 2018 roku
GKS Rychtal – KKS Kalisz
Orzeł Mroczeń – Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
LKS Gołuchów – Centra Ostrów Wlkp.
Ostrovia Ostrów Wlkp. – Jarota Jarocin

charową przygodę, której kolejnym
rozdziałem będzie wizyta w Rychtalu
trzecioligowego KKS-u Kalisz, który
z problemami wygrał na wyjeździe
z Klubem Sportowym Opatówek. W
gronie ośmiu zespołów zameldowali
się również pozostali trzecioligowcy. Centra Ostrów Wielkopolski nie
pozostawiła jakichkolwiek złudzeń
Raszkowiance Raszków, a Jarota
Jarocin wygrał w Pleszewie z tamtejszą Stalą. Sprawcami drugiej niespodzianki na tym etapie rywalizacji
byli piłkarze z Mroczenia. Orzeł grał
przed własną publicznością z Victorią
Ostrzeszów i postarał się o wyeliminowanie faworyzowanego rywala.
W ćwierćfinale po pewnym zwycię-

stwie w Brzezinach zagra również
LKS Gołuchów oraz Ostrovia Ostrów
Wielkopolski oraz Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski. Mecze ćwierćfinałowe najprawdopodobniej odbędą
się przed startem rundy wiosennej.
Początkowo mecze ćwierćfinałowe
miały zostać rozegrane już 11 marca,
ale ze względu na wcześniejszy start
rundy wiosennej w trzeciej lidze,
Wydział Gier Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej przesunął
termin rozgrywania meczów, których
stawką będzie awans do półfinału.
Według nowego terminarza zostaną
one rozegrane w środę, 4 kwietnia.
Tydzień później mają odbyć się mecze półfinałowe.		
BAS

III Liga Grupa 2
1. TKP Elana Toruń
17 37 27:11
2. OKS Świt Skolwin
17 36 36:13
3. SKS Bałtyk Gdynia
17 35 38:17
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
17 32 25:16
5. KKS Kalisz
17 31 25:10
6. KS Sokół Kleczew
17 31 26:12
7. KKS Lech II Poznań
17 29 27:18
8. KS Polonia Środa Wlkp.
17 27 27:23
9. MKS Pogoń II Szczecin
17 25 22:21
10. KS Wda Świecie
17 22 27:34
11. KS Wierzyca Pelplin
17 22 19:27
12. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 17 19 23:34
13. JKS Jarota Jarocin
17 17 18:27
14. KP Starogard Gdański
17 15 14:20
15. GKS Przodkowo
17 13 20:38
16. KS Unia Solec Kujawski
17 12 14:31
17. KS Energetyk Gryfino
17 11 9:29
18. KS Górnik Konin
17 10 24:40
IV Liga Grupa Południowa
1. MKS Victoria Września
17 40 48:15
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 17 35 33:17
3. KS Polonia 1912 Leszno 17 33 32:22
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 17 32 40:24
5. KKS Polonia Kępno
17 32 38:21
6. KP Obra 1912 Kościan
17 29 26:19
7. LKS Gołuchów
17 25 36:32
8. MKS Tur 1921 Turek
17 24 28:25
9. SKP Słupca
17 23 19:28
10. MLKS Odolanovia Odolanów 17 20 23:30
11. KP Victoria Ostrzeszów 17 19 24:29
12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 17 15 25:32
13. MKS Kania Gostyń
17 15 20:33
14. KP Rawia Rawicz
17 15 15:36
15. LKS Korona Piaski
17 12 21:41
16. PKS Racot
17 8 16:40
Kaliska Klasa Okręgowa
1. KS Opatówek
15 41 40:6
2. KS Piast Kobylin
15 32 34:15
3. KKS Astra Krotoszyn
15 31 34:17
4. LKS Piast Czekanów
15 29 40:25
5. LZS Orzeł Mroczeń
15 28 44:15
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
14 24 40:19
7. KS Stal Pleszew
15 24 17:13
8. KS Victoria Skarszew
14 19 31:26
9. LZS Pogoń Trębaczów
15 18 22:28
10. LKS Raszkowianka Raszków 15 18 25:32
11. GOS Zieloni Koźminek
15 18 24:28
12. Barycz Janków Przygodzki 15 17 17:25
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 15 14 21:36
14. LKS Olimpia Brzeziny
15 14 16:33
15. GKS Żerków
15 9 16:57
16. LZS Victoria Laski
15 4 18:64
Kaliska Klasa A Grupa 1
1. CKS Zbiersk
11 30 30:10
2. LZS Cielcza
11 27 40:11
3. KS Prosna Kalisz
10 21 35:18
4. WKS Witaszyce
11 18 21:19
5. MLKS Czarni Dobrzyca
11 18 27:15
6. LZS Grom Golina
11 14 25:26
7. RKS Radliczyce
11 14 26:28
8. LZS Szczyt Szczytniki
11 10 16:35
9. OKS Ostrów Wlkp.
11 10 20:42

10. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 10 9
11. KS Jaskiniowiec Rajsko
11 8
12. UKS Żaki Taczanów
11 6
Kaliska Klasa A Grupa 2
1. LZS Strażak Słupia
13 27
2. LZS Doruchów
13 23
3. LZS Płomień Opatów
13 23
4. LKS Czarnylas
13 22
5. LKS Jankowy 1968
13 22
6. LKS Sokół Bralin
13 19
7. GKS Rychtal
13 18
8. GKS Grębanin
13 18
9. LKS Wielkopolanin Siemianice 13 17
10. LZS Chynowa
13 16
11. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 13 15
12. LZS Czajków
13 12
13. LZS Siedlików
13 11
14. LZS Pelikan Grabów
13 11
Kaliska Klasa B Grupa 1
1. LZS Prosna Chocz-Kwileń
9 25
2. LZS Tarchalanka Tarchały W. 9 18
3. LKS Czarni Wierzbno
9 14
4. LKS II Gołuchów
9 13
5. LZS Las Kuczków
9 13
6. LZS Błysk Daniszyn
9 12
7. LZS Błękitni Chruszczyny
9 12
8. CKS Zduny
9 11
9. KS Sokół Chwaliszew
9 5
10. LKS Gorzyce Małe
9 1
Kaliska Klasa B Grupa 2
1. LZS Sparta Russów
9 21
2. KS Pelikan Nowy Karolew
9 19
3. LZS Godziesze
9 16
4. LKS Liskowiak Lisków
9 14
5. KS Kościelna Wieś
8 13
6. KS Kamień
9 13
7. LZS Dragon Dzierzbin
8 11
8. LZS Wicher Mycielin
9 8
9. LZS Korona Chełmce
9 7
10. LZS Panda Pamięcin
9 3
Kaliska Klasa B Grupa 3
1. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 8 24
2. LZS Lilia Mikstat
9 20
3. PUKS Sokoły Droszew
9 19
4. KS Huragan Szczury
9 18
5. LZS Ogniwo Łąkociny
8 18
6. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 9 10
7. LKS Masovia Kraszewice
9 7
8. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 9 7
9. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 9 6
10. LZS Wtórkowianka Wtórek 9 0
Kaliska Klasa B Grupa 4
1. LZS Mikorzyn
9 22
2. LKS Zawisza Łęka Opatowska 9 20
3. LKS Sokół Świba
9 19
4. KS Rogaszyce
9 19
5. LZS Trzcinica
9 15
6. KS Hanulin
9 13
7. LZS Ostrówiec
9 12
8. LZS Zryw Kierzno
9 6
9. RLKS Ajax Rojów
9 3
10. LZS Olszowa
9 0
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Sport

rozmaitości
Badminton >>> Nasze miasto po raz kolejny gościło czołowych badmintonistów Polski
w kategorii juniorów i młodzików. Rozgrywane w Kępnie Mistrzostwa Polski po raz kolejny zakończyły się sukcesem organizacyjnym i sportowym gospodarzy

Grudniowy maraton Vol-Tricka
Radosław Wróbel, reprezentant Klubu Badmintonowego Vol-Trick Kępno, grający w deblu z Adrianem Jaśkowiakiem wywalczył wicemistrzostwo Polski juniorów. Turniej finałowy odbył się w miniony weekend w Hali
Widowiskowo-Sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radosław Wróbel zanotował podwójny
sukces, bowiem w rywalizacji, w mikście z Izabelą Pajek wywalczył brązowy medal. W kategorii młodzików
dobrze zaprezentowali się inni kępnianie. W grze deblowej Zuzanna Zimoch i Anna Cierpik, a także Miłosz
Zimoch i Maciej Zimoch dotarli aż do ćwierćfinałów.

Organizatorem Mistrzostw Polski młodzików i juniorów był Klub
Badmintonowy Vol-Trick Kępno. –
Były to Mistrzostwa Polski. Organizacyjnie więc staraliśmy się, aby
wszystko było należycie przygotowane do rangi turnieju i aby zawodnicy
wyjeżdżali z Kępna zadowoleni – powiedział Roman Wróbel, sternik kę-

pińskiego Vol-Tricka. Za zawodnikami trzydniowe zmagania, w których
po raz drugi w tym roku wyłoniono
mistrzów kraju wśród młodzików
młodszych oraz juniorów w badmintonie. Kępińska impreza oraz równoległa w Lubinie były wyjątkowe ze
względu na zmiany w regulaminie.
Od nowego roku sezon sportowy w

Klub Badmintonow y Vol-Trick Kępno
dziękuje wszystkim uczestnikom,
iuszom oraz sponsorom za pomoc
ntar
wolo
i wsparcie w działalności klubu,
łej dyscypliny
a wszystkim sympatykom naszej wspania
oraz kibicom i członkom klubu Vol-Trick
życzymy wesołych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wspaniałego
i owocnego Nowego Roku 2018.

tej dyscyplinie będzie trwał od stycznia do grudnia. W związku z tym Polski Związek Badmintona zdecydował
o rozegraniu Mistrzostw Polski w
takiej formule i czasie. Klub Vol-Trick, podczas imprezy w Kępnie,
reprezentowała piątka zawodników.
W młodszej kategorii Anna Cierpik, Zuzanna, Maciej oraz Miłosz
Zimoch, w starszej już po raz ostatni
lider grupy Radosław Wróbel. Młodzicy zagrali single oraz deble. W
grach pojedynczych Miłosz i Anna
wygrali pierwszą rundę, w drugiej
coś jednak zabrakło kępińskiej młodzieży. Zuzanna i Maciej w swoich
pierwszych ambitnych grach musieli
niestety uznać wyższość przeciwników. Dużo lepiej trojaczkom Vol-Tricka oraz Annie poszło w grach

Piłka nożna >>> 22 grudnia w Kępnie odbędzie się piąta edycja Międzypokoleniowego
Turnieju Piłki Nożnej. Zagrają byli i obecni zawodnicy Marcinków Kępno. Zmagania po
raz kolejny organizuje Jacek Falszewski

podwójnych. Kępińskie deble na Mistrzostwach Polski doszły do ćwierćfinałów i przez to o mały włos otarły
się o medal. Radosław Wróbel z kolei,
na pożegnanie kategorii juniorów na
własnym terenie zagrał tradycyjne
gry podwójne. W okresie przedświątecznym swoim fanom zrobił bardzo
miłą niespodziankę. W mikście z
Izabelą Pajek zdobył brąz natomiast
w deblu z Adrianem Jaśkowiakiem
srebro. Na koniec kępińskiej imprezy,
poprowadzonej perfekcyjnie przez
sędziego głównego Leszka Rorata
oraz człowieka orkiestrę, speca od
obrazów i wyników na żywo Rafała Glinickiego dinozaury XX wieku
upamiętnili swoją dotychczasową ka-

rierę, przyjaźń i wolę rywalizacji na
pamiątkowej wspólnej fotografii prezentując się efektownie i triumfalnie
na kępińskim podium. – Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom
wspaniałej postawy na imprezie
wieńczącej 2017 rok. Młodzikom życzymy dużo ambicji oraz sukcesów
w nadchodzącym nowym sezonie, a
Radkowi również dużo satysfakcji w
kategorii młodzieżowej elity. Wiemy,
iż ambicje naszego zawodnika sięgały w kierunku najwyższego miejsca
na pudle, jednak po niedawnej kontuzji zdobycie dwóch krążków należy
uznać za duży sukces – dodaje Roman Wróbel.
BAS

Piłka nożna >>> Damian Baras nie jest już szkoleniowcem w Gołuchowie, a Dariusz Smoliński rozstał się z
Olimpią Brzeziny. Nowego szkoleniowca szukają natomiast w Koźminie Wielkopolski

Zmiany trenerów przyśpieszyły
Po zakończeniu sezonu bądź rundy często dochodzi do zmian
na stanowiskach trenerskich. Nie inaczej było w trzech klubach
okręgu kaliskiego. Nowych szkoleniowców mają bądź też będą
mieć ekipy LKS-u Gołuchów, Olimpii Brzeziny oraz Białego Orła
Koźmin Wielkopolski.
Z funkcji szkoleniowca czwartoligowego LKS-u Gołuchów zrezygnował Damian Baras, który
prowadził ekipę LKS-u przez dwa
i pół roku. W tym czasie jego podopieczni rozegrali 84 mecze o punkty. W sezonie 2015/2016 Ekipa Żubra zajęła czwarte miejsce w tabeli
klasy okręgowej. Sezon 2016/2017
przyniósł gołuchowskim fanom więcej powodów do radości. LKS zajął
pierwsze miejsce i jak najbardziej
zasłużenie awansował do czwartej
ligi. Nowym trenerem LKS-u został
Maciej Dolata, który w rundzie jesiennej prowadził czwartoligowego

Białego Orła Koźmin Wielkopolski.
Nowy szkoleniowiec gołuchowian w
przeszłości pracował też jako szkoleniowiec Jaroty Jarocin. Na zmianę
trenera zdecydowano się natomiast w
Olimpii Brzeziny. Dotychczasowego,
Dariusza Smolińskiego, zastąpił na
tym stanowisku Mateusz Bodusz.
Dwa lata temu kaliski trener przebywał na rocznym stażu rocznym w
Ostrovii Ostrów Wielkopolski, a od
sezonu 2015/2016 był trenerem zespołu młodzika młodszego oraz był
odpowiedzialny za szkolenie trenerów w KKS-ie Kalisz.
BAS

5. Pokoleniowy
Turniej Marcinków Kępno
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Marcinki zapraszają na turniej pokoleniowy

ul. Wa

Po raz piąty w Hali Widowiskowo-Sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany zostanie Międzypokoleniowy Turniej Piłki Nożnej z udziałem byłych oraz obecnych piłkarzy Marcinków
Kępno z różnych roczników. W najbliższy piątek, 22 grudnia na parkiecie kępińskiej hali w barwach
Marcinków będzie można ponownie zobaczyć między innymi Kamila Drygasa z Pogoni Szczecin, Patryka Tuszyńskiego z Zagłębia Lubin czy Rafała Kurzawę, świeżo upieczonego reprezentanta Polski z
Górnika Zabrze.
W tegorocznej edycji turnieju wystąpią piłkarze praktycznie
wszystkich grup wiekowych, jakie
szkolił i w dalszym ciągu szkoli Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Marcinki Kępno. O zwycięstwo
w już piątek edycji turnieju powalczy
jednak dziewięć drużyn. Na parkiecie zobaczymy więc piłkarzy, którzy
tworzyli drużyny roczników 1989,
1991, 1993, 1994-1995, 1996, 1997,
1998, 1999-2000 oraz 2001 i młodsi.
– Zapraszam wszystkich chętnych
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zawodników, którzy chcieliby pograć
i przede wszystkim spotkać się po latach. Będą osoby, z którymi dawno
się nie widzieliśmy. Będzie okazja do
wspomnień – mówi Jacek Falszewski, organizator turnieju. Wiadomo
już, że w Kępnie będzie można zobaczyć w akcji takich piłkarzy jak:
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin),
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin),
Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze),
Paweł Baraniak (MKS Kluczbork),
Marcin Tomaszewski (Mieszko

Gniezno), Fabian Piasecki (Miedź
Legnica) czy Mateusz Stempin i Tobiasz Jarczak (obaj Ślęza Wrocław).
Turniejowe zmagania rozpoczną
się w piątek, 22 grudnia o godzinie
16. Rywalizacja będzie toczyć się w
dwóch grupach. Następnie zostaną
rozegrane mecze półfinałowe oraz
spotkania klasyfikacyjne. Dodajmy,
że w trakcie turnieju zaprezentują się
najmłodsi adepci, trenujący w kępińskich Marcinkach.
BAS
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