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Bal Wszystkich Świętych
nie tylko dla „świętych”

INTERMARCHE
W KĘPNIE
ZATRUDNI

KASJERÓW

INFORMACJA W SKLEPIE.

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Uroczystość Wszystkich Świętych to wspaniały i radosny dzień. Przypomina,
że świętością warto się zarazić. Bale Wszystkich Świętych w Polsce to stosunkowo nowa inicjatywa, ale ich popularność z roku na rok rośnie. Pomagają dzieciom poznać świętych patronów swoich i kolegów, a przy okazji dają
możliwość wspólnej zabawy.
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Żydowscy

muzykanci
przed 100 laty
19 października br. w Muzeum Ziemi
Kępińskiej odbyła się promocja przetłumaczonej z niemieckiego przez
Karolinę Kruk, po konsultacjach historycznych i redakcji naukowej prof. dr.
hab. Rafała Witkowskiego i prof. dr.
hab. Krzysztofa Rzepy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
unikalnej książki Isidora Kastana pt.
„Kempen, as it once was” („Kepno,
jakim kiedyś było”). W tej wyjątkowej
publikacji opisana jest społeczność żydowska z naszego regionu, jej unikatowość na tle innych sztetli w ówczesnej
Wielkopolsce. Poniżej publikujemy
tekst z przedwojennego berlińskiego
czasopisma, w którym autor, powołując się na opracowanie I. Kastana,
przedstawia muzykantów żydowskich
w XIX-wiecznej Wielkopolsce.

Mural dla Niepodległej
str. 3
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Codziennie pokazują,
że „mogą wszystko!”
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Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Informacje

aktualności
Jednostki OSP Olszowa i OSP Trzebień otrzymały nagrody
w wojewódzkim etapie konkursu dla Ochotniczych Straży
Pożarnych

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Myjomicach-Ostrówcu otrzymała 4.000 zł od
koncernu naftowego „ORLEN” i Fundacji „ORLEN – Dar Serca”. Pieniądze przeznaczone
zostaną na zakup sprzętu ratownictwa technicznego

„Ochotnicza Straż Pożarna OSP Myjomice-Ostrówiec z dotacją od ORLENU
w służbie mieszkańców wsi”

12 października br. kierownik
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Kępnie Marek Potarzycki, w
imieniu dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
Krzysztofa Adamkiewicza, w siedzibach jednostek OSP Olszowa i
OSP Trzebień wręczył nagrody zwycięzcom i uczestnikom wojewódzkiego etapu konkursu dla Ochotniczych
Straży Pożarnych pt. „Ochotnicza
Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”.

Siudy i Tomasz Wójcik – autor pracy
konkursowej. Natomiast dla jednostki
OSP Trzebień nagrodę odebrali: prezes Roman Uszycki oraz naczelnik
OSP Szymon Wabnic i Martyna
Jerczyńska – autorzy pracy konkursowej.
Na uwagę zasługuje fakt, że w
uroczystości w Trzebieniu wzięli
udział mali strażacy w mundurach,
którzy dodatkowo otrzymali upominki. W uroczystości w Trzebieniu uczestniczył także wójt gminy
Łęka Opatowska, który podziękował

OSP Trzebień zdobyła
wyróżnienie w konkursie

Przedmiotem konkursu było
przygotowanie prezentacji multimedialnej i przedstawienie jej wśród
mieszkańców oraz uczniów przedszkoli i szkół z terenów wiejskich.
Głównym celem przeprowadzonej
akcji jest dążenie do ograniczenia
liczby wypadków oraz poprawy
ochrony zdrowia wśród rolników i
członków ich rodzin.
Jednostka OSP Olszowa zajęła w konkursie trzecie miejsce, a
OSP Trzebień otrzymała wyróżnienie za udział. Obydwie wyróżnione
jednostki otrzymały torby medyczne
do ratowania życia ludzkiego, listy
gratulacyjne oraz upominki z logo
ARiMR. Nagrodę dla jednostki OSP
Olszowa odebrali: prezes Roman

ARiMR za organizację konkursu i
pogratulował sukcesu strażakom.
Druhny i druhowie odbierający nagrody złożyli podziękowania i
przyznali, że taka torba jest dla nich
ważnym wsparciem w realizacji zadań niesienia pomocy, zabezpieczania wydarzeń odbywających się w
plenerze czy przeprowadzaniu szkoleń wśród młodzieży. Po rozdaniu
nagród kierownik M. Potarzycki podziękował i wyraził szczere uznanie
wszystkim druhnom i druhom za zaangażowanie i wkład pracy włożonej
w przygotowanie pracy konkursowej.
Ponadto docenił trud, ofiarną służbę
i poświęcenie, jakiego podejmują się
strażacy każdego dnia.
Oprac. KR

OSP Olszowa zajęła w konkursie trzecie miejsce,
za co otrzymała torbę medyczną i upominki

Strażacy od lat cieszą się bardzo
wysokim zaufaniem społecznym. Ich
bezpieczeństwo oraz zakres działania zależy nie tylko od doświadczenia, ale również od nowoczesnego
wyposażenia. Dlatego państwowy
koncern naftowy „ORLEN” i Fundacja „ORLEN – Dar Serca” po raz
kolejny przekazały ponad 2 miliony
złotych na wsparcie 360 jednostek
ochotniczych i państwowych straży
pożarnych z całego kraju w ramach
„Programu pomocy jednostkom straży pożarnych”. Wśród tych, którzy
zostali objęci wsparciem, znalazła się
również jedna jednostka z powiatu
kępińskiego: OSP Myjomice-Ostrówiec. - Złożony wniosek otrzymał
pozytywną weryfikację i zostaliśmy
zaproszeni do uczestnictwa w Gali
Finałowej oraz osobistego odbioru
symbolicznego czeku na kwotę 4.000
zł. Cieszymy się bardzo z otrzymanej
dotacji. Każda złotówka jest dla nas
ważna, a środki zostaną przeznaczone na doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego – mówią członkowie jednostki. Podczas uroczystej
gali, która odbyła się w Centrum
Kongresowym Targów Kielce, OSP
Myjomice-Ostrówiec reprezentowali:
prezes Stanisław Stempin, naczelnik
Roman Klein, zastępca naczelnika
Szymon Wrzosek oraz członek Zarządu Mateusz Hoja.
Premier Mateusz Morawiecki
podczas wydarzenia wskazywał na
wyjątkowe znaczenie jednostek straży pożarnej. - Budujecie formację

pełną odwagi, patriotyzmu, ale też
taką, która wychowuje, a to ogromna
praca. Dziękuję wszystkim druhom i
druhnom w całej Polsce, ogromnym
patriotom, którzy działają na rzecz
lokalnej ojczyzny. Chylę czoła przed
waszym wielkim bohaterstwem i
dziękuję za waszą pracę. Traktujemy
OSP jako wielką część społeczeń-

złotych wsparcia, które zainwestowano m.in. w sprzęt przeciwpożarowy,
ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego, ratownictwa drogowego i technicznego, medycznego,
chemicznego, ekologicznego oraz
wysokościowego. - Jednostki straży pożarnej są niezwykle istotnym
elementem systemu bezpieczeństwa

OSP Myjomice-Ostrówiec reprezentowali (od lewej):
Sz. Wrzosek, R. Klein, S. Stempin i M. Hoja

stwa obywatelskiego, społeczeństwa
patriotycznego, które wzmacnia całe
nasze państwo. OSP to Ogromna
Siła Polski – podkreślił. Po części
oficjalnej galę uświetnił występ zespołu „Golec uOrkiestra”.
Łącznie, w ramach „Programu
pomocy jednostkom straży pożarnych”, w ciągu 18 lat strażacy otrzymali z PKN ORLEN 12 milionów

wewnętrznego. Stanowią one filar
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ich działania mają
zasięg nie tylko ogólnopolski czy
lokalny, ale też dotyczą konkretnych
rodzin czy pojedynczych osób. Dlatego trudno przecenić ich zasługi –
mówił prezes Zarządu PKN ORLEN
Daniel Obajtek.
Oprac. KR

II edycja konkursu „Aktywna wieś wielkopolska”

Mikorzyn i Mechnice nagrodzone

Grupa Liderów Wiejskich z terenu gminy Kępno wzięła udział w gali
„Liderzy wielkopolskiej wsi”, organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Podczas gali
rozstrzygnięta została II edycja konkursu „Aktywna wieś wielkopolska”.
Celem konkursu była ocena aktywności sołectw działających w programie Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020 oraz wskazanie i nagrodzenie sołectw aktywnych. Nagrody
trafiły do wsi, które najaktywniej
korzystały z programu Wielkopolska
Odnowa Wsi i zrealizowały najwięcej projektów integrujących lokalną
społeczność. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski wręczył 13 sołectwom z
południowej Wielkopolski wyróżnienia „Aktywna wieś wielkopolska”.
Natomiast 9 laureatom konkursu

wręczył dodatkowo voucher na kwotę 3.000 zł. Z rąk wicemarszałka
K. Grabowskiego wyróżnienie odebrał sołtys sołectwa Mechnice Stanisław Szmata wraz z przedstawicielami wsi, a statuetkę – sołtys wsi

Mikorzyn Adam Tęsiorowski wraz
z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie
miejscowości. Sołectwo Mikorzyn
oprócz statuetki otrzymało nagrodę w
wysokości 3.000 zł.
Oprac. KR

S. Szmata i A. Tęsiorowski z przedstawicielami wsi
odebrali nagrody dla sołectw Mechnice i Mikorzyn
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Wiadomości

wybory

Po raz kolejny w kępińskiej parafii zorganizowany został Bal Wszystkich Świętych

Bal Wszystkich Świętych

Rozstrzygnięto XIX edycję konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju
województwa wielkopolskiego”

nie tylko dla „świętych”

Uroczystość Wszystkich Świętych to wspaniały i radosny dzień.
Przypomina, że świętością warto się
zarazić. Bale Wszystkich Świętych w
Polsce to stosunkowo nowa inicjaty-

wspólną zabawę. Wszyscy „święci”:
dzieci małe, większe i te całkiem
duże, przebrane i „cywile” oraz dorośli ruszyli do wspólnego tańca. Był
czas na tańce integracyjne i wspólną

W tegorocznym balu uczestniczyło
kilkudziesięciu „świętych”

wa, ale ich popularność z roku na rok
rośnie. Pomagają dzieciom poznać
świętych patronów swoich i kolegów,
a przy okazji dają możliwość wspólnej zabawy. Przypominają, że świętość jest powołaniem, że każdemu z
aureolą jest do twarzy i bez względu
czy jest się małym czy dużym, chudym czy grubym, to każdy może być
świętym.
W
sobotnie
popołudnie
27.10.2018 r. do Domu Katolickiego
przy parafii św. Marcina w Kępnie
przybyło wielu „świętych” i „błogosławionych”. Były to, oczywiście, dzieci przebrane za ulubionych
świętych, które przybyły na bal, tradycyjnie już organizowany na kilka
dni przed uroczystością Wszystkich Świętych. W budynku Domu
Katolickiego każdy musiał przejść
przez „Bramę Nieba”, aby dostać do
pięknie przystrojonej sali balowej.
Przy słowach piosenki „Gdy wszyscy święci idą do nieba” rozpoczęto

zabawę, gry i quizy oraz na wspólne
śpiewanie. A żeby przekonać wszystkich do tego, że w niebie na pewno
nie jest nudno wśród muzycznych
hitów znalazły się tez współczesne
przeboje starannie dobrane przez
znakomitego didżeja.

Święty Franciszek z Asyżu, święty Antoni, święta Teresa, święty Jan
Paweł II, święta Rita, święty Józef,
święty Piotr, święta Klara, Matka
Teresa z Kalkuty oraz cała plejada
Aniołów to tylko niektóre postacie
które wzięły udział w balu i w konkursie na najpiękniejszy strój. Wśród
zgłoszonych do konkursu stylizacji
jury zwróciło szczególną uwagę i
wyróżniło strój świętego Franciszka,
Stanisława i świętej Barbary. Wszystkie jednak dzieci zostały nagrodzone,
a trud przygotowania pięknych strojów przez rodziców został doceniony.
Ważnym przesłaniem balu jest
kultywowanie chrześcijańskiej tradycji obchodów uroczystości Wszystkich Świętych poprzez poznawanie
życiorysów świętych oraz zachęcanie
do ich odważnego naśladowania.
Świetna zabawa w „świętym towarzystwie”. W tych kilku słowach
można podsumować tegoroczny
bal. Dziękując organizatorom balu,
wszystkim osobom wspierającym tę
inicjatywę i oczywiście wszystkim
uczestnikom balu, już dzisiaj mówimy: do zobaczenia za rok!
Oprac. m

Uczestnicy zabawy poprzebierani
byli za różnorodnycyh świętych

Odsłonięto mural niepodległościowy na budynku przy ul. Kwiatowej w Kępnie

Mural dla Niepodległej

15 października br. przy ul.
Kwiatowej w Kępnie został odsłonięty mural niepodległościowy.
Kępiński mural wpisuje się w
obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. W uroczystym
odsłonięciu uczestniczyli: burmistrz
Piotr Psikus, prezes Spółki „TBS”
Radosław Pieles oraz harcerze z
Hufca ZHP w Kępnie.

Mural jest efektem konkursu,
który został ogłoszony na początku bieżącego roku. Jury w składzie:
dyrektor Samorządowej Biblioteki
Publicznej w Kępnie Magdalena
Wieczorek, historyk, nauczyciel i
członek Rady Muzeum, Dominik
Makosch, grafik Agata Józefowicz
oraz naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Funduszy EuKępiński mural wpisuje się w obchody
100-lecia odzyskania niepodległości

ropejskich UMiG Sylwia Humelt
zdecydowało, że kępiński mural inspirowany będzie pracą Dominiki
Gruszki z Łęki Opatowskiej. Zgłosiła ona pracę przedstawiającą sztab
Józefa Piłsudskiego. Ostateczny
projekt przygotowała firma „Nietak”
Łukasza Zasadniego z Rudy Śląskiej, która ma 20-letnie doświadczenie w wykonywaniu murali.
Przy powstaniu muralu kępiński samorząd współpracował
z Muzeum Ziemi Kępińskiej oraz
spółką „TBS”, która na ten cel użyczyła ścianę swojego budynku.
Warto dodać, że mural brał udział w
konkursie ogłoszonym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kępiński samorząd
znalazł się wśród laureatów konkursu
i uzyskał dofinansowanie na wykonanie muralu w wysokości 10.000 zł.
Oprac. KR

Gmina Kępno nagrodzona
za „Festiwal Trzech Kultur”
W październiku br. podczas uroczystej gali w IBB Andersia Hotel
w Poznaniu została rozstrzygnięta
XIX edycja konkursu pn. „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego”, organizowanego
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Konkurs przeznaczony jest dla
gmin i powiatów oraz podległych im
instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji
pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Organizowany jest od
19 lat, ciesząc się dużym zainteresowaniem. - Jak widać Wielkopolska to
ogromny potencjał. W jej granicach
dzieje się wiele wartościowych inicjatyw, które razem składają się na
budowanie pozytywnego wizerunku
naszego regionu. Przedsięwzięcia te
są często „ukryte”, widoczne jedynie
dla nielicznych. A my, jako władze
województwa wielkopolskiego, chcemy je wyszukiwać, pokazać i promować. Tak, by usłyszano o nich w całej
Wielkopolsce, by je docenić i za ich
sprawą dawać dobry przykład innym
– mówiła podczas uroczystości Marzena Wodzińska, członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego.
Wśród nagrodzonych w konkursie znalazła się Gmina Kępno, która
zgłosiła projekt pn. „Festiwal Trzech
Kultur”. Nagrodę przyznano w kategorii „Lokalne oddziaływanie w
zakresie działalności prokulturowej”.
Laureaci konkursu otrzymali na-

grody finansowe ufundowane przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kapituła Konkursu
przyznała Gminie Kępno nagrodę w
wysokości 6.000 zł.
Ideą konkursu jest pobudzenie,
wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej w ramach
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. Konkurs ma za zadanie
popularyzowanie działań proekologicznych, jak również działań przyczyniających się do realizacji idei
małej ojczyzny bliskiej swoim obywatelom.
Ocena projektów pokazała, jak
wartościowe są działania samorządów lokalnych podejmowane w celu
aktywizacji mieszkańców Wielkopolski. Wskazała również szereg
działań podejmowanych przez samych mieszkańców w zakresie wzbogacenia oraz podniesienia jakości
życia małych miast i wsi we wszystkich przejawach życia społecznego
oraz kulturalnego, a także ochrony
dziedzictwa i warunków przyrodniczych
najbliższego
otoczenia.
Oprawę artystyczną gali zapewnił Zespół „BognaBand” oraz soliści: Mirosław Niewiadomski, Mariusz Adam
Ruta i Emilia Zielińska, którzy wykonali największe utwory klasyki
operetkowej, utwory z musicali, filmu
i przeboje muzyki rozrywkowej.
Oprac. KR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła
wypłatę 70-procentowych zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 w
pełnej wysokości

Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat

– Staramy się, jak najszybciej, jak
najwięcej pieniędzy przekazać rolnikom – powiedziała Maria Fajger, prezes ARiMR.
Prezes ARiMR poinformowała, że
już pierwszego dnia przekazywania zaliczek trafiły one do ponad 77 tys. rolników. Ich łączna kwota wyniosła blisko
190 mln zł. – I takie właśnie tempo
wypłat chcielibyśmy utrzymać – podkreśliła M. Fajger.
W 2018 r. wnioski o przyznanie
płatności bezpośrednich złożyło ponad
1,3 mln rolników. Pula środków przeznaczona na tegoroczne dopłaty wynosi 14,8
mld zł. Z tego blisko 10 mld zł w formie
zaliczek trafi na konta rolników do końca
listopada. Pozostała część funduszy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie
od 1 grudnia do czerwca 2019 r.
16 października br. agencja rozpoczęła także przekazywanie płatności z
tytułu ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych. – Dzisiaj ponad 50 tys.

rolników otrzyma środki z tytułu ONW
na łączną kwotę prawie 52 mln zł – powiedziała prezes M. Fajger. Dodała, że
pieniądze w wysokości około 12 mln
zł popłyną również do 2 tys. rolników,
którzy wnioskowali o płatności rolnośrodowiskowe.
Wnioski o przyznanie płatności
ONW w 2018 r. złożyło blisko 750 tys.
rolników, a koperta finansowa na realizację tych płatności wynosi ok. 1,3 mld
zł. Z kolei pula pieniędzy przeznaczonych na płatności rolnośrodowiskowe i
rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz
ekologiczne to 1,1 mld zł.
ARiMR przekazała także informację o stanie bieżących wypłat rekompensat za straty spowodowane
tegoroczną suszą. Do 15 października
br. rolnicy złożyli blisko 200 tys. wniosków na łączną kwotę około 1,17 mld
zł. Agencja wydała około 56 tys. decyzji przyznających pomoc w wysokości
prawie 340 mln zł i wypłaciła rolnikom
ponad 283 mln zł.
Info.: ARiMR
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historia
19 października br. w Muzeum Ziemi Kępińskiej odbyła się promocja przetłumaczonej z niemieckiego przez Karolinę Kruk, po konsultacjach historycznych i redakcji naukowej prof. dr. hab. Rafała
Witkowskiego i prof. dr. hab. Krzysztofa Rzepy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
unikalnej książki Isidora Kastana pt. „Kempen, as it once was” („Kępno, jakim kiedyś było”). W tej
wyjątkowej publikacji opisana jest społeczność żydowska z naszego regionu, jej unikatowość na
tle innych sztetli w ówczesnej Wielkopolsce. Poniżej publikujemy tekst z przedwojennego berlińskiego czasopisma, gdzie autor - powołując się na opracowanie I. Kastana - przedstawia muzykantów żydowskich w XIX-wiecznej Wielkopolsce

należało do dobrego tonu zapraszanie ich do gry podczas posiłków w
trakcie rodzinnych uroczystości, a
w szczególności ślubów. Co dziwne,
nigdy nie trzeba było ich prosić. Zawsze wiedzieli, gdzie i kiedy w kraju
świętowano.
Isidor Kastan4 opowiadał w
swych kępińskich pogaduszkach, jak
koncertowali w tamtejszym dużym
kahale, w okazałym templu, przed
wieczornym nabożeństwem. Ich
melodie rozbrzmiewały z almemoru. Poważne nigunim i kompozycje
modlitewne można było usłyszeć na
przemian z mocniej brzmiącymi rytmami, a po wysłuchaniu lubianych
taktów Marszu Druidów z Normy
Vincenza Belliniego najwyraźniej
zadowolona z koncertu gmina oddawała się nabożeństwu wieczornemu.
Na koniec szabatu muzycy często
bywali gośćmi dostojników gminy. A
wtedy grano inaczej niż w domu bo-

uliczką. Na pożegnanie, przed opuszczeniem dobrego kahału, swej ojczyzny, gra na instrumencie strunowym
z epoki Dawida, tak że wszystkim
chłopcom raduje się serce, a wszystkim dziewczętom raduje się dusza. A
jako że ci pierwsi się z tym się ociągają, a te drugie pozornie się przed tym
wzbraniają, to wszyscy chcą się zdać
na Jankelego Klezmera – wszyscy
chcą przecież wyprawić wesele”.
Wszyscy mamy w pamięci Jidł
mitn fidł, pierwszy film fabularny w
Gmina Kępno znana była ze swych muzyków, albo- jak są nazywani przez swój lud-klezmerów. Gdyby zapytać żydowskie dziecjęzyku żydowskim (jidysz), który
ko w Księstwie poznańskim, co wiadomo mu o gminie w Kępnie, odpowiedziałby bez wahania, że żydzi tego miejsca sławni są
mogliśmy niedawno obejrzeć6. I tak,
z grania. Każde dziecko w Kępnie znał opowieść, ze w Kępnie rodzą się niemowlęta ze skrzypcami w rękach, a w godzinie ich
niektórzy z naszych rodaków pomyurodzin dobiega z synagogi niebiańska pieśń. W 1864 r. żyło w Kępnie nie mniej niż 26 muzyków, którzy grali na wszystkich
śleli sobie w tym momencie także o
ważnych , ceremoniach, podczas wielkich uroczystości, oraz na ulicach Księstwa poznańskiego. Z grona muzyków, którzy urodzili
ówczesnych muzykantach naszej najsię w Kępnie niemało było skrzypków, pianistów, cymbalistów, oraz flecistów, mężczyźni na poziomie, którzy grali w orkiestrze
bliższej ojczyzny.
filharmonii we Wrocławiu i Berlinie
Post scriptum:
Nie będzie przesadą stwierdze- dróżujący żydowski śpiewak. Tacy lecz ujawnienie w najdelikatniejszych
W odniesieniu do opublikowanenie, że niemalże każdy Żyd ma więk- śpiewacy najczęściej przybywali z dźwiękach udręki dusz i lament niego we wrześniowym numerze pisma
szy lub mniejszy zmysł muzyczny. ówczesnych ziem polskich pod za- ukojonej tęsknoty. Z pewnością ludzie
„Blätter” artykułu Żydowscy muzySerdeczny związek naszych bliź- borem rosyjskim. Nierzadko ich ci nie posiadali żadnego gruntownego
kanci przed 100 laty dotarł do nas nanich z żydowskim nabożeństwem i przybycie poprzedzała dobra sława. muzycznego wykształcenia.
stępujący list: „Kasztanem”
jego dawnymi melodiami bardziej Często występowali jako niewiel- Śpiewali jednak z głębi ser(czyli rudogłowym) nazywidoczny był przed około 20 laty, ki chór z potężnym basem, kilko- ca, znając wrażliwość swych
wano kantora Salomona
ponieważ nasi ojcowie i dziadowie ma tenorami z falsetami i kilkoma słuchaczy. Zazdroszczono
Weintrauba z Dubna7. Nalemieszkali wcześniej w małych mia- chłopcami. Zazwyczaj w takie dni temu, kto mógł gościć u sieżał on do najwybitniejszych
steczkach na wschodzie. Po ciężkiej przepełniona synagoga przeobraża- bie pieśniarza, a po posiłku
chazanów w Rosji. Jego
całotygodniowej pracy następował ła się w salę koncertową. Usłyszeć na deser zawsze pojawiali się
syn, Hirsch Weintraub,
spokój szabatu i dni świątecznych. wówczas można było dawne włoskie dobrzy przyjaciele, którzy
późniejszy słynny kantor i
Starsi spośród nas pamiętają, jak w arie operowe, które śpiewający gdzieś przy likierze i miodowniku
dyrektor muzyczny gminy
tamtych czasach cała gmina groma- zasłyszeli, jak również ich własne przysłuchiwali się próbom
w Königsbergu8, pośród
dziła się w domu bożym, aby z naj- kompozycje. Najbardziej przejmują- śpiewu artysty. Szczodrze
swoich był śpiewakiem
wyższym znawstwem posłuchać i ce były ich własne pieśni. Na próżno wynagrodzona trupa następpar excellence9. Jego ojnego dnia ciągnęła dalej, aby
ciec, dzięki wzruszającezdobywać sławę w sąsiedmu głosowi sopranowemu
nich gminach i zarobić parę
i wyczuciu muzycznemu
groszy. Przed Wielką Wojną
syna, miał w nim ogromne
starsi ludzie w Lesznie i w
wsparcie w czasie wykoPoznaniu nazywali Meierle
nywania pieśni w trakcie
Jurberga i Kaschtena prominabożeństwa. Zgodnie z
nentnymi znawcami pośród
ówczesnym
zwyczajem
tych pieśniarzy.
„Kasztan” odbywał ze swoMniej więcej w tym saim śpiewakiem artystyczne
mym czasie, gdy małe miaPortret Isidora Kastana, namalował von Moritz Coschell (żródł: Wikipedia) podróże przez litewskie
steczka odwiedzali wędrowi polskie miasta. W roku
ni pieśniarze, występowali tam także żym. Wesoło rozbrzmiewały na prze- 1820 Był w Lesznie, gdzie w szabaty
żydowscy instrumentaliści. Miejsce mian mazurki, krakowiaki i polki. Z prowadził modlitwę w synagodze.
ich pochodzenia nie jest dokładnie pewnością nie uwierzymy, że młodzi
Josef Singer, przedstawiając czas,
znane. W Poznańskiem2 mówiono stali wtedy obok muzyków wyłącznie w którym „Kasztan” jako wędrowny
wówczas o „czeskich muzykantach”. w roli słuchaczy.
artysta porywał wraz ze swymi śpieMy wiemy jednak, że wielokrotnie
Trzeba wspomnieć jeszcze po- wakami żydowskie gminy, w trafny
przybywali oni z Polski, a mniej wię- wieść Mendel Gibbor, w której Aaron sposób zauważał, że muzyk umiejętcej w latach trzydziestych minionego David Bernstein5 przedstawił postać nie łączył głos, talent i uczuciowość,
stulecia (XIX w. – od red.) zostali na- skrzypka – dobrego Jankelego z ży- tworząc sztukę, na którą z szacunKępińscy żydowscy muzykanci
wet naturalizowani w Swarzędzu. W dowskiej uliczki w Fordonie. Przy- kiem musieli spoglądać dużo wtedy
„*Roxed perm* rysunek tuszem z oryginału autorstwa Davida Rond (Żyd z Górnego Śląska),
Kępnie w roku 1864 istniała jeszcze toczmy w tym miejscu jego własne młodsi przedstawiciele późniejszej
artysty żyjącego w Berlinie, wysłany do mnie koło 1937 roku.
chewra żydowskich muzykantów, słowa, ponieważ po mistrzowsku epoki. Louis Lewandowski, który
Żydowscy muzycy w XIX wieku, grający żydowskie piosenki ludowe i podróżowujący z miasta
która w tym czasie liczyła sobie oko- charakteryzują przedstawicieli praw- słyszał młodego Hirscha Weintrauba
do miasta lub wsi do wsi w ówczesnym pruskim i obecnym polskim województwie poznańskim,
ło 20 członków (w początkowej czę- dziwej żydowskiej sztuki ludowej: i jego śpiewaków w roku 1858 w Bergęsto zamieszkanym w tym czasie przez żydowską populację.
ści „Nocy i Dni” Mari Dąbrowskiej, „Powszechnie wiadomo, że jego linie, powiedział pewnego razu, że
W kilku pociągnięciach artysta jest w stanie przekazać charakterystyczne zachowanie wszystkich
na balu w Kalińcu gra kapela żydow- krótka szata jest czymś elegijnym, w szczególności prezentacje uwertur
członków żydowskiego zespołu i ich żydowskich słuchaczy.
ska z Kępna - od red. TK) . Ze swa- długim, zabawnym. Przed chupą glo- Rossiniego były przez nich wykonyJest to spokojna, relaksująca atmosfera Żydowskiego Sztetla wschodniej dzielnicy Niemiec w tym czasie.
rzędzkiego kahału możemy wskazać ryfikował w dźwiękach płynących z wane w niepowtarzalnie doskonały
Obserwujemy ściśle związane towarzystwo, dobrodusznego dyrygenta, starego
przykładowo dwie słynne rodziny głębi ku górze coś nostalgicznego, po sposób, jedyny w swoim rodzaju.
trębacza po lewej dającego swoje doświadczenie, tak jak i serce, albo skrzypka z lewej, który
muzykantów, Fröhlichów i Jareckich, chupie – z podwyższenia ku dołowi Słuchając ich człowiek był zachwynajwidoczniej mówi coś żartobliwie do dyrygenta.
których muzyka rozbrzmiewała aż po opiewał radość Izraela. Teraz jednak, cony, oczarowany, zafascynowany!
Ten rysunek mógłby nie istnieć, gdyby nie jedyny egzemplarz, który zachowałem.
Bydgoszcz i Prusy Zachodnie i przez krocząc za nią, to się wznosił, to opaAlfred Lewkowicz
* popularni „Kępińscy Muzycy” nazwani tak w mieście Kępnie, z którego pochodzili
wszystkich witana była zasłużonymi dał, jakby w dobrym zamiarze żegnał
Tłumaczenie: Maria Moszyńska
** w moim posiadaniu” (źródło Instytut Leo Baeck, Centrum Historii Żydów, Przewodnik
wiwatami. Żywa jest jeszcze pośród się, przepełniony na przemian zado- Przedruk z Pisma Społeczno-Kulturalnego
po zbiorach gminy żydowskiej Silesia, 1933-1985; AR 292).
„Miasteczko Poznań” nr 1/2018
nas ich nazwa: klezmerzy, zniekształ- woleniem i melancholią, i tak kroczył
Drukujemy oryginalny podpis właściciela rysunku na jego odwrocie.
cone słowo, które pochodzi z języka
Przypisy:
ocenić śpiewającego w trakcie próby doszukiwano się w nich bezkresnych hebrajskiego (klej zemer). Któż nie
1
„Blatter der Vebandes” Judischer Haimatverine”. 1938, nr 9
nowego kantora (ubiegającego się o łąk, zapachu kwiatów i szumiącego pomyśli tutaj o zespole klezmerów
2
W roku 1793 w momencie zagarnięcia Wielkopolski przez Prusy, w Międzychodzie pośród 6 muzykantów było 4 Żydów,
posadę – od red.), jak podczas prowa- w tle strumyka, ponieważ żydowska kępińskich, którego muzycy uznaw Borku (1) 1, w Kępnie (8) 6, w Mieszkowie (4) 1, w Rogoźnie (5) 3, w Swarzędzu (7) 7, w Sirerkowie (4) 2 (przyp. aut.)
3
„Blatter der Vebandes” Judischer Haimatverine”. 1938, nr 5
dzonych z powagą sporów za i prze- pieśń była w tamtych czasach pie- wani są u nas za klasycznych przed4
Isidor Kastan (24 XI 1840 Kępno - 16 X 1931. Berlin), dziennikarz, pisarz, lekarz. Pisał na lamach „Berliner Tageblatt”. W 1872 r.
ciw często tworzyły się wrogie obozy śnią miasta, pieśnią wąskich uliczek stawicieli swojego zawodu! Richard
wstapił do Verein Berliner Presse (Berlińskie Stowarzyszenie Prasowe). Odegrał ważną role w utworzeniu Raichsverbands
i jak entuzjazm znawców muzyki i ciasnych izb otoczonych przytłacza- Ehrlich opowiadając o nich3 pokazał,
der Deutschen Presse. Był także członkiem Verein Freie Buhne i członkiem honorowym Berliner Bibliophilen - Abend.
5
zmuszał niekiedy szamesa do ucisza- jącymi kamiennymi murami. Nawet że docierali do najbardziej wytworAron David Berstein (6 IV 1812, Gdańsk - 12 II 1884, Berlin), pisarz krytyk, publicysta, naukowiec. Był autorem dwóch
opowieści, których akcja toczyła się w getcie: Vogele der Maggid i Mendel Gibbor, uznawany za jednego z twórców tego
nia ich i przywoływania do porządku najbardziej żartobliwa pieśń, jak ktoś nych kręgów, a nawet wyruszali w
gatunku prozy. Jako publicysta w 1849 złożył „Urwahlerzeitung”, w którym opublikował kilka prodemokratycznych arenergicznym „sza”.
kiedyś stwierdził, była „uśmiechem trasy koncertowe do Stanów Zjednotykułów, które doprowadziły do jego uwięzienia. W 1853 r. założył „Volkszeitung” czasopismo poświęcone popularyzacji
Radość z muzyki wiązała się ze ust, gdy oczy płakały”.
czonych.
poglądów demokratycznych. Aktywnie uczestniczył w ruchu reformy synagogalnej w Niemczech połowy XIX wieku. Autor
publikacji przyrodniczych, do jednej z nich wstęp napisała Albert Einstein.
szczególnymi uniesieniami, gdy w
Gmina zatapiała się w myślach
Odnosili sukcesy grając na
6
Jidil mit’n fidel (Judel gra na skrzypcach), film Józefa Greena (właść. Grinberga) i Jana Nowiny Przybylskiego z 1936 r.
trakcie szabatu lub w dniu świątecz- i trwała w głębokiej, pełnej powagi skrzypcach, flecie, kontrabasie, cymUrodzony w Łodzi Józef Green, absolwent szkoły teatralnej w Berlinie był ważnym autorem filmów w języku jidisz. W latach
nym pojawiał się ze swoją trupą po- ciszy. To już nie było muzykowanie, bałach i kotłach. W owych czasach
1936-1938, gdy jego Biuro Kinematograficzne Green- film podjęto w Polsce produkcję filmów w języku jidisz, zrealizował

Żydowscy muzykanci przed 100 laty

1

jeszcze takie filmy jak: Purimszpiler. A. Briwele der mamen i Marnele.
Salomon Weintraub (1781 Kasztanówka, Wołyń - 6 XI 1829, Dubno).
8
Królewiec, obecnie Kaliningrad.
9
Hirscg Alter Weintraub (2 III 1811, Dubno - 23 XII 1881, Królewiec).
7

4
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W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki Ręcznej w Kępnie odbył się „Festiwal
Artystyczny Seniorów 2018”

Władze gminy Kępno podpisały umowę na wykonanie
II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Kępnie”

Kolejny krok do powstania
Klubu Seniora

Ze śpiewem dla Niepodległej
8 października br. w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gwiazd Piłki
Ręcznej w Kępnie odbył się „Festiwal
artystyczny seniorów 2018”, którego
organizatorem było Stowarzyszenie
Seniorów „Razem” w partnerstwie z

W festiwalu wzięło udział 10 chórów
i zespołów wokalnych seniorów z powiatu kępińskiego, ostrzeszowskiego
oraz oleśnickiego, które zaprezentowały swoje talenty muzyczne: chóry
„Jutrzenka” z Kępna, „Remedium” z

W festiwalu udział wzięło
10 chórów i zespołów wokalnych

Całodziennym Klubem Seniora „Pod
Żurawiem” i Kępińskim Ośrodkiem
Kultury. Wydarzenie zostało zainicjowane w ramach projektu finansowanego z budżetu Miasta i Gminy
Kępno.
Otwarcia festiwalu dokonali:
prezes Stowarzyszenia Anna Jarczak oraz burmistrz Piotr Psikus.

Sycowa i „Echo” z Łęki Opatowskiej
oraz zespoły wokalne: „Harmonia”
z Grabowa, „Ale Babki” z Bralina,
„Słupianie” ze Słupi pod Kępnem,
„Duże Serca” z Ostrzeszowa, „Perzowianie” z Perzowa, „Laskowianie ”
z Lasek i „Harmonia” z Kępna. Poszczególne zespoły wykonały piętnastominutowy program. Tematem

przewodnim były piosenki i pieśni
nawiązujące do tematyki patriotycznej w związku z obchodzonym
w bieżącym roku 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Głównym mottem festiwalu była
pieśń patriotyczna. Związane jest
to z 100-leciem odzyskania przez
Polskę niepodległości. Mogliśmy
wysłuchać i przeżywać te pieśni, w
ten sposób rozpoczynając na terenie miasta i gminy Kępno te ważne
dla nas obchody – mówił burmistrz
P. Psikus. Artyści za swój występ
nagrodzeni zostali statuetkami i dyplomami, a wiceminister Andżelika
Możdżanowska w imieniu premiera
Mateusza Morawieckiego wręczyła
im narodowe flagi.
Wydarzenie było doskonałą
okazją do integracji seniorów oraz
wymiany doświadczeń zdobytych
na płaszczyźnie artystycznej. Dla
każdego z obecnych było to także wydarzenie dostarczające wielu
głębokich przeżyć, skłaniające do
refleksji i dumy z faktu bycia Polakiem. Pierwszy taki festiwal odbył
się już w 2009 r.
Oprac. KR

Burmistrz P. Psikus podczas podpisania
umowy z przedstawicielką firmy „Budonis”

16 października br. w kępińskim
ratuszu podpisano umowę z kępińską
firmą „Budonis” Sp. z o.o. na wykonanie II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Klubu Seniora
i Centrum Wsparcia Opiekunów w
Kępnie”. Planowany termin zakończenia prac to 10 maja 2019 r. Kontrakt opiewa na kwotę 3.321.000 zł.

Przypominamy, że Gmina Kępno
na ten projekt pozyskała dotację w
kwocie 1.847.033 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
Oprac. KR

Około 600 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie śpiewało hymn narodowy oraz „Gaute Mater Polonia” i „Boże,
coś Polskę” w ramach konkursu

„Do hymnu”, czyli śpiewamy
na stulecie Niepodległej

Od stycznia do czerwca 2019 r. 268 osób dorosłych skorzysta ze szkoleń w zakresie obsługi Internetu i sprzętu komputerowego

150.000 zł dla Gminy Kępno
z programu „Ja w Internecie”
Gmina
Kępno
pozyskała
150.000,00 zł na przeprowadzenie
szkoleń podnoszących kompetencje
cyfrowe mieszkańców oraz zakup

sprzętu komputerowego w ramach
programu „Ja w Internecie”.
Dzięki pozyskanej dotacji od
stycznia do czerwca 2019 r. 268 osób

Szkolenia skierowane są do osób, które ukończyły
25 lat. Fot. www.seniorowy.blogspot.com

dorosłych skorzysta ze szkoleń w następujących obszarach tematycznych:
„Rodzic w Internecie”, „Mój biznes
w sieci”, „Moje finanse i transakcje w
sieci”, „Działanie w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę
internetową (blog)” oraz „Kultura w
sieci”. Szkolenia skierowane są do
mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy ukończyli 25 lat.
Na potrzeby przeprowadzenia
szkoleń zakupionych zostanie 20 laptopów z ekranem dotykowym, które
po zakończeniu projektu zostaną
przekazane do szkół podstawowych z
terenu gminy.
Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie
3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Oprac. KR

Uczniowie podczas
śpiewania hymnu Polski

W czwartek, 18 października br.,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr
3 w Kępnie śpiewali pieśni patriotyczne w ramach konkursu „Do hymnu” realizowanego przez Narodowe
Centrum Kultury.
We wspólnym śpiewaniu uczestniczyło około 600 uczniów. Gościem
specjalnym był dyrektor Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafał
Wiśniewski. Uczniowie wykonali
hymn narodowy oraz „Gaute Mater Polonia” i „Boże, coś Polskę”.
Uczniowie zaśpiewali pod kierun-

kiem Elżbiety Kozioł.
Konkurs „Do hymnu” został zorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach obchodów
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu
bierze udział 300 szkół, w których
co najmniej połowa uczniów zaśpiewa „Mazurek Dąbrowskiego” i dwie
inne, wybrane pieśni hymniczne.
Hymn wykona łącznie ponad 50.000
uczniów, zarówno w dużych miastach, jak i małych wioskach.
Oprac. KR

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

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

informacje
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

Grupa słuchaczy Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła udział w turnusie rehabilitacyjnym w uzdrowisku Truskawiec na Ukrainie

W podzięce za wiedzę i serce Studenci „trzeciego wieku” w Truskawcu

Dzieci przedstawiły część artystyczną,
dziękując za wychowanie i okazane serce

„Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć
ich dusze”. 15 października br. w
Przedszkolu Samorządowym nr 2 w
Kępnie świętowano Dzień Edukacji
Narodowej.

Dyrektor mM. Boryczka złożyła
życzenia pracownikom przedszkola

Z racji tak ważnego święta
przedszkolaki podziękowały swoim
paniom i wszystkim pracownikom
przedszkola za trud włożony w ich
edukację i wychowanie oraz cierpliwość, miłość, wielkie serce i troskę
okazywane każdego dnia. W czę-

ści artystycznej zaprezentowały się
dzieci z grupy VI pod kierunkiem
Marii Waloszczyk i Ewy Hełki.
Dzieci tańcem, śpiewem i wierszem
wyraziły swoją wdzięczność. Co
więcej, w tle można było oglądać
piękną dekorację złożoną
z portretów – dzieci postarały się uwiecznić na
rysunkach wszystkich pracowników przedszkola ze
swojego punktu widzenia.
Podczas
uroczystej
akademii dyrektor placówki Maria Boryczka i
wicedyrektor Małgorzata
Zazula złożyły życzenia
wszystkim pracownikom
przedszkola i żłobka oraz
wręczyły
symboliczne
kwiaty i Nagrody Dyrektora w podziękowaniu za
trud włożony każdego
dnia w kształcenie i wychowanie
najmłodszego pokolenia. Serdecznie
życzenia złożyła wszystkim także
przedstawicielka Rady Rodziców.
Na zakończenie przedszkolaki rozdały nauczycielom i wszystkim pracownikom słodkie upominki.
KR

W turnusie, który trwał od 7 do
18 października 2018 r. uczestniczyła
46-osobowa grupa z Kępna.
Kuracjusze sumiennie pili uzdrawiającą wodę „Naftusię” i korzystali
z zaleconych zabiegów, co oczywiście poprzedzone zostało badaniami
lekarskimi.
W ten sposób dbali o swoje zdrowie i pielęgnowali ciało, ale nie zabrakło również wielu atrakcji stanowiących wspaniałą pożywkę dla duszy.
Integrowano się na koncertach, w
tym koncercie Haliny Kunickiej i
Czesława Majewskiego, a także na
wieczorkach. Uczestniczyli między
innymi w wieczorze ukraińskim z
zespołem ludowym „Barwy Karpat”.
Kępnianie obejrzeli spektakl
w miejscowym delfinarium. Zwiedzili też Lwów. Wspólna wyprawa
kuracjuszy z sanatorium Szachtar i
Mołdowy do borysławskiego zagłębia naftowego oraz twierdzy Tustań
zakończyła się kolacją na barabskim
moście w Borysławiu. Część grupy
odwiedziła Drohobycz z unikatową
cerkwią św. Jury z XVII wieku i odrestaurowaną w ostatnich latach największą synagogą w Europie. W pro-
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ale również podniesie poziom oraz
atrakcyjność zajęć sportowo-edukacyjnych najmłodszych. Obiekt będzie
również wzbogacony o dwie klasopracownie.
Koszt inwestycji to kwota
3.294.233,64 zł. Planowany termin
zakończenia zadania to 15 kwietnia
2020 r.		
Oprac. KR

Seniorzy z Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w Truskawcu

– dzieli się swoimi wrażeniami jedna
z uczestniczek. - Zachwycała mnie
piękna przyroda, widoki gór (…).
Na placykach grali i śpiewali po mistrzowsku artyści, spacerując można
było obserwować mieszaninę kultur
i narodów. Podstawowym jednak
celem było skorzystanie z zabiegów

- tańczyli i śpiewali – opowiada, podkreślając również smakowe i zdrowotne walory kuchni ukraińskiej, a
także uroki zielonego Truskawca, w
którym można oddychać krystalicznym powietrzem. - Chciałabym tam
wrócić – podsumowuje.
Oprac. bem

Uniwersytet „przyleciał” do biblioteki

22 października br. w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kępnie młodzi ludzie z klas gimnazjalnych ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie
uczestniczyli w wykładzie i warsztatach na temat Unii Europejskiej organizowanych w ramach Europejskiego
Uniwersytetu Latającego.
Wykład i warsztaty zorganizowano w ramach
Europejskiego Uniwersytetu Latającego

W Krążkowach powstanie
sala gimnastyczna

W kępińskim ratuszu podpisano
umowę z firmą „Projektobud”, dzięki której w Szkole Podstawowej w
Krążkowach powstanie sala gimnastyczna. Realizacja inwestycji była
długo wyczekiwana przez dzieci, rodziców i nauczycieli.
Nowa sala nie tylko poprawi dostęp do nowoczesnej bazy sportowej,

leczniczych i rehabilitacyjnych. A
było ich przez cały pobyt od godziny
8:00 do 14:00 wiele. Głównie opierały się na medycynie naturalnej.
Wieczorami zaś goście bawili się
doskonale przy znakomitej muzyce

Europejski Uniwersytet Latający w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 kwietnia 2020 r.

Umowę podpisano
z firmą „Projektobud”

gramie zwiedzania Drohobycza nie
mogło, oczywiście, zabraknąć domu
pisarza, malarza i rysownika Bruno
Schulza.
- Dwunastodniowy wyjazd do
Truskawca był dla mnie przeżyciem

Celem Europejskiego Uniwersytetu Latającego jest zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz
zwiększanie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski
w UE. Projekt jest realizowany przez
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji
Obywatelskiej.
Młodzież na początku zajęć w
Kępnie zaprezentowała własnoręcznie wykonane plakaty, których tematem były inwestycje realizowane z
funduszy unijnych w naszym regionie. Pięć najważniejszych inwestycji
według młodych ludzi to: drogi, bo-
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iska, lądowisko na szpitalu, euroweek
i basen, ale na prezentacjach znalazły
się także: wsparcie małych przedsiębiorstw, rolnictwa i nauki, a także
stypendia, budowa przedszkoli, remonty szkół i inne.
Gośćmi spotkania byli: ekspert Team Europe, profesor Marcin

Szewczyk, europeista, językoznawca, medioznawca, profesor nadzwyczajny, adiunkt w Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie i Mateusz Konieczny socjolog, animator, trener.
Profesor opowiedział uczestnikom spotkania o prawach człowieka
w Unii Europejskiej. Młodzież poznała na przykład różnicę pomiędzy
prawami człowieka a prawami obywatela. Po wykładzie młodzi ludzie
mieli za zadanie przedstawić za pomocą symboli wybrane przez siebie
prawo. Uczniowie świetnie poradzili
sobie z tym zadaniem. Przedstawili
m.in. prawo do wolności, do życia,
do równości, do nauki. - Praktyczna lekcja europejska była według
młodzieży świetnym pomysłem. Ich
zdaniem, tak przedstawiony temat
jest łatwo zapamiętać i chętnie przyszliby ponownie na takie spotkanie komentują organizatorzy warsztatów.
Oprac. bem

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie

Ogłoszenie

reklama

Preparat sprawdzony przez 62 900 osób

1 dawka udrażnia tętnice i obniża cholesterol o 85%!

Usuń zatory żylne w 24h
Nowatorski ŚRODEK na miażdżycę
zmniejsza ryzyko zawału serca o 94%

Wykorzystaj swoją szansę i pokonaj miażdżycę w 14 dni!

Odebrałam

70% żniż
na preparaki
i pokonała t
miażdżycęm
!

Maria K. 7

3 lata

Koniec z groźną dla zdrowia miażdżycą, która zatyka żyły i pogarsza krążenie krwi, stwarzając ryzyko
zawału serca, udaru mózgu, zatoru płuc czy niedokrwienia kończyn. Już niemal 63 tys. Polaków
zmniejszyło grubość blaszki miażdżycowej po 2 tygodniach domowej kuracji, która udrażnia żyły
i tętnice, usuwa zalegające skrzepy, obniża cholesterol i cofa zmiany miażdżycowe aż o 94%.

I

nnowacyjna kuracja prof. Braxtona zapowiada prawdziwą
rewolucję w domowym, skutecznym i nieinwazyjnym zwalczaniu miażdżycy. Choroba,
która przez lata podstępem atakowała
niemal 75% społeczeństwa w każdym
wieku, doprowadzając do poważnych
chorób, zawałów, udarów i amputacji
kończyn, dziś może zostać wyleczona
w kilkanaście dni bez żadnej operacji.
„9 na 10 osób po zastosowaniu preparatu wraca do pełni zdrowia już w ciągu
2 tygodni” – informował na Konferencji Top Medica prof. George Braxton,
twórca kuracji przeciwmiażdżycowej,
która wprost ze Stanów Zjednoczonych dotarła właśnie do Polski.

Prof. George Braxton,
kardiolog
„Według danych
Światowej Organizacji
Zdrowia, choroby naczyń krwionośnych są obecnie pierwszą przyczyną
zgonów na świecie. Opatentowana
przez nas kuracja natychmiast rozbija blaszki miażdżycowe zalegające w tętnicach, rozszerza światło
naczyń krwionośnych i chroni przed
utworzeniem się zatoru żylnego. Już
po zażyciu 1 kapsułki poziom złego
cholesterolu zostaje obniżony średnio o 55%, a krew zaczyna krążyć
poprawnie już po 7-10 dniach, obniżając niemal do zera ryzyko nagiego
zawalu, czy udaru.”

Zdrowe serce w każdym wieku

Specjaliści przyznają, że rozwój miażdżycy bywa niezauważalny. Warto
mieć świadomość, że to podstępna
choroba, która niepokojące sygnały
wysyła dopiero wtedy, gdy żyły i tętnice są zatkane już w połowie! To sprawia, że zawał zazwyczaj pojawia się
niespodziewanie, w stanie pozornego
zdrowia. Nie warto lekceważyć nawet
drobnych objawów. Preparat Braxtona
powstał po to, by zażegnać zagrożenie
w domowym zaciszu, bez ingerencji
chirurgicznej, w 100% bezpiecznie
i naturalnie.

Działaj szybciej, niż miażdżyca!

To dlatego aż 99 osób po kuracji
PREPARAT BRAXTONA ZWALCZA deklaruje natychmiastową poprawę
CHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ W 14 DNI zdrowia i samopoczucia, a ich wyniki
badań polepszają się z każdym dniem.
Preparat wykazuje 100% skuteczUniknęłam
ność także w zaawansowanym
stadium miażdżycy, ratując paamputacji stopy!
cjentów przed wszczepieniem
„Gdyby nie ten preparat,
by-passów,
a nawet amputacją
musiałabym poddać się
niedotlenionych
kończyn.
amputacji lewej stopy. Na
szczęście zaufałam córce – farTak imponujące rezultaty,
maceutce. Po 10 dniach kuracji lekarz
potwierdził, że zmiany miażdżycowe to zasługa 3-fazowego
zniknęły, a do stopy wróciło prawidło- działania preparatu:
we ukrwienie. Nogi przestały drętwieć,
nie mam trudności z chodzeniem
Likwidacja monocytów
i znów mogę spacerować bez bólu.”
1 (komórek wypełniających się
złym cholesterolem)
Wiesława G. 71 lat, Białystok
Rozbicie i zmniejszenie
Preparat, który chroni Ciebie 2 grubości blaszki miażdżycowej

i Twoich bliskich

Przełomowa kuracja Braxtona rozszerza światło tętnic, poprzez usunięcie z nich blaszki miażdżycowej zbudowanej głównie z cholesterolu.

Kuracja nowatorskim preparatem odtyka żyły i tętnice już po 1. zastosowaniu. Gdy blaszka miażdżycowa zostaje skruszona, naczynia krwionośne
odzyskują drożność, a krew bez przeszkód dotlenia wszystkie narządy.
Już w ciągu 24 h od zażycia preparatu, przepływ krwi w naczyniach
krwionośnych ulega poprawie –
zgromadzone w ścianach tętnic złogi zostają zmniejszone, a następnie
usunięte z organizmu, dzięki czemu
ryzyko niedotlenienia narządów
spada niemal do zera, a serce staje
się odciążone i nie musi już pracować na podwyższonych obrotach.
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Regeneracja, wzmocnienie
i uelastycznienie ścian żył
oraz tętnic

Cholesterol w normie
bez żadnej diety!

,,Odkąd biorę preparat
Braxtona,
skończyły
się trudności z oddychaniem i bóle w klatce piersiowej, a poziom
cholesterolu wrócił do normy, mimo że nie zmieniłem diety.
Po co łykać tony pigułek i zatruwać
wątrobę, gdy wystarczy 1 kapsułka
preparatu, by odzyskać zdrowie!”
Jan Z. 75 lat, Wałbrzych

5 EKSTRA KORZYŚCI
Oryginalna formuła Braxtona:
ODTYKA ŻYŁY I TĘTNICE W 24 H
ROZSZERZA ŚWIATŁO NACZYŃ
KRWIONOŚNYCH AŻ O 85%
OBNIŻA POZIOM ZŁEGO CHOLESTEROLU I ROZBIJA BLASZKĘ
MIAŻDŻYCOWĄ
WZMACNIA SERCE I REGENERUJE
UKŁAD KRWIONOŚNY
ZMNIEJSZA RYZYKO ZAWAŁU,
ZATORU ŻYLNEGO I UDARU O 94%!

Skorzystaj
z PRZEŁOMOWEJ kuracji

Przełomowa kuracja Braxtona rozszerza światło tętnic, poprzez usunięcie
z nich blaszki miażdżycowej zbudowanej głównie z cholesterolu. Już w ciągu
24 h od zażycia preparatu, przepływ
krwi w naczyniach krwionośnych
ulega poprawie – zgromadzone
w ścianach tętnic złogi zostają
zmniejszone, a następnie usunięte
z organizmu, dzięki czemu ryzyko niedotlenienia narządów spada
niemal do zera, a serce staje się odciążone i nie musi już pracować na
podwyższonych obrotach.

LIMITOWANA ILOŚĆ ZESTAWÓW
PROMOCYJNYCH

70% TANIEJ DLA PIERWSZYCH 150 OSÓB
Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 7 LISTOPADA 2018 r.,
przysługuje specjalna zniżka! Otrzymasz wówczas preparat prof. Braxtona
za 317zł 97zł (przesyłka GRATIS)! Zamawianie jest bezpieczne,
ponieważ płatność następuje dopiero po otrzymaniu przesyłki.

( 81 300 34 14
pon.-pt. 08:00 - 20:00, sob.-nd. 09:00 - 20:00
Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.

Oferta ważna do 7 listopada 2018
Liczba promocyjnych opakowań jest ograniczona!
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Informacje

policja
Zdarzenie drogowe w Siemionce na drodze powiatowej
5689 Trzcinica-Piotrówka

Konferencja techniczna pt. „Proces budowlany ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
przeciwpożarowej”

Nie zapanował nad pojazdem Cel - zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe budynków
szkodowaną przekazano przybyłemu
na miejsce Zespołowi Ratownictwa
Medycznego. Pomoc drogowa zabrała uszkodzony pojazd. Strażacy mieli
również za zadanie pociąć i usunąć
na pobocze nadłamane na skutek
wypadku konary drzewa – relacjonuje rzecznik prasowy KP PSP Kępno
kpt. Jarosław Kucharzak. Poszko-

22 października br., o godzinie
2.17, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym
w Siemionce na drodze powiatowej
5689 Trzcinica-Piotrówka. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. Na miejsce zadysponowano straż

Poszkodowany kierowca w ciężkim stanie został
przetransportowany do szpitala. Fot. KPP Kępno

pożarną: po dwa zastępy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
z OSP Trzcinica oraz jeden z OSP
Piotrówka. - Kiedy strażacy dotarli
na miejsce, zastali samochód marki
Audi po zderzeniu z przydrożnym
drzewem. Wewnątrz pojazdu nadal
znajdowała się osoba poszkodowana, przytomna. Strażacy przystąpili
do ewakuacji poszkodowanego, wykorzystując w tym celu narzędzia
hydrauliczne. Następnie osobę po-

dowany w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.
Policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie ustalają przyczyny
zdarzenia. Kierujący audi, 23-letni
mieszkaniec gminy Rychtal, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do
warunków panujących na drodze, w
wyniku czego stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w drzewo. Trwają
czynności dokładnie wyjaśniające to
zdarzenie.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe z udziałem dwóch samochodów osobowych na ul. Poznańskiej w Opatowie

Opel zderzył się z citroenem

Strażacy udzielili poszkodowanym kwalifikowanej
pierwszej pomocy. Fot. KP PSP Kępno

17 października br. dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym z udziałem
dwóch samochodów osobowych na
ul. Poznańskiej w Opatowie. - Kiedy
strażacy dojechali na miejsce, zastali dwa pojazdy marki Opel i Citroen,
które po zderzeniu znajdowały się
na jezdni, blokując ruch. W jednym
z pojazdów nadal przebywała osoba
poszkodowana. Strażacy po zabez-
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pieczeniu miejsca zdarzenia przystąpili do ewakuacji i do udzielenia
kwalifikowanej pierwszej pomocy
poszkodowanym, których następnie
przekazano Zespołowi Ratownictwa
Medycznego – relacjonuje rzecznik
prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. Dalsze czynności
prowadziła Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie. Po czynnościach
policji uszkodzone pojazdy zabrała
pomoc drogowa.
Oprac. KR

W październiku br. w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kępnie przy ul. Przemysłowej odbyła się
konferencja techniczna pt. „Proces
budowlany ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej”.
Organizatorami konferencji byli:
Starostwo Powiatowe w Kępnie,
Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Spotkanie otworzyła wicestarosta powiatu kępińskiego Grażyna
Jany. Następnie prelegenci przedstawili wszystkim zgromadzonym
następujące zagadnienia: uzyskanie
pozwolenia na budowę; wymagania
projektowe (Wydział Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie), warunki ochrony
przeciwpożarowej (rzeczoznawca
ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych), odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych (KW PSP
Poznań), systemy zabezpieczeń
przeciwpożarowych
(prezentacja
produktów PPHU „Tel-Poż-System
ISKRA” Sp. z o. o.), odbiór techniczny obiektu przez organ Państwowej
Straży Pożarnej (KP PSP Kępno),
odbiór techniczny obiektu przez or-

gan Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie), uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie).
- Głównym celem konferencji
było usystematyzowanie wiedzy i za-

towania. Natomiast zaangażowanie
wszystkich instytucji związanych z
przebiegiem procesu budowanego
w przeprowadzenie konferencji pozwoli także na poprawę skuteczności
działań tych organów – podsumował
rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt.
Jarosław Kucharzak.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem osób
związanych z branżą budowlaną. Fot. KP PSP Kępno

sad przebiegu całego procesu budowlanego ze zwróceniem szczególnej
uwagi na zagadnienia przeciwpożarowe, co - mamy nadzieję - zwiększy
poziom bezpieczeństwa pożarowego
budynków już na etapie ich projek-

Konferencja cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem wśród projektantów, branżystów, przedstawicieli samorządów i innych osób związanych z branżą budowlaną.
Oprac. KR

W dniach od 5 do 6 października br. odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki uroczystości związane z XXI Ogólnopolską Pielgrzymką Kobiet po
Chorobie Nowotworowej na Jasną Górę. Wzięły w nich udział również kępińskie Amazonki

Krzyża bez miłości nie uniesiesz

Tego dnia na Jasnej Górze Amazonki z całej Polski dziękowały za
zdrowie. Celem akcji – co podkreślają organizatorki - jest zawierzenie
wszystkich kobiet Polski i świata
Matce Boskiej Częstochowskiej,
królowej Polski i panu Jezusowi.
W pierwszym dniu w Filharmonii
Częstochowskiej im. B. Hubermana
odbył się uroczysty koncert zespołu
MeloMany, który tworzą trzy wokalistki: Agata Dąbrowska, Lena
Zuchniak oraz Ala Szlempo. W tym
dniu otwarto też oficjalnie XXI spotkanie Amazonek, w którym udział
wzięło około 7 tys. doświadczonych
rakiem kobiet z Polski, Niemiec, Słowacji i Niemiec. Do uczestniczek list
wystosowała pierwsza dama – Agata
Kornhauser-Duda - Ambasadorka
Walki z Rakiem Piersi w Polsce, w
którym czytamy m..in.: - Zapewniam
wszystkie panie o mojej życzliwości i
gotowości współpracy w tak ważnej
sprawie, jaką jest los kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi,
a paniom zaangażowanym w ruch
Amazonek życzę wielu sukcesów i
satysfakcji płynącej ze służby bliźnim. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa Jana Pawła II: Miłości
bez krzyża nie znajdziesz, a krzyża
bez miłości nie uniesiesz. Wszystkich obecnych na 21. międzynarodowej pielgrzymce kobiet po chorobie
nowotworowej piersi powitała Elżbieta Markowska, prezes częstochowskich Amazonek.
Kobiety z Kępińskiego Klubu
„Amazonki” w licznej grupie wzięły
udział w uroczystościach w sobotę.
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- O godz. 9.30 – wspominają uczestniczące w pielgrzymce panie - zebrałyśmy się na Alei Sienkiewicza, by
przejść na plac przed klasztornym
szczytem i wspólnie uczestniczyć we
mszy św., podczas której oddałyśmy
się pod opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej. Wspólnie dziękowałyśmy
Bogu za zdrowie i radość życia. Pod

krzyż cię zmiażdży, jeśli nie będzie
w twoim życiu Boga, który jest miłością, i ludzi, którzy choć poranieni
nie przestaną kochać.
Co roku na Jasnej Górze przekazywana jest przechodnia Statuetka im. Anny Stefańczyk, inicjatorki
ogólnopolskiej pielgrzymki kobiet po
chorobie nowotworowej piersi. Statu-

Kępińskie Amazonki w licznej grupie wzięły
udział we mszy św. na Jasnej Górze

szczytem jasnogórskim można było
zobaczyć tysiące wzniesionych słoneczników, co wzbudzało wiele emocji i sprawiało niesamowite wrażenie.
- Coroczny pobyt na Jasnej Górze
daje nam nadzieję, pomaga nam
przetrwać najtrudniejsze chwile –
mówiły panie. Fakt ten podkreślał,
nawiązując do hasła pielgrzymki,
częstochowski ks. biskup archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski: - Nie udźwigniesz krzyża i

etka ufundowana została przez męża
oraz synów Ani Stefańskiej i oddana
w opiekę częstochowskim Amazonkom, które co roku przekazują ją innej
unii. Tym razem statuetka odwiedzi
wszystkie kluby Unii Wielkopolskiej.
- Z wielkim utęsknieniem czekamy
na następną pielgrzymkę, za rok. Po
każdym wyjeździe jesteśmy bowiem
coraz silniejsze i niepokonane – mówi
Danuta Szpakowska – prezes Kępińskiego Klubu „Amazonki”.
G.G.

Wiadomości

informacje

Ponad 200 zawodników uczestniczyło w IV Otwartych Mistrzostwach Powiatu Kępińskiego w Biegu na Orientację

Mistrzostwa powiatu w biegu na orientację

Mistrzostwa przeprowadzono w 13 kategoriach
dostosowanych do wieku i płci ponad 200 zawodników

5 października br., już po raz
czwarty, odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Kępińskiego w BnO. Organizatorami tej imprezy był Leśny
Zakład Doświadczalny Siemianice,
Starostwo Powiatowe w Kępnie oraz
Nadleśnictwo Syców.
Miejscem rozgrywek sportowych
stał się las Leśnictwa Smardze, bez-

pośrednio przylegający do osady Różyczka koło Piotrówki.
Do rywalizacji sportowej zgłosiło
się przeszło 200 zawodników z terenu naszego powiatu, a także z sąsiednich: wieruszowskiego i ostrzeszowskiego.
Walka w poszczególnych, licznie
obłożonych kategoriach była bardzo

zacięta. - Dała ona jednak wiele powodów do radości nie tylko samym
zwycięzcom. W tych zawodach nie
było po prostu przegranych. Każdemu z zawodników, którzy wyruszyli
na trasę udało się odnaleźć przynajmniej jeden punkt kontrolny, a to już
przecież można uznać za mały sukces – opowiada koordynator imprezy
Krystyna Ruda-Ertel z LZD Siemianice. - Ci bardziej doświadczeni lub skupieni bez większych problemów osiągali metę z kompletem
wszystkich odnalezionych w lesie
lampionów. Najszybsi i najbieglejsi
w nawigacji przybiegali na miejscach medalowych.
Ku radości organizatorów nikt
spośród startujących nie zgubił się w
lesie, niewymagana była również jakakolwiek interwencja czuwającego
nad bezpieczeństwem zawodników
ratownika.
Piękna pogoda i wyjątkowo urokliwy pejzaż jesiennego lasu oraz
stanicy Koła Łowieckiego „Knieja”
z Kępna dopełniły czaru piknikowej
atmosfery imprezy.

Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie organizatorem międzynarodowego spotkania
projektowego programu Erasmus+

Międzynarodowe spotkanie
Od 15 do 20 października 2018
r. Liceum Ogólnokształcące nr I im.
mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie
było gospodarzem międzynarodowego spotkania projektowego programu
Erasmus+. Uczestnikami konferencji
byli przedstawiciele: Gymnasium
Ulricianum (Niemcy) – koordynator
projektu Gitta Kleen i Ute Steinmayer, Vollen Ungdomsskole (Norwegia) - Solveig Lundeberg, Sigrid
Hjortdhal oraz Aud Kjaeret, Gymnazium Pribram (Czechy) - Hanka
Stufkova i Lenka Pavelkova, Liceo Calasanzio (Włochy) - Simona
Giannotti, Simona Chiarlone i Maria Antonietta Musante oraz XIII
Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu - Małgorzata Wiater-Mohr i
Beata Wers. Liceum reprezentowali:
dyrektor Danuta Stefańska, Marek
Froń i Paulina Pacyna-Dawid.
Na tę okazję uczniowie klas
pierwszych, drugich i trzecich liceum
przygotowali występ, w którym gości
powitano akcentami charakterystycznymi dla ich państw. Koncert dla
reprezentantów szkół partnerskich
projektu Erasmus+ poprowadziła Julia Kozica. Dominik Antczak zagrał
fragment Preludium Jana Sebastiana
Bacha. Hubert Ceglarek zaśpiewał
piosenkę ,,Fairytale”, którą Alexander Rybak - reprezentant Norwegii

w 2009 roku wygrał konkurs piosenki Eurowizji oraz wielki hit czeskiej
grupy Banjo Band „Jożin z Bażin”.
Dominika Gruszka wykonała piosenkę Al Bano i Rominy Power
,,Felcita”. Ponadto Hubert Ceglarek,
specjalnie dla gości z Wrocławia, zaśpiewał singiel ,,Małomiasteczkowy”
Dawida Podsiadło. Występy zakończyła grupa taneczna w składzie:
Laura Wróbel, Barbara Żywioł,
Karolina Krzywiecka, Katarzyna
Holka, Dominika Gruszka, Roksana Janus, Julia Winiecka, Julia
Morek i Bartosz Wąsik wykonała
układ do piosenki Boney M ,,Rasputin” oraz hitu Beyonce ,,7/11”. Nad
przebiegiem występu oraz przygotowaniem uczniów czuwali nauczyciele: Edyta Rybczyńska oraz Marek
Froń.
Ponadto podczas wizyty w liceum
uczestnicy spotkania wzięli udział w
lekcjach: matematyki (prowadzonych
przez Aldonę Wdowiak i Lidię Kulik), języka polskiego (prowadzonej
przez Beatę Kaźmierczak), historii
(prowadzonej przez Renatę Jany),
biologii (prowadzonej przez Marzenę Piastę) i wychowania fizycznego (prowadzonej przez Małgorzatę
Falszewską). Zajęcia były punktem
wyjścia do dyskusji na temat europejskich systemów oświaty. Na tematy

związane z różnymi typami szkolnictwa rozmawiano także podczas
wizyty w Starostwie Powiatowym w
Kępnie, które reprezentowali wicestarosta Grażyna Jany i naczelnik
Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej
Jóźwik.
Koordynatorzy mieli również
możliwość odwiedzin w Fabryce Mebli i Podłóg „Domel” w Kępnie, gdzie
zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania
zakładu i poznali jego specyfikę.
Ponadto nauczyciele programu
Erasmus+ codziennie brali udział w
zebraniach zespołu, podczas których
ustalili szczegóły dotyczące nowego wniosku aplikacyjnego, dokonali
ewaluacji dotychczasowych działań
projektowych, a także zapoznali się z
zarysem krótkoterminowej wymiany
grup uczniów, która odbędzie się w
2019 roku we Włoszech.
Uczestnicy międzynarodowego
spotkania projektowego mieli również okazję do poznania bogactwa
kulturowego Polski, zwiedzając m.in.
Pałac Myśliwski w Antoninie, Panoramę Racławicką we Wrocławiu, Muzeum Narodowe oraz Stary Browar w
Poznaniu.		
Julia Kozica
Paulina Pacyna-Dawid

Mistrzostwa
przeprowadzono
w 13 kategoriach dostosowanych do
wieku i płci zawodników.
Najkrótszą do pokonania trasę
miały dzieci do lat 10. Wynosiła ona
około 1,5 km i liczyła 6 punktów kontrolnych. Dla ułatwienia i wyeliminowania ryzyka zgubienia się w lesie
przez najmłodszych, jej główna osnowa została dodatkowo oznakowana
wstążkami z bibuły. - Jednak ci bardziej wprawieni w tym sporcie, widząc na trasie możliwości skrócenia
drogi pomiędzy właściwymi lampionami, mogli sobie ułatwić zadanie.
O sukcesie decydował czas przebiegu ze startu do mety przy kolejnym
zaliczaniu właściwych punktów kontrolnych, a nie droga przebiegu. W

uczestnika obdarował opaską odblaskową i lampką rowerową, a najbardziej wytrwałego i zdeterminowanego zawodnika maskotką firmującą
miejscowe lasy – pluszową szyszką o
imieniu Szyszak.
W ceremonii dekoracji udział
wzięli z ramienia Starostwa w Kępnie
– wicestarosta Grażyna Jany, Nadleśnictwa Syców Józef Szymański –
nadleśniczy, a gminy Trzcinica - wójt
Grzegorz Hadzik.
W zawodach wystartowali zawodnicy z SP Kierzno, SP Laski,
SP Mroczeń, SP nr 1 w Kępnie, SP
nr 2 w Kępnie, SP nr 2 w Ostrzeszowie, LO nr 1 w Kępnie, ZSP nr 1 w
Kępnie i ZSP nr 2 w Kępnie oraz z
Uczniowskich Klubów Sportowych:

W ceremonii dekoracji udział wzięli
przedstawiciele organizatorów wydarzenia

tym sporcie nie podlega ona ocenie,
jeśli, oczywiście, zawodnik pokonuje
ją zgodnie z regulaminem i treścią
mapy – tłumaczy K. Ruda-Ertel.
Kategorie starsze nie mogły już
liczyć na jakąkolwiek pomoc i musiały same radzić sobie w lesie. Specyfiką sportu, do jakiego zalicza się bieg
na orientację, jest stopniowanie skali
trudności wraz ze wzrostem wieku
zawodników i przypisanych im możliwości psychofizycznych.
Seniorzy mężczyźni musieli
odnaleźć 15 punktów oddalonych
od siebie w prostej linii o 7,5 km, a
ich punkty ukryte były daleko od
szlaków komunikacyjnych - w głębi
miejscowych drzewostanów, przy
wielu ciekawych osobliwościach, jak
np. dół po norze lisiej, wyschnięty
rów, koniec ścieżki leśnej, lizawka z
solą dla zwierzyny leśnej, śródleśne
bagienko itp.
Najlepsi zostali nagrodzeni medalami i nagrodami.
Klasyfikacje prowadzono w ujęciu OPEN oraz pośród zawodników
z naszego powiatu. Budującym jest
fakt, że bardzo często zawodnicy z
terenu kępińskiego stawali na podium
dwukrotnie, nie oddając tym samym
punktowanych miejsc zawodnikom
na co dzień trenującym w klubach
sportowych.
Dodatkowo w każdej kategorii
szkoły wystawiające swoje reprezentacje brały udział w rywalizacji
drużynowej, co pozwoliło wszystkim
wrócić do domu z cennym trofeum.
Dyplomy uczestnictwa, medale oraz
efektowne puchary dla konkurencji
drużynowej oraz nagrody dla najlepszych przygotowało Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Nadleśnictwo Syców zwycięzców wyróżniło pięknymi albumami
o tematyce przyrodniczej. Wójt gminy Trzcinica przygotował specjalny
upominek dla najmłodszego i najstarszego zawodnika, a Leśny Zakład
Doświadczalny Siemianice, każdego

Junior Ochędzyn, Grom Sokolniki i
GOK Galewice. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły szkoły w Laskach
i Mroczeniu, co nie mogło też nie zakończyć się największą ilością zdobytych pucharów drużynowych.
Tegoroczne mistrzostwa mogły
zostać przeprowadzone dzięki wysiłkowi wielu osób i instytucji. Pracownicy LZD Siemianice całą oprawę
techniczną zawodów oraz przygotowanie jego centrum wykonywali
poza swoimi codziennymi obowiązkami zawodowymi, wysupłując z
nich każdą luźniejszą chwilę na rzecz
tej imprezy i ku promocji zrównoważonej gospodarki leśnej w Leśnym
Kompleksie Promocyjnym „Lasy
Rychtalskie”.
Kierownikiem zawodów był
Iwo Gałecki, sędzią głównym Marcin Fastyn, autorem mapy Damian
Cegiełka, budowniczymi tras i jednocześnie obsługującymi start Radosław Ertel i Grzegorz Kupczak.
Biuro zawodów prowadziły Aleksandra Radomska-Barton i Kinga
Cyga.
- Organizatorzy szczególnie dziękują Kołu Łowieckiemu „Knieja” z
Kępna za bezproblemowe udostępnienie swojej stanicy, strażakom
z OSP Baranów za równie szczere
pożyczenie termosów, pani Marii
Kupczak z Mroczenia, która już od
lat przygotowuje dla nas pyszną
herbatę i robi to z wielkim sercem,
klubom sportowym WKS Śląsk Wrocław (sekcja BnO) oraz UKS Orientuś Łódź za wypożyczenie chipów i
wsparcie techniczne, miejscowemu
Zakładowi Usług Leśnych GRAB
z Lasek za ofiarność i pomysłowość
w przygotowywaniu centrum zawodów, za wypożyczenie namiotów, stołów i ławek oraz wszystkim nie wymienionym, którzy wsparli te zawody
dobrym uczynkiem, myślą, radą i
uśmiechem – wylicza koordynatorka
wydarzenia.
Oprac. bem
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Region

gmina
wieści znad pomianki
listopad 2018, nr 44 (895)
We wtorek, 16 października 2018 r., na terenie Dworu Myśliwskiego w Ustroniu odbyła się
uroczystość poświęcenia i przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowie

Strażacy z Opatowa mają nowy wóz

Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych.
Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Macieja
Draba o gotowości do rozpoczęcia
uroczystości mł. bryg. Arkadiuszowi

radni powiatowi: Dariusz Gąszczak
i Marek Kowalski, przewodniczący Rady Gminy Łęka Opatowska
Michał Jerczyński wraz z radnymi, sołtysi, skarbnik gminy Alina
Brząkała, sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak, druhny i druhowie.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście oraz
przedstawiciele braci strażackiej gminy Łęka Opatowska

Przybyle – zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
w Poznaniu, wprowadzono poczet
sztandarowy Komendy Powiatowej
PSP w Kępnie oraz poczty jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Łęka Opatowska.
Przybyłych gości powitał wójt
gminy Łęka Opatowska Adam Kopis. - Jako gospodarz gminy Łęka
Opatowska witam wszystkich tu
obecnych na uroczystości, która
dla druhen i druhów z OSP Opatów
ma wymiar szczególny, by nie powiedzieć historyczny. Lata starań,
oczekiwań mają dziś swój szczególny finał – podkreślał wójt. - Nowy
średni wóz ratowniczo-gaśniczy zastał zakupiony dla jednostki dzięki
pozyskanym środkom w kwocie 330
tysięcy złotych, dzięki środkom jednostki OSP Opatów w kwocie 20 tysięcy złotych i decyzji Rady Gminy,
ale najpierw dzięki decyzji organizacji działających w sołectwie Opatów, by w ostateczności desygnować
z budżetu kwotę 500 tysięcy złotych.
Kwota ponad 850 tysięcy złotych to
jedno, za co jako gospodarz jeszcze
raz dziękuję, natomiast druga strona to wszystkie osoby, które wsparły
te starania, by dziś móc poświęcić i
przekazać nowy wóz strażacki druhom-ochotnikom z jednostki OSP
Opatów – powiedział.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju Andżelika Możdżanowska, poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, wicewojewoda wielkopolski
Marlena Maląg, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego
PSP mł. bryg. A. Przybyła, komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej bryg. Wojciech Grabarek,
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Michał Błażejewski, powiatowy kapelan strażaków ks. Józef
Wachowiak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Jerzy Flaczyk,
komendant gminny dh Paweł Taras,
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Obecne były poczty sztandarowe i
delegacje jednostek z terenu gminy
Łęka Opatowska, przedstawiciele
organizacji działających w sołectwie
Opatów oraz jego mieszkańcy.
Prezes OSP dh Marcin Bizuga
przedstawił historię pozyskania nowego samochodu. - Ponad 88 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w
Opatowie zawsze związane było i jest
z pojazdami pożarniczymi, dzięki
którym pomoc potrzebującym mogła
być niesiona szybciej i w większym
zakresie – mówił prezes. - Przez sze-

chodu strażackiego przez księdza J.
Wachowiaka.
Kluczyki do nowego wozu oficjalnie przekazane zostały na ręce
naczelnika OSP w Opatowie dh Marcina Łakomego oraz kierowcy dh
Marcina Ostrogi. Po symbolicznym
przekazaniu nastąpiła prezentacja nowego pojazdu.
W trakcie uroczystości prezes
OSP M. Bizuga wręczył pamiątkowe statuetki za okazaną pomoc w
pozyskaniu wozu. Podziękowania
otrzymali: wicewojewoda M. Maląg,
zastępca wielkopolskiego komendanta PSP mł. bryg. A. Przybyła,
wójt gminy A. Kopis oraz przewodniczący Rady Gminy M. Jerczyński.
Wręczono również odznaczenia i wyróżnienia. Nagrodę za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych
otrzymał kpt. Mateusz Grzesiak.
odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczono: dh Dawida Maciołka, dh
Mateusza Musiałę, dh Bartosza Góreckiego, dh Rafała Wielgosia, dh
Kamila Wabnica oraz dh Krzysztofa Ostrogę.
Kolejne nagrody i wyróżnienia zostały przekazane w związku
ze zdarzeniem, które miało miejsce
w 15 maja br., kiedy to mężczyzna,
wykonując prace na terenie swojego
gospodarstwa w Opatowie, uległ wypadkowi – został przygnieciony przez
ciągnik rolniczy i doznał rozległych
obrażeń ciała. Pomocy udzielili mu
funkcjonariusz PSP w Kępnie: mł.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie
samochodu strażackiego przez księdza J. Wachowiaka

reg lat podejmowane były próby pozyskania nowoczesnego samochodu
dla jednostki. Te posiadane miały
już lata świetności za sobą, lecz dzięki zaangażowaniu wielu ludzi ich
sprawność ciągle była na wysokim
poziomie. Starania z różnych powodów nie przynosiły oczekiwanego
skutku i dopiero włączenie jednostki
OSP Opatów do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego w maju
2017 r. otworzyło nowe perspektywy na pozyskanie nowego pojazdu
pożarniczego. - Jako prezes OSP w
Opatowie pragnę w imieniu swoim,
całego Zarządu oraz wszystkich druhów podziękować tym wszystkim,
którzy dołożyli od siebie cegiełkę do
zakupu tego pięknego samochodu –
zaznaczył M. Bizuga.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie samo-

ogn. Piotr Kanclerz, a także Leonard Kanclerz, Szymon Kucharski i Rafał Cieśla. Ich bohaterska
postawa spowodowała, że wielkopolski komendant wojewódzki przyznał
nagrodę mł. ogn. P. Kanlcerzowi, a
wójt A. Kopis pozostałą trójkę mieszkańców Opatowa wyróżnił za obywatelską i godną naśladowania postawę.
Oficjalną część uroczystości zakończyły przemowy zaproszonych
gości. Gratulowali oni jednostce nowego samochodu oraz dziękowali
za dobrą i ofiarną służbę strażaków
ochotników, którzy sprawnie funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni
na strażacki poczęstunek.
Oprac. bem
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LVII Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska, odbyła się 18 października 2018 r.

Podsumowali kadencję
Radni gminni spotkali się na
ostatnich obradach w kadencji 2014–
2018 w sali konferencyjnej rządcówki.
Podczas sesji uchwalony został
Statut Gminy Łęka Opatowska, będący podstawowym aktem prawnym,
regulującym ustrój i organizację
Gminy. Konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie wiąże się ze zmianami wprowadzonymi do ustrojowych
ustaw samorządowych, w tym ustawy o samorządzie gminnym, przez
ustawę z 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybie-

narodowego – 18.000,00 zł. Ostateczną wysokość środków na realizację
programu określi Rada w uchwale
budżetowej na 2019 r.
Po części merytorycznej poświęconej projektom uchwał i przewidzianym w porządku obrad sprawozdaniom i informacjom przyszedł czas
podsumowań i podziękowań za cztery lata pracy Rady Gminy.
Pracę Rady „w pigułce” zaprezentował przewodniczący Michał
Jerczyński. - Ogółem w okresie kadencji odbyło się 57 posiedzeń Rady
Gminy, w tym dwie sesje nadzwy-

Na ręce wójta A. Kopisa przekazano pamiątkowe
tablo Rady Gminy kadencji 2014–2018

rania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
Nowy statut będzie obowiązywał organy samorządu terytorialnego
Gminy Łęka Opatowska począwszy
od kadencji 2018-2023.
Tego dnia radni przegłosowali
także uchwały w sprawach: zmiany
uchwały budżetowej Gminy Łęka
Opatowska na 2018 r. oraz ustalenia
szczegółowych zasad odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce
zameldowania posiadały na terenie
gminy Łęka Opatowska.
Przyjęty również został Roczny
Program Współpracy Gminy Łęka
Opatowska z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r. Na realizację
programu w przyszłym roku planowane jest przeznaczenie środków
w kwocie 93.000,00 zł, w tym: na
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 75.000,00 zł, zaś na
zadania związane z kulturą, sztuką,
ochroną dóbr kultury i dziedzictwa

czajne. Łączny czas trwania sesji, z
wyłączeniem dzisiejszej, to około 110
godzin, co daje średnio 2 godziny na
posiedzenie. Najkrótsza sesja trwała 45 minut, najdłuższa 5 godzin 8
minut. Frekwencja radnych wynosiła 87%, co daje średnio 13 osób
na sesję. Rada Gminy w kadencji
2014–2018 podjęła 270 uchwał łącznie z dzisiejszymi. Odbyło się 59 posiedzeń wspólnych komisji stałych,
co moim zdaniem świadczy o tym,
że pracowaliśmy dość intensywnie –
przypominał przewodniczący.
Do podziękowań przyłączyli się
też goście, którzy tego dnia licznie
wzięli udział w posiedzeniu Rady.
Głos zabrali przedstawiciele oświaty,
Ochotniczej Straży Pożarnej i sołtysów, jak również radni powiatowi:
Dariusz Gąszczak oraz Marek Kowalski.
Na ręce radnych przekazane zostały dyplomy, a wójt Adam Kopis
otrzymał pamiątkowe tablo z zdjęciami członków Rady Gminy Lęka Opatowska kadencji 2014–2018.
bem
Do podziękowań przyłączyli się goście, którzy
tego dnia licznie wzięli udział w sesji
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Złote Gody w gminie Bralin

Razem na dobre i złe od 50 lat

Bralin wójt złożył wszystkim jubilatom serdeczne gratulacje z okazji
jubileuszu, podkreślając, że Złote
Gody to szczególny moment dla
każdego małżeństwa. Jubileusz 50
lat pożycia małżeńskiego to świetna
okazja do wspólnego celebrowania
i wspomnień. Również kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego M. Urbańska złożyła wszystkim jubilatom
serdeczne gratulacje i życzenia.
Po wręczeniu medali oraz kwiatów
jubilaci zostali zaproszeni do restauracji „Złoty Kłos” w Bralinie.
Już na miejscu na wszystkie pary czekała wspaniała nie-

spodzianka. Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie wykonały
przygotowany przez nauczyciela Jacka Kuropkę program artystyczny składający się z piosenek,
wierszy, a nawet dowcipów dotyczących miłości i małżeństwa.
Całość uroczystości zakończył występ zespołu „Ale Babki” pod kierownictwem Henryka Kupczaka,
a swoje gratulacje jubilatom przekazał również przewodniczący Oddziału PZERiI w Bralinie Alojzy
Leśniarek.
M. Gudra

Jak co roku, w Bralinie zostały zorganizowane badania w
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi

Mammobus gościł w Bralinie

Gmina Bralin pamięta, jak ważna
jest profilaktyka

17 października br. w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Bralinie odbyła
się uroczystość z okazji 50 lat pożycia
małżeńskiego. W trakcie spotkania
ówczesny wójt gminy Bralin Roman
Wojtysiak w obecności kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeny
Urbańskiej oraz pracownika Urzędu Gminy Bralin Magdaleny Iwan
wręczył wszystkim jubilatom obchodzącym tak wspaniały jubileusz
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W części oficjalnej, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Gminy

Świętujące małżeństwa otrzymały
medale, kwiaty i upominki

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie i Zespołu Szkół
im. Ks Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej brali udział w sadzeniu drzew oraz zbiórce makulatury

Ekologicznie i patriotycznie

Gmina Bralin również w tym
roku obchodziła Święto Drzewa, które przypada 10 października. Udział
w akcji był możliwy dzięki zaanUczniowie wzęli udział
w sadzeniu drzew miododajnych

gażowaniu placówek oświatowych,
które zawsze chętnie włączają się we
wszelkie inicjatywy ekologiczne.
W ramach obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości Gmina Bralin pozyskała do-

tację na zakup sadzonek drzew miododajnych. Łącznie wzdłuż poboczy
dróg gruntowych posadzono 100 lip
– 50 sztuk na terenie Bralina, a drugą
połowę w Nosalach.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika
w Bralinie – klasy
VIIb wraz z wychowawczynią Karoliną
Tylżanowską oraz
młodzież z innych
klas wraz z organizatorką Barbarą
Kamoś, w asyście
sekretarza
Gminy
Bralin Roberta Kieruzala i pracownika
Urzędu Gminy Bralin
Małgorzaty Krzak
pomagali w sadzeniu
drzew. Każdy miał
okazję do posadzenia
swojej lipy, a pracom
terenowym towarzyszyła wspaniała, jesienna aura.
Nikt nie wątpi w to, jak cenne
dla ludzi są drzewa. Oprócz walorów krajobrazowych i estetycznych
dostarczają nam przede wszystkim
niezbędnego do życia tlenu. Tworzą

środowisko życia dla wielu gatunków
roślin i zwierząt. Ponadto dostarczają
pokarm dla pszczół. Kwestie te omówił zaproszony 11 października br.
do Szkoły Podstawowej w Bralinie
przedstawiciel Nadleśnictwa Syców
Czesław Pawlikowski. Mamy nadzieję, że swoim zamiłowaniem do
drzew i przyrody zaraził niejednego
ucznia.
Obchody Święta Drzewa stały
się także okazją do podsumowania
zbiórki makulatury przeprowadzonej zarówno w Szkole Podstawowej
w Bralinie, jak i w Zespole Szkół
im. Ks Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej.
Łącznie oddano do punktu skupu ponad pięć ton zużytych i niepotrzebnych gazet, broszurek i kartonów.
Rekordziści w zamian za zebraną
makulaturę otrzymali Nagrody Wójta Gminy Bralin w postaci słodkich
upominków i gadżetów. Najlepszym
wynikiem w Zespole Szkół w Nowej
Wsi Książęcej może pochwalić się
klasa VII, która zebrała 788 kg makulatury, a w Szkole Podstawowej w
Bralinie: w kategorii klas I-V – klasa
Ib z wynikiem 490 kg, a w kategorii
klas VI-VIII i III gimnazjum – klasa
VIIb z wynikiem 852 kg.
M. Gudra

12 października br. przy ul. Lipowej w Bralinie pojawił się, jak co
roku, mammobus. Badania w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi zostały zorganizowane dla kobiet, które były badane 2 lata temu oraz dla wszystkich
chętnych pań z roczników 1949-1968.

W przypadku zaleceń wykonania dalszych badań w ramach etapu
pogłębionego programu profilaktyki raka piersi prowadzący badania
NZOZ Largo z Poznania zapewnia
bezpłatną ich realizację w ośrodku w
Poznaniu.
M. Gudra

Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin wydało trzy okolicznościowe koperty, a Poczta Polska – okolicznościowy znaczek personalizowany

Wydawnictwa na 100-lecie

sportu w Bralinie

W 100-lecie sportu w Bralinie Towarzystwo Rozwoju Gminy
Bralin wydało trzy okolicznościowe koperty związane z historią
sportu. Okolicznościowe koperty
przedstawiają statut Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Bralinie z 1920 r., uczestników
meczu piłkarskiego pomiędzy reprezentacjami Bralina i Sycowa
z 21 września 1919 r. oraz poczet
sztandarowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bralinie
z 1924 r.
Poczta Polska SA wydała okolicznościowy znaczek personalizowany przedstawiający drugą stronę
sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bralinie.
Okolicznościowe koperty oraz
znaczek są do nabycia w budynku
Poczty Polskiej w Bralinie.
Marian Kucharzak
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Fascynujące spotkanie
z podróżnikiem

Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy

Rozśpiewana integracja
z podziękowaniami
12 października 2018 r. w Domu
Ludowym w Trzcinicy odbyło się
spotkanie integracyjne w ramach
projektu grantowego pn. „Wieczór
integracyjny przy muzyce i śpiewie
w Trzcinicy”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, a pozyskane dofinansowanie to 7.000,00 zł.
Spotkanie miało charakter otwarty, skierowane było także do instytucji i organizacji działających na terenie gminy Trzcinica, które w swoich
szeregach zrzeszają kobiety. Do
wcześniejszych spotkań i roli kobiet
w życiu społecznym gminy Trzcini-

ca odniósł się wójt gminy Grzegorz
Hadzik, który przywitał przybyłych
gości.
- Spotkanie stanowiło formę
podziękowania za dotychczasową
współpracę i inicjatywy podejmowane
na rzecz lokalnej społeczności w zakresie kultury i integracji – tłumaczą
inicjatorzy przedsięwzięcia.
W trakcie wieczoru integracyjnego wójt G. Hadzik, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław
Mikołajczyk oraz sekretarz gminy
Renata Ciemny wręczyli przedstawicielom: Zespołu Szkół w Laskach,
Zespołu Szkół w Trzcinicy, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Trzcinicy,
Kół Związku Emerytów, Rencistów

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się
spotkanie z Krzysztofem Petkiem – podróżnikiem, autorem
książek, reportażystą, organizatorem wypraw i szkół przetrwania

i Inwalidów w Laskach i Trzcinicy,
chóru „Laskowanie”, Kół Gospodyń
Wiejskich z każdego sołectwa oraz
stowarzyszeń działających na terenie
gminy pamiątkowe statuetki oraz listy gratulacyjne.
Po części oficjalnej odbył się program artystyczny w formie biesiady
i konkursów przygotowanych przez
zespół „Top-Musix”. Nie zabrakło
wspólnych śpiewów, do których chętnie włączali się uczestnicy tego wieczoru.
- Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za bardzo liczny udział i
wspólną integrację podczas tej imprezy - zaznaczają organizatorzy.
Oprac. bem

Gminny Konkurs Piosenki „Piosenka jest dobra na wszystko” zorganizowany został w
Trzcinicy

Zaproszonego
gościa
oraz
uczniów z klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Trzcinicy wraz z nauczycielami powitała dyrektor książnicy Renata Gość. Głos zabrał wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik, który
także serdecznie przywitał Krzysztofa Petka oraz wręczył mu pamiątkowy upominek.

zakątki świata. Na końcu podróżnik
opowiedział uczniom o zasadach i
technikach samoobrony. Tłumaczył
różnicę między walką a samoobroną
i podkreślał, że ta druga świadczy o
prawdziwej dojrzałości. Za pomocą
ochotnika zademonstrował kilka prostych technik, pozwalających obronić
się przed napastnikiem.
Podróżnik barwnie opowiadał
o swoich wyprawach

Autor rozpoczął spotkanie od
krótkiego szkolenia motywacyjnego, podczas którego uświadomił zebranym uczniom, że to od nich i ich
podejścia do ludzi i świata zależy, jak
będzie wyglądało ich życie. Następnie opowiedział uczniom o wyprawach, które organizował po Polsce,
Puszczy Amazońskiej oraz Syberii i
Kamczatce. Niezwykle fascynujące
opowieści o mieszkańcach tamtych
regionów, o ich kulturze, języku, o
niespodziewanych i niebezpiecznych
przygodach bardzo zaciekawiły zebraną młodzież, która z zapartym
tchem słuchała podróżnika. Autor
książek swoje opowieści wzbogacił
pokazem zdjęć wykonanych podczas licznych wypraw w najdziksze

Zebrana w bibliotece młodzież
miała także szansę wygrać jedną z
książek autorstwa bohatera spotkania. Liczne pytania skierowane do
niego świadczyły o zainteresowaniu,
jakie wzbudził. Uczniowie na koniec
gromkimi oklaskami podziękowali
podróżnikowi. Osobne podziękowania złożyła dyrektor biblioteki.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez trzcinicką bibliotekę „Z
książką w w plecaku przemierzamy
gminę, ojczyznę i świat” i zostało
dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
Oprac. bem

Piosenka jest dobra na wszystko Wykonają ogrzewanie
Modernizacja Domu Ludowego w Wodzicznej

11 października br. w Zespole
Szkół w Trzcinicy odbył się Gminny Konkurs Piosenki „Piosenka jest
dobra na wszystko”. Wzięło w nim
udział 24 uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Laskach i
Trzcinicy.
Występy uczestników oceniało
jury w składzie: Dominika Glac –
dyrektor prywatnej szkoły muzycznej, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, Zenon Charaputa
– emerytowany nauczyciel muzyki,

założyciel i promotor zespołu muzycznego oraz Zofia Kwaśniak – pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury wyłoniło zwycięzców.
Dyplomy i nagrody wręczył wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
który podziękował uczestnikom za
udział, opiekunom za przygotowanie
uczniów, członkom komisji za pracę, a nauczycielom Zespołu Szkół w
Trzcinicy za przeprowadzenie konkursu.
Oprac. bem

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
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Wyniki konkursu

Klasy I-III szkoły podstawowej
I - Maja Kozikowska (ZS w Trzcinicy)
II - Joanna Żłobińska (ZS w Laskach)
III - Maja Sołtysiak (ZS w Laskach)
Wyróżnienia:
Marcel Krzyżański (ZS w Trzcinicy)
Iga Mikołajczyk (ZS w Laskach)
Klasy IV-VI szkoły podstawowej
I - Zuzanna Durlej (ZS w Trzcinicy)
II - Patryk Bakalarz (ZS w Laskach)
III - Aleksandra Fiołka (ZS w Laskach)
Wyróżnienia:
Paweł Pulit i Michalina Walczak (ZS w Trzcinicy)
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej
i III gimnazjum
I - Wiktoria Bielińska (ZS w Laskach)
II - Natalia Pawlik (ZS w Trzcinicy)
III - Julia Jokiel (ZS w Trzcinicy)
Wyróżnienia:
Kinga Krzyształowicz (ZS w Trzcinicy)
Barbara Żłobińska (ZS w Laskach)
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Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią
mają zostać wykonane do końca listopada

W Wodzicznej trwa modernizacja obiektu polegająca na wykonaniu
instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią. W ramach zadania
zamontowane zostanie ogrzewanie w sali głównej, salce, łazienkach oraz
pomieszczeniach pomocniczych.
Całkowita wartość inwestycji to 63.052,81 zł, a jej zakończenie planowane jest do 30 listopada 2018 r.				
Oprac. bem

Region

gmina
XLII sesja Rady Gminy Perzów odbyła się w poniedziałek,
15 października 2018 r.

GONIEC PERZOWSKI
listopad 2018, nr 44 (846)

Ostatnie obrady
Dzień Seniora okazją do życzeń kończącej się kadencji

20 października 2018 r. w zajeździe ,,Brzezie” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora

W uroczystości uczestniczyli
licznie zebrani członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów działającego w gminie
Perzów oraz zaproszeni goście.

mi oraz serdecznymi życzeniami 50
następnych wspólnych lat. Ponadto
trzech 80-letnich członków PZERiI
zostało obdarowanych symbolicznymi różami.

Pary obchodzące w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego
uhonorowane zostały pamiątkowymi dyplomami oraz kwiatami

Spotkanie rozpoczęła msza św.
celebrowana przez proboszcza parafii Słupia pod Bralinem ks. Pawła
Świątka.
Przybyłych serdecznie przywitała przewodnicząca perzowskiego
Koła PZERiI Krystyna Zapolna.
W 2018 r. trzy pary małżeńskie:
Teresa i Klemens Menzlowie, Henryka i Bogdan Stodolscy oraz Maria i Alojzy Linkowie świętowały
swoje Złote Gody. Jubilaci, którzy są
członkami Koła w Perzowie, zostali
uhonorowani przez przewodniczącą
pamiątkowymi dyplomami, kwiata-

Goście, biorący udział w uroczystości, serdecznie podziękowali za
zaproszenie i złożyli seniorom życzenia zdrowia, radości i pogody ducha
w tym szczególnym dniu oraz w każdym następnym.
Po uroczystym toaście i poczęstunku zebrani rozpoczęli wspólne
biesiadowanie przy dźwiękach muzyki. O oprawę muzyczną zadbał
Marcin Jasiak, który zabawiał też
zebranych opowiadanymi żartami.
Uroczystość uświetnił swoim
występem zespół „Perzowianie”, prezentujący specjalnie przygotowany
na tę okazję repertuar.
Dzień Seniora upłynął w ciepłej,
radosnej atmosferze.
Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja Dnia Seniora będzie równie
wesoła i pogodna. Zenona Kubica

Seniorze wspaniale bawili się
przy dźwiękach muzyki

Patriotyczną piosenką uczcili jubileusz
25 października 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie
odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej związany z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Na deskach sceny sali widowiskowej wystąpiło 16 młodych wokalistek podzielonych na cztery kategorie wiekowe. Oceniała je komisja
w składzie: Justyna Hołub-Rojkiewicz (przewodnicząca jury), sekretarz gminy Weronika Urbańska,
Monika Domagała oraz Grzegorz
Górecki.
Uczestniczki zaskoczyły jurorów
różnorodnym repertuarem i profesjonalnym przygotowaniem prezentowanych przez siebie utworów związanych z jubileuszem. Jurorzy stanęli
przed trudnym wyzwaniem wyboru

najlepszych wykonawczyń, gdyż
wiele z nich zasługiwało na nagrody.
Po burzliwych obradach jurorskich
przyszedł czas na ogłoszenie wyników.
Wszystkie wokalistki zostały nagrodzone, a laureatki będą mogły się
zaprezentować podczas uroczystych
obchodów Święta Niepodległości.
Nagrody wręczane zostały przez wójt
gminy Perzów Danutę Froń, sekretarz W. Urbańską oraz jurorów.
Organizatorem konkursu był
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.		
Oprac. bem

Wyniki Konkursu Piosenki
Patriotycznej w Perzowie
Kategoria I – przedszkola
I - Jagoda Czajkowska
II - Antonina Grzegorek, Justyna Jerczyńska
Kategoria II – klasy I-III
I - Milena Dyla
II - Julia Bednara
Kategoria III – klasy IV-VI
I - Aleksandra Niedźwiecka
II - Milena Kubica, Julia Zgarda
III - Julia Smolarek
Kategoria IV- klasy VII, VIII, Gimnazjum
I - Natalia Sibińska, Zofia Znaj
II - Weronika Pietrus, Łucja Grzegorek
III - Julia Grzegorek
IV - Oliwia Froń, Monika Koniarz

Pamiątkowe zdjęcie Rady Gminy
Perzów kadencji 2014–2018

Głównym punktem ostatnich
obrad przed wyborami samorządowymi było uchwalenie nowego Statutu Gminy Perzów. Poza tym przegłosowano jedynie zmiany uchwały
budżetowej. Radni zadecydowali
bowiem o wycofaniu z porządku
obrad projektów uchwał w sprawie
wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jak również
określenia szczegółowych wymogów
raportu o stanie gminy. Te uchwały
podejmą już radni w nowej kadencji.
O potrzebie podjęcia uchwały w
sprawie statutu mówił radca prawny
Zdzisław Mędel. W związku z wej-

tam szereg instytucji, między innymi
takie, jak projekt budżetu obywatelskiego i pięcioletnia kadencja Rady
Gminy, jak i obowiązek sporządzania
corocznego raportu o stanie gminy
przez wójta i przyjmowanie go przez
Radę razem z dokumentacją absolutoryjną. Jest też obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, która umożliwia składanie projektów uchwał
obywatelom, którzy nie są radnymi.
Do tej pory tylko państwo mieliście
taką inicjatywę, obywatele natomiast
– nie – tłumaczył Z. Mędel.
Wprowadzenie zmian w statucie
wymusiły też kolejne trzy regulacje.

Ostatnia sesja była okazją do podsumowań
i podziękowań za wspólną pracę

ściem w życie ustawy z 11 stycznia
2018 roku o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nowelizującej od
nowej kadencji jednostek samorządu
terytorialnego ustawę o samorządzie
gminnym, zaistniała konieczność
dostosowania obecnie obowiązującego Statutu Gminy Perzów do tychże
przepisów.
- Obecna nowelizacja ustawy
samorządowej wymusiła na radach
gmin zmiany w statutach (…). Ustawa z 11 stycznia bieżącego roku
dość mocno znowelizowała ustawę
o samorządzie gminy, wprowadzając

Jest to wprowadzenie Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji jako komisji stałej, podobnie jak Komisji Rewizyjnej.
Dodano inicjatywę uchwałodawczą,
którą otrzymały również kluby radnych i sposób wykonywania tej inicjatywy. - Wprowadzono głosowanie
radnych, które jest rejestrowane za
pomocą odpowiednich urządzeń
technicznych i publikowane tak,
że sposób głosowania poszczególnych radnych będzie niezwłocznie
do wglądu dla każdego mieszkańca
gminy - mówił radca.
Ostatnia sesja była okazją do podsumowań i podziękowań za wspólną
pracę. Nie zabrakło też pamiątkowego zdjęcia.		
bem
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gmina
kurier baranowa
listopad 2018, nr 43 (1088)
Czy ping-pong i tenis stołowy to te same dyscypliny sportu? Czy kolor piłeczki ma jakieś znaczenie? Ilu widzów zgromadził Festiwal Tenisa Stołowego na Stadionie Narodowym? Odpowiedzi na
te oraz inne pytania otrzymali uczestnicy Drużynowych Mistrzostw Gminy w Tenisie Stołowym w
kategorii szkół podstawowych. A przy okazji mogli zmierzyć się z aktualnym wicemistrzem Polski
amatorów Janem Kasendrą oraz wicemistrzem gminy Henrykiem Siberą

Dwa medale filigranowych
tenisistek z Mroczenia

Tenis stołowy jest dyscypliną
sportową dla każdego. Grają starzy i
młodzi, dziewczęta i chłopcy, stateczne panie i dystyngowani dżentelmeni.
I stąd pewnie bierze się jego niesłab-

strzostwa Gminy w Tenisie Stołowym
w kategorii szkół podstawowych. W
zawodach wzięły udział chłopięce i
dziewczęce reprezentacje wszystkich
szkół. Wśród chłopców walka o złoty

Walka była niezwykle
zacięta i emocjonująca

nąca popularność. Młodzież szkolna
z gminy Baranów w ostatnich latach
odnotowała kilka sukcesów, np. 5.
miejsce w Wielkopolsce męskiej reprezentacji Szkoły Podstawowej w
Łęce Mroczeńskiej.
16 października br. w Słupi pod
Kępnem rozegrano Drużynowe Mi-

medal toczyła się do ostatniej „piłeczki”. W pojedynku decydującym o
tytule mistrzowskim Tobiasz Świtoń
z Donaborowa pokonał Wiktora Malinowskiego z Łęki Mroczeńskiej 2:1
(15:13;15:13), a cały mecz wygrał Donaborów 3:2. Wśród dziewcząt nie do
pobicia były tenisistki z Mroczenia.

Dzielne mroczenianki odprawiły z
kwitkiem wszystkie rywalki, wygrywając z nimi po 3:0.
19 października br. w Łęce Opatowskiej odbyły się Finały Powiatu
w Drużynowym Tenisie Stołowym,
w których duet – Kamila Kryściak
i Kinga Kuźnik – wywalczył srebro. W tych samych mistrzostwach
bardzo ładnie pokazali się pingpongiści z Donaborowa. T. Świtoń i Mikołaj Lubojański, uplasowali się na
5. miejscu.
Niewątpliwą ozdobą turnieju w
Słupi był udział dwóch sław lokalnego amatorskiego tenisa stołowego.
Jan Kasendra (Kępno) i Henryk
Sibera (Baranów) nie tylko profesjonalnie poprowadzili turniej jako
sędziowie, ale i oczarowali młodych
adeptów tenisa stołowego swoją grą.
A J. Kasendra dołożył jeszcze barwne
opowieści o polskich sukcesach w tej
dyscyplinie sportu. Po takim wykładzie dzieciaki na pewno nie zapomną
sylwetki Andrzeja Grubby. Obaj
panowie po zakończeniu zawodów
zmierzyli się w pojedynku pokazo-

Pierwsze oficjalne Drużynowe Mistrzostwa Gminy Dziewcząt i Chłopców w Badmintonie w
kategorii szkół podstawowych

Czy ktoś ruszy w ślady Radka?
We wtorek, 23 października br.,
w donaborowskiej hali sportowej
rozegrano pierwsze oficjalne Drużynowe Mistrzostwa Gminy Dziewcząt i Chłopców w Badmintonie w

kategorii szkół podstawowych. Na
starcie zawodów zameldowały się
reprezentacje czterech placówek: Donaborowa, Baranowa, Łęki Mroczeńskiej i Mroczenia. Rywalizację wśród
dziewcząt wygrały donaborowianki,
a wśród chłopców – badmintoniści z
Łęki Mroczeńskiej.
W organizacji mistrzostw pomogli działacze Kępińskiego Klubu
Badmintonowego „Vol-Trick”. Le-

14

szek Rorat bardzo sprawnie poprowadził zawody jako sędzia główny, a
prezes „Vol-Tricka” Roman Wróbel
przedstawił krótkie dzieje badmintona w naszym powiecie. Opowieść

tym bardziej frapująca, bo jego syn
– Radosław – to reprezentant Polski
w badmintonie w kategorii młodzieżowej, złoty i srebrny medalista Mistrzostw Polski Juniorów oraz wielokrotny medalista mistrzostw Polski w
deblu. W 2017 r. wywalczył 5. miejsce w Drużynowych Mistrzostwach
Europy. Obecnie jest zawodnikiem
ekstraklasowego klubu „ABRM” Lublin. Radek jest również stypendystą

Ministerstwa Sportu dla naszych Nadziei Olimpijskich. Czy Radek stanie
się wzorem do naśladowania? Czy
jego przykład podziała na wyobraźnię uczestników donaborowskich mistrzostw?
Tego dnia działacze „Vol-Tricka” wskazali również najlepszych
ich zdaniem singlistów, określając
ich mianem: „prawdziwe perełki”. Z
ogromną ciekawością śledzić więc
będziemy sportowe losy Martyny
Hojeńskiej z Donaborowa i Marcina
Nagorzańskiego z Łęki Mroczeńskiej. A jeśli komuś się badminton
spodobał na tyle, by wybrać go jako
swoją ulubioną grę, może zapisać się
na zajęcia sportowe, które odbywają
się właśnie w donaborowskiej hali.
Harmonogram zajęć popołudniowych w hali sportowej obejmuje m.in.
naukę gry w badmintona pod okiem
wykwalifikowanego instruktora. es
WYNIKI MISTRZOSTW
Chłopcy:
1. SP Łęka Mroczeńska A
2. SP Donaborów
3. SP Baranów
4. SP Łęka Mroczeńska B
Dziewczęta:
1. SP Donaborów
2. SP Mroczeń
3. SP Baranów
4. SP Łęka Mroczeńska
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Rywalizacja toczyła się
do ostatniej „piłeczki”

wym. Warto dodać, że H. Sibera to
wirtuoz defensywy, a jego rywal zdecydowanie stawia na atak. Takiego
meczu już dawno nie widzieliśmy!
Należy podkreślić bardzo dobrą
organizację zawodów i od strony czysto sportowej, i – „od zaplecza”. Każde dziecko otrzymało poczęstunek w
postaci drożdżówki i herbaty.
Najważniejsza różnica między
ping pongiem a ping-pongiem, czyli
tenisem stołowym, to rakietka. Ta
nowa ma podobny kształt, ale inną
okładzinę – to bardzo drobny papier
ścierny. I zawsze w kolorze niebieskim. Po co taka zmiana? - Przede
wszystkim, żeby wszyscy grający
mieli równe szanse, ale pozwala też
prowadzić dłuższe akcje i skuteczną obronę, zawodnicy mogą grać
z dala od stołu – tłumaczy J. Kasendra, arbiter główny Mistrzostw
Gminy w Tenisie Stołowym Szkół
Podstawowych. I dodajmy od razu
– znakomity zawodnik, wielokrotny medalista i aktualny wicemistrz
Polski amatorów. - Rakietka pozwala
też „uprościć” grę – nie ma tu tych
podstępnych topspinów, bo rotacja
nadana piłeczce to tylko 2% tego, co

w standardowej grze. Stół i siatka są
takie same, piłeczki pomarańczowe,
a zasady nieco zmienione. Gra się
do dwóch wygranych setów, każdy
do 15 punktów i nie ma wygranej
na przewagi, czyli przy stanie 14:14
decyduje tzw. złoty strzał. Całkowitą nowością jest tzw. double point
– jeśli przed 12. punktem zawodnik
poprosi o tę opcję, dostaje białą
piłeczkę. Jeżeli wygra to zagranie,
dolicza mu się dwa punkty, jeśli
przegra – rywal otrzymuje jeden –
wyjaśnia J. Kasendra.
es
WYNIKI MISTRZOSTW
Chłopcy:
1. SP Donaborów
2. SP Łęka Mroczeńska
3. SP Mroczeń
4. SP Grębanin
5. SP Słupia
6. SP Baranów
Dziewczęta:
1. SP Mroczeń
2. SP Donaborów
3. SP Słupia
4. SP Grębanin
5. SP Łęka Mroczeńska

Finały wojewódzkie sztafetowych biegów przełajowych

Reprezentacja z Mroczenia
na czele wyścigu
Wspaniale rozpoczynają kolejny
rok sportowych zmagań uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mroczeniu.
17 października br. w Poznaniu odbyły się mistrzostwa Wielkopolski w
sztafetowych biegach przełajowych
10x1000 m dziewczęta i 10x1200 m
chłopcy. Po pasjonującej rywalizacji
dziewczęta z Mroczenia zajęły miejsce szóste, a chłopcy ósme wśród
ponad czterdziestu szkół rywalizujących w każdej kategorii. Zaznaczyć
tu należy, że były to najwyższe miejsca ze wszystkich szkół rejonu kaliskiego w tej grupy wiekowej.
Reprezentacja dziewcząt to: Kinga Przybylska, Martyna Zawada,

Agnieszka Gruszka, Klaudia Jerczyńska, Weronika Idzikowska,
Natalia Skrobańska, Amelia Dwornik, Patrycja Dwornik, Martyna
Poszwa, Joanna Makowska i Magdalena Jerczyńska. Ich opiekunem
jest Małgorzata Mikoś.
Reprezentacja chłopców to: Tobiasz Rabiega, Marcel Maliszewski, Piotr Kubot, Filip Gola, Szymon Skiba, Michał Maksim, Jakub
Gliński, Jakub Piasecki, Maksymilian Musiała, Filip Klepin, Mateusz
Gogół, Jan Oszenda i Krzysztof
Brząkała, opiekun – Jerzy Moś.
es

cd. KURIERA BARANOWA na str. 15
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40-lecie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Codziennie pokazują, że „mogą wszystko!”
18 października br. Zespół Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
uroczyście świętował jubileusz 40-lecia istnienia szkoły.
Pierwsze oddziały szkoły specjalnej utworzone zostały przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Kępnie, a następnie w 1978 r. utworzono Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 w Kępnie,
którą w wyniku reformy przekształcono w Zespół Szkół Specjalnych.
Lata 90. XX wieku to spore zmiany. Nauczyciele i uczniowie swoimi
działaniami włączyli się w działania
społeczności lokalnej, a inicjatywy
szkoły stały się bardzo popularne.
W kolejnych latach nastąpił znaczny rozwój placówki, wprowadzono
nowe rodzaje zajęć edukacyjno-te-

rapeutycznych i nowatorskie metody
pracy. Najwięcej możliwości rozwoju
przyniosła jednak zmiana siedziby
szkoły z Kępna do Słupi w 2012 r.
Placówkę ulokowano w obiekcie po
byłym Zespole Szkół Rolniczych.
Od momentu powstania szkołę ukończyło około 1000 uczniów. Obecnie
oprócz rozległego terenu szkoła posiada wspaniałą bazę dydaktyczną
z krytą pływalnią. Realizacja wielu
projektów, w tym międzynarodowych, spowodowała, że możliwości
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Sukcesy uczniów znane są nie tylko
w powiecie, ale też w całym kraju i
na świecie.
Szkoła kolejny już rok prowadzi
wymianę doświadczeń ze szkołą spe-

cjalną na Malcie, dlatego jednym z
gości podczas uroczystości 40-lecia
był ambasador Malty w Polsce John
Poul Grek, który podkreślił rolę
szkoły w działaniach na rzecz dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej nie tylko w Polsce. Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli także starosta Witold
Jankowski i wicestarosta Grażyna
Jany, wójtowie, dyrektorzy szkół
specjalnych delegatury kaliskiej KO
oraz szkół z terenu powiatu kępińskiego, przedstawiciele stowarzyszeń
i instytucji oraz wielu zaproszonych
gości. Na uroczystość przybyli rodzice, a także emerytowani nauczyciele
i pracownicy.
Licznie przybyli goście mieli
okazję obejrzeć prezentację multi-

medialną, w której podsumowano
historię szkoły. Następnie uczniowie
placówki zaprezentowali piękny program artystyczny, dając pokaz swoich wszechstronnych talentów. Łzy
wzruszenia oraz owacje na stojąco
zakończyły niesamowity występ. Goście mogli zobaczyć przepiękną
opowieść o zmieniającej się rzeczywistości kształcenia dzieci niepełnosprawnych, roli rodziców i nauczycieli w ich życiu. Historia czterech
dekad nawiązywała do czterech pór
roku i wydarzeń niecodziennych,
magicznych, pokazujących, że Zespół Szkół Specjalnych w Słupi to
prawdziwa szkoła pełna możliwości,
a jej uczniowie z uśmiechem na twarzy zdobywają mistrzostwa, nagrody, wyróżnienia, a nawet podniebne
przestworza. Codziennie osiągają
„swoje Kilimandżaro”, pokazując,
jak wielką wartością są dla swoich
pedagogów – podsumowała dyrektor
Beata Lebek. - Te 40 lat to tysiące

dni obfitujące w dziesiątki wydarzeń,
setki decyzji nauczycieli, ponad tysiąc ludzkich losów uczniów i nauczycieli uwikłanych w historię tej
szkoły. To wielki zaszczyt kierować
taką społecznością. Jesteśmy bardzo
dumni z tego, czego dokonaliśmy.
Przed nami jeszcze wiele wyzwań i
mam nadzieję, że ciężką pracą pokażemy, że dajemy radę – podkreśliła,
dziękując wszystkim, którzy mają
swój udział w życiu szkoły.
Przy okazji uroczystości odbyła
się także promocja publikacji pt. „Rys
historyczny szkolnictwa specjalnego
w powiecie kępińskim”, opracowanej
w ramach projektu dofinansowanego
przez Powiat Kępiński. Projekt realizowało Stowarzyszenie „Apertus”
działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi. Książki nieodpłatnie otrzymali uczestnicy jubileuszu,
a część z nich zostanie przekazana do
każdej gminy.
Oprac. KR
Uczniowie zaprezentowali
ciekawą część artystyczną

XXXXI sesja Rady Gminy Rychtal

Rychtalscy radni
obradowali po raz ostatni

echo rychtala
listopad 2018, nr 42 (860)
Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej w Rychtalu

15 października br. w Rychtalu
odbyła się ostatnia – XXXXI sesja
Rady Gminy Rychtal. Podczas niej
radni jednogłośnie podjęli uchwały w
sprawie zmian budżetu i w budżecie
gminy Rychtal na 2018 rok, zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Rychtal na lata 2018-2027
i nabycia na własność od Gminnej

na stronie internetowej i BIP-ie,
wymóg tworzenia Klubu Radnych
przez co najmniej 3 radnych czy obowiązek przedłożenia przez wójta do
31 maja każdego roku raportu o stanie gminy, nad którym odbywać się
debata na sesji Rady Gminy – wyjaśniła sekretarz Elżbieta Łubieńska-Kopeć.

Na sportowo i patriotycznie
26 października br. rychtalska
hala sportowa zapełniła się młodymi
ludźmi, którzy przybyli nie tylko na
Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej, ale także po to, aby symbolicznie uczcić 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, a swój
wysiłek, trud i wolę walki sportowej
poświęcić dla Niepodległej. Do rozgrywek piłkarskich przystąpiło sześć
drużyn z trzech szkół podstawowych
gminy Rychtal. W związku z tym, że
szkoły różnią się liczebnością uczniów
w poszczególnych rocznikach, dla
wyrównania szans wprowadzono regulaminową zasadę, że w drużynie
może grać maksymalnie trzech zawodników z klasy ósmej, a pozostali
– to uczniowie klas niższych.
W wyniku zaciętych gier piłkarskich wyłoniono najlepsze zespoły,
które ustanowiły klasyfikację końco-

wą szkół. Pierwsze miejsce w turnieju
zajęła drużyna z Rychtala w składzie:
Filip Namyślak, Szymon Tyszkowski, Błażej Kędzia, Kacper Namyślak, Jakub Bizunowicz, Kacper
Szczepaniak, Mateusz Kuropka
i Filip Rogaliński. Drugie miejsce
wywalczył zespół z Wielkiego Buczku w składzie: Oskar Pierecki, Filip
Stanisławczyk, Anton Shevchenko,
Filip Sadura, Jakub Sójka, Krystian Rachel, Dawid Kowalczyk
i Jakub Okaj. Na miejscu trzecim
uplasował się zespół z Drożek w składzie: Kacper Tabaczuk, Bartłomiej
Gniłka, Mateusz Kozak, Krystian
Stryczek, Patryk Misterkiewicz,
Kamil Szyszka i Maciej Morawiak.
Najlepszym strzelcem rozgrywek został F. Namyślak (9 bramek), a najlepszym bramkarzem – Patryk Barzyk.
Sędziami rozgrywek byli Bartek Ku-

biec i Jakub Nizioł oraz Aleksandra
Rorat, Julia Szczepaniak i Daria
Bochniak. Na zakończenie wręczono
dyplomy, puchary i medale.
- Zawody piłkarskie to kolejna
inicjatywa niepodległościowa nauczycieli i uczniów z rychtalskiej
podstawówki. Wspomniane na początku imprezy sportowej dzieje ojczyste wzbudziły wśród uczestników
refleksje, które prowadzący zakończyli pytaniem: „Co ja mogę dziś
zrobić i robię dla mojej Ojczyzny?”.
Istota tego pytania pozostawia wiele
możliwości odpowiedzi. Jedno jest
pewne – dla młodych ludzi powinno
to być dążenie do zdobycia jak najlepszego wykształcenia, by w przyszłości swoją wiedzą, umiejętnościami i nabytym doświadczeniem służyć
ojczyźnie – podsumował animator
Piotr Nasiadek.
Oprac. KR

Radni Rady Gminy w Rychtalu
(kadencja 2014-2018)

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Rychtalu gruntu zabudowanego w
Proszowie, a także uchwalili nowy
statut gminy. - Statut będzie obowiązywał od nowej kadencji. Chodzi
m.in. o jawne głosowania imienne
radnych, wydłużenie kadencji Rady
Gminy do 5 lat, utworzenie nowej
komisji obligatoryjnej skarg, wniosków i petycji, transmisję i utrwalanie obrad Rady Gminy, publikację

Ostatnia sesja w minionej kadencji była doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności za dotychczasowe
działania i wspólną pracę na rzecz
gminy. Na ręce radnych podziękowania i pamiątkowe upominki złożył ówczesny wójt gminy Rychtal Czesław
Balcerzak i przewodniczący Rady
Gminy Rychtal Adam Bakalarz.
Oprac. KR
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 33 m2, parter - Wrocław (okolice pl. Grunwaldzkiego).
Tel. 512 558 071.
(TK 343/10/18)
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 481.
(TK 338/10/18)
Sprzedam mieszkanie własnościowe
spółdzielcze, trzy pokoje, kuchnia, 75 m2,
parter - Rychtal. Tel. 796 257 837.
(TK 336/10/18)
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)
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość
wybudowania hali pod produkcję i usługi,
przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor Wielki.
Tel. 605 667 074.
(TK 60/02/18)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię ziemię na terenie gminy Łęka Opatowska. Tel. 509 872 741.
(TK 319/10/18)
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 WYNAJMÊ
szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
Wynajmę mieszkanie w Świbie 55 m2, salon
z aneksem kuchennym, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie c.o., miejsce postojowe, możliwość wynajęcia garażu, kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 346/10/18)
Wynajmę mieszkanie w Świbie 40 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
c.o., miejsce postojowe, kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 347/10/18)
Do wynajęcia lokal 20 m2 z ogrzewaniem
c.o., blisko Rynku. Tel. 722 238 856.
(TK 337/10/18)

ostatnie piękne
działki budowlane
na nowym osiedlu
w hanulinie
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

Wynajmę mieszkanie w Kępnie 55 m2,
2 pokoje, przedpokój, kuchnia umeblowana,
łazienka, ogrzewanie c.o., kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 345/10/18)
Do wynajęcia gabinety na działalność gospodarczą w centrum
Kępna, świężo po remoncie.
Tel. 609 081 913.
(TK 327/10/18)

Sprzedam wysłodki buraczane.
Tel. 605 743 178.
(TK 340/10/18)
Sprzedam dynie jadalne, ozdobne i na Halloween - ul. Długa (dojazd od ul. Wieluńskiej).
Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 335/10/18)
Sprzedam żyto, pszenżyto, 800 zł/tona Laski. Tel. 606 854 932. (TK 334/10/18)

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)

pianinA
strojenie
i naprawa
Telefon:

Pokoje dla pracowników - Kępno.
Tel. 889 143 311.
(TK 217/07/18)

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

Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, systemy alarmowe i monitoringu.
Tel. 889 786 700.
(TK 350/10/18)

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

Sprzedam byczki mięsne i jałówki czarno-białe mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 303/09/18)

Malowanie, tapetowanie, regipsy, szpachlowanie, płytki. Tel. 661 350 591.
(TK 349/10/18)

Remonty, wykończenia wnętrz, montaż płyt
g-k, glazury, malowanie, gładzie.
Tel. 509 755 264.
(TK 341/10/18)

PRACA

Masaż. Tel. 694 096 722. (TK 339/10/18)

Zatrudnię spawaczy TIG, ślusarzy
- Perzów 44. Tel: 693 623 070.
(TK 315/09/18)

Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 342/10/18)

Murowanie, płyty gipsowe, malowanie, panele podł., płytkowanie, gładzie i inne prace
budowlane. Tel. 664 222 885.
(TK 321/10/18)

motoryzacja
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.
VW Touran diesel 1,9TDI 105 KM, rocznik
2005, srebrny, 5-osobowy, zadbany, cena
15000 zł. Tel. 62 78 11 919.
(TK 344/10/18)

Sprzedam opla astrę 3, 2004 r., 1.7 cdti,
1 właściciel w kraju, 250 tys. km, bardzo
dobrze wyposażony, cena 5999 zł.
Tel. 781 160 207.
LEKARSKIE
Endokrynolog specjalista
- Andrzej Pajdowski przyjmuje
w szpitalu w Kępnie, rejestracja
- tel. 535 205 206.
(TK 235/03/13)
SPRZEDAM
Sprzedam rozkładaną wersalkę (granatową). Tel. 667 969 055. (TK 352/10/18)
Sprzedam: szafę jednodrzwiową, komodę,
łóżko i nocny stolik. Tel. 663 441 439.
(TK 333/10/18)
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.
rolnicze
Sprzedam prosiaki 8-tygodniowe, 25 sztuk,
zaszczepione, wyczyszczone.
Tel. 696 724 232.
(TK 351/10/18)
Sprzedam krowę. Tel. 62 78 15 664.
(TK 348/10/18)

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

662 046 560

OFERTY PRACY

Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 503 520 607.
(TK 318/10/18)

Aktualne oferty pracy PUP Kępno.

Bliższe informacje pod nr. tel.: 62 78 203 69 oraz 607 174 608.
PRACOWNIK BIUROWY
- 1 osoba
Wykształcenie: średnie
Wymagania: Obsługa klientów, sprzedaż
oferowanych produktów, wprowadzanie
oraz kontrola realizacji zamówień,
koordynowanie dostaw, współpraca z
klientami zagranicznymi. Zaawansowana znajomość języka angielskiego.
Znajomość obsługi komputera.
Staż pracy: wymagane na podobnym
stanowisku
Wynagrodzenie: 3000 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana 8.00-16.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1336/18 gm. Kępno)
TECHNIK DS. PRZYGOTOWYWANIA
INWESTYCJI - 1 osoba
Wykształcenie: średnie
Wymagania: Przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych. Nadzór i koordynacja zleconych prac projektowych.
Wymagane wykształcenie energetyczne
lub wyższe elektroenergetyczne. Wymagana podstawowa znajomość regulacji
prawnych w obszarze zarządzania
inwestycjami, biegła znajomość pakietu
MS OFFICE, dobra znajomość technik
i technologii w obszarze zarządzania
inwestycjami. Wymagane prawo jazdy
kat. B.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 3000 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1098/18,gm. INNA)
KIEROWCA C+E – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: Transport krajowy mebli.
W przypadku osób posiadających prawo jazdy kat. C możliwość przeszkolenia w celu uzyskania uprawnień na C+E.
Staż pracy: Mile widziany
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto,
Zmianowość: inna
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1428/18, gm. Baranów)
MAGAZYNIER / OPERATOR URZĄDZEŃ
TRANSPORTU BLISKIEGO
– 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: Rozładunek towarów
na magazyn wózkiem jezdniowym
oraz przyjęcie na stan magazynowy.
Pobieranie, transportowanie, scalanie
i składowanie ładunków za pomocą
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wózka jezdniowego. Wykonywanie
transportu wewnątrzzakładowego
wózkiem jezdniowym. Wymiana butli
gazowej zasilającej wózek. Przygotowanie towaru do wysyłki i załadunek
wózkiem jezdniowym. Obsługa suwnic
sterowanych z poziomu roboczego.
Wymagane uprawnienie na wózek
widłowy i obsługę suwnic sterowanych
z poziomu roboczego.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie:
2688–3024 zł brutto/miesiąc
Zmianowość: system I zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 960/18, gm. Rychtal)
KONTROLER JAKOŚCI
– 1 osoba
Wykształcenie: średnie,
Wymagania: Kontrola jakości półproduktów i produktów gotowych,
wypełnianie raportów jakościowych i
wprowadzanie danych, współpraca z
pracownikami produkcji. Znajomość
podstaw mebli tapicerowanych. Mile
widziane doświadczenie zawodowe na
podobnym stanowisku. Kontrola jakości
wykonywanych mebli tapicerowanych.
Staż pracy: Mile widziany
Wynagrodzenie: 4000 zł brutto,
Zmianowość: system I zmianowy,
8.00-16.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1450/18, gm. Baranów)
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
– 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: Załadunek i rozładunek
materiałów budowlanych. Wymagane
uprawnienie na wózek widłowy
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto/miesiąc
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1310/18, m. Kępno)
MAGAZYNIER
– 1 osoba
Wykształcenie: niewymagane
Wymagania: Obsługa stanów magazynowych – przyjęcie i wydawanie towaru
z magazynu (meble)
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 4000 zł
brutto/miesiąc
Zmianowość: I zmiana: 7.00-15.00

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1484 /18, gm. Baranów)
OPERATOR WIERTAREK – 2 osoby
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: Obsługa wiertarek
Staż pracy: 2 lata
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1251/18, gm. Łęka Opat.)
LAKIERNIK – 2 osoby
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: Lakierowanie elementów
drewnianych
Staż pracy: 1 rok,
Wynagrodzenie: 2100,00 zł brutto,
do uzgodnienia
Zmianowość: system I zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1241/18, gm. Bralin)
TAPICER – 5 osób
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: Wykonywanie mebli
tapicerowanych.
Staż pracy: Mile widziane doświadczenie.
Wynagrodzenie: 3000–3500 zł brutto,
Zmianowość: system I zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1466/18, gm. Łęka Opat.)
STOLARZ / POMOCNIK STOLARZA
– 2 osoby
Wykształcenie: niewymagane
Wymagania: Produkcja mebli.
Staż pracy: 1 rok
Wynagrodzenie: 2100,00 zł brutto,
Zmianowość: system I zmianowy,
7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1043/18, gm. Baranów)
SZWACZKA MASZYNOWA - 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: Szycie elementów materiałów tapicerskich.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 3000-3500 zł
brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana: 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1468/18, gm. Łęka Opat.)

Ogłoszenia

reklamy

do wynajęcia

Korepetycje

lokal handlowo-usługowy
Prywatny Gabinet
o powierzchni
21 m2
wOtolaryngologiczny
sklepie intermarche

z języka polskiego.
Tel. 606 365 377

Paulina Lepka
wlek.
wieruszowie.

Specjalista Otorynolaryngologii

kontakt: 600 959 111.
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

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

TAPICERÓW,
osoby do piankowania
oraz przedstawiciela
handlowego na rynku
krajowym.

OTWARCIE

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

JUŻ OTWARTY!!!

OFERUJEMY TAK¯E:

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

 bolerka  welony

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

 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

POLOmarket Kępno

zatrudni pracowników od zaraz.
Dogodne warunki zatrudnienia,
umowa o pracę, premia
+ dodatek motywacyjny.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

Tel. 518 010 336.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
restauracja
hotel

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Najważniejsze we wspomnieniach jest to,
żeby mieć się, gdzie zatrzymać i tam je wspominać.
Terry Pratchett (z książki Blask fantastyczny)

Szanowni Absolwenci i Sympatycy!
W 2020 r. mija sto lat od powstania szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Do snucia wspomnień – jak twierdzi Terry Pratchett
– potrzebne jest jednak miejsce, dlatego też na obchody tego pierwszego
stulecia proponujemy Państwu naszą szkołę. Już w tym roku podjęliśmy
przygotowania do uroczystych obchodów jubileuszu, ponieważ chcemy
znacząco zaakcentować tę ważną dla społeczności lokalnej rocznicę. Zamierzamy wydać publikację, będącą uzupełnieniem i dopełnieniem monografii z 2010 r. zatytułowanej „Wspomnienie z tamtego wczoraj”, zorganizować konferencję naukową oraz inne ciekawe przedsięwzięcia.
Pragnęlibyśmy, aby ta znacząca rocznica wyeksponowała przede
wszystkim zmiany, jakie zaszły w stuletnim funkcjonowaniu szkół, przygotowujących do pracy w administracji, przemyśle, handlu, rzemiośle i
służbie zdrowia. Realizacja tych zadań wymaga znacznych nakładów finansowych, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na konto
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.

ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Nr rachunku bankowego
04 8413 0000 0022 6295 2000 0001 SBL O/Kępno
Z dopiskiem: „100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w Kępnie”
Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonych
inicjatyw i będzie wkładem w rozwój oraz edukację następnych pokoleń.
Z wyrazami szacunku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Dyrektor Bogumiła Drobina
Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Nowacki
zsz1-kepno@oswiata.org.pl
Komitet Obchodów Jubileuszu
Tel. 62 78 299 00

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

reklamy

PODZIĘKOWANIE

Składam serdeczne
podziękowania Wyborcom,
którzy zaufali mojej osobie
i oddali na mnie swój głos
w wyborach samorządowych
do Rady Miejskiej w Kępnie
21 października 2018 r.
Zapewniam, że będę
pracował dla wspólnego
dobra mieszkańców
naszego Miasta
i Gminy Kępno.
Z wyrazami szacunku
Sylwester Lewek

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Anna H. Niemczynow - „Zostań ile chcesz”
Kobieta z przeszłością i mężczyzna po przejściach, prawie jak w piosence Osieckiej.
Piękna, mądra, utalentowana i świetnie zorganizowana Alicja zdaje się być perfekcjonistką. Tymczasem w środku jest rozbitą na milion kawałków zawiedzioną i oszukaną kobietą,
próbującą na nowo zbudować jak najlepszy świat dla siebie i ukochanego dziecka. Również
Maciej wydaje się człowiekiem, któremu nic nie brakuje. Jednak za zamkniętymi drzwiami ogromnego domu, każdego dnia zmaga się z doświadczeniem odrzucenia, podwójnej
zdrady i oszustwa. Pewnego dnia ich drogi się krzyżują. Czy przygnieceni bagażem złych
doświadczeń spróbują pokonać wzajemną nieufność? Czy miłość, o której oboje marzą,
ma szansę się spełnić? Czy warto zaufać słowom: zostań ile chcesz?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Manula Kalicka - „Koniec i początek”
Jesień 1944. Tuż po upadku Powstania w podwarszawskich Włochach spotykają się
trzy młode kobiety: Irenka, przedwojenna tancerka kabaretowa, Zośka, studentka architektury i Helenka, prosta dziewczyna z ubogiej wioski. Żadna z nich nie ma już rodziny;
postanawiają trzymać się razem, wspierają się jak siostry i wspólnie walczą z demonami
przeszłości. Są zaradne, energiczne i z uporem dążą do celu. Każda ma swoją tajemnicę,
każda próbuje ułożyć sobie życie w tych trudnych, dramatycznych czasach. Otaczająca
je rzeczywistość nie jest łatwa, walka o przetrwanie, ciągły strach, ścieranie się nowego
porządku ze starym – wszystko to nie sprzyja młodzieńczym wzlotom i westchnieniom.
A jednak... Historie, ludzie i zdarzenia które opisuje autorka są zawsze prawdziwe, w nie
wpleceni są fikcyjni bohaterowie. Dlatego powieść jak zwykle u Manuli Kalickiej, płaczemy i śmiejemy się na przemian, by na końcu zapytać – co dalej?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Scott Kelly - „Nieziemskie wyzwanie. Rok w kosmosie,
życie pełne odkryć”
Scott Kelly – weteran lotów kosmicznych i amerykański rekordzista w liczbie dni spędzonych w kosmosie, ma za sobą przeżycia, którymi może się poszczycić bardzo niewielu.
Jego życzliwość, poczucie humoru i determinacja dają o sobie znać, gdy wspomina swoje
dziecięce lata spędzone w New Jersey i młodzieńczą inspirację, która zapoczątkowała oszałamiającą karierę. Objawiają się one także wtedy, gdy przyznaje się do wiary w to, że naszym następnym – niewyobrażalnie trudnym
krokiem w kosmos – będzie Mars.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 44
SPONSORZY NAGRÓD:

Zapraszamy do składania tekstów
do czwartego tomu Rocznika

Muzeum Ziemi Kępińskiej serdecznie zaprasza do zgłaszania
tekstów do IV tomu Rocznika Muzeum Ziemi Kępińskiej
poświęconych historii i kulturze miasta i regionu.
Teksty o długości nieprzekraczającej 1 arkusza wydawniczego
(40 tys. znaków ze spacjami) prosimy przesyłać w wersji elektronicznej
na adres muzeum@muzeumkepno.pl do 16 listopada 2018 r.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 7 listopada 2018 r.

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

1. Anna H. Niemczynow - „Zostań ile chcesz”,
2. Manula Kalicka - „Koniec i początek”,
3. Scott Kelly - „Nieziemskie wyzwanie.
Rok w kosmosie, życie pełne odkryć”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 43 nagrody otrzymuj¹:

M. Nikodem (Mnichowice), K. Wawrzyniak (Domanin).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Księżyc w koniunkcji zmusi Cię do wytężonej
pracy i zadbania o bliskich i kolegów. Dzięki temu
wyciszysz nerwy. Po piątku Luna już w sekstylu
sprzyja wyjazdom, zakupom i flirtom.

Byk 21 IV – 21 V
Pełnia w Twoim znaku kusi przyjemnościami!
Najpierw jednak dotrzymaj obietnic złożonych
bliskim, by nikt się nie obraził, a potem szalej.
Czas spełniać marzenia!

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Przy Szpitalu” - 1.11.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 2.11.2018 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 3.11.2018 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 4.11.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 5.11.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 6.11.2018 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 7.11.2018 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zrelaksujesz się. Mars w trygonie pomaga zrobić
porządki i zakupy szybciej niż planowałeś. Pieniądze też będą płynąć, więc nie licz każdej złotówki. Księżyc zachęca do kolejnych wyjazdów!

Rak 23 VI – 22 VII
Będziesz kreatywny i wygadany, ale postaraj się
więcej słuchać innych. Ktoś odkryje się przed
Tobą, pomoże coś zrozumieć. Dodatkowo Słońce poprowadzi Cię w niezwykłe miejsca.

Lew 23 VII – 22 VIII
Mars i Merkury to ciekawość i bystrość, ale i nerwy. A może czas na jesienne porządki? Jeśli pozbędziesz się zaległości i popsutych gratów, to
świat wyda Ci się przyjaźniejszy.

Panna 23 VIII – 22 IX
Z Merkurym w sekstylu będziesz pomysłowa i przebojowa. Od wtorku Słońce w sekstylu
przyniesie więcej okazji, by zabłysnąć, zarobić,
kogoś oczarować. Ale nie bądź krytyczna wobec
mniej lotnych.

Waga 23 IX – 23 X
Słońce w czwartek opuści Twój znak, ale Mars
w trygonie nadal sprzyja pilnym zadaniom. Ludzie będą Cię prosić o rady. Ale nie bierz na siebie wszystkich ich problemów – osłabią Cię.

6.
7.

Gabinet chirurgiczny
Wojciech Żółtaszek
Czwartki od 16:00 / tel. 508 139 409.
Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Wtorek od 16:00 / tel. 501 508 670.

Dzięki Słońcu w sekstylu będziesz wiedział,
czego chcesz, a Merkury w sekstylu przyniesie
inspiracje. Z planetami łatwiej ominiesz pułapki,
jakie czyhają na każdym kroku.

Wodnik 20 I – 18 II
Od środy unikaj ryzyka, Mars w koniunkcji i opozycja Słońca budzą ambicję i siłę. Używaj ich
roztropnie. Od soboty Luna w trygonie pomoże
odstresować się wśród bliskich.

Ryby 19 II – 20 III
Słońce pomaga rozwijać talenty i odkrywać
pasje. Nie bój się zmian, ludzie będą do Ciebie
przyjaźnie nastawieni. A Wenus, Merkury i Jowisz wróżą więcej okazji do zabawy i miłości.

Najwyższa jakość
Przystępne ceny
Transport gratis

KONTAKT: 698 235 817.

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
lek. med. Ma³gorzata
Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie

przyjmuje w œrody
od 17.00 do 18.30,

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

693 112 263.

Rejestracje telefoniczne:

ZATRUDNI

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

TAPICERÓW

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

tel.:

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Koziorożec 22 XII – 19 I

OFERUJE:
- węgiel brunatny 370 zł/t,
- węgiel kamienny:
kostka 990 zł/t,
miał z groszkiem 750 zł/t,
orzech 860 zł/t,
ekogroszek 900 zł/t,
ekogroszek Czeski 540 zł/t,
- nawozy sztuczne,
SKUPUJE: złom.

Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Podejmuj ważne decyzje, nie bój się zmian. Ze
Słońcem zyskasz masę pozytywnej energii,
a jeszcze Wenus, Jowisz i Merkury podkręcą
ambicję. Znajdź czas na randki i sztukę.

Rozwijaj ezoteryczne pasje, a przy okazji poznasz siebie i zrozumiesz motywacje innych.
W weekend opozycja Księżyca zachęca do pomagania najbliższym.

Zbigniew Samulski

Trębaczów 146, 63-642 Perzów

Kępno, ul. Sienkiewicza 52

Skorpion 24 X – 21 XI

Strzelec 22 XI – 21 XII

Firma EKOSAM
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Region

gmina

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!

Firma IDŹCZAK-MEBLE
zatrudni:

- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy do montażu
i piankowania stelaży tapicerskich
- Informatyka
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn i kobiety do przyuczenia
- Elektryka maszyn.
Więcej informacji dostępnych w siedzibie firmy:
Łęka Opatowska, ul. Kępińska 5 lub pod numerem telefonu: 509 877 122.
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Adabet24 też gra z Polonią

NASI

w LIGACH
Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1

11. kolejka | jesień 2018
Amiens SC – FC Nantes – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: 79-90 minuta
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

13. kolejka | jesień 2018
Pogoń Szczecin – Lech Poznań – 3:0 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

13. kolejka | jesień 2018
Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: 45-90 minuta
Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

13. kolejka | jesień 2018
Miedź Legnica – Śląsk Wrocław – 0:5 (0:4)
NA BOISKU: 1-74 minuta
Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna I Liga

16. kolejka | jesień 2018
GKS Jastrzębie – GKS Tychy – 1:1 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Miłosz Trojak (Stomil Olsztyn)
Fortuna I Liga

Firma Adabet24 już od ponad roku wspiera kępińską Polonię. Na jednym z ubiegłotygodniowych treningów przedstawiciel firmy Robert Królikowski przekazał na ręce drużyny komplet dresów, które stanowią niezbędny element wyposażenia każdego zawodnika. To kolejny prezent ufundowany przez sponsorów kępińskiego klubu. W marcu br. jedno z
największych i liczących się w regionie biur podróży zakupiło na potrzeby pierwszej drużyny torby sportowe.

FOT: archiwum

Jeden z przedsezonowych faworytów został mistrzem jesieni w grupie trzeciej najniższej klasy rozgrywkowej w
okręgu kaliskim. Pierwsza część sezonu zakończyła się w minioną niedzielę

16. kolejka | jesień 2018
Stomil Olsztyn – Garbarnia Kraków – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

13. kolejka | jesień 2018
Ślęza Wrocław – Piast Żmigród – 3:1 (1:1)
NA BOISKU: 90-93 minuta
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

13. kolejka | jesień 2018
Mieszko Gniezno – Bałtyk Gdynia – 4:1 (4:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Tobiasz Jarczak (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

13. kolejka | jesień 2018
Ślęza Wrocław – Piast Żmigród – 3:1 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Wiktor Łuczak (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

13. kolejka | jesień 2018
Ruch Zdzieszowice – Agroplon Głuszyna – 3:2 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Słupianek (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

Lilia przypieczętowała mistrzostwo jesieni
Niedzielne mecze na boiskach w Kierznie, Mikorzynie, Ostrówcu, Dębnicy i Biskupicach Zabarycznych (tam swoje mecze rozgrywa Lilia Mikstat)
zakończyły dziewiątą kolejkę w grupie trzeciej Kaliskiej Klasy B, równocześnie był to też finisz rundy jesiennej. Mistrzem jesieni zostali piłkarze
z Mikstatu, którzy jesienią zmiażdżyli wręcz konkurencje. Lilia odniosła komplet dziewięciu zwycięstw. Na półmetku sezonu Lilia lideruje wyraźnie przed resztą drużyn z grupy pościgowej. Drużyna z Mikstatu zasłużenie sięgnęła po mistrzostwo jesieni. Piłkarze Lilii spośród wszystkich
B-klasowych ekip grali najrówniej. Trudno też powiedzieć, by w jakimkolwiek momencie rundy jesiennej w drużynie mistrza jesieni można było
mówić o kryzysie. Zmagania w grupie trzeciej zakończy oficjalnie zaległe spotkanie szóstej kolejki, w którym Masovia Kraszewice zagra przed
własną publicznością z rezerwami Polonii Kępno (godz. 11:00).

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Coraz bliżej rozstrzygnięć na półmetku rozgrywek
ligowych. Kępiński
Tygodnik

13. kolejka | jesień 2018
Ruch Zdzieszowice – Agroplon Głuszyna – 3:2 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

14. kolejka | jesień 2018
RKS Radomsko – Pogoń Zduńska Wola – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: 1-78 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 i 2:0
w 28. i 47. minucie
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Sport

piłka nożna

Fortuna I Liga
16. kolejka | jesień 2018
GKS Katowice – Warta Poznań . ...............– 0:2
Stomil Olsztyn – Garbarnia Kraków .........– 1:0
Odra Opole – Podbeskidzie .....................– 0:1
Raków Częstochowa – Sandecja Nowy Sącz .– 2:0
Chrobry Głogów – Bytovia Bytów . ...........– 0:0
Termalica Nieciecza – Stal Mielec . ...........– 1:2
GKS 1962 Jastrzębie – GKS Tychy ...........– 1:1
Puszcza Niepołomice – Wigry Suwałki . ....– 1:1
Chojniczanka – ŁKS Łódź . .......................– 1:2
1. RKS Raków Częstochowa
16 33 22:8
2. ŁKS Łódź
16 28 21:13
3. MKS Sandecja Nowy Sącz 16 27 17:11
4. MKS Puszcza Niepołomice 16 24 20:21
5. GKS 1962 Jastrzębie
16 24 18:17
6. OKS Odra Opole
16 23 25:20
7. Podbeskidzie Bielsko-Biała 16 23 23:19
8. MKS Bytovia Bytów
16 23 25:18
9. MZKS Chrobry Głogów
16 23 14:12
10. FKS Stal Mielec
16 22 15:12
11. Chojniczanka 1930 Chojnice 16 22 24:22
12. KS Warta Poznań
16 20 15:20
13. SKS Wigry Suwałki
16 19 18:24
14. GKS Tychy
16 17 18:20
15. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 16 16 23:29
16. OKS Stomil Olsztyn
16 15 14:19
17. RKS Garbarnia Kraków
16 12 12:29
18. GKS Katowice
16 12 11:21
II Liga
16. kolejka | jesień 2018
Widzew Łódź – GKS Bełchatów ................– 0:0
ROW 1964 Rybnik – Rozwój Katowice .....– 0:2
Błękitni Stargard – Ruch Chorzów . ..........– 3:1
Siarka Tarnobrzeg – Radomiak Radom . ..– 0:2
Resovia Rzeszów – Olimpia Elbląg ...........– 2:0
Pogoń Siedlce – Skra Częstochowa . .........– 0:1
Górnik Łęczna – Stal Stalowa Wola ..........– 2:0
Elana Toruń – Olimpia Grudziądz ............– 2:2
Gryf Wejherowo – Znicz Pruszków ...........– 5:2
1. RTS Widzew Łódź
16 37 31:11
2. TKP Elana Toruń
16 31 25:13
3. RKS Radomiak 1910 Radom 15 27 29:10
4. GKS Bełchatów
16 26 17:9
5. GKS Górnik Łęczna
16 26 28:25
6. GKS Olimpia Grudziądz
16 25 28:20
7. ZKS Stal Stalowa Wola
16 23 25:22
8. MKS Znicz Pruszków
16 21 23:26
9. CWKS Resovia Rzeszów
16 20 23:28
10. KP Błękitni Stargard
15 20 17:18
11. WKS Gryf Wejherowo
16 19 22:28
12. KS Siarka Tarnobrzeg
16 18 14:24
13. KS Ruch Chorzów
16 18 22:22
14. KS Skra Częstochowa
16 17 13:25
15. KS Rozwój Katowice
16 16 17:30
16. KS ROW 1964 Rybnik
16 16 13:18
17. MKP Pogoń Siedlce
16 14 10:23
18. ZKS Olimpia Elbląg
16 14 10:23
III Liga Grupa 2
13. kolejka | jesień 2018
KKS Kalisz – Wda Świecie ........................– 3:1
Lech II Poznań – Świt Skolwin-Szczecin ....– 5:2
Bałtyk Koszalin – Jarota Jarocin . ............– 6:2
Pogoń II Szczecin – Chemik Bydgoszcz . ...– 2:0
Mieszko Gniezno – Bałtyk Gdynia ...........– 4:1
KP Starogard Gdański – Radunia Stężyca .– 0:1
Polonia Środa – Wierzyca Pelplin . ...........– 3:0
Gwardia Koszalin – Górnik Konin ............– 0:4
Sokół Kleczew – Kotwica Kołobrzeg .........– 1:2
1. KS Radunia Stężyca
13 30 27:9
2. KKS Kalisz
13 29 26:12
3. MKS Mieszko Gniezno
13 27 35:18
4. KS Sokół Kleczew
13 26 23:17
5. KKS Lech II Poznań
12 26 27:13
6. KP Starogard Gdański
13 25 22:8
7. MKP Kotwica Kołobrzeg
13 24 23:19
8. SKS Bałtyk Gdynia
13 23 23:14
9. KS Polonia Środa Wlkp.
13 22 20:17
10. KKPN Bałtyk Koszalin
13 15 23:31
11. KS Górnik Konin
12 14 16:16
12. KS Gwardia Koszalin
13 13 14:23
13. JKS Jarota Jarocin
13 12 10:19
14. KS Świt Skolwin-Szczecin 13 12 8:18
15. KS Wierzyca Pelplin
13 8 16:29
16. KS Wda Świecie
13 7 16:29
17. MKS Pogoń II Szczecin
13 7 11:28
18. BKS Chemik Bydgoszcz
13 6 12:32
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Kolejna, już szósta porażka kępnian w tym sezonie
stała się faktem. Nie pomogło własne boisko, a o porażce z wągrowiecką Nielbą zadecydował niemrawy początek drugiej połowy. Zespoły powoli zbliżają się do półmetka, a na
najlepszej drodze do jego mistrzostwa jest aktualny lider z Trzcianki
FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i tabele

Wyniki 15. kolejki
KKS Polonia Kępno
MKS Nielba Wągrowiec

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Mateusz Piechowiak - 51’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola
(Adrian Holak - 85’), Witold Kamoś, Mikołaj Jędrzejewski, Remigiusz Hojka, Bernard
Fai Ndukong (Kacper Skupień - 87’), Miłosz
Konieczny (Michał Górecki - 60’), Wojciech
Drygas (Borys Wawrzyniak - 75’), Łukasz
Walczak, Piotr Cierlak, Filip Latusek. Trener:
Bogdan Kowalczyk.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
KS Sokół Pniewy
2 (1)

Bramki: 0:1 Bartosz Kostrzyński - 27’,
1:1 Łukasz Wiącek - 75’, 1:2 Dominik
Rusinek - 77’.

KP Obra 1912 Kościan
1 (1)
TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 0 (0)
Bramka: 1:0 Jakub Płotkowiak - 35’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 1 (0)
LKS Gołuchów
0 (0)
Bramka: 1:0 Łukasz Cyruk - 65’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (0)
MLKP Warta Międzychód 1 (0)

Własne boisko Polonii
nie pomogło
Piłkarze z Alei Marcinkowskiego nie wykorzystali atutu własnego boiska. Podopieczni
Bogdana Kowalczyka liczyli na czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu, bo w przypadku wygranej wskoczyliby na czwarte miejsce w tabeli. Zamiast tego zgubili punkty, przegrywając przed własną publicznością 0:1 (0:0) z Nielbą Wągrowiec. Do zakończenia rundy
jesiennej pozostały cztery kolejki. Coraz bliżej mistrzostwa półmetka jest Lubuszanin
Trzcianka. Aktualny lider czwartoligowych rozgrywek ograł LKS Gołuchów i do czterech
punktów powiększył przewagę nad depczącą mu po piętach Unią Swarzędz.
Przed piętnastą serią gier na zapleczu trzeciej ligi Unia Swarzędz
traciła do liderującego Lubuszanina
zaledwie dwa punkty. Piłkarze ze
Swarzędza gdzieś po cichu liczyli,
że w miniony weekend, przy odrobinie szczęścia, obejmą pozycję lidera.
Unia grała na wyjeździe z Polonią
Leszno, natomiast Lubuszanin podejmował LKS Gołuchów. Lider długo
męczył się z niżej notowanym zespołem z Gołuchowa, ale dopiął swego w
65. minucie. Jak się później okazało
bramka Łukasza Curyka zapewniła
drużynie z Trzcianki cenne zwycięstwo. Tymczasem licząca na potknięcie Lubuszanina Unia Swarzędz nie
była w stanie sprostać Polonii Leszno. Mecz zakończył się podziałem
punktów, który tak naprawdę nie zadowolił żadnej ze stron. Unia powiększyła stratę do prowadzącego Lubuszanina, natomiast leszczynianie w
dalszym ciągu tkwią w środkowej
strefie tabeli. Piętnasta seria gier w
dolnych rejonach tabeli stała pod znakiem meczu o sześć punktów w Krobi pomiędzy ostatnim i przedostatnim zespołem rozgrywek. Miejscowa
Krobianka zmierzyła się z zamykającą tabelę Olimpią Koło. Rozstrzygnięcia pierwszej części meczu zapadły już po trzydziestu minutach.
Jako pierwsi na prowadzenie wyszli
goście z Koła, ale ostatecznie po trafieniach Przemysława Kaczmarka i
Jędrzeja Urbańskiego to miejscowi
schodzili do szatni przy prowadzeniu 2:1. Krótko po wznowieniu gry
drużyna z Krobi prowadziła już 3:1.
Chwilę później kontaktową bramkę

zdobył Bartosz Fret, ale później okazało się, że na więcej drużynę z Koła
stać już nie było. Taki rezultat sprawił, że Krobianka odskoczyła Olimpii na siedem punktów i tym samym
włączyła się do walki o utrzymanie.
Natomiast kolscy piłkarze coraz bardziej pogrążają się w marazmie. Drużyna z Koła zgromadziła - jak dotąd zaledwie pięć punktów. W przypadku
Olimpii należy brać pod uwagę najczarniejszy scenariusz. Może stać się
tak, że w przerwie zimowej drużyna
ta zostanie wycofana z rozgrywek.
Szanse na podreperowanie dorobku
punktowego wykorzystały w sobotę
inne drużyny, walczące o ligowy byt.
Mowa o Klubie Sportowym Opatówek oraz Kotwicy Kórnik. Ci ostatni zdołali dopisać do swego dorobku
zaledwie jeden punkt po remisie z
Orkanem Śmiłowo. Mecz miał niezwykle dramatyczny przebieg. Do
84. minuty gracze Orkanu prowadzili 2:0 i wszystko wskazywało, że
mecz zakończy się dziesiątą porażką
w sezonie drużyny z Kórnika. Tymczasem Kotwica rzutem na taśmę
zdobyła dwie bramki i po niezwykle
emocjonującym finiszu wywiozła jeden punkt z terenu faworyzowanego
Orkanu Śmiłowo. Trzy punkty zanotowali natomiast piłkarze z Opatówka. Beniaminek ograł przed własną
publicznością byłego trzecioligowca,
Centrę Ostrów Wielkopolski 4:2. Podopieczni Mariusza Posadzego objęli
prowadzenie w 23. minucie po
strzale Miłosza Nowickiego. Niestety,
w kolejnych fragmentach lepiej
wyglądali gospodarze. KS Opatówek

Tygodnik Kępiński 1 listopada 2018

zdobył cztery gole, wygrywając
ostatecznie 4:2. O porażce ostrowian
zadecydowała druga część meczu,
w której stracili cztery bramki,
zdobywając przy tym jedną. Równie
fatalnie spisał się drugi z ostrowskich
czwartoligowców. Dla Ostrovii mecz
z Sokołem Pniewy był bardzo ważny. Gospodarze liczyli na zdobycie
kompletu punktów, który poprawiłby sytuację zespołu w tabeli. Tak
się jednak nie stało. W 27. minucie
goście objęli prowadzenie po uderzeniu Bartosza Kostrzyńskiego. Kolejne gole padły po zmianie
stron. Zanim jednak kibice oglądali
bramki, zobaczyliśmy czerwoną
kartkę dla zawodnika gospodarzy.
W 63. minucie po zakończonej akcji Mateusz Ziemiański zupełnie
niepotrzebnie odepchnął bramkarza
rywali. Za to zagranie zobaczył drugą
żółtą i w konsekwencji czerwoną
kartkę. Musiał więc opuścić boisko,
natomiast gospodarze grali w
dziesiątkę. Pomimo braku jednego
zawodnika ostrowianie zdołali odrobić straty. Kwadrans przed końcem,
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
celnym uderzeniem głową popisał
się Łukasz Wiącek. Niestety, radość
w ekipie Ostrovii nie trwała za długo. 120 sekund później goście przeprowadzili szybką akcję. Futbolówka
wpadła pod nogi Dominika Rusinka, który uderzeniem zza linii pola
karnego zdobył drugiego gola. Atutu
własnego boiska nie wykorzystał też
Polonia Kępno, która w meczu na
szczycie podejmowała wągrowiecką
Nielbę. Spotkanie od samego począt-

Bramki: 0:1 Gerard Pińczuk - 48’ (z karnego), 1:1 Adam Majewski - 90+1’.

LZS Orkan Śmiłowo
KSS Kotwica Kórnik

2 (2)
2 (0)

KS Polonia 1912 Leszno
SKS Unia Swarzędz

1 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Jędrzej Wiśniewski - 6’ (z
karnego), 2:0 Mateusz Tatera - 37’, 2:1
Witold Walkowiak - 84’, 2:2 Witold Walkowiak - 86’.
Bramki: 0:1 Paweł Koralewski - 46’, 1:1
Artur Krawczyk - 60’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 (2)
MKS Victoria Września
1 (1)

Bramki: 0:1 Szymon Krawczyński - 23’,
1:1 Zbigniew Zakrzewski - 38’, 2:1 Błażej Telichowski - 42’, 3:1 Jakub Paziewski - 87’.

LZS Krobianka Krobia
MKS Olimpia Koło

3 (2)
2 (1)

Bramki: 0:1 Maciej Rojewski - 18’, 1:1
Przemysław Kaczmarek - 28’, 2:1 Jędrzej Urbański - 30’, 3:1 Aleksander
Woźniak - 51’, 3:2 Bartosz Fret - 53’.

KS Opatówek
4 (0)
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 0:1 Miłosz Nowicki - 23’, 1:1
Konrad Chojnacki - 53’, 2:1 Jakub Budrowski - 57’, 3:1 Grzegorz Kuświk - 59’,
3:2 Tomasz Adamczyk - 61’, 4:2 Stayko
Stoychev - 77’.
Najskuteczniejsi strzelcy
14
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
13
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
11
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
11
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
10
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
9
Krystian Antczak (Unia Swarzędz)
9
Bartłomiej Graczyk (Sokół Pniewy)
9
Filip Latusek (Polonia Kępno)
9
Gerard Pińczuk (Warta Międzychód)
Program 16. kolejki
Sobota, 3 listopada 2018 roku
13:00
Olimpia Koło – Polonia Leszno
13:00 Nielba Wągrowiec – Krobianka Krobia
13:00
Centra Ostrów – LKS Gołuchów
13:00
Unia Swarzędz – Ostrovia Ostrów
14:00
Polonia Kępno – Kotwica Kórnik
14:00
Sokół Pniewy – Tarnovia Tarnowo
14:00
KS Opatówek – Orkan Śmiłowo
14:00
Victoria Września – Obra Kościan
14:00
Warta Międzychód – Lubuszanin
14:00
Zjednoczeni – Pogoń Nowe S.
ku nie było porywającym widowiskiem, ale w pierwszej części lepiej
prezentowali się biało-niebiescy,
którzy częściej stwarzali zagrożenie
pod bramką rywali. Kępnianie jednak niemrawo rozpoczęli drugą część
meczu, a kluczowa dla jego losów
okazała się 51. minuta. Zdobywcą
jedynej i zwycięskiej bramki został
Mateusz Piechowiak.
BAS

Sport

Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> Piłkarze z zaplecza czwartej ligi zbliżają
się do zakończenia rundy jesiennej. Do końca rozgrywek w pierwszej części sezonu
pozostały tylko dwie kolejki. Jak na razie fotel lidera piastuje Victoria Ostrzeszów, ale o
mistrzostwie jesieni zadecydują najbliższe mecze
FOT: Mariusz Kruchowski

IV Liga Grupa Wielkopolska
15. kolejka | jesień 2018
Polonia Kępno – Nielba Wągrowiec . ........– 0:1
Ostrovia Ostrów – Sokół Pniewy ..............– 1:2
Lubuszanin – LKS Gołuchów ....................– 1:0
Polonia Leszno – Unia Swarzędz . ............– 1:1
Obra Kościan – Zjednoczeni . ...................– 1:0
Krobianka Krobia – Olimpia Koło ............– 3:2
KS Opatówek – Centra Ostrów .................– 4:2
Pogoń Nowe S. – Warta Międzychód . ......– 1:1
Orkan Śmiłowo – Kotwica Kórnik . ...........– 2:2
Tarnovia Tarnowo – Victoria Września . ....– 3:1
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 15 34 38:16
2. SKS Unia Swarzędz
15 30 34:19
3. MKS Nielba Wągrowiec
15 30 26:19
4. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 15 28 33:26
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 15 26 32:26
6. KKS Polonia Kępno
15 25 28:24
7. KS Sokół Pniewy
15 25 24:24
8. KP Obra 1912 Kościan
15 24 17:16
9. MKS Victoria Września
15 22 25:19
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 15 21 25:20
11. KS Polonia 1912 Leszno
15 21 20:16
12. LKS Gołuchów
15 20 23:19
13. MLKP Warta Międzychód 15 20 23:24
14. LZS Orkan Śmiłowo
15 19 20:25
15. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 15 17 21:28
16. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 15 16 25:29
17. KS Opatówek
15 14 16:23
18. KSS Kotwica Kórnik
15 12 29:38
19. LZS Krobianka Krobia
15 12 16:40
20. MKS Olimpia Koło
15 5 15:39
Liga Międzyokręgowa Grupa 3
Kalisz-Konin
13. kolejka | jesień 2018
Odolanovia – Orzeł Mroczeń ...................– 0:2
Zieloni Koźminek – Stal Pleszew . ............– 0:2
Victoria Ostrzeszów – Polonus Kazimierz . – 0:0
SKP Słupca – Wilki Wilczyn . ....................– 2:3
Raszkowianka – Tulisia Tuliszków . ..........– 2:1
Astra Krotoszyn – Piast Kobylin ...............– 1:4
GKS Sompolno – Piast Czekanów .............– 2:0
Biały Orzeł – Tur Turek ...........................– 2:0
1. KP Victoria Ostrzeszów
13 34 47:16
2. SKP Słupca
13 30 45:23
3. LZS Orzeł Mroczeń
13 30 38:14
4. KS Stal Pleszew
13 26 32:15
5. MLKS Odolanovia Odolanów 13 24 22:10
6. MGKS Tulisia Tuliszków
13 19 23:29
7. KS Piast Kobylin
13 18 22:21
8. KKS Astra Krotoszyn
13 18 20:28
9. GKS Sompolno
13 17 22:26
10. MKS Tur 1921 Turek
13 17 15:14
11. GKS Wilki Wilczyn
13 15 18:23
12. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 13 15 22:27
13. LKS Raszkowianka Raszków 13 13 15:35
14. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 13 12 19:32
15. LKS Piast Czekanów
13 9 15:32
16. GOS Zieloni Koźminek
13 3 11:41
Kaliska Klasa Okręgowa
13. kolejka | jesień 2018
GKS Rychtal – Victoria Skarszew . ............– 4:0
Korona-Pogoń – Zefka Kobyla Góra ........– 0:2
GKS Grębanin – Victoria Laski .................– 7:0
LZS Doruchów – Olimpia Brzeziny ...........– 2:0
GKS Żerków – Pogoń Trębaczów . ............– 2:0
CKS Zbiersk – WKS Witaszyce ..................– 2:4
LZS Cielcza – Prosna Kalisz . ....................– 2:3
LKS Czarnylas – Barycz Janków P. . .........– 5:1
1. GKS Rychtal
13 33 33:15
2. KLKS Zefka Kobyla Góra
13 29 42:12
3. WKS Witaszyce
13 25 33:20
4. LKS Czarnylas
13 23 35:22
5. GKS Grębanin
13 22 33:16
6. LZS Doruchów
13 22 20:26
7. LZS Pogoń Trębaczów
13 21 17:23
8. KS Victoria Skarszew
13 19 29:28
9. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 13 18 23:21
10. Barycz Janków Przygodzki 12 18 21:19
11. KS Prosna Kalisz
12 16 27:31
12. LZS Cielcza
13 16 21:25
13. LKS Olimpia Brzeziny
13 14 22:27
14. GKS Żerków
13 11 13:25
15. CKS Zbiersk
13 10 16:31
16. LZS Victoria Laski
13 0 8:52
Kaliska Klasa A Grupa 1
11. kolejka | jesień 2018
Grom Golina – Pelikan Nowy Karolew .....– 9:0
Jaskiniowiec Rajsko – Szczyt Szczytniki ...– 4:1
Ogniwo Łąkociny – Gladiatorzy Pieruszyce –. 3:1
Żaki Taczanów – Prosna Chocz ................– 0:2

piłka nożna

Lider
złapał
zadyszkę

MLKS Odolanovia Odolanów 0 (0)
LZS Orzeł Mroczeń
2 (1)

Bramki: 0:1 Kamil Jurasik - 23’, 0:2 Marcin Górecki - 70’.
Orzeł: Rafał Peksa – Dariusz Luźniak, Jakub
Kupczak, Bartosz Moś, Daniel Parzybót, Rafał
Janicki, Miłosz Jędrzejewski, Łukasz Gajewski,
Kamil Jurasik, Kacper Małolepszy, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KKS Astra Krotoszyn
KS Piast Kobylin

1 (0)
4 (1)

SKP Słupca
GKS Wilki Wilczyn

2 (0)
3 (2)

Bramki: 0:1 Mateusz Olikiewicz - 14’,
0:2 Mateusz Olikiewicz - 46’, 0:3 Damian
Ratajczak - 64’, 1:3 Dariusz Reyer - 65’,
1:4 Patryk Kamiński - 77’.
Bramki: 0:1 Krzysztof Brezyna - 26’, 0:2
Kamil Konieczka - 30’, 0:3 Piotr Mroziński - 60’, 1:3 Jakub Woźniak - 89’, 2:3
Kamil Sroka - 90’.

Piłkarze prowadzącej w tabeli grupy trzeciej Ligi Międzyokręgowej Victorii Ostrzeszów po raz
drugi z rzędu nie zdobyli kompletu punktów. Lidera rozgrywek dopadła najwyraźniej zadyszka.
W poprzedniej kolejce ostrzeszowianie przegrali po raz pierwszy w sezonie, a w minioną sobotę
nie potrafili pokonać znajdującego się nad strefą spadkową Polonusa Kazimierz Biskupi. Victoria
zremisowała 0:0, ale utrzymała czteropunktową przewagę nad wiceliderem ze Słupcy. SKP przegrywając na własnym obiekcie z Wilkami Wilczyn, stracił szansę na wykorzystanie potknięcia
lidera i zbliżenia się do niego na jeden punkt.
LZS Godziesze – KS Kościelna Wieś ..........– 5:2
Czarni Dobrzyca – RKS Radliczyce..... – 3:0 wo.
Sokoły Droszew – LKS II Gołuchów . – przełożony
1. LZS Ogniwo Łąkociny
11 33 45:10
2. MLKS Czarni Dobrzyca
11 27 30:9
3. LZS Grom Golina
11 27 43:16
4. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 11 24 35:13
5. LKS II Gołuchów
10 22 32:10
6. LZS Godziesze
11 16 25:23
7. LZS Prosna Chocz
11 16 22:24
8. LZS Szczyt Szczytniki
11 14 28:30
9. PUKS Sokoły Droszew
10 13 26:31
10. KS Jaskiniowiec Rajsko
11 13 18:21
11. UKS Żaki Taczanów
11 9 15:24
12. KS Kościelna Wieś
11 6 18:49
13. RKS Radliczyce
11 4 12:45
14. KS Pelikan Nowy Karolew 11 0 7:51
Kaliska Klasa A Grupa 2
11. kolejka | jesień 2018
LKS Jankowy – OKS Ostrów Wlkp. ...........– 1:3
Płomień Opatów – Sokół Świba . ..............– 3:5
KS Rogaszyce – Ostrovia II Ostrów . .........– 0:4
Wielkopolanin – LZS Czajków ..................– 1:1
Pelikan Grabów – Strażak Słupia . ...........– 0:1
Sokół Bralin – Sulimirczyk . .....................– 4:0
Zawisza Łęka O. ..................................– pauza
1. LZS Strażak Słupia
10 23 23:10
2. LKS Sokół Świba
10 21 33:19
3. LZS Pelikan Grabów
10 20 23:10
4. OKS Ostrów Wlkp.
9 19 18:10
5. KS Rogaszyce
10 17 12:16
6. Zawisza Łęka Opatowska
10 15 12:15
7. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 9 14 21:17
8. LKS Jankowy 1968
11 13 19:30
9. LZS Czajków
10 12 19:19
10. Wielkopolanin Siemianice 11 9 22:28
11. LKS Sokół Bralin
10 8 15:17
12. LZS Płomień Opatów
10 8 14:22
13. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 10 6 12:30
Kaliska Klasa B Grupa 3
9. kolejka | wiosna 2018
LZS Ostrówiec – Polonia II Kępno . ...........– 1:2
Lilia Mikstat – LZS Trzcinica . ...................– 8:2
LZS Mikorzyn – Masovia Kraszewice ........– 2:2
Zryw Kierzno – KS Hanulin . ....................– 3:3
Dąb Dębnica – LZS Siedlików . .................– 3:4
1. LZS Lilia Mikstat
9 27 34:9
2. KS Hanulin
9 17 22:14
3. LZS Siedlików
9 17 27:17
4. LZS Ostrówiec
9 13 21:19
5. LKS Dąb Dębnica
9 10 22:24
6. LZS Zryw Kierzno
9 10 27:29
7. LZS Mikorzyn
9 10 21:26
8. LKS Masovia Kraszewice
8 9 10:15
9. KKS Polonia II Kępno
8 7 11:24
10. LZS Trzcinica
9 4 14:32

Wyniki 13. kolejki

Trzynasta kolejka gier na zapleczu czwartej ligi nie była zbyt szczęśliwa dla kilku faworytów. Wyższość niżej notowanych zespołów
uznać musiały między innymi SKP
Słupca czy Tur Turek. Gracze Tura
przegrali dość niespodziewanie z niżej notowanym Białym Orłem Koźmin Wielkopolski. Przed niedzielnym spotkaniem z Turem piłkarze
walczącego o utrzymanie Białego
Orła wzięliby punkt w ciemno. Tymczasem po meczu koźminianie schodzili z boiska z kompletem punktów.
Od początku meczu drużyna z Koźmina Wielkopolskiego cofnęła się na
własną połowę, szukając szans po
stałych fragmentach gry bądź szybkich kontratakach, w których główną rolę odgrywał Fabian Wosiek.
Przyjezdni mieli optyczną przewagę
i byli bliscy objęcia prowadzenia.
Zawsze jednak w porę interweniowali koźmińscy defensorzy lub dobrze w bramce spisywał się Patryk
Szulc. To sprawiło, że po pierwszych
trzech kwadransach utrzymywał się
bezbramkowy remis. Po zmianie
stron w dalszym ciągu atakowali
goście i robili to z jeszcze większym
animuszem. W kierunku bramki
miejscowych sunął atak za atakiem,
tymczasem goście coraz bardziej
zaczęli zapominać o zabezpieczaniu
dostępu do własnej bramki. Wykorzystali to koźminianie, którzy w
ciągu kilku minut zadali dwa ciosy.
Najpierw po podaniu Mateusza Lisa
piłkę do siatki wpakował głową Fabian Wosiek, a później bramkarza
Tura pokonał Wojciech Kamiński,
wykorzystując prostopadłe zagranie z głębi pola. Piłkarze Tura niemal do ostatnich sekund walczyli o
odrobienie strat, lecz nie potrafili
stworzyć ku temu dogodnej sytuacji.
Dzięki trzem punktom drużyna z
Koźmina Wielkopolskiego opuściła
strefę spadkową, ale sytuacja byłego czwartoligowca w dalszym ciągu
jest nie do pozazdroszczenia. Koźminianie mają obecnie trzy oczka
przewagi nad przedostatnim w
stawce Piastem Czekanów, który w
ostatniej kolejce nie sprostał na wy-

jeździe GKS-owi Sompolno. Jednym z ciekawszych spotkań podczas
minionego weekendu było derbowe
starcie Astry Krotoszyn z Piastem
Kobylin. Mecz zakończył się dość
niespodziewanie wysokim triumfem graczy z Kobylina, dla których
było to czwarte zwycięstwo z rzędu.
Wynik spotkania otworzył Mateusz
Olikiewicz. W 14. minucie napastnik Piasta posłał atomowe uderzenie wprost pod poprzeczkę bramki
Astry. Na początku drugiej odsłony
Mateusz Olikiewicz ponownie wpisał się na listę strzelców, pakując
piłkę do siatki po dośrodkowaniu z
lewego skrzydła. W 64. minucie po
odbiorze Patryka Kamińskiego piłka trafiła do Dominika Sneli, który
prostopadłym podaniem uruchomił
Damiana Ratajczaka, a ten znalazł
się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i nie zmarnował okazji. Minutę
później gospodarze odpowiedzieli
kontaktową bramką. Po dośrodkowaniu Oliwiera Kuszaja z rzutu rożnego bramkarza Piast strzałem głową pokonał Dariusz Reyer. Chwilę
później doświadczony zawodnik
Astry mógł zdobyć drugą bramkę,
lecz obrońcy Piasta wybili piłkę z linii bramkowej. Gdy gospodarze tak
ambitnie dążyli do zdobycia kolejnych bramek zostali skarceni. W 77.
minucie Patryk Kamiński pozbawił
złudzeń krotoszynian, wykorzystując sytuację sam na sam z golkiperem. Czwarte ligowe zwycięstwo z
rzędu pozwoliło piłkarzom Piasta
wspiąć się na siódme miejsce w tabeli. Tymczasem odmienne nastroje
towarzyszą graczom z Ostrzeszowa.
Lidera rozgrywek najwyraźniej dopadła zadyszka, bowiem Victoria po
raz drugi z rzędu nie zdołała zdobyć
kompletu punktów. W poprzedniej
kolejce ostrzeszowianie doznali bolesnej i zarazem pierwszej porażki
w sezonie. W sobotę z kolei Victoria
zremisowała bezbramkowo z Polonusem Kazimierz Biskupi. Potknięcie lidera wykorzystał Orzeł Mroczeń, który wygrał swoje spotkanie
w Odolanowie i do czterech punktów zmniejszył stratę do prowadzą-

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 (0)
MKS Tur 1921 Turek
0 (0)

Bramki: 1:0 Fabian Wosiek - 48’, 2:0
Wojciech Kamiński - 54’.

GKS Sompolno
LKS Piast Czekanów

2 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Damian Kotkowski - 48’, 2:0
Mateusz Ławniczak - 85’.

LKS Raszkowianka Raszków 2 (0)
MGKS Tulisia Tuliszków
1 (0)

Bramki: 1:0 Szymon Nowicki - 71’, 2:0
Patryk Adamski - 79’, 2:1 Stanisław Mikołajczyk - 90+2’.

GOS Zieloni Koźminek
KS Stal Pleszew

0 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Tomasz Zawada - 37’, 0:2
Jacek Pacyński - 90’.

KP Victoria Ostrzeszów
0
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0

Najskuteczniejsi strzelcy
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
Patryk Adamski (Raszkowianka)
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
Szymon Szczęsny (SKP Słupca)
Program 14. kolejki
Sobota, 3 listopada 2018 roku
14:00 Orzeł Mroczeń – Victoria Ostrzeszów
14:00
Tur Turek – SKP Słupca
14:00
Zieloni Koźminek – Biały Orzeł
14:00
Tulisia Tuliszków – Astra Krotoszyn
14:00
Wilki Wilczyn – Piast Czekanów
Niedziela, 4 listopada 2018 roku
14:00
Stal Pleszew – Polonus Kazimier
14:00
Piast Kobylin – Odolanovia
14:00
GKS Sompolno – Raszkowianka
19
16
15
15
11
10
9
9
9

cych ostrzeszowian. Przedostatnia
seria gier na zapleczu czwartej ligi
będzie stała pod znakiem szlagierowego meczu w Mroczeniu pomiędzy
trzecim w stawce Orłem a liderem
rozgrywek.
BAS

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

rozmaitości
wyniki i TABELE
ROZGRYWEK
MŁODZIEŻOWYCH
Centralna Liga Juniorów U-19
13. kolejka | jesień 2018
Górnik Zabrze – Legia Warszawa ............– 2:1
Ruch Chorzów – Wisła Kraków . ...............– 1:0
Zagłębie Lubin – Motor Lublin .................– 0:1
Jagiellonia Białystok – Elana Toruń .........– 4:3
Cracovia – Pogoń Szczecin . .....................– 1:1
GKS Bełchatów – Śląsk Wrocław ..............– 0:2
Korona Kielce – Escola Varsovia . .............– 2:3
Arka Gdynia – Lech Poznań .........– przełożony
1. MKS Korona Kielce
13 29 30:14
2. MKS Pogoń Szczecin
13 27 29:13
3. KGHM Zagłębie Lubin
13 26 23:12
4. KP Legia Warszawa
12 22 25:13
5. KKS Lech Poznań
12 21 29:17
6. Wisła Kraków SA
13 21 13:8
7. WKS Śląsk Wrocław
13 19 31:32
8. FCB Escola Varsovia Warszawa 12 19 27:26
9. MZKS Arka Gdynia
12 15 18:21
10. MKS Cracovia SSA
13 14 25:28
11. Jagiellonia Białystok
13 14 21:27
12. LKP Motor Lublin
13 14 15:23
13. KS Górnik Zabrze
13 14 21:25
14. KS Ruch Chorzów
13 10 21:33
15. TKP Elana Toruń
13 9 14:28
16. GKS Bełchatów
13 9 9:31
Centralna Liga Juniorów U-17
Grupa B
11. kolejka | jesień 2018
Warta Poznań – Błękitni Wronki . ............– 1:1
Lechia Gdańsk – CWZS Bydgoszcz . ..........– 0:0
FASE Szczecin – Arka Gdynia . .................– 1:1
Lech Poznań – Pogoń Szczecin . ...............– 2:3
1. MKS Pogoń Szczecin
11 22 31:13
2. KS Lechia Gdańsk
10 21 26:10
3. KKS Lech Poznań
10 20 26:16
4. KS Warta Poznań
11 17 17:15
5. MZKS Arka Gdynia
11 15 17:15
6. FASE Szczecin
11 8 12:20
7. MKS Błękitni Wronki
8 4 8:18
8. CWZS Bydgoszcz
10 2 5:35
Wielkopolska Liga Juniora Starszego A1
Grupa 2
12. kolejka | jesień 2018
Stal Pleszew – Polonia Środa ...................– 3:0
KKS Kalisz – Jarota Jarocin .....................– 1:5
Polonia Leszno – Krobianka Krobia .– przełożony
Górnik Konin – Rawia Rawicz .......– przełożony
1. KS Polonia 1912 Leszno
11 30 60:11
2. JKS Jarota Jarocin
12 22 39:18
3. KKS Kalisz
11 22 49:18
4. LZS Krobianka Krobia
11 18 26:26
5. KS Stal Pleszew
12 17 20:29
6. KS Górnik Konin
10 14 26:21
7. KP Rawia Rawicz
11 4 7:61
8. KS Polonia Środa Wlkp.
12 3 16:59
Wielkopolska Liga
Juniora Starszego A2
1. kolejka | jesień 2018
Kania Gostyń – Korona Zakrzewo . ..........– 2:0
5. kolejka | jesień 2018
Ostrovia Ostrów – Zjednoczeni ................– 1:3
1. KSS Kotwica Kórnik
9 21 21:10
2. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 9 16 15:13
6. MKS Kania Gostyń
9 16 13:11
3. KS Korona Zakrzewo
9 16 26:16
4. CKS Sparta Konin
9 15 17:19
5. MUKS Marcinki Kępno
9 14 32:24
7. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 9 14 22:16
8. KS Sokół Kleczew
9 9 20:20
9. UKS Lider Swarzędz
9 6 13:37
10. KP Obra 1912 Kościan
9 4 11:24
Wielkopolska Liga
Trampkarza Młodszego C2 Grupa 2
12. kolejka | jesień 2018
Marcinki Kępno – Ostrovia Ostrów ...........– 7:1
Warta Poznań – AT Krotoszyn .................– 9:0
KKS Kalisz – SKP Słupca ..........................– 5:3
Victoria Września – Górnik Konin ............– 2:2
1. KS Warta Poznań
12 31 55:4
2. KS Górnik Konin
12 25 49:20
3. MUKS Marcinki Kępno
12 24 46:30
4. MKS Victoria Września
12 17 28:28
5. AT Krotoszyn
12 16 22:40
6. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 12 14 27:37
7. KKS Kalisz
12 8 18:43
8. SKP Słupca
12 4 11:54
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Piłka ręczna >>> Maciej Grygier z medalem i odznaką
za zasługi dla piłki ręcznej. Kępnianin znalazł się wśród
gości jubileuszowej gali z okazji 100-lecia piłki ręcznej w
Polsce

Gala 100-lecia piłki ręcznej,
Kępno docenione
W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyły się uroczystości związane z obchodami 100-lecia piłki ręcznej w Polsce. W
piątkowej uroczystości udział wzięło wiele znakomitych osobistości
ze świata piłki ręcznej, sportu, biznesu i polityki. Nie mogło zabraknąć wybitnych, byłych i obecnych, reprezentantów Polski, trenerów
oraz sędziów. Ze sceny wyróżniono także miasto Kępno, uznając
je za jedno z bardziej zasłużonych małych ośrodków dla rozwoju i
promowania młodzieżowego szczypiorniaka. Szefowie polskiej piłki
ręcznej podziękowali i wyróżnili Macieja Grygiera, który przez lata
tworzył dla tej dyscypliny tak dobry klimat w naszym mieście.

W miniony piątek, w warszawskim Teatrze Wielkim odbyła się
uroczysta gala z okazji 100-lecia
piłki ręcznej w Polsce. W uroczystości udział wzięło wiele znakomitych
osobistości ze świata piłki ręcznej,
sportu, biznesu i polityki. Nie mogło
zabraknąć wybitnych, byłych i obecnych, reprezentantów Polski, trenerów oraz sędziów. Rolę gospodarza
imprezy pełnił prezes Związku Piłki
Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki, który powitał zebranych gości

w towarzystwie dyrektora Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej, Waldemara Dąbrowskiego. W swym
wystąpieniu Andrzej Kraśnicki nawiązał do bogatej i pełnej sukcesów
historii występów polskich szczypiornistek i szczypiornistów na międzynarodowych arenach, mówił też o
wyzwaniach czekających rodzinę piłki ręcznej w niedalekiej przyszłości.
– Dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w budowę polskiej piłki
ręcznej – podkreślał prezes Związku

Piłki Ręcznej w Polsce. Te podzię- przez Macieja Grygiera od 2007 roku
kowania były skierowane również spotkań najlepszych polskich zawodw kierunku Kępna, bowiem nasze niczek i zawodników, wielokrotnych
miasto zostało wyróżnione ze sce- reprezentantów Polski, olimpijczyny Teatru Wielkiego. Kępno zostało ków, których certyfikaty umieszczabowiem uznane, z jedno z bardziej ne były w Galerii Gwiazd. W 2007
zasłużonych dla rozwoju i promowa- roku Maciej Grygier inspirował też
nia młodzieżowego szczypiorniaka. utworzenie drużyny seniorek, która
Gospodarze gali podziękowali nasze- w kolejnych latach z dużymi sukcesamu miastu i obecnemu podczas gali mi występowała na parkietach pierwMaciejowi Grygierowi, który
przez kilkadziesiąt lat tworzył
dla piłki ręcznej tak dobry
klimat w Kępnie. Dokonania i
zasługi Macieja Grygiera zostały docenione, a następnie
uhonorowane miejscem w oficjalnej publikacji Władysława
Zieleśkiewicza, wydanej z
okazji 100-lecia piłki ręcznej w
Polsce. Propagator tej dyscypliny w naszym mieście otrzymał
również pamiątkowy medal z
okazji jubileuszu oraz odznakę Związku Piłki Ręcznej w
Polsce. – Nie ma co ukrywać,
że była to bardzo podniosła i
zarazem wzruszająca chwila. Już samo znalezienie się
w tym gronie było ogromnym
wyróżnieniem. Cieszę się, że
nasze miasto poprzez moją
osobę zostało uhonorowane
za te wszystkie lata ciężkiej
pracy na rzecz piłki ręcznej
– powiedział Maciej Grygier.
Przypomnijmy, że kępiński
ambasador piłki ręcznej urodził się 30 marca 1951 roku. W
latach 1968-176 był on zawodnikiem Polonii Kępno, następ- Podczas jubileuszowej gali szefowie polskiej piłki
nie od 1976 roku organizato- ręcznej podziękowali i wyróżnili Macieja Grygiera,
rem ogólnopolskiego turnieju który przez lata tworzył dla tej dyscypliny tak
piłki ręcznej w Kępnie, a od dobry klimat w naszym mieście. Postać kępnianina
znalazła się też w oficjalnej publikacji wydanej
2006 turnieju mikołajkowego. z okazji 100-lecia piłki ręcznej
W swojej wieloletniej działalności Maciej Grygier był też orga- szej ligi. W swojej dotychczasowej
nizatorem Europejskiego Dnia Piłki działalności na rzecz sportu Maciej
Ręcznej w naszym mieście (1994 rok) Grygier był odznaczany między inoraz współinicjatorem budowy hali nymi Brązowym Krzyżem Zasługi,
widowiskowo-sportowej w Kępnie, Odznaką Zasłużonego Działacza
która w kolejnych latach głównie Kultury Fizycznej, Srebrnym Medaz jego inicjatywy otrzymania imię lem za Zasługi dla Polskiego Ruchu
Gwiazd Piłki Ręcznej. Podczas gali Olimpijskiego czy Diamentową Odprzypomniano też o organizowanych znaką ZPRP.		
BAS

Biegi przełajowe >>> Kolejny wielki sukces w zawodach rangi Mistrzostw Wielkopolski odnieśli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Tym razem
uczniowie tej placówki oświatowej święcili sukcesy w biegach przełajowych

ZSP nr 1 Mistrzem Wielkopolski
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ZŁOCI MEDALIŚCI
MISTRZOSTW
WIELKOPOLSKI
Bartłomiej Garczarek,
Kacper Kuropka, Kacper Chwaliński,
Konrad Bryłka, Eryk Bartkowiak,
Michał Gruszka, Kacper Fojtar,
Patryk Mielcarek, Mateusz Dyduch,
Miłosz Lasecki.
Rezer wowi: Michał Kowalczyk,
Tomasz Bryłka, Jakub Zawada,
Kamil Gurtman.
Trener: Sylwia Bednarz.

W połowie października na poznańskim Hipodromie Wola odbył
się Finał Województwa Wielkopolskiego w Sztafetowych Biegach
Przełajowych (10x1200metró). Drużyna lekkoatletów z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
wśród 29 sztafet startujących nie miała sobie równych, zajmując pierwsze
miejsce w Wielkopolsce. Reprezentanci kępińskiej szkoły pokonali
najlepsze placówki oświatowe z Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego,
Ostrzeszowa, Pleszewa, Puszczykowa, Wolsztyna oraz Powodowa. Sukces jest tym większy iż po raz pierwszy udało się zdobyć tytuł Mistrza
Województwa Wielkopolskiego.

