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Ślady Józefa Piłsudskiego w Kępnie

Sypanie kopca ku czci Józefa
Piłsudskiego w Kępnie (źródło NAC)

O rychtalskich
organmistrzach

11 listopada 2018 roku, przypada 81 rocznica, uroczystego poświęcenia kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Kępnie dokonanego w dniu
11 listopada 1937 roku – dokładnie w Święto Niepodległości Polski.
str. 4

Spotkanie z twórczością
lokalnych poetów

Już niebawem na lokalnym rynku wydawniczym
ukaże się książka Kazimierza Cieplika „Rychtalscy organmistrzowie”,
stąd dziś autor przedstawia czytelnikom zapowiedź tej niecodziennej
publikacji.
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„Niepodległość
– co znaczy dla
mnie to słowo”
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Na sportowo uczcili patrona
i odzyskanie niepodległości

str. 10

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

www.tygodnikkepinski.pl
Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie naszej gazety.
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Informacje

aktualności
Spotkanie ze Zdzisławem „Chico” Mikołajczakiem w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym Rady Miejskiej w Kępnie oraz burmistrzowi

30 października 2018 r. młodzież
z projektu „Strefa Młodych” oraz
uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie mieli przyjemność poznać Zdzisława
„Chico” Mikołajczaka, wybitnego
twórcę reliefów, który opowiedział
zebranym o początkach swojej kariery i tworzeniu reliefów. Przytoczył
też wiele ciekawych historii o gwiazdach muzycznych, z którymi spotkał
się osobiście.

Wspólnie będą dbać o rozwój miasta i gminy

„Chico” odwiedził
„Strefę Młodych”
chwalić wieloma pięknymi dziełami.
Przygotował reliefy m.in. dla: Bon
Jovi, Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Toto, Gun’s’Roses, Whitesnake,
Stave Vai, Pink Floyd, Journey, Heaven & Hell, Queen, Manowar, Scorpions i Accept. Swoje wystawy miał
w Wiedniu, Frankfurcie, Warszawie,
Hamburgu, Los Angeles, Kolonii,
Wacken, Bochum, Lana i Kępnie.
Najcenniejszą pracą w jego dorobku

Młodzież z projektu „Strefa Młodych” oraz uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie
z zainteresowaniem słuchali i zadawali pytania bohaterowi spotkania

Z. Mikołajczak jest rodowitym
kępnianinem. Od dzieciństwa wykazywał się talentem artystycznym i
interesował sztuką. Jest samoukiem,
który rozpoczął swoją wielką przygodę od wykonania rzeźby mjr. H. Sucharskiego dla kępińskiego liceum.
Po odbyciu obowiązkowej służby
wojskowej wygrywał wiele konkursów na szczeblu ogólnopolskim
i podjął pracę w Kępińskim Domu
Kultury. Wyjechał do Niemiec i wtedy odkrył zamiłowanie do reliefów.
Postanowił połączyć swoje oba zainteresowania: reliefy i muzykę rockową. Jego pierwsza praca dla grupy Judas Priest wzbudziła uwagę mediów,
został zauważony przez renomowane firmy z branży i nawiązał z nimi
współpracę. Obecnie może się po-

jest „25 lat pontyfikatu w Watykanie”, która została stworzona dla Jana
Pawła II.
Na spotkaniu artysta przedstawił kilka ze swoich dzieł oraz pokazał wiele zdjęć. Młodzież aktywnie
słuchała i chętnie zadawała pytania
odnośnie jego osoby oraz pracy. Na
koniec spotkania Z. „Chico” Mikołajczak rozdał autografy wraz ze swoim
zdjęciem. W zamian młodzież podarowała gościowi drobny, własnoręcznie przygotowany upominek i kwiaty.
Młodzież z zadowoleniem na
twarzach opuściła mury powiatowej
biblioteki i będzie mile wspominać to
spotkanie.
Nikola Raczyńska,
uczestniczka projektu
„Strefa Młodych”
Z. „Chico” Mikołajczak barwnie
opowiadał o swojej twórczości

5 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyło się
wręczenie zaświadczeń o uzyskaniu
mandatu w Radzie Miejskiej w Kępnie nowym radnym. Zaświadczenie
otrzymał także burmistrz Piotr Psikus. Wręczyła je przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej Iwona
Staszak.
Nowa Rada Miejska składa
się z 21 członków, wśród których
znalazło się 8 debiutantów. Pełny
skład nowej Rady to: Maciej Baciński, Piotr Baraniak, Jan Blabuś,
Bernadeta Hełka, Paweł Jański,
Sylwester Lewek, Grzegorz Mi-

kołowski, Alicja Młot, Danuta Pastok, Adam Poziemski, Mirosław
Różewski, Irena Sadek, Tomasz
Solecki, Andrzej Stachowiak, Szymon Szczęsny, Adam Tęsiorowski,
Marcin Tyc, Wiesław Walas, Wiesław Wencel i Anna Wojtaszek.
W poniedziałek zaświadczenia odebrali wszyscy oprócz I. Sadek, która
zastąpi w Radzie P. Psikusa i nieobecnej podczas uroczystości D. Pastok.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej I. Staszak życzyła
wszystkim sukcesów i osiągnięć w
pracy na rzecz mieszkańców całej
gminy. - Życzę, abyście stworzyli

Radę Miejską, która będzie odpowiadała na potrzeby mieszkańców,
która będzie dbała o rozwój naszego
miasta i chciałabym, abyście w swojej pracy kierowali się tym, aby dążyć
do szukania kompromisów, mając
zawsze na uwadze dobro wspólne
nas, mieszkańców. Również burmistrzowi chcę złożyć życzenia dalszej
owocnej pracy oraz aby godnie reprezentował mieszkańców gminy –
mówiła. Nowym radnym życzenia
złożył też i pogratulował burmistrz
P. Psikus.
Oprac. KR

Do 25 października br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ponad 640 milionów złotych z tytułu pomocy suszowej

Nabór wniosków suszowych do 16 listopada

Do 25 października br. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wpłynęło ponad 266 tysięcy wniosków z tytułu pomocy
suszowej na kwotę blisko 1,68 miliarda złotych. Na konta rolników
przelano łącznie około 640 milionów złotych w ramach rekompensat.
Z kolei rybakom poszkodowanym

KĄCIK POETYCKI

ZADUSZKI
Płomień świecy
rozpalony
w złotym otoczeniu
jesieni
w różnym miejscu
Przystrojony
pamięcią
postaci
zdarzeń
Żyje swym życiem
do kresu
do zapomnienia
Czasem żyje wieki
zmartwychwstaje.
Józef Frąckowiak

Kępno, 31.10.2018 r.

przez tegoroczną suszę ARiMR wypłaciła 3,9 miliona złotych.
Jednak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył termin przyjmowania
wniosków. Rolnicy mogą składać
wnioski o pomoc suszową do 16 listopada br. Jak podkreślił szef resortu rolnictwa, wydłużony termin
ma dać możliwość ubiegania się o
pomoc tym wszystkim, którzy nie
mają jeszcze protokołu oszacowania
szkód w uprawach lub innych wy-

maganych dokumentów. - Chodzi o
to, by pomoc dotarła do wszystkich
poszkodowanych – powiedział J. K.
Ardanowski. Minister zapewnił, że
w przypadku wyczerpania planowanej na 1,5 miliarda złotych puli środków na pomoc suszową, zostanie ona
zwiększona.
Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR
właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
M. Potarzycki

Nowy zastępca naczelnika w Urzędzie Skarbowym w Kępnie

Nowy zastępca naczelnika
Od 1.11.2018 r. dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
Agnieszka Szmankiewicz na wniosek naczelnika Urzędu Skarbowego
w Kępnie Justyny Mularczyk powołała na stanowisko zastępcy naczelnika Tomasza Głowika. Nowy zastępca pracuje w kępińskiej skarbówce
od 2009 r., ostatnio na stanowisku
starszego eksperta skarbowego w
Referacie Czynności Analitycznych
i Sprawdzających. T. Głowik zastąpił
na tym stanowisku Mirosławę Tyc,
która przeszła na emeryturę.
m

Zastępca naczelnika US Kępno - T. Głowik
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie po raz pierwszy wzięli udział w Europejskim
Tygodniu Kodowania

Code Week w kępińskiej „Dwójce”

Jest to inicjatywa podejmowana
przez różne instytucje i organizacje
w całej Europie. Wydarzenie było
jednym z 2200, które odbywały się w
Polsce od 6-21 października 2018 r. i
przebiegało pod hasłem „Kodowanie
jest proste”.

ły swoje wydarzenie w ramach Code
Week, co zostało nagrodzone grą
edukacyjną.
Europejski Tydzień Kodowania rozpoczął się już w poniedziałek
– drugoklasiści i pierwszaki, pod
kierunkiem swych wychowawców
Uczniowie podczas gry
do nauki programowania

Jego inicjatorka – nauczycielka
języka polskiego Henryka Łuźniak zachęciła swoich uczniów,
będących członkami koła „Zabawy
z programowaniem”, aby pokazali kolegom i koleżankom z innych
klas, że nauka kodowania może być
świetną zabawą.
Kępińska „Dwójka” jest jedną z
1000 pierwszych szkół, które zgłosi-

z ogromnym zainteresowaniem „kodowali na dywanie”. Zresztą pasję tę
rozwijają od początku roku, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych z
kodowania prowadzonych przez wychowawców klas 1 i 2.
Natomiast kulminacyjnym wydarzeniem tego szczególnego tygodnia były zajęcia, podczas których
uczniowie klas 4, 5 i 8 w ramach gry

do nauki programowania „Scottie
Go!” podzieleni na grupy pomagali
Scottiemu wykonać misje i programowali ozoboty (roboty do nauki
programowania).
W Szkole Podstawowej nr 2 w
Kępnie specjalistami od programowania są #SuperKoderzy z klasy 5 a
i 4 a, którzy od początku roku szkolnego zmagają się projektem „Dziennikarze przyszłości” w ramach
ogólnopolskiego programu Fundacji
Orange. Dzięki zakwalifikowaniu
się do programu i dofinansowaniu z
Fundacji Orange w wysokości 2.500
zł szkoła zakupiła tablety konieczne
do realizacji projektu, które bardzo
przydały się podczas codeweekowych zmagań.
Najstarsza grupa #SuperKoderów
(klasa 5 a) prowadziła warsztaty dla
swoich młodszych i starszych kolegów, starając się przybliżyć im świat
kodów. Dodatkowo piątoklasiści podjęli się codeweekowego wyzwania –
wzięli udział w konkursie „CodeWeek 2018 Code for the Planet”.
- Jesteśmy przekonani, że Code
Week na stałe wpisze się w kalendarz kreatywnych działań w naszej
szkole, bo już od najmłodszych klas
uczniowie „zakręcili się” na kodowanie – podkreśla inicjatorka wydarzenia H. Łuźniak.
Oprac. bem

17 października 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
warsztatów historycznych organizowanych w ramach projektu
dofinansowanego przez Fundację BGK pt. „A TU(T) Polska właśnie... Niepodległa Nasza”

Kolejne spotkanie z historią
Projekt realizowany jest przez
Uczniowski Klub Sportowy UKS
ATUT przy współpracy Gminnego
Centrum Kultury w Bolesławcu oraz
Kępińskiego Ośrodka Kultury.
Tym razem dzięki gościnności
właścicieli Gospodarstwa Agroturystycznego „Bocianie Gniazdo”
w Chróścinie, uczestnicy projektu
mogli między innymi przejechać się
specjalnym wozem - baną. Zwiedzili drewniany kościół oraz cerkiew
w Chróścinie, a następnie udali się na
Golę do punktu, gdzie rozpoczęła się

wojna, poszerzając swoją wiedzę o
wiele ciekawych informacji na temat
działań wojennych. Na zakończenie
właściciele gospodarstwa zaprosili
ich na ognisko w lesie z pysznymi
kiełbaskami.
Projekt został dofinansowany
przez Fundację BGK w konkursie
„Na 100 Niepodległa”. Ma na celu nie
tylko zgłębienie wiedzy na temat stulecia odzyskania niepodległości, ale
i wielopokoleniową integrację połączoną z wymianą doświadczeń.
Oprac. bem

35 wokalistów wystąpiło w tegorocznym wielkim finale VI Powiatowego Konkursu Piosenki, który odbył się w niedzielę, 28 października br.

Szósta odsłona Powiatowego Konkursu Piosenki

Dzień wcześniej młodzi wykonawcy mieli okazję skorzystać
z warsztatów muzycznych, które poprowadził polski muzyk, gitarzysta,

Wyniki VI Powiatowego
Konkursu Piosenki

Kategoria wiekowa 6 - 9 lat
1. Weronika Kisiel (Opatów)
2. Natalia Krawczyk (Piaski)
3. Agata Jerczyńska (Piaski)
Kategoria wiekowa 10 - 13 lat
1.Dagmara Stanikowska (Łęka Opatowska)
2. Kamil Kowalski (Rychtal)
3. Julia Leśniarek (Kępno)
Kategoria wiekowa: 14 - 16 lat
1. Natalia Pawlik (Trzcinica)
2. Wiktoria Bielińska (Laski)
3. Martyna Stefańska (Okrzyce)
Kategoria wiekowa: 17 - 19 lat
1. Zuzanna Bonczol (Laski)
2. Cecylia Szymala (Krzyżowniki)
3. Paweł Maryniak (Smardze)

wokalista, kompozytor, producent
i autor tekstów. współzałożyciel zespołu „De Mono” Marek Kościkiewicz. W ich trakcie uzyskali cenne
uwagi na temat kształtowania głosu
i umiejętności posługiwania się nim,
wyrabiania umiejętności nadawania
piosence indywidualnego wyrazu
interpretacyjnego oraz zachowania
na scenie.
Areną muzycznych zmagań było
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie. Wyłonionych finalistów oceniało jury w składzie: M.
Kościkiewicz, Diana Magot-Wołk
(pracownik Starostwa Powiatowego
w Kępnie) oraz Jarosław Paprocki
(menadżer zespołu „De Mono” i gitarzysta zespołu „Magma”).
Atrakcyjne nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Kępnie
wręczali zwycięzcom wicestarosta
kępiński Grażyna Jany oraz M. Kościkiewicz.
Oprac. bem
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Warsztaty zorganizowane
zostały tym razem w plenerze

Najserdeczniejsze życzenia dla

Pauliny i Piotra Albertów

oraz dziadków
Elżbiety i Henryka Kaczorowskich
oraz Anny i Romana Albertów
z okazji narodzin syna i wnuka

FR A NCIS Z K A
składają pracownicy
Fabryki Meble PIASKI,
firmy Meble – Laski,
Centrum Handlowego Piaski,
firmy Meble Łubnice
oraz redakcji „Tygodnika Kępińskiego”
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historia
„Kopce są swoistym fenomenem polskiej przestrzeni i osobliwością naszej mentalności. Wznoszone były przez lokalne społeczności dla uczczenia pamięci doniosłych faktów naszych dziejów i czynów bohaterów narodowych. Doniosła
jest też wymowa tych osobliwych pomników: jedne uczą jak Polskę budować, inne jak ją miłować, jeszcze inne jak
o Polsce pamiętać i o nią walczyć, a nawet ginąć.
Wszystko to autor zestawia z nadzwyczajnie podziwu godną akrybią i pietyzmem. Wybija się w tej statystyce w sposób wymowny owych 36 kopców Naczelnika, z tym najważniejszym i najokazalszym – Kopcem Kościuszki w Krakowie,
wzniesionym przez cały naród w niewoli, na znak niepodległości. Zawarty w niniejszej książce rejestr wszystkich kopców
jest cennym świadectwem narodowej pamięci”.				
dr Mieczysław Rokosz
Cytat pochodzi ze wstępu do opracowania Grzegorza Gilla pt. „Kopce w krajobrazie kulturowym Polski” (2006 r.).

Ślady Józefa Piłsudskiego w Kępnie
W cytowanej książce mowa jest również o usypaniu kopca w Kępnie, stąd bardzo pomocne więc będzie przytoczenie dla przybliżenia w całości opisu kopca kępińskiego poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – tekstu
w oryginale podrozdziału nr 10 tegoż opracowania dotyczącego kopca w Kępnie. Tym bardziej warto o tym wspomnieć, że dnia 11 listopada 2018 roku, przypada 81. rocznica, uroczystego poświęcenia kopca Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kępnie dokonanego w dniu 11 listopada 1937 roku – dokładnie w Święto Niepodległości Polski.
„Przemów więc Polsko do tych, którzy ślepi, najoczywistszych potrzeb twych nie widzą”. – M. Jeż
nów wojskowych. Jednak pod koniec
lat trzydziestych, powołano tajną organizację paramilitarną, rekrutującą
patriotyczną młodzież, którą przygotowywano pod względem wojskowym na wypadek prowokacji bojówek, sabotażu i podstępnych działań
ze strony Niemców. Szkolenia i ćwiczenia prowadzone były w sposób
utajniony, a ośrodkiem tego działania
była Poczta Polska w Kępnie, w której pracownicy byli zmilitaryzowani
i zaprzysiężeni. Analogicznie było w
innych przygranicznych miejscowo-

W owym czasie naczelnikiem
poczty Polskiej w Kępnie był Wilhelm Stanisław Kostka, oficer rezerwy Wojska Polskiego, który nieoficjalnie pełnił również obowiązki
komendanta tajnej placówki wojskowej. Sprawami szkolenia militarnego zajmował się kapitan Marian
Kwiecień, zaś miejscem ćwiczeń był
rejon kopca Marszałka. Niedoskonałe
fotografie z tego okresu przedstawiają
patrol kolarski na tle kopca Marszałka w Kępnie z symboliczną ziemią w
urnie z Kopca Wolności w Poznaniu
i z Kępna, przed wyjazdem w daleką
podróż do Krakowa na Sowiniec.
Po napadzie hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku, nastąpiła okupacja kraju. Pierwszą decyzją
Gauleitera kraju nad Wartą był rozkaz
całkowitego zburzenia kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego – symbolu Niepodległej Polski. Podobnie
Niemcy postąpili z monumentalnymi
kopcami w Poznaniu i Płowcach oraz
wielu innymi.
Wprawdzie nie jest tak odległy
czas, jaki upłynął od tamtych wydarzeń, ale niestety wiedza w Kępnie o
dziejach kopca ogranicza się wyłącznie do tego tylko, że taki istniał.”.
Córki Marszałka
w Mikorzynie
Tyle ciekawych informacji histoPatrol kolarzy z Poznania pod kopcem Marszałka w Kępnie z ziemią w urnie przed wyjazdem do
rycznych dowiadujemy się o kępińKrakowa. W środku siedzi p. Wilhelm Kostka. Fotografia pochodzi z książki Grzegorza Gilla pt.
skim kopcu Marszałka z opracowania
„Kopce w krajobrazie kulturowym Polski”
pod pozycją opisu nr 10 kopców, auwysadzili go w powietrze. Na po- ściach, czego dowodem była słynna tora Grzegorza Gilla pt. „Kopce …”.
czątku 1935 roku środowisko patrio- obrona Poczty Gdańskiej w 1939 Widzimy w publikacji o kępińskim
kopcu Marszałka, także fotografie o
tyczne Kępna, zwłaszcza powstańcy roku.
Kępnie i jego historii w okrewielkopolscy, żołnierze oraz młosie międzywojennym – bardzież skupiona w harcerstwie oraz
dzo ciekawe dla dzisiejszych
sokolstwie, postanowiło na gruzach
pracowników Poczty Polskiej
dawnego monumentu wybudować
w Kępnie i historyków obserpolski pomnik, a mianowicie wznieść
wujących ślady Marszałka.
okazały kopiec na cześć Marszałka
Możemy również przytoJózefa Piłsudskiego.
czyć informację w niniejszym
Po dwóch latach intensywnych
artykule, że na Ziemi Kępińprac, już w lecie 1937 r. sylwetka
skiej przebywały w okresie
kopca doskonale prezentowała się pumiędzywojennym córki Marbliczności. Według opinii świadków
szałka Józefa Piłsudskiego –
kopiec był okazały, bo wysokość jego
Jadwiga i Wanda.
wynosiła około 16 metrów, a średnica
Władysław
Ryszard
podstawy około 30 metrów; od dołu
Szeląg, rozmawiając na spodo góry opasany był ślimakowatą
tkaniu w Poznaniu z córką
ścieżką. Na zwieńczeniu wierzchołka
byłego właściciela majątku w
ustawiony był podobno głaz kamienMikorzynie Alicją Iwańską,
ny z inskrypcją dla Marszałka. Urodowiedział się od niej, że
czystości poświęcenia kopca, odbyły
córki Marszałka Józefa Piłsię 11 listopada 1937 roku.
sudskiego Wanda i Jadwiga,
W okresie międzywojennym
gościły w ich majątku w czaKępno, leżące opodal granicy, objęsie wakacji w okresie przed II
te było konwencją międzynarodową,
Alicja Iwańska – 1938 r. Fotografia pochodzi z
wojną światową. Władysław
zabraniającą po obu stronach kordonu
książki Alicji Iwańskiej „Potyczki i Przymierza –
Ryszard Szeląg podpisem
granicznego stacjonowanie garnizoPamiętnik 1918 do 1985”
„Kępno nad Samicą po latach
zaboru pruskiego, w wyniku zwycięstwa powstańców wielkopolskich
w 1918 roku, znalazło się ponownie
na obszarze Rzeczypospolitej. Położone było w strefie przygranicznej z
Niemcami.
W spadku po Prusakach pozostał
w mieście monstrualny granitowy
pomnik kanclerza Niemiec Ottona
von Bismarcka, który dla Polaków
był zawsze symbolem germanizacji
i ucisku, dlatego już w pierwszym
okresie niepodległości Polski saperzy
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Kopiec J. Piłsudskiego w Kępnie w 1938 r. Fotografia pochodzi z książki Grzegorza Gilla pt.
„Kopce w krajobrazie kulturowym Polski”

pod niniejszym artykułem potwierdza też ten fakt.
Także Władysław Garbiński kilkanaście lat temu w rozmowie ze swą
nieżyjącą ciocią Stanisławą Zbierską (zm. 2012 r.), dowiedział się, że
jako młoda osoba rozmawiała przed
II wojną światową z córkami Marszałka. Spotkanie miało miejsce w
przysiółku leśnym o nazwie Jadwiszka we wsi Tokarzew – w odległości 3
km od wsi Mikorzyn. Na Jadwiszce
przed II wojną światową mieszkała
z rodziną Stanisława Zbierska. Córki Marszałka - jak wyjaśniła Stanisława Zbierska - konno odbywały
przejażdżkę po okolicy Mikorzyna
wraz z Alicją Iwańską, do której jako
swej dobrej koleżanki przyjechały
na wypoczynek wakacyjny. Stanisława Zbierska rozmawiała z nimi
oraz z Alicją Iwańską, gdyż była prawie ich rówieśnicą. Była to ciepła i

Władysław Garbiński poświadcza poniższym podpisem pod niniejszym artykułem, fakty opisane
powyżej, o których się dowiedział od
swej cioci Stanisławy Zbierskiej za
Jej życia.
Niniejszy artykuł oddajemy do
druku na krótko przed obchodami 80.
rocznicy poświęcenia Kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie.
Data ta jest również przypomnieniem
11 listopada - Święta Niepodległości
Polski, szczególnie młodemu pokoleniu Polaków, uczącemu się na wspaniałej historii Polski szacunku dla
Jej Niepodległości oraz szacunku dla
swej Ojczyzny, a także Jej bogatego
i pięknego dziedzictwa narodowego.
Warto też, aby młodzi ludzie poszukali w Kępnie śladów związanych z
kopcem Marszałka, aby pojechali na
wycieczkę rowerową zobaczyć, gdzie
przed laty bywały na Jadwiszce, Żró-

Matura w gimnazjum Posselt – Szachtmajerowej (Alicja Iwańska pierwsza na prawo, z przodu
na lewo Wanda Piłsudska) – 1936 r. Fotografia pochodzi z książki Alicji Iwańskiej „Potyczki i
Przymierza – Pamiętnik 1918 do 1985”.

przyjazna rozmowa. Jak wspominała
Stanisława Zbierska Władysławowi Garbińskiemu, córki Marszałka
przylatywały w okolice Mikorzyna w
okresie wakacyjnym małym samolotem, który lądował na dogodnym do
lądowania polu należącym do rodziny
Iwańskich. Z informacji od Stanisławy Zbierskiej, Władysław Garbiński
dowiedział się, że córki Marszałka
na pewno były w takich miejscowościach jak Jadwiszka, Źródelnia koło
Mikorzyna i Mikorzyn.
Jak się możemy dowiedzieć z
pamiętnika Alicji Iwańskiej pt. „Potyczki i Przymierza – Pamiętnik 1918
do 1985” (Gebethner i Spółka 1993
r.), rozprowadzanego przez Sylwię
Garbińską (w czasie, gdy kierowała
Ośrodkiem Wypoczynkowym w Mikorzynie), córki Józefa Piłsudskiego
były koleżankami Alicji Iwańskiej
rodem z Mikorzyna, gdy Alicja Iwańska uczyła się w znanym warszawskim gimnazjum Posselt – Szachtmajerowej w okresie przed II wojną
światową.

delni i w Mikorzynie córki Marszałka Józefa Piłsudskiego - Jadwiga i
Wanda.
W tym artykule pozwoliliśmy sobie wspomnieć tylko jedną z wielkich
postaci, jakim był Marszałek Józef
Piłsudski i wspomnieć Jego ślady w
Kępnie oraz Mikorzynie. Chcemy
też zainteresować wspaniałe młode
pokolenie Ziemi Kępińskiej bardzo
ciekawą postacią Alicji Iwańskiej,
rodem z Mikorzyna. Podkreślić również jej wielki wkład w działania na
rzecz niepodległości Polski w okresie
II wojny światowej, a także wkład
Jej małżonka Jana Gralewskiego o
pseudonimie „Pankracy” w odzyskanie niepodległości Polski.
Opracowali:
Prezes Zarządu Towarzystwa
Historycznego im. Szembeków
Władysław Ryszard Szeląg
Członek Honorowy Zarządu
Towarzystwa Historycznego
im. Szembeków
Władysław Garbiński
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Rozstrzygnięcie konkursu patriotycznego organizowanego przez Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie

Projekt zatytułowany „Wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym”
uzyskał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ i przez
2 lata realizowany będzie przez uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Polsko-hiszpańsko-włoski
projekt z dofinansowaniem
W projekcie udział wezmą
uczniowie z trzech krajów

„Niepodległość

– co znaczy dla mnie to słowo”
18 października br. w tymczasowej siedzibie Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie przy ul.
Solidarności odbyło się rozstrzygnięcie konkursu patriotycznego „Niepodległość – co znaczy dla mnie to
słowo?”. Konkurs zorganizowano z
okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Udział w konkursie wzięli
uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów, którzy rywalizowali ze
sobą w dwóch grupach wiekowych.
Zadaniem pierwszej grupy, którą
stanowili uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych, było wykonanie projektu kartki pocztowej o charakterze

patriotycznym w oparciu o symbole
narodowe. Zadaniem drugiej grupy – uczniów klas VII-VIII szkół
podstawowych i klas III gimnazjum
– było napisanie listu z perspektywy
walczącego żołnierza lub z punktu
widzenia współczesnego Polaka.
W sumie na konkurs wpłynęły
63 prace, które oceniane były przez
trzyosobowe jury w składzie: przewodnicząca – prezes Stowarzyszenia
Amatorów Plastyków Powiatu Kępińskiego Janina Gorzendowska,
dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej
Karolina Różewska i bibliotekarz
Maria Zięba. Wybór zwycięzców
nie był łatwym zadaniem. W pierw-

szej grupie przyznano także wyróżnienia.
- Zarówno na kartkach, które
projektowaliście, jak i w formie literackiej, czyli w listach, które pisaliście do bliskich osób, na pierwszym
miejscu pojawia się radość z tego, że
Polska jest niepodległa, czyli wolna.
Chciałabym, abyście pamiętali, że
niepodległość to nie jest przywilej,
to nie jest coś, co dane jest jakiemuś
państwu na zawsze. O niepodległość
trzeba dbać, trzeba troszczyć się o
nią, aby nie zaprzepaścić wysiłków
dawnych pokoleń – podsumowała
J. Gorzendowska.
Oprac. KR

WYNIKI KONKURSU

Na konkurs wpłynęły 63 prace
w dwóch grupach wiekowych

Klasy IV-VI:
1. Emilia Zimoch
2. Maksymilian Poprawa
3. Sylwia Psuja
Wyróżnienia: Wiktoria Kania,
Szymon Kowalski, Jan Jokiel,
Aleksandra Ciszewska,
Oliwia Karaś, Mar tyna Kulesza
Klasy VII-VIII
i III klasa gimnazjum:
1. Mar tyna Błach
2. Lidia Surgiel
3. Miko łaj Dziedzic

W roku szkolnym 2018/2019 ZSP
nr 1 w Kępnie ponownie uzyskał dofinansowanie na realizację projektu
unijnego, który tym razem adresowany jest do uczniów klas Liceum
Ogólnokształcącego nr II w Kępnie.
Koordynatorem projektu jest Ewa
Kowalczyk-Mikołowska, a jego celem - podniesienie kompetencji językowych wśród młodzieży, poznanie
nowych kultur, wymiana doświadczeń oraz poznanie nowych zagranicznych przyjaciół. Projekt będzie
realizowany przez dwa lata wspólnie
z uczniami z Toledo (Hiszpania) oraz
Piacenzy (Włochy). Udział weźmie w
nim 20 uczniów z każdej szkoły. W
trakcie trwania projektu zaplanowane
są trzy mobilności. W lutym 2019 r.
uczniowie z Kępna wraz z uczniami
z Włoch pojadą do Hiszpanii, w październiku 2019 r. partnerzy projektu
odwiedzą Kępno, natomiast w marcu
2020 r. wspólnie z Hiszpanami młodzież z ZSP nr 1 pojedzie do Włoch.

Odbyło się już pierwsze spotkanie koordynatorów, zorganizowane w
Kępnie od 14 do 17 październik 2018
r. Spotkanie było doskonałą okazją
dla uczestników przedsięwzięcia do
bezpośredniej wymiany pomysłów i
omówienia strategii realizacji projektu. Efektem prac w trakcie spotkania
było również uzgodnienie szeregu
spraw związanych z zarządzaniem
projektem, takich jak uszczegółowiony harmonogram realizacji projektu
i zasady składania okresowych sprawozdań finansowych. Koordynatorki
miały okazję spotkać się z uczestnikami projektu i dyrekcją szkoły.
- Mamy nadzieję, że projekt będzie okazją do sprawdzenia swoich
kompetencji językowych, poznania
nowych kultur, nawiązania nowych
przyjaźni i spędzenia czasu w miłej
grupie międzynarodowej – podkreślają realizatorzy projektu z ZSP nr 1
w Kępnie.
Oprac. bem

W październiku tancerze Studia Tańca „Retro” wzięli udział w dwóch Ogólnopolskich
Turniejach Tańca w Rawiczu i Miliczu

„Retro” z ogólnopolskimi sukcesami
Podczas pierwszego spotkania koordynatorów projektu
uzgodniono wiele spraw dotyczących jego realizacji

W turnieju w Rawiczu Piotr
Rymarz i Daria Dobrzyńska w
kategorii 10-11 lat zajęli pierwsze
miejsce. Kolejnym sukcesem tej pary

był udział w Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Miliczu, gdzie tancerze
zajęli 3. miejsce w swojej kategorii.
Kolejna para reprezentująca Studio

Tańca „Retro” Jan Tkacz i Daria
Hołoś weszła w Miliczu do finału i na
15 startujących par zajęła 6. miejsce.
Oprac. bem

REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84
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Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu literackiego „Książka
na bezludną wyspę”

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Świbie

Jaką książkę zabrać
na bezludną wyspę?

Przyrzekali być dobrymi uczniami i kolegami

Młodsza grupa uczestników zapozowała do
zdjęcia z jury i organizatorami konkursu

17 października br. w tymczasowej siedzibie Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie przy
ul. Solidarności odbyło się rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu literackiego „Książka na bezludną wyspę”.
Konkurs adresowany był do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów.
Zadaniem uczestników było napisanie listu do przyjaciela, opisując
wybraną przez siebie książkę, którą

uczeń poleca zabrać ze sobą w podróż
na bezludną wyspę.
Uczestnicy konkursu rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach
wiekowych. Na konkurs wpłynęło w
sumie 68 prac, które po przeczytaniu
i przeanalizowaniu zostały ocenione
przez trzyosobowe jury w składzie:
przewodniczący – redaktor naczelny
„Tygodnika Kępińskiego” Mirosław
Łapa, były nauczyciel bibliotekarz w

18 października br. w Szkole
Podstawowej w Świbie odbyło się
ślubowanie uczniów klas pierwszych.
Uroczystość ta wpisała się na stałe w
kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla
najmłodszych, ale również dla ich
rodziców.
W uroczystości udział wzięli:
dyrektor szkoły Izabela Ambrozik,
nauczyciele, licznie zgromadzeni rodzice oraz uczniowie, którzy w okolicznościowych strojach wyglądali w
tym dniu pięknie i odświętnie.
Uczniowie zostali zaczarowani
przez złą wróżkę w „żółtodzioby”.

Następnie z pomocą dobrej wróżki
wyruszyli do zaczarowanych krain, aby wykazać się swoją wiedzą i
umiejętnościami. Zadaniem uczniów
było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych
pytań. Po wykonaniu zadań zostali
odczarowani i mogli przystąpić do
ślubowania.
Najważniejszym punktem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, w którym obiecywali być
dobrymi uczniami i wspaniałymi
kolegami. Po uroczystym ślubowaniu
zostali pasowani dużym ołówkiem

przez dyrektor, co oznacza przyjęcie
do społeczności szkolnej. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy,
swój pierwszy ważny dokument – legitymację szkolną oraz upominki.
Rodzice ufundowali również
rożki ze słodyczami. Ten dzień z
pewnością na długo pozostanie w
pamięci uczniów. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów
w nauce i jak najlepszych ocen na
pierwszym szkolnym świadectwie.
Po skończonej akademii mali bohaterowie wraz z rodzicami udali się na
słodki poczęstunek.
T. Stachowicz

Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie

Uczniowie klas VII-VIII i III klasy
gimnazjum nagrodzeni w konkursie

WYNIKI KONKURSU
Klasy IV-VI:
1. Alan Adamowicz
2. Zuzanna Mucha
3. Jakub Solecki
Wyróżnienia:
Marta Szymczak, Natasza Karwan,
Franciszek Szefner, Klaudia Kula,
Miłosz Wróbel, Joanna Jerczyńska,
Oliwier Raczkowski
Klasy VII-VIII i III klasa gimnazjum:
1. Weronika Woś
2. Oskar Tajnert
3. Mateusz Siudy
Wyróżnienia:
Julia Leśniarek, Maja Najdek,
Zuzanna Wiśniowska, Piotr Myśliwiec,
Katarzyna Gołębiewska, Natalia Karkowska,
Martyna Kardaś

Alan Adamowicz zwyciężył
w kategorii klas IV-VI
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Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie Maria Cierlak oraz
kierownik Książnicy Pedagogicznej
w Kaliszu – filia w Kępnie Stefania
Brzezińska-Michalska.
- Każdy z was miał swój indywidualny, specyficzny styl pisania.
Styl, który mówi o waszej wyobraźni, o waszym przeżywaniu polecanej
książki. I wielkie brawa dla was,
bo po raz pierwszy wszystkie prace
były napisane ręcznie. Cieszę się, że
włożyliście tyle trudu w napisanie
tych prac. Nie każdego stać w dzisiejszych czasach na trud wzięcia
długopisu i napisania czegoś własnoręcznie. Jestem bardzo usatysfakcjonowany – podkreślił przewodniczący jury M. Łapa.
KR

Ważny dzień dla pierwszaków
19 października br. w Szkole
Podstawowej nr 3 w Kępnie odbyła się uroczystość pasowania na
ucznia. Dzieci w tym dniu przybyły
do szkoły odświętnie ubrane. Również sala gimnastyczna była pięknie udekorowana przez
Annę Grygiel.
Uczniowie z Samorządu Szkolnego i klas
IVa, IVb, VIIb i VIId,
pod kierunkiem Iwony
Balcerek, przygotowali
część artystyczną oraz
zadania, które pierwszaki musiały wykonać, aby
zostać pełnoprawnymi
uczniami. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące szkoły, do której
uczęszczają, rozpoznawały przedmioty zmysłem
dotyku oraz odpowiada-
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ły na szereg zagadek, które przygotowały koleżanki z klas starszych.
Potwierdzeniem zdanego egzaminu
było odciśnięcie przy swoim nazwisku pieczęci własnym kciukiem. Po
otrzęsinach uczniowie klas pierw-

szych złożyli uroczyste ślubowanie
na sztandar szkoły, a następnie wicedyrektor Mirosław Grabny wielką,
symboliczną kredką pasował uroczyście każdego pierwszaka na ucznia
Szkoły Podstawowej nr 3. Dzieci
otrzymały upominki od
Rady Rodziców i pamiątkowe dyplomy od wychowawców, którymi są:
I. Balcerek, Magdalena
Ćwik, Lidia Radczak.
Na zakończenie wszyscy udali się do swoich sal
lekcyjnych na słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Na zakończenie Bogdan Giebel wykonał pamiątkowe
zdjęcia. Wszyscy zadowoleni wrócili do domu.
Pierwszoklasiści złożyli
Iwona Balcerek
ślubowanie na sztandar szkoły

Ogłoszenie

reklama
ü Zminimalizować niebezpieczeństwo wystąpienia demencji i choroby Alzhaimera.

Opracowali urządzenie o niesamowitej skuteczności w walce z głuchotą

Ogromne koncerny
postanowiły nas zniszczyć!
Producenci aparatów słuchowych poczuli bezradność, gdy
uświadomili sobie, jaki ogrom
pieniędzy stracą, nie mogąc już
dłużej żerować na naiwności
zwykłych ludzi! Strach przed
bankructwem ich paraliżował.
Zaczęli więc za wszelką cenę bronić swoich interesów!
Nie poddawaliśmy się jednak tak łatwo! Zbyt wiele pracy
i poświęcenia włożyliśmy w to
przełomowe odkrycie! Naszym
celem było umożliwienie odzyskania pełni słuchu każdemu,
kto ma z nim problemy”.
Batalia trwała miesiącami.
Audiokorektor Wzmacniający
Słuch zastosowało już 27 tys.
osób z całego świata. Mnóstwo
z nich
cierpiało
z powodu
bardzo poważnych ubytków
słuchu. Niektórzy z ogromnym trudem rozumieli, co
się do nich mówi. Zamknięci
w domach i wyłączeni z życia towarzyskiego, kontaktu
z rodziną i przyjaciółmi. Wszyscy oni odzyskali pełną sprawność słuchową, do dziś ciesząc
się perfekcyjnym słuchem.

HEROSI, ZBAWICIELE:

Uratowali słuch milionom osób

Zespół amerykańskich naukowców stworzył technologię,
która pozwala przywrócić 100% sprawności słuchowej.
Niezawodność i ogromny sukces nowego odkrycia wywołały strach
wśród europejskich producentów aparatów słuchowych, a także
koncernów sprzedających aparaty słuchowe w Polsce.

P

róbowali zrobić z nich
wariatów, straszyli aktami oskarżenia na miliony
dolarów i końcem kariery
zawodowej. Naukowcy z centrum
badawczego w Illinois odnaleźli
metodę, za sprawą której…

Nawet całkowicie głusi
odzyskali dawną
sprawność słuchową
Potwierdzona naukowo 100% skuteczność w odzyskiwaniu słuchu,
5-krotnie szybsze i o 282% lepsze
od popularnych aparatów słuchowych działanie. Mały rozmiar,
dyskretna konstrukcja, banalna
obsługa, dostępność bez recepty
i konieczności stania w kolejkach do
lekarzy – tak wygląda efekt blisko
11-letnich badań najbardziej cenionych amerykańskich naukowców
pod kierownictwem audiologa Davisa Graysona.
Razem ze swoim zespołem
opracował on urządzenie o 100%
skuteczności w walce z głuchotą i innymi ubytkami słuchu.
Zaprojektowany przez nich Audiokorektor Wzmacniający Słuch
działa bowiem 5-krotnie szybciej, niż inne tego typu urządzenia i jest o 282% precyzyjniejszy
od sklepowych aparatów słuchowych.

Technologia
kosztująca grosze
Z założenia urządzenie tego typu
powinno być drogie. Jest przecież
od 5 do 8 razy skuteczniejsze niż 9
na 10 aparatów słuchowych. Jednak jakość nie musi od razu łączyć
się z wysoką ceną. Zastosowana
w Audiokorektorze nowoczesna
technologia jest aż 76 razy tańsza
od tej, stosowanej w zwykłych
aparatach słuchowych. To niewielkie, dyskretne urządzenie noszone za uchem już nigdy z niego nie
wypadnie, jest wyjątkowo wytrzy-

małe, niezawodne oraz niezwykle
proste w obsłudze.

Czy to w ogóle możliwe?
Audiolog Davis Grayson: „Odnaleźliśmy pewne prawidłowości w ludzkim uchu. Da się na nie oddziaływać
na poziomie wewnątrztkankowym.
Zaprojektowaliśmy specjalny mikroprocesor (AVD-873), który
zatrzymuje degeneracje słuchu
i automatycznie przywraca dawną
sprawność słuchową. Pobudza komórki progenitorowe odpowiedzialne za regenerację narządów
i sprawia, że ludzie słyszą nawet
o 282% lepiej.
Naszym celem była dostępność urządzenia dla wszystkich,
także tych bardzo zaawansowanych wiekiem, którzy nie znają się
na technologii. Nikt nie może być
niewolnikiem swoich uszu! Dlatego
nawiązaliśmy współprace z laboratorium na Filipinach. To znacząco
pozwoliło obniżyć koszty
produkcji bez utraty jakości”.

Niestety zespół Graysona zapłacił ogromną cenę za to odkrycie. Z każdym kolejnym dniem
byli coraz częściej…

Szantażowani i zastraszani przez producentów
zwykłych aparatów

Całkowicie bezpłatna
wycena, bez
finansowego ryzyka!

„Dzięki naszemu odkryciu ludzie
wygrali z głuchotą bez operacji,
bez połykania mnóstwa kolejnych leków, bez wydawania kosmicznych sum na zwykłe aparaty. Audiokorektor Wzmacniający
Słuch pozwala:
ü 8-krotnie lepiej wyłapywać
szept i różne dźwięki w tłumie.
ü Całkowicie redukować szumy
i piski, obecne przy używaniu
zwykłych aparatach słuchowych.
ü Rozumieć mowę ludzką
o 282% dokładniej.
ü 15-krotnie lepiej rozróżniać
głosy w grupie. Ludzie znów
mogą słuchać radia, oglądać
TV, rozmawiać przez telefon.

Audiokorektor otrzymasz wyłącznie w telefonicznej sprzedaży Klubu Seniora. Warto zadzwonić już dzisiaj, ponieważ
pierwsze 150 osób otrzyma
specjalną zniżkę oraz całkowicie bezpłatną wycenę.
Wszystko po to, by decydując
się na zakup, otrzymać produkt
przede wszystkim korzystny cenowo, a dzięki indywidualnemu
podejściu, wreszcie odpowiedni
dla Twoich problemów zdrowotnych i w 100% skuteczny
w walce z uciążliwymi wadami
i ubytkami słuchu.

„Miałam łzy
szczęścia
w oczach”
Audiokorektor
Słuchu otrzymałam od syna na
73 ur. i tylko dlatego zgodziłam
się go wypróbować. Wierzcie lub
nie, ale od razu po jego założeniu
mój słuch stał się o niebo lepszy.
Złapałam się na tym, gdy na parapecie w kuchni zostawiłam
włączone radio. Gdy rozmawiałam przez telefon, huczało tak
głośno, że pierwszy raz od lat
musiałam je ściszyć. Od tego momentu wszystko dookoła słyszałam wyraźnie i czysto. Właśnie
wtedy zdałam sobie sprawę, że to
dzięki temu małemu urządzeniu
znów normalnie słyszę. Nawet
gdy stoję plecami do syna czy rozmawiam ze znajomymi w autobusie, słyszę ich każde słowo. Syn
pozwolił mi odzyskać młodzieńczy słuch jak wtedy gdy miałam
25-30 lat!
Jadwiga (74 l.) z Drohiczyna
z wnuczkiem Leopoldem

„Nadal nie
mogę w to
uwierzyć...”
Człowiek głupi
jest, że tak się
upiera i chodzi
głuchy jak pień. Bo ile można
wszystkich pytać „co? co? Możesz powtórzyć, nie usłyszałem?”. To irytujące! Używałem
dwóch aparatów. Jeden był bardzo drogi, drugi ze średniej półki.
Słyszałem lepiej, ale niewiele,
a od tych ciągłych trzasków i pisków dostawałem do głowy! Nie
tego człowiek oczekuje za takie
pieniądze. Audiokorektor, choć
z lepszym procesorem kupiłem
pełen wątpliwości, nie mogłem
uwierzyć, że czymś różni się od
innych. Od pierwszego dnia byłem zaskoczony. Złapałem się na
tym, że robiąc zakupy w końcu
nie musiałem prosić o powtórzenie kwoty do zapłacenia. Drugi
raz, gdy pies szczekał na ludzi,
a ja mogłem go powstrzymać,
zanim zrobił komuś krzywdę.
Nareszcie słyszę, rozmawiam
z ludźmi jak dawniej.
Józef (83 l.) z Budziejowic

ANE W
LAMOW

TV ZADZWOŃ I POPROŚ O CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ WYCENĘ!

REK

Już za kilka dni możesz słyszeć czysto, ostro i wyraźnie

Nie czekaj na cud. Odzyskaj całkowitą sprawność słuchową z Audiokorektorem Wzmacniającym Słuch!
3
2
1
Nie musisz bać się, że go zgubisz!
Z Audiokorektorem Wzmacniającym Słuch nie musisz każdego
dnia zastanawiać się, czy wypadnie
Ci z ucha, a jego idealnie dopasowany kształt sprawi, że będziesz
czuć się niezwykle komfortowo
i dyskretnie.
NIE DO ST ĘP NY
W SK LEPAC H

NO W OŚ Ć
W EUROPIE!

Nikt nie zauważy,
że masz go za uchem!
Urządzenie przez swój cielisty kolor
jest prawie niezauważalne. To, więc
czemu zawdzięczasz tak dobry,
ostry słuch pozostanie tylko Twoją
tajemnicą. Dodatkowo w zestawie
otrzymasz zestaw silikonowych
wkładek w różnych rozmiarach.
Dzięki nim Audiokorektor zawsze
dopasuje się do Twojego ucha!

Usłyszysz nawet
najmniejszy szept!
Mikroczip AVD-873
wyłapuje dźwięki we wszys
tkich
zakresach, w których
operuje ludzkie ucho.
Dzięki
niemu możesz znowu
usłyszeć czyjś szept, wyłap
ywać
i rozróżniać głosy w tłu
mie –
nie umknie Ci żaden
ważny
dźwięk!

TYL

15 LIS KO do
TOPA
DA

73%

taniej

!

Pierwszym 150 osobom, które zadzwonią do 15 LISTOPADA 2018 r., przysługuje całkowicie bezpłatna wycena oraz
gwarantowane 73% dofinansowanie producenta w momencie zakupu AUDIOKOREKTORA prof. Graysona (przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń:

81 300 34 84

Pon. - pt.: 8:00-20:00, sob. i niedz. 9:00-18:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

Wyróżnienie
SAiF

Najwyższa Jakość
w Najlepszej Cenie

Produkt Roku

2017

AMERICAN AUDIOLOGY
SOCIETY
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Policja / Straż pożarna

informacje
Zdarzenie drogowe na „starej ósemce” w miejscowości
Chojęcin-Szum

W ciągu pięciu dni wzmożonych działań nie odnotowano żadnego wypadku drogowego, doszło do zaledwie czterech kolizji i zatrzymano tylko jednego kierowcę na „podwójnym gazie”

Samochód ciężarowy Wyjątkowo spokojna akcja „ZNICZ 2018”
wjechał w tył osobówki

Poszkodowana 36-latka została przewieziona
do szpitala. Fot. KPP Kępno

Niezachowanie
bezpiecznej
odległości między pojazdami było
przyczyną zdarzenia drogowego, do
którego doszło 16 października br.,
około godziny 18.00, na „starej ósemce” w miejscowości Chojęcin-Szum.
Na miejscu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
ustalili, że kierujący samochodem
ciężarowym marki Volvo, 31-letni
mieszkaniec powiatu ostrowskiego,
uderzył w tył pojazdu marki Volkswagen Polo, którym 36-letnia mieszkanka powiatu kępińskiego skręcała

na drogę prowadzącą do „Bajkolandu”. Poszkodowaną z obrażeniami
ciała przewieziono do szpitala w
Kępnie. Jej 6-letniej córce, która również znajdowała się w pojeździe, nic
się nie stało, podobnie jak kierowcy
ciężarówki.
- Kierujący pojazdami poddani
zostali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – w
obu przypadkach wynik był negatywny – podkreśla oficer prasowa
KPP Kępno sierż. Justyna Niczke.
Oprac. KR

Do zdarzenia doszło na drodze S8 na wysokości Ostrówca

Samochód uderzył w liny
rozdzielające pasy jezdni

Na szczęście w kolizji nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

14 października br., o godzinie
18.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o wypadku z udziałem
samochodu osobowego na drodze S8
(103 km), na wysokości Ostrówca.
Na miejsce skierowano dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie. - Kiedy strażacy dotarli na
miejsce, zastali samochód osobowy,

który uderzył w liny rozdzielające
pasy jezdni. Osoby podróżujące nie
wymagały udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po czynnościach policji rozpięto liny, co
umożliwiło załadunek uszkodzonego
pojazdu na lawetę pomocy drogowej
– mówi rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
Dalsze działania prowadziła policja.
Oprac. KR

Drodzy Czytelnicy!
Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu
wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych.
Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie,
o których warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą
telefoniczną, internetową albo osobiście.
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Policyjna akcja „ZNICZ 2018”
na terenie powiatu kępińskiego prowadzona była w okresie od 31 października do 4 listopada br. Podczas
pięciu dni wzmożonych działań
funkcjonariusze czuwali w szczególności nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego oraz osób
odwiedzających groby najbliższych.
- Policyjne apele o rozwagę oraz
rozsądek, i to nie tylko na drodze, z
pewnością pomogły – podsumowując, można bowiem stwierdzić, że
było bezpiecznie – podkreśla oficer
prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie sierż. Justyna Niczke.
Łącznie podczas akcji „ZNICZ
2018” nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwało 58 policjantów.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego podczas akcji starali się
pomóc kierowcom w dotarciu na
cmentarze czy podczas powrotów
do domu. W powiecie kępińskim w
trakcie tegorocznej akcji „ZNICZ”
było wyjątkowo spokojnie. Kierujący zachowywali ostrożność, stosowali się do przepisów i korzystali z
policyjnych porad. W ciągu pięciu
dni działań nie odnotowano bowiem
żadnego wypadku drogowego. Nad
wyraz spokojny okazał się 1 listopada br., czyli Wszystkich Świętych. Na
drogach powiatu nie doszło wówczas
do żadnego zdarzenia drogowego.
Na szczęście liczne policyjne
apele o niewsiadanie za kierownicę

po alkoholu, tym bardziej w czasie
zwiększonego, świątecznego ruchu
na drogach, przyniosły tym razem
efekt. Podczas akcji „ZNICZ 2018”
na terenie powiatu kępińskiego zatrzymano tylko jednego pijanego kierowcę. - 55-letni mężczyzna, siedzący za kierownicą volvo, w Rychtalu,

Nie obyło się jednak bez uczestników ruchu, którzy lekceważeniem
przepisów i zasad bezpieczeństwa
mogli doprowadzić do tragedii na
drodze. W ciągu pięciu dni wzmożonych działań odnotowano jednak tylko cztery kolizje drogowe
– do wszystkich doszło 31 paździer-

Nad bezpieczeństwem mieszkańców podczas
akcji „ZNICZ 2018” czuwało 58 policjantów

w piątek, 2 listopada br., wjechał w
schody posesji, po czym oddalił się z
miejsca zdarzenia. Mężczyzna został
zatrzymany, a w przeprowadzonym
badaniu Alcoblow zapaliła się czerwona lampka kontrolna, co wskazywało na fakt, że mężczyzna jest nietrzeźwy. W związku z powyższym od
kierującego pobrano krew do badań
– relacjonuje sierż. J. Niczke. Pozostałe dni akcji upłynęły na szczęście bez
kierujących na „podwójnym gazie”.

nika br. W większości były to drobne
stłuczki, w których nikt nie odniósł
obrażeń. Należy jednak wspomnieć,
iż 31 października br. w Ostrówcu
doszło do potrącenia 5-latka, który
został przewieziony do szpitala (więcej na stronie 9).
Bezpiecznie było również na
cmentarzach i w ich okolicach. Podczas akcji kępińska komenda nie odnotowała tam żadnych przestępstw.
Oprac. KR

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony również przez OSP Olszowa

30:2 – to warto pamiętać!

Co roku u około 400.000 mieszkańców Europy stwierdza się zatrzymanie akcji serca. 16 października obchodzony jest Europejski
Dzień Przywracania Czynności
Serca. Dzień ten został ustanowiony
w 2013 r. z inicjatywy Europejskiej
Rady Resuscytacji. Z tej okazji co
roku w połowie października organizuje się wydarzenie polegające na
jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez
jak największą liczbę osób. Celem
ogólnoeuropejskiej akcji jest popularyzacja wiedzy na temat zasad
udzielania pierwszej pomocy osobie,
u której wystąpiło nagłe zatrzymanie
krążenia. Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków
zdarzenia może spowodować 2- lub
3-krotny wzrost przeżywalności.
Niestety, obecnie tylko w trakcie co
piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana
jest resuscytacja. Dlatego tak istotne
jest prowadzenie inicjatyw zwiększających świadomość społeczeństwa.
Już po raz piąty w biciu rekordu
w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej udział wzięła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Świbie. W inicjatywie uczestniczyły 43 osoby. Po raz pierwszy zadania
podjęła się także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie

Tygodnik Kępiński 8 listopada 2018

W akcji organizowanej przez OSP
Olszowa brało udział 71 osób

przy pomocy członków miejscowej
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Udział w biciu rekordu był możliwy
dzięki współpracy z miejscową szkołą podstawową. W resuscytacji brało

udział łącznie 71 osób. Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności wszystkich
uczestników będą potrzebne wyłącznie podczas ćwiczeń.
Oprac. KR

OSP Świba brała udział
w wydarzeniu już po raz piąty

Wiadomości

gmina

Czwarta edycja programu autorskiego pn. „Lubię październik- międzynarodowy miesiąc
bibliotek szkolnych” w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie za nami!

Czytaj - nie tylko w październiku

Raport na temat czytelnictwa
opracowany przez Izabelę Koryś,
Romana Chymkowskiego oraz Zofię Zasacką na podstawie sondażu
przeprowadzonego przez Bibliotekę
Narodową w 2017 roku pokazuje, że
62% Polaków nie sięga po książki w
ogóle.

Głównymi zadaniami projektu
były: rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Ponadto, w związku z podstawowymi kierunkami realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, czyli: 100. roczni-

Październikowi czytelnicy

W związku z tymi alarmującymi danymi w miesiącu październiku
roku szkolnego 2018/2019 przeprowadzona została w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego nr
I im. mjra Henryka Sucharskiego
w Kępnie czwarta już edycja autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Lubię październik
– międzynarodowy miesiąc bibliotek
szkolnych”.

cą odzyskania niepodległości oraz
rozwijaniem kompetencji cyfrowych
uczniów (w tym także bezpiecznym
i odpowiedzialnym korzystaniem z
zasobów dostępnych w sieci) program zakładał także wychowanie
do wartości i kształtowanie postaw
patriotycznych (w szczególności propagował czytanie klasyki literatury
polskiej), a także postaw wiążących
się ze świadomym korzystaniem z

zasobów sieci internetowej (wyszukiwaniem i selekcjonowaniem informacji na dany temat).
W realizację programu zaangażowana była grupa klasy III D
realizująca język polski w zakresie
rozszerzonym wraz z nauczycielem
języka polskiego – Kariną Zalesińską. Ponadto nauczyciel bibliotekarz
wraz z tą grupą chciał zachęcić do
czytania wszystkich uczniów szkoły.
Program obejmował trzy bloki zajęć, podczas których uczniowie mieli
okazję uczestniczyć w następujących
lekcjach w bibliotece szkolnej:
„Czytamy, więc jesteśmy” (4 X
2018 r.) – młodzież, poznając wyniki raportu na temat czytelnictwa w
Polsce, zdała sobie sprawę z konieczności czytania jako sposobu rozwijania swojej wiedzy i świadomości.
Ponadto dostrzegła także potrzebę
akcentowania wśród społeczeństwa
konieczności czytania, czyli ciągłego
umysłowego rozwijania się. Uczniowie wzięli również udział w zmaganiach konkursowych na temat literatury polskiej. Test najlepiej rozwiązał
uczeń Michał Gruszka. Został on
nagrodzony oceną bardzo dobrą z języka polskiego.
„Polecamy do przeczytania” (11
X 2018 r.) – zadaniem młodzieży
było zredagowanie krótkich recenzji

GONIEC PERZOWSKI
listopad 2018, nr 45 (847)
W miniony poniedziałek, 5 listopada 2018 r., w sali konferencyjnej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Perzowie odbyło się pierwsze wspólne spotkanie Rady Gminy Perzów kadencji 2018-2023

na temat ulubionych pozycji literatury polskiej. Zachęcające innych do
czytania, recenzje uczniów wyeksponowano w formie prezentacji multimedialnej na stronie internetowej
szkoły.
„Zachęcamy do czytania” (25 X
2018 r.) – młodzież projektowała plakaty zachęcające do czytania klasyki
literatury polskiej: „Dziadów” Adama Mickiewicza, „Lalki” Bolesława
Prusa, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Głównym zadaniem było
dostosowanie treści plakatu do indywidualnego odbiorcy, tak więc plaka-

ty uczniów zostały wyeksponowane
w poszczególnych miejscach szkoły:
w bibliotece szkolnej (przeznaczony
dla jej czytelników), w sali gimnastycznej (dla sportowców), w sklepiku szkolnym (dla jego klientów) oraz
na korytarzu na parterze (dla społeczności szkolnej).
Grupa klasy III D bardzo chętnie
włączyła się w realizację programu.
Podczas jego trwania mogła w przestrzeni biblioteki szkolnej rozwijać
swoje talenty literackie i plastyczne,
a także uświadomiła sobie i innym,
że… warto czytać klasykę literatury
polskiej!
Paulina Pacyna-Dawid

W Ostrówcu 5-latek wszedł na jezdnię, nie upewniając się,
czy droga jest pusta i został potrącony przez przyczepę
samochodową

Zabawa Halloweenowa
zakończyła się w szpitalu

Potrąceniem 5-latka zakończyła
się najpopularniejsza zabawa Halloween – „Cukierek albo psikus”. Do
zdarzenia doszło 31 października br.,
około godziny 20.00, w Ostrówcu.
Jak ustalili policjanci, którzy
udali się na miejsce zdarzenia, 5-latek wraz kolegami i bratem wracał do
domu. - W pewnym momencie chłopiec wszedł na jezdnię, nie upewniając się, czy nie jedzie pojazd i został
potrącony przez przyczepę samochodową, którą ciągnął volkswagen

golf, kierowany przez 60-letniego
mieszkańca powiatu kępińskiego
– relacjonuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
sierż. Justyna Niczke. Kierujący był
trzeźwy. 5-latek został przewieziony
karetką Pogotowia Ratunkowego do
szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
- Przypominamy, że dzieci do 10.
roku życia nie mogą przebywać na
drogach publicznych bez opiekuna
prawnego – dodaje sierż. J. Niczke.
Oprac. KR

Inspirowany 100. rocznicą odzyskania niepodległości
perzowski mural, znalazł się wśród laureatów konkursu
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Niepodległościowy
mural na 11 Listopada
Mural umiejscowiony został na
ścianie budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Perzowie, a jego oficjalne
odsłonięcie nastąpi 11 listopada br.
podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

wiednią przestrzeń systematycznie
odwiedzaną przez mieszkańców, chociażby ze względu na usytuowanie
GOK, biblioteki, USC. W sąsiedztwie
znajdują się tereny rekreacyjno-sportowe, na których odbywają się
Mural powstał na wschodniej ścianie budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie

Radni odebrali zaświadczenia
Z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Perzowie
Genowefy Kolendy, w obecności
wszystkich jej członków, wybrani
w wyborach samorządowych radni
elekci odebrali zaświadczenia o wyborze.
Zaprzysiężenie radnych nastąpi
podczas pierwszej sesji nowej kadencji Rady Gminy Perzów, której
termin zostanie wyznaczony przez
komisarza wyborczego na dzień

przypadający w ciągu 7 dni od dnia
zakończenia obecnej kadencji rady.
W Radzie Gminy Perzów zasiądą (w kolejności alfabetycznej): Karol Brząkała, Danuta Czajkowska,
Zbigniew Kozan, Jan Kubaczyński, Roman Kula, Karolina Latusek, Przemysław Łytka, Kornelia
Mielczarek, Dawid Misiak, Marek
Ostrowski, Krystyna Poręba, Andrzej Przybylski, Mariusz Szymczak, Ewa Tyma i Dominika Wy-

rwas. Zaświadczenie o wyborze na
kolejną kadencję otrzymała również
wójt gminy Perzów Danuta Froń.
Wójt pogratulowała wyboru radnym i życzyła im owocnej wspólnej
pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Sekretarz gminy Weronika Urbańska podziękowała Gminnej Komisji
Wyborczej za pracę przy organizacji
wyborów.
Oprac. bem

Stworzony w Perzowie mural inspirowany 100. rocznicą odzyskania
niepodległości znalazł się wśród laureatów konkursu ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. Malowidło mogło powstać dzięki temu, że Gmina
Perzów pozyskała na ten cel dotację
celową w wysokości 7.000,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
- Lokalizacja muralu na ścianie wschodniej budynku Gminnego
Ośrodka Kultury zapewnia odpo-

zawody sportowe i imprezy kulturalno-plenerowe dla mieszkańców.
Młodzież szkolna codziennie przemieszcza się tutaj, zmierzając do sali
gimnastycznej. Dla mieszkańców
gminy Perzów będzie on z całą pewnością trwałą pamiątką obchodów
jubileuszu – powiedziała wójt gminy
Perzów Danuta Froń.
Autorką projektu jest Iwona Witczak, a wykonawcą muralu - firma
„All Chrome” ze Strzelina.
Oprac. bem
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gmina
wieści znad pomianki
listopad 2018, nr 45 (896)
Grupa harcerzy i zuchów z Siemianic wzięła udział w XXXII Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Wielkopolskiego

Rajd szlakiem powstania wielkopolskiego

Do Poznania druhowie z Siemia- przygotowywali kolacje i śniadania z czej w Chalinie, Centrum Edukanic dotarli z Kostowa pociągiem, a zakupionych produktów.
cji Regionalnej i Przyrodniczej w
W drugim dniu wyprawy zwie- Mniszkach, skansen Olandia, weszli
dalej jechali autobusem. Podróż obfitowała w miejsca związane z historią dzili Ośrodek Edukacji Przyrodni- na wieżę widokową w Puszczy Noteckiej, a wieczorem wzięli
powstania wielkopolskiego,
udział we wspólnym ognisku
ale nie tylko. Po złożeniu
kwiatów pod Pomnikiem
zorganizowanym dla uczestników rajdu.
Powstańców Wielkopolskich
uczestnicy rajdu udali się na
Trzeciego dnia udali się
poznański Rynek. Obejrzeli
na metę rajdu, gdzie odbywał
się festyn. Druhowie wzięli
stare kamieniczki i zwiedzili
Bazylikę Kolegiacką Matki
udział w wielu konkurencjach sprawnościowych, w
Boskiej Nieustającej Pomocy
kilku przypadkach wygrynazywaną też Farą Poznańską. W samo południe wysłuwając cenne nagrody.
- W ciągu tych trzech dni
chali poznańskiego hejnału i
wiele się nauczyliśmy, wieobejrzeli trykające się koziołle dowiedzieliśmy, a stolica
ki. Zwiedzili pełne pamiątek
naszego województwa, tak
z tych przełomowych dla polskości dni Muzeum Powstaodległa od miejsca naszego
nia Wielkopolskiego. Dotarli
zamieszkania, stała nam się
nieco bliższa. Rozumiemy też
do Poznańskiej Skałki – zalepiej heroizm i poświęcenie
bytkowej krypty przy kościeWielkopolan, którzy niejedle św. Wojciecha stworzonej
nokrotnie oddali życie, żeby
na wzór Skałki Krakowskiej.
Harcerze nocowali nad
Wielkopolska należała do
malowniczym Jeziorem MiePolski - podkreślają uczestnirzyńskim w ośrodku „Zaci- W Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Wielkopolskiego cy rajdu.
wzięła udział grupa harcerzy i zuchów z Siemianic
Oprac. bem
sze Brzozowe”, gdzie sami

VIII Bieg Jana Pawła II w czterdziestą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża i w
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowany został w Trzebieniu

Nowo wybrani radni Rady Gminy Łęka Opatowska oraz
wójt gminy odebrali zaświadczenia o wyborze

Zaświadczenia o wyborze
dla wójta i radnych

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Łęce
Opatowskiej wręczyli zaświadczenia o wyborze

We wtorek, 30 października 2018
r., członkowie Gminnej Komisji Wyborczej w Łęce Opatowskiej wręczyli
zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym Rady Gminy Łęka
Opatowska oraz wójtowi gminy Łęka
Opatowska wybranemu na kolejną
kadencję - Adamowi Kopisowi.
Zastępca
przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej Jadwiga Piszczałka złożyła w imieniu
własnym oraz wszystkich członków
komisji gratulacje w związku z uzyskaniem mandatu zaufania społeczeństwa gminy Łęka Opatowska,

życząc owocnej pracy i osiągnięcia
zamierzonych celów w nowej kadencji 2018-2023.
W skład Rady Gminy Łęka Opatowska na nową 5-letnią kadencję
wchodzą następujące osoby: Łukasz Olbrych, Piotr Jeziorny, Tadeusz Osada, Sławomir Kasprzak,
Mateusz Sroka, Jan Bartosik,
Grzegorz Adamski, Katarzyna
Szczepańska, Karolina Rybak,
Rafał Wielgoś, Józef Kwaśnik,
Marian Pacyna, Mieczysław Skotnik, Emilia Poprawa, Michał Jerczyński.		
Oprac. bem

30 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie
odbył się Bal Świętych

Święci bawili się w Opatowie

Na sportowo uczcili patrona i odzyskanie niepodległości
Klasyfikacja medalowa
Rocznik 2010-2011 – dziewczęta
1. Weronika Brzezińska (SP Siemianice)
2. Nadia Nycz (SP Łęka Opatowska)
3. Marta Sieczka (SP Opatów)
Rocznik 2010-2011 – chłopcy
1. Mateusz Olbrych (SP Trzebień)
2. Mikołaj Bęben (SP Opatów)
3. Kamil Janczak (SP Łęka Opatowska)
Rocznik 2008-2009 – dziewczęta
1. Olga Gąszczak (SP Siemianice)
2. Gabriela Gąska (SP Opatów)
3. Nina Szefer (SP Siemianice)
Rocznik 2008-2009 – chłopcy
1. Przemysław Dyla (SP Opatów)
2. Filip Hadryś (SP Łęka Opatowska)
3. Kacper Olek (SP Siemianice)
Rocznik 2006-2007 – dziewczęta
1. Dominika Baranowska (SP Opatów)
2. Iga Hetmańczyk (SP Opatów)
3. Angelika Skąpska (SP Opatów)
Rocznik 2006-2007 – chłopcy
1. Hubert Błaszczyk (SP Siemianice)
2. Eryk Błaszczyk (SP Siemianice)
3. Szymon Świerczyński (SP Trzebień)
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Uczniowie i nauczyciele Szko- która wiodła wśród malowniczych
ły Podstawowej im. Jana Pawła II terenów wokół Trzebienia.
w Trzebieniu postanowili uczcić na
Bieg rozegrano w trzech kategosportowo stulecie odzyskania nie- riach wiekowych: rocznik 2010-2011
podległości i czterdziestą rocznicę (dystans 300 m), rocznik 2008-2009
wyboru Karola Wojtyły na papieża. (500 m), rocznik 2006-2007 (800 m).
Młodzież i dzieci złożyli najpierw Najlepsi zawodnicy otrzymali medakwiaty, zapalili znicz pod tablicą le, dyplomy i kotyliony. Dekoracji
pamiątkową, zaśpiewali „Barkę”, zwycięzców dokonali wójt gminy
ulubioną pieśń patrona szkoły, a póź- Łęka Opatowska Adam Kopis oraz
niej wzięli udział w VIII Biegu Jana dyrektor szkoły U. Wędzicha.
Oprac. bem
Pawła II.
Na starcie zameldowali się uczniowie
z Łęki Opatowskiej,
Siemianic, Opatowa
i, oczywiście, Trzebienia. Sportowców
i opiekunów powitała dyrektor Urszula
Wędzicha, przypominając
zebranym
sylwetkę wielkiego
papieża Polaka. NaNa starcie biegu zameldowali się uczniowie z Łęki
stępnie biegacze wyOpatowskiej, Siemianic, Opatowa i Trzebienia
ruszyli na trasę biegu,
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Podczas balu podziwiać można było
stroje świętych oraz aniołów

Organizatorem balu był ksiądz
proboszcz Józef Wachowiak przy
współpracy świetlicy środowiskowej, Samorządu Uczniowskiego oraz
uczniów klasy siódmej. Bal prowadził Stanisław Napierała, który w
profesjonalny sposób przeprowadził
wszystkie konkursy oraz zadbał o
oprawę muzyczną. Opiekunka świetlicy środowiskowej przeprowadziła

konkurs plastyczny pt. „Taki mały,
taki duży może świętym być”.
Dla dzieci, biorących udział w zabawie, zostały przygotowane słodkie
upominki oraz napoje. Uczestnicy
postarali się o odpowiednie przebrania i podczas balu podziwiać można
było wspaniałe stroje świętych oraz
aniołów. Wszyscy bawili się znakomicie.		
Oprac. bem

Podpisana została umowa na budowę przedszkola

Nowe przedszkole
w miejsce starego

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn. „Budowa dwuoddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Łęce Opatowskiej”. Podpisano też umowę z wykonawcą zadania – firmą Zakład Usługowo-Budowlany Alina Malik z Pieczysk.
Zgodnie z umową, w miejscu istniejącego przedszkola do 31 lipca 2019 r.
zostanie wybudowany nowy obiekt za kwotę 3.960.000,00 zł brutto.
Oprac. bem

Region

gmina
Kolejna grupa zakończyła szkolenie w ramach projektu
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego w gminie Bralin

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
listopad 2018, nr 45 (1170)
Uczestnicy oraz sympatycy projektu „Latająca Galeria SZATNIA” wzięli udział w marszu
nordic walking

A może teraz ty?
100 minut aktywności
na 100-lecie niepodległości
Uczestnicy oraz sympatycy pro- brakło zabaw i gier z kijkami, które
jektu „Latająca Galeria SZATNIA” doskonale sprawdziły się jako elew sobotni poranek, 27 październi- ment integracji grupy. Ten ważny zaka br., po raz pierwszy uczcili Nie- bawowy element sprawił, że uczestpodległą.
Wszyscy
wspólnie wzięli udział
w marszu „100 minut
aktywności na 100-lecie niepodległości”. W
programie warsztatów
koordynator projektu
Małgorzata Domagała
przedstawiła prawidłowe techniki nordic walkingu oraz zapoznała
uczestników z szerokim
wachlarzem ćwiczeń W nordic walking niezwykle
rozgrzewających. Pod- ważna jest prawidłowa technika
czas warsztatów nie za-

nicy byli w doskonałych nastrojach,
zrelaksowani i z ogromnymi apetytami zajadali się pieczonymi na grillu
kiełbaskami.
Projekt „Latająca
Galeria
SZATNIA”
realizowany jest przez
Bibliotekę Publiczną w
Bralinie oraz Szkolne
Koło Krajoznawczo-Turystyczne w ramach
Programu
„Równać
Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego
przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.
E. Jędrysiak

Uroczystość pasowania na „starszaków” dzieci z Przedszkola Samorządowego „Kwiaty
Polskie” w Bralinie w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie

Oficjalnie zostali „starszakami”

Pasowanie na „starszaków” było ogromnym przeżyciem
dla dzieci z grup „Różyczki”, „Maczki” i „Konwalie”

25 października br. w Świetlicy
Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie odbyła się uroczystość pasowania na „starszaków”
dzieci z grup „Różyczki”, „Maczki”
oraz „Konwalie” z Przedszkola Samorządowego „Kwiaty Polskie” w
Bralinie.
Dyrektor Teresa Michalska
przywitała dzieci oraz przybyłych
gości. Następnie przedszkolaki zaprezentowały na scenie swoje zdolności
muzyczne i taneczne. Był uroczysty
polonez, wspólnie recytowane wiersze i śpiewane piosenki. Najważniejszym momentem ceremonii było jednak uroczyste ślubowanie. Dyrektor
placówki przy pomocy specjalnego,
magicznego ołówka pasowała każdego przedszkolaka. Wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
drobny upominek. Nie mogło również zabraknąć wspólnej fotografii.
Całość uroczystości przebiegała
w niesamowicie rodzinnej i wesołej
atmosferze, a po części artystycznej
wszystkie starszaki wraz z rodzicami
zostały zaproszone do stołu na słodki poczęstunek. Uśmiech i radość na
twarzach najmłodszych świadczyły o
tym, iż uroczystość była udana.
M. Gudra

Kolejna, sześcioosobowa grupa
zakończyła szkolenie z zakresu obsługi komputera i poruszania się w
Internecie. Gratulujemy tym, którzy
zdecydowali się i podjęli konkretne
kroki, by sprostać temu, co niesie
współczesny świat. Stawili czoła
technologii, w której żyją ich dzieci
i wnuki. Teraz okazało się, że może
być ona dla nich i przyjemna, i pożyteczna, o czym przekonywał – i
tajniki internetowe odkrywał – Piotr
Szczepaniak, trener lokalny w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanym w
gminie Bralin.
Szkolenia z obsługi komputera i
Internetu organizowane przez Urząd
Gminy Bralin są bezpłatne. Zajęcia

odbywają się w szkolnej sali komputerowej w Bralinie, ale jeśli zaistnieje
potrzeba, szkolenie może zostać zorganizowane również w innej miejscowości na terenie gminy Bralin.
Jeden cykl szkoleniowy to siedem
spotkań dwugodzinnych, w dogodnych popołudniowo-wieczornych terminach, po uzgodnieniu z całą grupą.
Program dopasowywany jest do potrzeb uczestników, a przekazywana
jest tylko praktyczna wiedza.
Osoby zainteresowane udziałem
w projekcje e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” proszone
są o kontakt z Urzędem Gminy Bralin
osobiście lub telefonicznie (tel. 62 78
112 22). Koordynatorem projektu jest
Marzena Kuropka.
Oprac. KR

Kolejne wydawnictwa stworzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin

Bralińskie jubileusze

We wrześniu br. minęła 140.
rocznica urodzin ks. infułata Michała Lewka (21.09.1878 r. – 7.07.1967 r.),
zasłużonego dla Ziemi Bralińskiej. Z
tej okazji Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin wydał okolicznościową kopertę, na której, oprócz
wizerunku ks. M. Lewka, zamieszczono stronę tytułową książki „Górnośląski Plebiscyt z roku 1921 oraz

udział w nim duchowieństwa katolickiego”, wydanej w Rzymie w 1960 r.
Ponadto 2 października br., w
15. rocznicę powstania Towarzystwa
Rozwoju Gminy Bralin, wydano
okolicznościową kopertę, na której
zamieszczono logo oraz aktualny
Zarząd Towarzystwa. Wydawnictwo
pocztowe można nabyć w siedzibie
Towarzystwa. Marian Kucharzak
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G£OS TRZCINICY
listopad 2018, nr 45 (1060)
17 października 2018 r. po raz jedenasty odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów
wójta gminy Trzcinica

Stypendia wójta po raz jedenasty
W spotkaniu w Zespole Szkół w
Laskach uczestniczyli: wójt gminy
Grzegorz Hadzik, przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, sekretarz gminy Renata
Ciemny, przewodniczący Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,
Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa
Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Janusz Żłobiński, dyrektorzy
i wicedyrektorzy Zespołu Szkół w
Trzcinicy oraz Zespołu Szkół w Laskach, wychowawcy wyróżnionych
uczniów oraz stypendyści wraz z
rodzicami. Stypendia dla uczniów
zostały przyznane w czterech kategoriach: wyróżnienia za wyniki w
nauce, osiągnięcia w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia
w dziedzinie kultury i działalności
artystycznej.
Otwarcia uroczystości dokonał
wójt gminy, przytaczając historię
stypendiów w gminie Trzcinica oraz

gratulując wszystkim stypendystom,
ich rodzicom oraz dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom i opiekunom. Podziękował także za pomoc
w przygotowaniu uroczystości Zespołowi Szkół w Laskach, a chórowi
„Violino” za występ. Głos zabrała
także przewodnicząca Rady Rodziców w ZS w Trzcinicy Bogumiła
Konieczny.
Osiem uczennic otrzymało po
dwa stypendia. Za bardzo wysokie
wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe odebrały je: Martyna Antoniak, Patrycja Biegańska, Karolina
Dłubak-Sierańska, Agata Fajga,
Julita Krowiarz, Natalia Parzonka
(ZS w Trzcinicy), za bardzo wysokie
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Lena Nawrot (ZS w Laskach),
natomiast za osiągnięcia w nauce
oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury
i działalności artystycznej: Weronika Czaja (ZS w Laskach).

Za osiągnięcia w roku szkolnym
2017/2018 stypendia otrzymało 34
uczniów. W trakcie uroczystości, którą poprowadziła sekretarz R. Ciemny
każdy stypendysta otrzymał list gratulacyjny wraz ze stypendiami, a rodzice listy gratulacyjne i róże.
Za wyniki w nauce przyznano
stypendia 17 uczniom, którzy mogą
pochwalić się osiągnięciem w roku
szkolnym 2017/2018 średniej ocen
5,4 w szkołach podstawowych i 5,3
w gimnazjach. Są to uczniowie Zespołu Szkól w Trzcinicy: Weronika
Kruber, Natalia Parzonka, Maciej
Pregiel, Anna Więcek, Miłosz Żurawa i Zespołu Szkół w Laskach: Zofia Bogacz, Lena Grycman, Martyna Hojeńska, Oliwia Laske, Karol
Władek, Andżelika Zimoch.
Za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymało 11 uczniów, którzy
w roku szkolnym 2017/2018 zostali
indywidualnymi laureatami olim-

piad lub konkursów: wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych
w dziedzinie nauki. Stypendia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w
Trzcinicy: Emilia Grycman, Michalina Jokiel, Anna Kurek, Dominik
Pigulski.
Stypendia sportowe otrzymało
9 uczniów, którzy mają na swoim
koncie sukcesy w zawodach sportowych o charakterze wojewódzkim,
ogólnopolskim, międzynarodowym
i osiągnięcia sportowe, które przyczyniają się do promowania gminy
Trzcinica na szczeblu powiatowym.
Stypendyści z Zespołu Szkół w
Trzcinicy to: Magdalena Adamska, Michała Głowik, Jan Parzonka, Gabriela Zimoch, a z Zespołu
Szkół w Laskach: Jacek Ertel, Miłosz Nawrot, Adriana Otremba,
Dawid Piasecki.
Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej przy-

znano 5 stypendiów uczniom zajmującym w roku szkolnym 2017/2018
wysokie miejsca w konkursach
międzynarodowych,
ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych
i międzygminnych oraz posiadający
osiągnięcia kulturalne i artystyczne (m.in. plastyczne, recytatorskie,
taneczne, wokalne, teatralne). Z Zespołu Szkół w Trzcinicy stypendium
otrzymała Natalia Pawlik, a Zespołu
Szkól w Laskach: Jakub Dudziak,
Roman Fabian, Jakub Siwa.
- Gratuluję tak licznych osiągnięć, co bardzo mnie cieszy, i jednocześnie życzę kolejnych – powiedział wójt G. Hadzik. - Gratuluję
i dziękuję wyróżnionym uczniom,
dyrektorom, nauczycielom, opiekunom oraz rodzicom. Uważam, iż taka
forma wyróżnień dobrze się sprawdza i przyczynia się do motywowania
naszych uczniów.
Oprac. bem

10 października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyły się warsztaty motywacyjno-literackie z Michałem Zawadką, mistrzem Polski przemówień publicznych

Warsztaty motywacyjne
z mistrzem przemówień

Uczestnikami warsztatów zatytułowanych „Chcę być kimś” byli
uczniowie najstarszych klas Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Laskach.
Było to kolejne z cyklu wydarzeń, które organizowane są dzięki
dofinansowaniu przez Ministerstwo

sztuki walki. Pisarz został doceniony w 2013 r., kiedy to nominowany
został do nagrody głównej za upowszechnianie czytelnictwa Polskiej
Sekcji IBBY.
- Nasz gość przeprowadził wspaniałe warsztaty, w niezwykły i wyjątkowy sposób docierając do młodzie-

Po skończeniu warsztatów uczestnicy mieli okazję nabycia
motywacyjnych książek pisarza opatrzonych specjalną dedykacją

31 października 2018 r. radnym Rady Gminy Trzcinica wręczone zostały zaświadczenia
o wyborze

Wręczenie zaświadczeń o wyborze
Pierwsze spotkanie osób wybranych do Rady Gminy, wójta oraz
członków Gminnej Komisji Wyborczej odbyło się w Urzędzie Gminy w
Trzcinicy.
Zaświadczenia odebrali: Anna
Bartkowiak z Kuźnicy Trzcińskiej,
Kazimierz Bednarek z Ignacówki
Pierwszej, Grzegorz Hojka z Wo-
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dzicznej, Stanisław Maryniak ze
Smardz, Zdzisław Mikołajczyk z
Trzcinicy, Mateusz Oleś z Lasek,
Krzysztof Ostrowski z Trzcinicy,
Danuta Parzonka z Pomian, Zygmunt Podejma z Lasek, Barbara
Maruszka-Bednarek z Trzcinicy,
Irena Perlitius z Piotrówki, Edward
Skiba z Trzcinicy, Krzysztof Wa-

loszczyk z Borku, Łukasz Wielgosz z
Lasek oraz Janusz Żłobiński z Lasek.
Zaświadczenie o wyborze na
wójta gminy Trzcinica otrzymał też
Grzegorz Hadzik. Włodarz pogratulował zebranym, życząc wielu sukcesów i osiągnięć w pracy na rzecz
społeczności lokalnej.
Oprac. bem
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwóch projektów realizowanych
przez bibliotekę. Spotkanie z mistrzem przemówień publicznych
stanowi jedno z zadań projektu „Z
książką w świat przygody, wartości
i wiedzy”.
Autor książek motywacyjnych
oraz społecznych dla dzieci i młodzieży Michał Zawadka to absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz polonistyki na
kierunku słowo na ekranie, w mowie
i w piśmie. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i
Toastmasters International. Zawodowo jest także artystą estradowym, telewizyjnym i kaskaderem filmowym.
Przez ponad dziesięć lat trenował

ży. Uczestnicy spotkania nauczyli się
doceniać własne ,,ja”, dowiedzieli
się, jak bronić swoich praw i przekonań i jak osiągać zamierzone cele,
pokonując przeciwności losu. Zrozumieli, że za każdym sukcesem stoi
przede wszystkim odpowiednie nastawienie i że nie mogą żyć cudzym
wyobrażeniem na ich temat. Dowiedzieli się, że to od nich zależy, w
jakim miejscu będą za kilka czy kilkanaście lat, a środowisko z którego
wyrośli, nie może ich determinować.
Mówca podzielił się także z młodzieżą własnymi doświadczeniami, aby
jeszcze lepiej zmotywować ich do
działania – relacjonuje inicjatorka
warsztatów Renata Gość, dyrektor
biblioteki.
Oprac. bem

cd. G£OSU TRZCINICY na str. 13
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23 października 2018 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach odbył się I Gminny
Konkurs Recytatorski Poezji Lokalnych Twórców

Dobiegają końca prace prowadzone w ramach zadania
„Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w
wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”

Inwestycja dobiega końca

Inwestycja ma zostać zakończona
do połowy listopada br.

Spotkanie z twórczością lokalnych poetów
zenia 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w ramach realizowanego przez szkołę Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Wzięli w nim udział uczniowie ZS w
Trzcinicy oraz Laskach
Uczniowie recytowali wiersze lokalnych poetów: Renaty Adamskiej,
Haliny Góreckiej, Kazimiery Lissy-Kalafarskiej, Krystyny Pluty,
Jadwigi Sułkowskiej-Mijal, Zbigniewa Gawińskiego, Bartymeusza
Trzcińskiego (pseudonim), Krystyny Pluty oraz Piotra Wieczorka.
Recytacjom przysłuchiwało się
jury, w składzie którego znaleźli się
poeci: R. Adamska, H. Górecka, K.
Pluta oraz P. Wieczorek. Konkurs
przebiegał w niezwykłej atmosferze. Przy ciastku i kawie uczestnicy, opiekunowie oraz goście mogli
posłuchać i porozmawiać o poezji.
Zmagania konkursowe odbyły

się w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III SP, IV-VI SP oraz VII-VIII
SP i gimnazjum. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
podziękował lokalnym poetom za ich
działalność artystyczną, wręczając
symboliczną różę. Pogratulował
także zwycięzcom i życzył dalszych
sukcesów.
Pomysłodawcą konkursu była
Renata Marczak - nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół w Laskach,
którą wsparła swoją pomocą Magdalena Skóra - nauczyciel języka polskiego w tej szkole. W przygotowanie
konkursu włączyli się również inni
nauczyciele oraz uczniowie z Lasek.
W przyszłym roku organizatorzy
planują zaprosić do udziału w konkursie szkoły powiatu kępińskiego.
Oprac. bem

18 października br. w Zespole Szkół w Laskach odbył się Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej, w którym udział
wzięli soliści i zespoły wokalne z powiatu kępińskiego

Muzyków oceniało jury w składzie: Justyna Hołub-Rojkiewicz
(przewodnicząca), Elżbieta Kowalik
i Arkadiusz Wieczorek. Patronat
honorowy nad konkursem objął wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Gratulacje zwycięzcom, podziękowania uczestnikom konkursu oraz
organizatorom złożyli: wójt G. Hadzik, sekretarz gminy Renata Ciemny oraz dyrektor ZS w Laskach Hanna Smyrek.
Konkurs zakończył się wspólnym
wykonaniem pieśni patriotycznych
przez uczestników, opiekunów, jurorów oraz zaproszonych gości.
Oprac. bem

Konkurs pod patronatem dyrektora Zespołu Szkół w Laskach Hanny Smyrek zorganizowano dla uczc-

Wyniki konkursu

Klasy I-III SP
1. Radosław Grabowski - ZS Laski
2. Alicja Pietrzak - ZS Trzcinica
3. Paulina Wróbel - ZS Laski
Wyróżnienie: Martyna Laske - ZS Laski
Klasy IV - VI SP
1. Martyna Hojeńska - ZS Laski
2. Patryk Bakalarz -ZS Laski
2. Martyna Antoniak - ZS Trzcinica
3. Łukasz Papiór -ZS Trzcinica
3. Emilia Rabiega - ZS Laski
Wyróżnienie: Karolina Gatner - ZS Trzcinica
Klasy VII-VIII i III gimnazjum
1. Adriana Otremba - ZS Laski
2. Martyna Kosmala - ZS Trzcinica
3. Martyna Kałus - ZS Trzcinica
Wyróżnienie: Jagoda Paduch - ZS Laski

Powiatowy konkurs
piosenki patriotycznej

W konkursie wzięli udział soliści i zespoły
wokalne z powiatu kępińskiego

Patronat honorowy nad konkursem
objął wójt gminy Trzcinica

Nagrody i wyróżnienia zdobyli:
Kategoria IV-VI – solista:
1. Jakub Gola
2. Anna Lisowska
3. Maja Nowak
Wyróżnienia - Kacper Maciejewski
Kategoria IV-VI - zespół:
1. Zespół wokalny SP nr 1 w Kępnie
2. Zespół wokalny SP w Opatowie
3. Duet SP w Trzebieniu
Kategoria VII-VIII i gimnazjum – solista:
1. Maja Kasprzak
2. Nikola Konieczna
3. Hanna Talar
Kategoria: VII-VIII i gimnazjum – zespół:
1. Duet ZS w Trzcinicy
2. Zespół wokalny SP Drożki
3 Zespół wokalny ZS w Laskach

Wartość całkowita pierwszego
etapu to 5.042.823,03 zł. Gmina Trzcinica pozyskała na to zadanie dofinansowania w wysokości 3.080.215,00 zł
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 Działanie 4.3 Gospodarka

wodno-ściekowa. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane
„M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa.
Termin zakończenia prac zgodnie z
zawartą umową ustalono do 16 listopada 2018 r.
Oprac. bem

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy przy współpracy
Zespołu Szkół w Trzcinicy zorganizowała dla dzieci i młodzieży wycieczkę do Wrocławia

Wycieczka krajoznawcza
w ramach projektu

W wycieczce wzięło udział 45
uczniów w wieku 10-16 lat, którzy
wypełnili ankiety czytelnicze opracowane przez bibliotekę. Ich opiekunami były nauczycielki z Zespołu
Szkół w Trzcinicy: Renata Adamska, Maria Szczypek, Ewa Gaze
oraz pracownice Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy: Agnieszka
Kałka i Anna Parzonka.
Pierwszym punktem programu
był seans w kinie „Helios”. Uczestnicy obejrzeli film pt. „Zegar czarno-

Uczestnicy wycieczki mogli zajrzeć
do wnętrza łodzi podwodnej, podziwiać modele największych statków w
historii świata, oglądać najciekawsze
stworzenia głębinowe, a także poznać
działanie wodnych wynalazków z
czasów starożytnych.
- Składam bardzo serdeczne
podziękowania za pomoc przy realizacji zadania pani Małgorzacie
Hadzik, dyrektor Zespołu Szkół w
Trzcinicy oraz nauczycielom: Renacie Adamskiej, Marii Szczypek i

Głównym punktem wycieczki było
zwiedzanie wrocławskiego „Hydropolis”

księżnika”, który bardzo spodobał się
zarówno uczniom, jak i opiekunom.
Następnie grupa udała się na posiłek,
po którym zwiedzano centrum nauki
i wiedzy o wodzie „Hydropolis”. Sporo emocji wywołał spacer z przewodnikiem przez korytarze, które kiedyś
zalane były wodą. W „Hydropolis”
podwodny świat pokazany jest za pomocą wspaniałych replik, różnorodnych technologii multimedialnych,
interaktywnych instalacji oraz ekranów dotykowych prezentujących wiele ciekawych i nieznanych informacji.

Ewie Gaze – powiedziała dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy Renata Gość.
Wyjazd krajoznawczy, będący
częścią projektu „Z książką w plecaku przemierzamy gminę, ojczyznę
i świat” realizowanego przez trzcinicką książnicę w ramach programu
„Partnerstwo dla książki”, został
dofinansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
Oprac. bem
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kurier baranowa
listopad 2018, nr 44 (1089)
Wkrótce rozpocznie się rozbudowa przedszkola w Słupi pod Kępnem

Przedyskutowano koncepcję obiektu
W 2019 r. planowana jest rozbudowa przedszkola w Słupi pod Kępnem. W środę, 31 października br.,
w Urzędzie Gminy w Baranowie od-

Przedyskutowano
koncepcję
obiektu. Wkrótce powstanie projekt
budowlany. Przeprowadzono również
wstępne rozmowy na temat ewentu-

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy rozmawiano
m.in. o możliwości pozyskania dofinansowania

alnych możliwości dofinansowania.
Gmina Baranów ma możliwość pozyskania środków unijnych, jednak
dotyczą one tylko niewielkiej części
infrastruktury. Planuje się pozyskać
środki zewnętrzne na zajęcia dodatkowe dla uczniów, dokształcanie
nauczycieli oraz wyposażenie sali
przedszkolnej w meble, sprzęt TIK
(sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, w tym: komputer wraz z
oprogramowaniem, monitor, drukarka, kserokopiarka) czy audiowizualny. Forma wsparcia, jaką oferuje program, skupia się jedynie na pomocy
dla przedszkolaków trzy- i czteroletnich oraz bieżącym funkcjonowaniu
planowanego do rozbudowy przedszkola przez okres 12 miesięcy. es

było się w tej sprawie spotkanie konsultacyjne. Wzięli w nim udział: wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, skarbnik Marzena
Żłobińska, kierownik Referatu Promocji Katarzyna Kucharska, kierownik Centrum Usług Wspólnych
Sylwia Szmaja, kierownik Referatu
Inwestycji Halina Drobina, dyrektor
Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem
Urszula Moś oraz przedstawiciel firmy konsultingowej „ECDF” z Poznania Łukasz Tutak.

Zbiórka krwi w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie zorganizowana została z inicjatywy
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej

Oddawali krew

Chętnych do oddania krwi nie
brakowało - było ich aż 51

21 października br. po raz kolejny
z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie w Zespole Szkół
im. Powstańców Wielkopolskich w
Baranowie zorganizowana została
zbiórka krwi. Zarejestrowało się 51, a
krew oddało 40 honorowych krwiodawców. W czasie akcji udało zebrać

się 18 litrów krwi. Zarejestrowało się
również 8 kandydatów na honorowego dawcę krwi. Wśród krwiodawców
rozlosowano nagrody ufundowane
przez wójta gminy Baranów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w
akcję honorowego oddawania krwi.
Sylwia Szmaja

Wypadek z udziałem samochodu osobowego na drodze
Słupia pod Kępnem – Młynarka

Strażacy ewakuowali
nieprzytomną poszkodowaną

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu spotkali się z Martą Fox w Bibliotece Publicznej w Mroczeniu

Pisarka rozmawiała z młodzieżą
W spotkaniu autorskim wzięła
udział młodzież wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej
w Mroczeniu.

M. Fox podpisywała książki, co było
okazją do indywidualnych rozmów

Młodzież z zainteresowaniem
słuchała opowieści autorki
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24 października br. Biblioteka
Publiczna w Mroczeniu miała przyjemność gościć współczesną i cenioną powieściopisarkę, poetkę i eseistkę Martę Fox. Znana jest młodzieży
głównie ze swych bestsellerowych
powieści: „Karolina XL”, „Kaśka
Podrywaczka”, „Magda.doc”, „Idol”,
„Iza Anoreczka”, „Zołzunie”, którymi podbiła serca czytelników.
W spotkaniu autorskim wzięła udział młodzież wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej w
Mroczeniu. Podczas spotkania pisarka opowiedziała o swojej bogatej
twórczości i o tym, jak pisanie może
stać się życiową pasją. M. Fox już od
początku bardzo szybko nawiązała
kontakt z dziećmi, które zasypały ją
mnóstwem pytań. Dowiedziały się,
że aby pisać książki, trzeba mieć wyobraźnię, cierpliwość, systematyczność i bogate słownictwo. W trakcie
spotkania czytała również fragmenty
swoich książek. Pisarka porusza w
swojej twórczości trudne tematy wieku dorastania. Nie zabrakło też chwili
na indywidualne rozmowy w trakcie
podpisywania książek przez autorkę.
Oprac. KR
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Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanej
z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych. Fot. KP PSP

16 października br., o godzinie
6.17, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o wypadku samochodu
osobowego na drodze Słupia pod
Kępnem – Młynarka. - Kiedy strażacy dotarli na miejsce wypadku,
zastali samochód osobowy marki
Opel, który znajdował się w rowie,
przewrócony na bok. Wewnątrz
pojazdu była nieprzytomna osoba
poszkodowana. Natychmiast przystąpiono do działań mających na
celu jak najszybszą ewakuację po-

Poszkodowana kobieta została
przetransportowana do szpitala. Fot. KP PSP

szkodowanej kobiety. Po stabilizacji
pojazdu strażacy wykonali dostęp do
poszkodowanej z wykorzystaniem
narzędzi hydraulicznych poprzez odcięcie dachu samochodu. Następnie
osoba ta została ewakuowana na noszach i przekazana załodze Zespołu
Ratownictwa Medycznego – relacjonuje rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. Dalsze
działania prowadziła policja. W akcji
ratowniczej brały udział dwa zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie oraz OSP Słupia pod Kępnem.		
Oprac. KR

Region

gmina
echo rychtala
listopad 2018, nr 43 (861)

Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym Rady Gminy Rychtal oraz nowemu wójtowi
gminy Rychtal

Radni oraz wójt

otrzymali zaświadczenia o wyborze
W środę, 31 października br.,
o godzinie 14.00, w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Rychtal Gminna
Komisja Wyborcza w Rychtalu za
pośrednictwem
przewodniczącej
Joanny Jokiel dokonała wręczenia
zaświadczeń o wyborze nowo wybranym radnym Rady Gminy Rychtal
oraz nowemu wójtowi gminy Rychtal
Adamowi Staszczykowi. Niniejsze
spotkanie było okazją do złożenia
przez przewodniczącą, w imieniu
własnym, jak i całej Gminnej Komisji Wyborczej, gratulacji nowo wybranym oraz życzenia owocnej pracy
i osiągnięcia zamierzonych celów.

1918 okrążeń

Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji
i życzeń nowym radnym Rady Gminy Rychtal

rychtalskiego „Orlika”

W skład nowej kadencji Rady
Gminy Rychtal na lata 2018-2023 w
wyniku wyborów weszły następujące
osoby: Paweł Niwa, Wojciech Stryczek, Andrzej Ostrysz, Małgorzata
Wrotnowska, Paweł Włoszczyk,
Marcin Bożek, Aleksandra Olejnik,
Kornelia Maryniak, Ewelina Szymańska, Urszula Opacka-Wypchło,
Iwona Marczak, Edward Machowski, Jacek Małecki, Marian Mrugała i Krzysztof Zawada. Oprac. KR

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rychtalu J. Jokiel
wręczyła akt nadania nowemu wójtowi A. Staszczykowi

Już niebawem na lokalnym rynku wydawniczym ukaże się książka Kazimierza Cieplika
„Rychtalscy organmistrzowie”, stąd dziś autor przedstawia czytelnikom zapowiedź tej
niecodziennej publikacji

O rychtalskich organmistrzach

Autor książki K. Cieplik

założonego w Rychtalu około 1786 r.
przez Franciszka Majewskiego i
kontynuowana przez jego następców:
Jakuba Spiegla, Jana Spiegla – syna
Jakuba, Karola i Alberta – synów
Jana oraz Józefa Bacha i jego syna
Józefa Jana Sebastiana.
Dotychczasowe źródła pisane o
tym zakładzie są bardzo skąpe i zawierają szereg błędnych informacji.
Prawie wszyscy współcześni muzykolodzy, autorzy niewielkich hasłowych opracowań o wymienionych

Cywilnego w Rychtalu, Państwowego Archiwum w Kaliszu, a przede
wszystkim z ksiąg metrykalnych
parafii w Rychtalu i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Było
to zajęcie czasochłonne, które zajęło
mi kilkanaście miesięcy, ale okazało
się bardzo owocne. Szukałem i znalazłem również dokumenty osobowe

Rychtalscy organmistrzowie

organmistrzach, wiedzę swą czerpali
z wydanej we Frankfurcie n/Menem
w roku 1925 książki zatytułowanej
Der Orgelbau in Schlesien autorstwa Ludwiga Burgemeistra. Drugą
pozycją traktowaną jako źródło tej
wiedzy jest Lexikon autorstwa W.
Krausego, a trzecią - Schlesisches
Musiklexikon wydany w roku 2001,
którego autorem jest Lothar Hoffmann–Erbrecht. Wszystkie wymienione książki zawierają te same błędy
i nie ma w nich biografii tych organmistrzów.
Moja książka jest pierwszym,
pełnym opracowaniem, zawierającym biografie wszystkich rychtalskich organmistrzów, indeksy zbudowanych przez nich instrumentów do
których udało mi się dotrzeć oraz opisy wydarzeń, które towarzyszyły ich
budowie. Odwołuje się do licznych
dokumentów zgromadzonych w ciągu ponad 10 lat. Zawiera bogaty i ciekawy materiał ilustracyjny w postaci
fotografii, skanów różnych dokumentów, map, fotografii kilkudziesięciu
instrumentów itp. Czytelnik może w
niej zapoznać się również z historią
i budową organów piszczałkowych
oraz historią Rychtala od czasów najdawniejszych aż do 1950 r.
Wiedzę o poszczególnych osobach czerpałem z ksiąg Urzędu Stanu

Kazimierz Cieplik

Przedmiotem książki Rychtalscy organmistrzowie, skierowanej do
szerokiego grona czytelników, jest historia zakładu organmistrzowskiego,

Niecodzienny bieg „Dla Niepodległej” na rychtalskim „Orliku”

Rychtalscy
organmistrzowie

w Standesamtach (Urzędy Stanu Cywilnego) w Niemczech i Archiwum
Diecezjalnym w Limburgu.
Wiele lat zajęło mi odnalezienie
organów zbudowanych lub remontowanych przez organmistrzów z
Rychtala na terenie połowy Polski –

Z racji obchodzonej w bieżącym
roku 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w różnych
częściach Polski organizowane są
imprezy o charakterze niepodległościowym i patriotycznym. Niezwykłego wydarzenia dla uczczenia tego
bardzo ważnego święta nie mogło
zabraknąć również na rychtalskim
„Orliku”.
11 listopada br., od godziny
15.00, odbywać się tam będzie bieg,
w którym udział może wziąć każdy,
bez względu na wiek czy płeć. - I my
zróbmy symbolicznie coś dla Niej,
dla Niepodległej, dla Polski – apeluje
organizator Piotr Nasiadek. - Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z
gminy Rychtal – mówi. Bieg odbędzie się w bezpiecznej formie – każdy
może przebiec taki dystans, jaki chce
i jest w stanie pokonać. - Biegacie,
ile chcecie, możecie odpoczywać i
wznowić bieg – wyjaśnia P. Nasiadek.
Okrążenia wszystkich biegających
będą sumowane, aby wspólnie uzy-

skać wynik 1918 okrążeń rychtalskiego „Orlika”. - Może i ty spróbujesz
pokonać niewielki dystans dla Niepodległej? Nie pytaj o nic, ubierz się
ciepło i przyjdź na rychtalski „Orlik”
w niedzielę – zachęca organizator.
Dla lepszej organizacji wydarzenia ustalono godziny, w których
wystartują kolejne grupy wiekowe:
od godziny 15.00 biegają dzieci do lat
12, od godziny 16.00 – młodzież do
lat 18, a od godziny 17.00 – dorośli.
Nie są to jednak sztywne ramy – każdy może biec wtedy, kiedy chce. Zapraszamy!
KR

na zachód od Wisły. Na stronach internetowych parafii (jeśli parafia ma
taką stronę) w zdecydowanej większości przypadków próżno szukać
fotografii lub opisu organów – nazwiska budowniczego, roku budowy lub
ilości głosów. To tak jakby ich tam
w ogóle nie było, a wierni śpiewali
a cappella. Za to w najdrobniejszych
szczegółach opisane są ołtarze, obrazy i rzeźby świętych, tablice poświęcone wydarzeniom lub osobom
i wielu mniej ważnym rzeczom. Nie
wszyscy proboszczowie byli chętni,
by pozwolić mi obejrzeć organy w
ich kościołach. W wielu parafiach
nie wiedziano, kto i kiedy ich organy zbudował. Nie było wiadomo, kto
i kiedy ostatni raz je naprawiał lub
remontował. Kilkanaście instrumentów było wyłączonych z użytkowania
z powodu ich niesprawności, wręcz
„w zapaści”, co jest skutkiem braku
okresowych przeglądów i usuwania
usterek przez wykwalifikowanych
organmistrzów. Obok nieczynnego,
pięknego instrumentu, stały elektroniczne namiastki organów. Zdarzają

się „domorośli naprawiacze organów”, którzy za stosunkowo niewielkie pieniądze są angażowani do napraw. W większości przypadków ich
działania powodują jeszcze większe
szkody niż były przed naprawą.
Pomoc w odszukaniu wielu instrumentów otrzymałem od kilku
młodych ludzi – organistów i pasjonatów organów i muzyki organowej:
z Kępna, Rychtala, Trębaczowa, Wolborza i wolontariusza z Archiwum
Diecezjalnego w Gnieźnie. Również
kilku organmistrzów podzieliło się
ze mną wiedzą o organach zbudowanych przez Spieglów.
Mam wielką nadzieję, że moja
książka - wydana w setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości - zostanie życzliwie przyjęta
nie tylko przez zwykłych czytelników, ale przede wszystkim znajdzie
uznanie w kręgach organologów,
muzykologów i historyków sztuki.
Może stanowić solidną podstawę do
dalszych badań nad rychtalskimi organmistrzami.
Kazimierz Cieplik

W sobotę, 17 listopada br. (sobota), zaplanowana jest promocja

książki

Kazimierza Cieplika „Rychtalscy organmistrzowie”
- 15.00 promocja książki: restauracja na Rynku w Rychtalu,
- 16.00 koncert muzyki organowej na organach Bacha w wyko
naniu
Arkadiusza Popławskiego z Raciborza w rychtalskim kościele,
- 17.00 msza św.
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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 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 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 mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię ziemię na terenie gminy Łęka Opatowska. Tel. 509 877 122.
(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
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
40 m2, I piętro, balkon, częściowo umeblowane - Kępno, ul. Wiosny Ludów.
Tel. 601 147 480.
(TK 355/11/18)
Do wynajęcia mieszkanie 64 m2, czteropokojowe, umeblowane + sprzęt AGD.
Os. 700-lecia, Kępno. Tel. 730 678 512.
(TK 354/11/18)
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)

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

Do wynajęcia lokal 20 m2 z ogrzewaniem
c.o., blisko Rynku. Tel. 722 238 856.
(TK 337/10/18)
Wynajmę mieszkanie w Kępnie 55 m2,
2 pokoje, przedpokój, kuchnia umeblowana,
łazienka, ogrzewanie c.o., kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 345/10/18)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
PRACA
Zatrudnię sprzątaczkę, praca dwa dni w
tygodniu. Tel. 508 257 261. (TK 356/11/18)
Zatrudnię osobę do pracy w stajni.
Tel. 730 721 646.
(TK 356/11/18)

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.

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

LEKARSKIE

US£UGI

Endokrynolog specjalista
- Andrzej Pajdowski przyjmuje
w szpitalu w Kępnie, rejestracja
- tel. 535 205 206.
(TK 235/03/13)

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 353/10/18)

Sprzedam rozkładaną wersalkę (granatową). Tel. 667 969 055. (TK 352/10/18)

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)

Sprzedam: szafę jednodrzwiową, komodę,
łóżko i nocny stolik. Tel. 663 441 439.
(TK 333/10/18)

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

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.

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

SPRZEDAM
Wynajmę mieszkanie w Świbie 40 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
c.o., miejsce postojowe, kaucja.
Tel. 509 728 685.
(TK 347/10/18)

Sprzedam wysłodki buraczane.
Tel. 605 743 178.
(TK 340/10/18)

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

Do wynajęcia gabinety na działalność gospodarczą w centrum
Kępna, świężo po remoncie.
Tel. 609 081 913.
(TK 327/10/18)
Pokoje dla pracowników - Kępno.
Tel. 889 143 311.
(TK 217/07/18)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Sprzedam prosiaki 8-tygodniowe, 25 sztuk,
zaszczepione, wyczyszczone.
Tel. 696 724 232.
(TK 351/10/18)

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

Sprzedam krowę. Tel. 62 78 15 664.
(TK 348/10/18)

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

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

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

OFERTY PRACY

Aktualne oferty pracy PUP Kępno.

Bliższe informacje pod nr. tel.: 62 78 203 69 oraz 607 174 608.

- Komunikat -

Wójt Gminy Trzcinica informuje,
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 121 ze zm.), został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Miejsce wywieszenia:
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
– tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy,
– strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 78 15 010.

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

kontakt: 666 336 969.
16

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

SPRZEDAWCA – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: obsługa klienta sklepu
spożywczo-przemysłowego, obsługa
kasy fiskalnej, ekspozycja towaru,
rozliczanie faktur.
Staż pracy: mile widziany,
Wynagrodzenie: 3600 zł brutto/miesiąc,
Zmianowość: II zmiany, 5.00-13.00
i 13.00-21.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1509/18, m. Kępno)
SPRZEDAWCA – 1 osoba
Wykształcenie: zawodowe,
Wymagania: obsługa klienta sklepu
spożywczo-przemysłowego, obsługa
kasy fiskalnej,
Staż pracy: mile widziany,
Wynagrodzenie: 3500 zł brutto/miesiąc,
Zmianowość: II zmiany, 5.00-13.00
i 13.00-21.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1551/18, gm. Perzów)
POMOC KUCHENNA / WYDAWCA
POSIŁKÓW – 1 osoba
Wykształcenie: niewymagane,
Wymagania: wydawanie posiłków
i prace porządkowe.
Staż pracy: niewymagany
Wynagrodzenie: 13,70 zł brutto/godz.
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Zmianowość: (do uzgodnienia)
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1437/18, m. Kępno)
MECHANIK SAMOCHODOWY
/ BLACHARZ – 1 osoba
Wykształcenie: nie wymagane
Wymagania: naprawa pojazdów, wymiana części w pojazdach samochodowych, montaż nowych elementów
karoserii lub naprawa w samochodach
powypadkowych. Wynagrodznie do
uzgodnienia.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 2100 zł brutto / mies.
Zmianowość: I zmiana: 8.00–16.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 1519/18 gm. Bralin)
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)
SPAWACZ – 5 osób
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: spawanie elementów konstrukcji stalowych (spawanie metodą
MAG, elektroda) znajomość rysunku
technicznego. Wymagane doświadczenie
zawodowe.
Staż pracy: mile widziane
Wynagrodzenie: 2100-4368 zł
brutto / miesiąc
Zmianowość: I zmiana, 07.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 957/18 gm. Rychtal)
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

wlek.
wieruszowie.
Paulina Lepka

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

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

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.
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

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
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Recenzja

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Hilde Østby, Ylva Østby - „Jak działa pamięć”
Ileż razy każdy z nas mówił: „Mam to na końcu języka!” i nie umiał sobie czegoś przypomnieć? Ile razy jakiś przedmiot – jak Proustowska magdalenka – wysłał nas w czasy dzieciństwa? Ile razy nie mieliśmy pewności, czy coś nam się śniło, czy stało naprawdę? A déjà
vu? To dopiero zagadka!Dwie siostry, neuropsycholożka i dziennikarka, wyruszają w szaloną
podróż: od odkrycia hipokampu aż po nowoczesne czytanie w myślach za pomocą rezonansu
magnetycznego. Opowiadają o fałszywych wspomnieniach, zapominaniu i klastrach pamięci.
Rozmawiają z synestetą, z dziesięcioma nurkami, czterema arcymistrzami szachowymi, śledczym z wydziału kryminalnego, śpiewakiem operowym, królową quizów, pisarką, noblistą,
klimatologiem i blogerką. Poza tym zrzucają człowieka (swoją siostrę) z samolotu, żeby dowiedzieć się, czy istotnie w chwili zagrożenia człowiekowi przelatuje przed oczami całe życie
(spokojnie, miała spadochron). I szukają odpowiedzi. Czy możemy polegać na pamięci? Jak to
się dzieje, że wspomnienia dzieci różnią się od wspomnień starszych? Czy można wytrenować
pamięć? Jak żyć z traumatycznymi wspomnieniami – i jak żyć, będąc całkowicie
pozbawionym wspomnień?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Michał Rusinek - „Jaki znak twój? Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości”
O polskości, ojczyźnie, wolności każdy może mówić własnym głosem. A co gdybyśmy
zadali sobie dobrze znane pytania i spróbowali odpowiedzieć na nie na nowo? „Kto ty jesteś?”,
„Jaki znak twój?” – od ponad 100 lat słyszeliśmy wciąż te same odpowiedzi. Książka Michała i
Joanny Rusinków wywraca do góry nogami dawny kanon małego patrioty i sprawia, że wielkie
słowa stają się bliskie i zrozumiałe.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Lech Makowiecki - „Niepodległa”
Tomik „Niepodległa” wpisuje się w misję edukowania Polaków za pomocą szlachetnie pojmowanej rozrywki. Edukacja nie musi być nudna! Nawet nie powinna… Wiele z tych wierszy
i ballad jest już wykorzystywanych przez nauczycieli na lekcjach historii. Sami uczniowie wybierają je do prezentacji na szkolnych akademiach, patriotycznych przeglądach i rocznicowych
festiwalach, a portal YouTube wypełniony jest coverami piosenek Lecha Makowieckiego: od
wersji balladowych przez rocka po wykonania chóralne i orkiestralne. Tomik „Niepodległa”
być może zainspiruje innych polskich twórców do godnego i pięknego opowiadania o naszej ojczyźnie. Tak jak to czynili niegdyś najwięksi: Mickiewicz, Chopin, Matejko, Paderewski i inni,
a przed czym tak mocno wzbrania się dziś mainstream naszych artystów „Europejczyków”.
Dlatego Lech Makowiecki stawia na młodzież. I wierzy, że ten zbiór wierszy i tekstów będzie
najlepszym prezentem od wychowawców/rodziców/dziadków dla otwierającego się na polskość
młodego, patriotycznego pokolenia. Być może dzięki temu przebudzeniu powstaną nowe, odwołujące się do historii Polski przeboje?

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.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 45
SPONSORZY NAGRÓD:

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.

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. Hilde Ostby, Ylva Ostby - „Jak działa pamięć”,
2. Michał Rusinek - „Jaki znak twój?
Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości”,
3. Lech Makowiecki - „Niepodległa”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 44 nagrody otrzymuj¹:

Marian Kulik (Kępno), Cecylia Płaza (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Z Merkurym w trygonie będziesz bardziej wyrozumiały, nawet dla siebie. Uran wróci do Twojego
znaku i zacznie Cię nosić, by zrobić rewolucję.

DY¯URY APTEK
1.

Słońce skłania do refleksji nad relacjami i kierunkiem, jaki obrałeś. Rób swoje, ale unikaj sporów.
Nów w opozycji oczyści Twoje serce. Czekaj na
nowe pomysły!

KONTAKT: 698 235 817.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

PRYWATNY GABINET

3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Merkury w opozycji doskonale wpłynie na Twój
intelekt i urok. Poszukaj tematów do dyskusji, ucz
się, flirtuj. Poczujesz, że znów możesz góry przenosić. Słońce w trygonie doda Ci sił.

Rak 23 VI – 22 VII
Myśl pozytywnie, bo Słońce ułatwi organizację
spotkań z rodziną i wyjazdów. Nawet, gdy na
chwilę zabraknie Ci sił, nic złego się nie stanie.
Trygon Jowisza sypnie kasą!

Lew 23 VII – 22 VIII
Kwadratury Słońca i Wenus wymuszą skupienie
na domu i bliskich. Zaopiekuj się nimi, ale mądrze. Jeśli zaczną Ci wchodzić na głowę, z Marsem migiem ustawisz ich do pionu!

6.
7.

ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

Panna 23 VIII – 22 IX
Dzięki Słońcu w sekstylu poczujesz przypływ
sił i seksapilu, a z Luną pokonasz jesienną nostalgię. Zacznij siebie rozpieszczać, nawet gdy
Merkury w kwadraturze podrzuci więcej zadań
w pracy i w domu.

wielkopolska wojewódzka
komenda ochotniczych
hufców pracy

Waga 23 IX – 23 X
Aura niesie sukcesy, ale czeka Cię więcej pracy. Możesz zarobić na pomysłach, których inni
nie potrafili docenić. Może Ci się wydawać, że
nic Cię nie złamie, ale Saturn w kwadraturze lubi
płatać różne figle.

Skorpion 24 X – 21 XI

Ogłasza nabór na bezpłatny
kurs zawodowy w listopadzie:

Kurs kosmetyczny
ze stylizacją paznokci
Kryteria naboru:
WIEK 18–25 LAT,
NIE UCZĄCE SIĘ I NIE PRACUJĄCE,
ZAMIESZKUJĄCE NA TERENIE POLSKI

Choć łaskawy Jowisz powoli opuszcza Twój
znak, to zostawi wielki zapał i spryt. Jeszcze
Słońce obudzi talenty. W nów w koniunkcji możesz spełnić swoje marzenia.

Szykuj się na zmiany na lepsze! Merkury w koniunkcji przyniesie wigor i pomysły, a Jowisz pomoże w mig je zrealizować. Spełnisz się niemal
w każdym aspekcie życia.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Słońce w sekstylu dba o miły nastrój, ale szanuj
prywatny czas. Wenus w kwadraturze nakręca
do walki o prestiż i wygody. W środę nów w sekstylu przypomni o znajomych.

Wodnik 20 I – 18 II
Z Marsem w koniunkcji szybko podejmiesz mądre decyzje, a ze Słońcem w kwadraturze pokonasz wrogów. Mars w koniunkcji sprawi, że będziesz chętniej się ruszał. Uprawiaj sport, ale nie
przesadzaj z ryzykiem i intensywnością.

Ryby 19 II – 20 III
Słońce w trygonie radzi trzymać się z dala od
męczących spraw i ludzi. Merkury w kwadraturze
przyciągnie marudy. Nów Luny w trygonie przyniesie nowe pomysły na własny rozwój.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do:
Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK)
w Kępnie, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno
e-mail: mck.kepno@ohp.pl, tel. 533 929 605

Trębaczów 146, 63-642 Perzów

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.
Najwyższa jakość
Przystępne ceny
Transport gratis

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

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

Rejestracje telefoniczne:

693 112 263.

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

Zbigniew Samulski

Apteka „Św. Maksymiliana” - 8.11.2018 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 9.11.2018 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 10.11.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 11.11.2018 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 12.11.2018 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 13.11.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 14.11.2018 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

2.
Byk 21 IV – 21 V

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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NR 42/2018 (783)

Trzecie rozdanie Brzęczka,
Kurzawa tym razem bez powołania

NASI

w LIGACH
Rafał Kurzawa (Amiens SC)
Ligue1

12. kolejka | jesień 2018
OGC Nice – Amiens SC – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się

Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

14. kolejka | jesień 2018
Arka Gdynia – Pogoń Szczecin – 2:3 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

14. kolejka | jesień 2018
Zagłębie Lubin – Korona Kielce – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

14. kolejka | jesień 2018
Cracovia – Miedź Legnica – 0:0
NA BOISKU: 1-69 minuta

Marcin Kowalczyk (GKS Tychy)
Fortuna I Liga

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

Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek zaprezentował swoje trzecie rozdanie ogłaszając kadrę na listopadowe mecze kadry. W poniedziałek ogłosił powołania na towarzyski mecz z Czechami (15 listopada) oraz rewanżowe
starcie Ligi Narodów z Portugalią (20 listopada). Tym razem wśród piłkarzy powołanych na najbliższe mecze zabrakło
miejsca dla Rafała Kurzawy, który ostatnio przechodzi ciężkie chwile we Francji i ma problemy z grą w Amiens.
To już ostatni, ligowy akcent piłkarskiej jesieni na boiskach niższych klas rozgrywkowych w regionie. W najbliższy
weekend zostaną rozegrane ostatnie w tym roku mecze ligowe w Kaliskiej Klasie A oraz Kaliskiej Klasie Okręgowej

17. kolejka | jesień 2018
Stal Mielec – Stomil Olsztyn – 4:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

14. kolejka | jesień 2018
Agroplon Głuszyna – Ślęza Wrocław – 0:0
NA BOISKU: 65-90 minuta
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
III Liga Grupa 2

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

14. kolejka | jesień 2018
Agroplon Głuszyna – Ślęza Wrocław – 0:0
NA BOISKU: nie pojawił się
Wiktor Łuczak (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

14. kolejka | jesień 2018
Agroplon Głuszyna – Ślęza Wrocław – 0:0
NA BOISKU: cały mecz

Ligowe ostatki w niższych ligach
Jednym z ostatnich akcentów ligowej jesieni na niższych szczeblach rozgrywkowych będą spotkania w obu grupach
Kaliskiej Klasy A oraz Kaliskiej Klasie Okręgowej. Dla uczestników obu rozgrywek będzie to ostatnia seria spotkań
z rundy jesiennej. Nie oznacza to jednak koniec piłkarskich emocji tej jesieni. Na kibiców czekają jeszcze emocje związane z występami Orła Mroczeń w lidze okręgowej oraz Polonii Kępno na czwartoligowych boiskach.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | IV ligowa jesień na finiszu.

Patryk Słupianek (Agroplon Głuszyna)
III Liga Grupa 3

14. kolejka | jesień 2018
Agroplon Głuszyna – Ślęza Wrocław – 0:0
NA BOISKU: cały mecz
Paweł Baraniak (RKS Radomsko)
IV Liga Grupa Łódzka

15. kolejka | jesień 2018
Włókniarz Zelów – RKS Radomsko – 1:2 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
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Sport

piłka nożna

Fortuna I Liga
17. kolejka | jesień 2018
Stal Mielec – Stomil Olsztyn .....................– 4:0
Wigry Suwałki – Raków Częstochowa .......– 0:3
GKS Tychy – Chojniczanka .......................– 0:1
Warta Poznań – Termalica Nieciecza ........– 1:2
ŁKS Łódź – Odra Opole ............................– 5:1
Garbarnia Kraków – Puszcza Niepołomice .– 0:1
Podbeskidzie – Chrobry Głogów ...............– 3:0
Sandecja Nowy Sącz – GKS 1962 Jastrzębie ...– 1:1
Bytovia Bytów – GKS Katowice ................– 2:2
1. RKS Raków Częstochowa
17 36 25:8
2. ŁKS Łódź
17 31 26:14
3. MKS Sandecja Nowy Sącz 17 28 18:12
4. MKS Puszcza Niepołomice 17 27 21:21
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 26 26:19
6. FKS Stal Mielec
17 25 19:12
7. Chojniczanka 1930 Chojnice 17 25 25:22
8. GKS 1962 Jastrzębie
17 25 19:18
9. MKS Bytovia Bytów
17 24 27:20
10. OKS Odra Opole
17 23 26:25
11. MZKS Chrobry Głogów
17 23 14:15
12. KS Warta Poznań
17 20 16:22
13. SKS Wigry Suwałki
17 19 18:27
14. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 17 19 25:30
15. GKS Tychy
17 17 18:21
16. OKS Stomil Olsztyn
17 15 14:23
17. GKS Katowice
17 13 13:23
18. RKS Garbarnia Kraków
17 12 12:30
II Liga
17. kolejka | jesień 2018
Radomiak Radom – Górnik Łęczna ..........– 5:1
GKS Bełchatów – Błękitni Stargard ...........– 3:0
Stal Stalowa Wola – Gryf Wejherowo .......– 4:2
Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce .................– 2:1
Znicz Pruszków – ROW 1964 Rybnik .......– 3:1
Skra Częstochowa – Siarka Tarnobrzeg ....– 1:0
Olimpia Elbląg – Elana Toruń ...................– 2:2
Rozwój Katowice – Resovia Rzeszów ........– 1:2
Olimpia Grudziądz – Widzew Łódź ...........– 3:2
1. RTS Widzew Łódź
17 37 33:14
2. RKS Radomiak 1910 Radom 17 33 40:11
3. TKP Elana Toruń
17 32 27:15
4. GKS Bełchatów
17 29 20:9
5. GKS Olimpia Grudziądz
17 28 31:22
6. GKS Górnik Łęczna
17 26 29:30
7. ZKS Stal Stalowa Wola
17 26 29:24
8. MKS Znicz Pruszków
17 24 26:27
9. CWKS Resovia Rzeszów
17 23 25:29
10. KS Ruch Chorzów
17 21 24:23
11. KS Skra Częstochowa
17 20 14:25
12. KP Błękitni Stargard
17 20 17:27
13. WKS Gryf Wejherowo
17 19 24:32
14. KS Siarka Tarnobrzeg
17 18 14:25
15. KS Rozwój Katowice
17 16 18:32
16. KS ROW 1964 Rybnik
17 16 14:21
17. ZKS Olimpia Elbląg
17 15 12:25
18. MKP Pogoń Siedlce
17 15 22:28
III Liga
Grupa 2
14. kolejka | jesień 2018
Kotwica Kołobrzeg – KKS Kalisz ...............– 0:4
Jarota Jarocin – Chemik Bydgoszcz .........– 1:1
Bałtyk Koszalin – Mieszko Gniezno ..........– 0:4
Górnik Konin – Pogoń II Szczecin .............– 1:2
Wierzyca Pelplin – Gwardia Koszalin ........– 2:3
Bałtyk Gdynia – KP Starogard Gdański ....– 2:0
Radunia Stężyca – Sokół Kleczew ............– 3:0
Świt Skolwin – Polonia Środa ...................– 2:0
Wda Świecie – Lech II Poznań ..................– 0:5
1. KS Radunia Stężyca
14 33 30:9
2. KKS Kalisz
14 32 30:12
3. MKS Mieszko Gniezno
14 30 39:18
4. KKS Lech II Poznań
13 29 32:13
5. SKS Bałtyk Gdynia
14 26 25:14
6. KS Sokół Kleczew
14 26 23:20
7. KP Starogard Gdański
14 25 22:10
8. MKP Kotwica Kołobrzeg
14 24 23:23
9. KS Polonia Środa Wlkp.
14 22 20:19
10. KS Gwardia Koszalin
14 16 17:25
11. KS Świt Skolwin-Szczecin 14 15 10:18
12. KKPN Bałtyk Koszalin
14 15 23:35
13. KS Górnik Konin
13 14 17:18
14. JKS Jarota Jarocin
14 13 11:20
15. MKS Pogoń II Szczecin
14 10 13:29
16. KS Wierzyca Pelplin
14 8 18:32
17. KS Wda Świecie
14 7 16:34
18. BKS Chemik Bydgoszcz
14 7 13:33
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Powoli dobiegają końca rozgrywki na zapleczu
trzeciej ligi. Trzy ostatnie kolejki wyłonią mistrza jesieni. Szansę na ten tytuł w dalszym
ciągu mają cztery zespoły
FOT: Przemysław Zimoch
(www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i tabele

Wyniki 16. kolejki
KKS Polonia Kępno
KSS Kotwica Kórnik

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Borys Wawrzyniak - 37’, 2:0
Filip Latusek - 75’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Kacper Skupień, Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong (Mikołaj Jędrzejewski - 81’), Wojciech Drygas (Miłosz Konieczny - 65’), Jakub Górecki, Borys Wawrzyniak
(Michał Górecki - 72’), Łukasz Walczak, Filip
Latusek (Adrian Holak - 89’). Trener: Bogdan
Kowalczyk.

KS Sokół Pniewy
0 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 (2)

Bramki: 0:1 Zbigniew Zakrzewski - 8’,
0:2 Adrian Stypczyński - 41’, 0:3 Patryk
Koler - 71’.

TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 3 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Wysocki - 47’, 2:0
Kamil Wysocki - 90’ (z karnego), 3:0 Mateusz Kaczor - 90+2’.

Polonia wykorzystała

atut własnego boiska,
przełamanie snajpera kępnian
Piłkarze Polonii Kępno tym razem wykorzystali atut własnego boiska i w sobotnim meczu 16. kolejki czwartej ligi pokonali Kotwicę Kórnik 2:0 (1:0). Jedną z bramek dla drużyny z Alei Marcinkowskiego zdobył jej najskuteczniejszy gracz Filip Latusek, który
przełamał się po czterech ligowych meczach bez gola. Było to trafienie numer dziesięć
napastnika biało-niebieskich. Polonia po tym zwycięstwie awansowała z dwudziestoma
ośmioma punktami na piąte miejsce w tabeli, ale wciąż traci siedem do lidera z Trzcianki. Do końca rundy jesiennej pozostały już tylko trzy kolejki. W dwóch z nich kępnianie
zagrają przed własną publicznością.
W domowych starciach przed
własną publicznością biało-niebiescy
zmierzą się z Klubem Sportowym
Opatówek (10 listopada) oraz Centrą
Ostrów Wielkopolski (24 listopada).
Po drodze kępnian czeka jeszcze
wyjazdowy mecz z Orkanem Śmiłowo (17 listopada). W minioną sobotę gracze Bogdana Kowalczyka
podejmowali Kotwicę Kórnik, która
od samego początku była skazywana
na pożarcie. Kępnianie nie zamierzali
jednak lekceważyć rywala i przystąpili do meczu niezwykle skoncentrowani. – W tygodniu poprzedzającym
mecz analizowaliśmy grę Kotwicy.
Na pewno sytuacja tego zespołu w
tabeli nie jest adekwatna do umiejętności oraz poziomy gry tej drużyny.
Uważam, że ogromny wpływ na dorobek punktowy drużyny z Kórnika
ma fakt, że jej piłkarze wszystkie
mecze w rundzie jesiennej zmuszeni
są rozgrywać na wyjazdach – powiedział Bogdan Kowalczyk, trener
piłkarzy z Alei Marcinkowskiego.
Samo spotkanie mogło się podobać,
bowiem obie jedenastki postawiły
w sobotę na grę ofensywną. Przedostatnia w tabeli Kotwica już od
pierwszych minut postawiła faworyzowanej Polonii trudne warunki gry.
Gospodarze musieli walczyć o każdy
metr boiska. Konsekwentna gra miejscowych została nagrodzona dopiero
w 37. minucie, kiedy to wynik meczu
otworzył Borys Wawrzyniak. Jed-

nobramkowe prowadzenie kępnian
utrzymało się aż do 75. minut. Kwadrans przed końcem meczu składną
i efektowną technicznie akcję gospodarzy wykończył Filip Latusek.
Najskuteczniejszy gracz biało-niebieskich na gola czekał ponad miesiąc,
bo od 29 września, kiedy pokonał
bramkarza Victorii Września. Kolejne mecze nie przynosiły mu powodów do radości i licznik minut bez
trafienia rósł z kolejnym spotkaniem.
Dodajmy, że drużyna z Kórnika sobotni mecz kończyła w dziesiątkę, po
tym jak drugą żółtą i w konsekwencji
czerwoną kartkę obejrzał Mieszko
Pytlak. Polonia po tym zwycięstwie
awansowała z dwudziestoma ośmioma punktami na piąte miejsce w
tabeli. Kępnianie w dalszym ciągu
tracą jednak siedem oczek do prowadzącego Lubuszanina Trzcianka.
Biało-niebiescy wyprzedzili w tabeli
Centrę Ostrów Wielkopolski, która
tym razem zgubiła punkty w starciu
z LKS-em Gołuchów. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a ostrowianie bramkę na wagę jednego punktu
zdobyli w końcowych minutach doliczonego czasu gry. – Przed meczem w Ostrowie remis wziąłbym w
ciemno, ale czujemy niedosyt – mówił po meczu Maciej Dolata, trener
LKS-u Gołuchów. Punkt w starciu z
Gołuchowem uratował ostrowianom
Jakub Michalski. Kapitan Centry
gra ostatnio wyśmienicie i co waż-
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niejsze, bardzo skutecznie. W sobotę zdobył dwie bramki. Te trafienia
sprawiają, że Jakub Michalski został
samodzielnym liderem klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców.
W dorobku ma już piętnaście goli.
Tymczasem w ligowej tabeli nieco
stopniała przewaga liderującego Lubuszanina Trzcianka, który w sobotę
dość niespodziewanie zremisował
bezbramkowo na wyjeździe z Wartą Międzychód. Wpadka kosztowała
lidera zmniejszenie przewagi nad
wiceliderem ze Swarzędza. Unia wygrała przed własną publicznością z
Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski
2:0 i jej strata do Lubuszanina wynosi
teraz zaledwie dwa punkty. Taka sytuacja sprawia, ze losy mistrzostwa
jesieni pozostają otwarte. Szesnasta
seria gier nie obfitowała w bramki,
w dziesięciu spotkaniach padło ich
zaledwie osiemnaście. Najwięcej bo
trzy zobaczyli kibice w Trzemesznie
oraz Pniewach. Tamtejszy Sokół nie
sprostał Tarnovii Tarnowo Podgórne, przegrywając 0:3. Takim samym
rezultatem zakończyło się spotkanie Zjednoczonych z Pogonią Nowe
Skalmierzyce. O porażce Pogoni zadecydował początek i końcówka drugiej połowy. Goście z Nowych Skalmierzyc stracili w tych fragmentach
trzy bramki. Do największej niespodzianki szesnastej serii gier doszło
w Wągrowcu. Nielba, jeden z kandydatów do walki o trzecią ligę, po-

SKS Unia Swarzędz
2 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)

Bramki: 1:0 Krystian Antczak - 29’, 2:0
Piotr Babuszkiewicz - 90’.

LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (0)
LKS Gołuchów
2 (1)

Bramki: 0:1 Marcin Wandzel - 14’, 1:1
Jakub Michalski - 54’, 1:2 Marcin Szymkowiak - 69’, 2:2 Jakub Michalski - 90+2’.

KS Opatówek
LZS Orkan Śmiłowo

1 (0)
1 (1)

MKS Olimpia Koło
KS Polonia 1912 Leszno

0 (0)
1 (0)

MKS Nielba Wągrowiec
LZS Krobianka Krobia

0 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Piotr Ginda-Kopeć - 15’, 1:1
Dominik Tomczyński - 74’.
Bramka: 0:1 Artur Krawczyk - 52’ (z
karnego).
Bramka: 0:1 Aleksander Woźniak - 54’.

MKS Victoria Września
KP Obra 1912 Kościan
MLKP Warta Międzychód
MKS Lubuszanin Trzcianka

0
0
0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Orlande Kpassa (Lubuszanin)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
Krystian Antczak (Unia Swarzędz)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Bartłomiej Graczyk (Sokół Pniewy)
Gerard Pińczuk (Warta Międzychód)
Zbigniew Zakrzewski (Tarnovia Tarnowo)
Program 17. kolejki
Sobota, 10 listopada 2018 roku
12:00
Tarnovia Tarnowo – Unia Swarzędz
13:00
Lubuszanin – Zjednoczeni
13:00
Krobianka Krobia – Kotwica Kórnik
13:00
Orkan Śmiłowo – Centra Ostrów
13:00
Polonia Leszno – Nielba Wągrowiec
13:00
LKS Gołuchów – Warta Międzychód
14:00
Polonia Kępno – KS Opatówek
14:00
Ostrovia Ostrów – Olimpia Koło
14:00
Pogoń Nowe S. – Victoria Września
14:00
Obra Kościan – Sokół Pniewy
15
14
11
11
10
10
10
9
9
9

legł na własnym stadionie z ligowym
outsiderem z Krobi. Skazywani na
pożarcie gracze Krobianki wznieśli
się na wyżyny własnych umiejętności
i sensacyjnie zwyciężyli na terenie
rywala 1:0. Trzy punkty Krobiance zapewniło trafienie Aleksandra
Woźniaka w 54. minucie. Z kolejki
na kolejkę pogarsza się sytuacja beniaminka z Koła. Olimpia doznała w
sobotę trzynastej porażki w sezonie,
przegrywając tym razem na własnym
terenie z Polonią Leszno. Bezbramkowym remisem i podziałem punktów zakończyło się natomiast starcie
Victorii Września z Obrą Kościan.
BAS

Sport

Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> Do zakończenia rozgrywek ligowych w
2018 roku pozostały jeszcze dwie kolejki i podczas tych spotkań jedyny przedstawiciel
naszego regionu na tym szczeblu, Orzeł Mroczeń dwukrotnie zagra na wyjeździe
FOT: Mariusz Kruchowski

IV Liga
Grupa Wielkopolska
16. kolejka | jesień 2018
Polonia Kępno – Kotwica Kórnik ..............– 2:0
Sokół Pniewy – Tarnovia Tarnowo ...........– 0:3
Olimpia Koło – Polonia Leszno .................– 0:1
Victoria Września – Obra Kościan .............– 0:0
Nielba Wągrowiec – Krobianka Krobia .....– 0:1
Unia Swarzędz – Ostrovia Ostrów ............– 2:0
Zjednoczeni – Pogoń Nowe S. ..................– 3:0
Warta Międzychód – Lubuszanin ..............– 0:0
Centra Ostrów – LKS Gołuchów ................– 2:2
KS Opatówek – Orkan Śmiłowo ...............– 1:1
1. MKS Lubuszanin Trzcianka 16 35 38:16
2. SKS Unia Swarzędz
16 33 36:19
3. MKS Nielba Wągrowiec
16 30 26:20
4. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 16 29 35:28
5. KKS Polonia Kępno
16 28 30:24
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 16 26 32:29
7. KP Obra 1912 Kościan
16 25 17:16
8. KS Sokół Pniewy
16 25 24:27
9. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 16 24 28:20
10. KS Polonia 1912 Leszno
16 24 21:16
11. MKS Victoria Września
16 23 25:19
12. LKS Gołuchów
16 21 25:21
13. MLKP Warta Międzychód 16 21 23:24
14. LZS Orkan Śmiłowo
16 20 21:26
15. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 16 19 28:29
16. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 16 17 21:30
17. KS Opatówek
16 15 17:24
18. LZS Krobianka Krobia
16 15 17:40
19. KSS Kotwica Kórnik
16 12 29:40
20. MKS Olimpia Koło
16 5 15:40
Liga Międzyokręgowa
Grupa 3 Kalisz-Konin
14. kolejka | jesień 2018
Orzeł Mroczeń – Victoria Ostrzeszów ........– 0:3
Tur Turek – SKP Słupca ...........................– 1:4
Piast Kobylin – Odolanovia ......................– 2:1
Tulisia Tuliszków – Astra Krotoszyn ..........– 3:0
Stal Pleszew – Polonus Kazimierz ............– 3:1
GKS Sompolno – Raszkowianka ...............– 1:2
Zieloni Koźminek – Biały Orzeł ................– 2:1
Wilki Wilczyn – Piast Czekanów ...............– 5:0
1. KP Victoria Ostrzeszów
14 37 50:16
2. SKP Słupca
14 33 49:24
3. LZS Orzeł Mroczeń
14 30 38:17
4. KS Stal Pleszew
14 29 35:16
5. MLKS Odolanovia Odolanów 14 24 23:12
6. MGKS Tulisia Tuliszków
14 22 26:29
7. KS Piast Kobylin
14 21 24:22
8. KKS Astra Krotoszyn
14 18 20:31
9. GKS Wilki Wilczyn
14 18 23:23
10. GKS Sompolno
14 17 23:28
11. MKS Tur 1921 Turek
14 17 16:18
12. LKS Raszkowianka Raszków 14 16 17:36
13. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 14 15 23:30
14. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 14 12 20:34
15. LKS Piast Czekanów
14 9 15:37
16. GOS Zieloni Koźminek
14 6 13:42
Kaliska Klasa Okręgowa
14. kolejka | jesień 2018
Pogoń Trębaczów – Korona-Pogoń ...........– 2:1
GKS Grębanin – GKS Żerków ...................– 4:0
Prosna Kalisz – CKS Zbiersk .....................– 1:0
Victoria Laski – WKS Witaszyce ................– 0:1
Zefka Kobyla Góra – LKS Czarnylas .........– 2:0
Olimpia Brzeziny – LZS Cielcza ................– 0:6
Barycz Janków P. – GKS Rychtal ..............– 3:1
Victoria Skarszew – LZS Doruchów ...........– 3:0
1. GKS Rychtal
14 33 34:18
2. KLKS Zefka Kobyla Góra
14 32 44:12
3. WKS Witaszyce
14 28 34:20
4. GKS Grębanin
14 25 37:16
5. LZS Pogoń Trębaczów
14 24 19:24
6. LKS Czarnylas
14 23 35:24
7. KS Victoria Skarszew
14 22 32:28
8. LZS Doruchów
14 22 20:29
9. Barycz Janków Przygodzki 13 21 24:20
10. KS Prosna Kalisz
13 19 28:31
11. LZS Cielcza
14 19 27:25
12. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 14 18 24:23
13. LKS Olimpia Brzeziny
14 14 22:33
14. GKS Żerków
14 11 13:29
15. CKS Zbiersk
14 10 16:32
16. LZS Victoria Laski
14 0 8:53
Kaliska Klasa A
Grupa 1
12. kolejka | jesień 2018
LKS II Gołuchów – Żaki Taczanów ............– 0:1
Pelikan Nowy Karolew – RKS Radliczyce ..– 1:2

piłka nożna

Victoria mistrzem jesieni,
ale to nie gwarancja awansu
Piłkarze Victorii Ostrzeszów na kolejkę przed półmetkiem pierwszej części rozgrywek w lidze międzyokręgowej
zapewnili sobie mistrzostwo jesieni. W sobotę, przed własną publicznością ostrzeszowianie mogą mogą tylko potwierdzić ten tytuł, który jest jednym z większych sukcesów ostrzeszowskiego klubu w ostatnich latach. Victoria
nie może być jednak pewna, że zimową przerwę w rozgrywkach spędzi w fotelu lidera. Jeszcze w listopadzie ma
bowiem zostać rozegrana awansem pierwsza kolejka z rundy wiosennej. Victorię może w tabeli wyprzedzić SKP
Słupca, który w dwóch ostatnich kolejkach w tym roku podejmie ligowych outsiderów.
KS Kościelna Wieś – Czarni Dobrzyca .......– 3:2
Szczyt Szczytniki – Ogniwo Łąkociny ........– 0:3
Prosna Chocz – LZS Godziesze .................– 4:1
Gladiatorzy Pieruszyce – Sokoły Droszew .– 4:2
Grom Golina – Jaskiniowiec Rajsko ..........– 3:0
1. LZS Ogniwo Łąkociny
12 36 48:10
2. LZS Grom Golina
12 30 46:16
3. MLKS Czarni Dobrzyca
12 27 32:12
4. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 12 27 39:15
5. LKS II Gołuchów
11 22 32:11
6. LZS Prosna Chocz
12 19 26:25
7. LZS Godziesze
12 16 26:27
8. LZS Szczyt Szczytniki
12 14 28:33
9. PUKS Sokoły Droszew
11 13 28:35
10. KS Jaskiniowiec Rajsko
12 13 18:24
11. UKS Żaki Taczanów
12 12 16:24
12. KS Kościelna Wieś
12 9 21:51
13. RKS Radliczyce
12 7 14:46
14. KS Pelikan Nowy Karolew 12 0 8:53
Kaliska Klasa A
Grupa 2
12. kolejka | jesień 2018
Sokół Świba – Pelikan Grabów ................– 1:2
Ostrovia II Ostrów – Zawisza Łęka O. .......– 3:1
Sokół Bralin – Płomień Opatów ................– 2:1
Strażak Słupia – KS Rogaszyce ................– 2:4
OKS Ostrów Wlkp. – Wielkopolanin ..........– 7:4
Sulimirczyk – LZS Czajków ......................– 2:1
LKS Jankowy .......................................– pauza
1. LZS Strażak Słupia
11 23 25:14
2. LZS Pelikan Grabów
11 23 25:11
3. OKS Ostrów Wlkp.
10 22 25:14
4. LKS Sokół Świba
11 21 34:21
5. KS Rogaszyce
11 20 16:18
6. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 10 17 24:18
7. LKS Zawisza Łęka Opatowska 11 15 13:18
8. LKS Jankowy 1968
11 13 19:30
9. LZS Czajków
11 12 20:21
10. LKS Sokół Bralin
11 11 17:18
11. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 11 9 14:31
12. LKS Wielkopolanin Siemianice 12 9 26:35
13. LZS Płomień Opatów
11 8 15:24
Kaliska Klasa B
Grupa 3
6. kolejka | jesień 2018
Masovia Kraszewice – Polonia II Kępno ....– 0:2
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 Mikorzyn
9 10 21:26
7. LZS Zryw Kierzno
9 10 27:29
8. KKS Polonia II Kępno
9 10 13:24
9. LKS Masovia Kraszewice
9 9 10:17
10. LZS Trzcinica
9 4 14:32

Piłkarze drużyn uczestniczących
w rozgrywkach grupy trzeciej Ligi
Międzyokręgowej rozegrali w weekend czternastą kolejkę, a do rozegrania
jesienią pozostały jeszcze dwie serie
spotkań. Kolejkę przed zakończeniem
rundy jesiennej mistrzostwo jesieni
zapewnili sobie gracze Victorii Ostrzeszów. Lider rozgrywek przechodził
ostatnio mały kryzys, ale piłkarze Victorii zdołali przełamać się w kluczowym
meczu rundy jesiennej. Za takie należało uznać starcie lidera w Mroczeniu z
innym czołowym zespołem rozgrywek,
tamtejszym Orłem. Przed meczem
trudno było wskazać faworyta, ale za
nieznacznego uchodzili mroczenianie,
którzy grali przed własną publicznością
i mieli atut w postaci własnego, specyficznego boiska. Po pierwszej połowie
w lepszych nastrojach byli jednak goście, którzy prowadzili 1:0, po bramce
Remigiusza Pastucha w 22. minucie.
Po zmianie stron podopieczni Marka
Wojtasiaka ambitnie dążyli do zmiany
rezultatu, ale tego dnia nie byli w stanie
uporać się z konsekwentnie grającym
liderem. Sytuacja gospodarzy jeszcze
bardziej pogorszyła się, kiedy po ponad
godzinie gry Bartosz Moś umieścił piłkę we własnej bramce. Gospodarze nie
zdołali podnieść się już po takim ciosie.
Miejscowi co prawda robili co mogli,
ale to przyjezdni tego dnia punktowali
swoich rywali. Wynik meczu siedem
minut przed jego końcem ustalił Kamil Sztukowski. Dzięki zwycięstwu
na trudnym terenie w Mroczeniu gracze z Ostrzeszowa zapewnili sobie mistrzostwo półmetka. Victoria nie może
być jednak pewna, że zimową przerwę
w rozgrywkach spędzi w fotelu lidera.
Jeszcze w listopadzie, oprócz ostatniej
kolejki rundy jesiennej, ma bowiem
zostać rozegrana awansem pierwsza
kolejka z wiosny. Victorię może w tabeli wyprzedzić SKP Słupca, który w
dwóch ostatnich kolejkach w tym roku
podejmie ligowych outsiderów. Słupeccy piłkarze zapewne będą walczyć do
ostatniej kolejki, czego dowodem może
być postawa wicelidera w ostatniej
kolejce. Gracze SKP rozbili w sobotę
Tura Turek, zwyciężając na terenie rywala aż 4:1. Goście niemal od samego
początku kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń i już do przerwy zdołali rozstrzygnąć losy pojedynku. Pro-

wadzenie 2:0 pozwoliło przyjezdnym
zagrać z jeszcze większych spokojem
po zmianie stron. Pięć minut po przerwie SKP prowadził już 3:0 i wówczas
stało się jasne, że wiceliderowi nic złego stać już się nie może. Trzy minuty
przed końcem Tur zdołał zmniejszyć
rozmiary porażki, ale ostatnie słowo i
tak należało do piłkarzy SKP. W ostatniej minucie regulaminowego czasu
gry wynik meczu ustalił Konrad Kobylarek. Kolejkę przed zakończeniem
zmagań w rundzie jesiennej SKP traci
do liderującej Victorii cztery punkty. Odmienne nastroje towarzyszą w
końcówce rundy jesiennej graczom
krotoszyńskiej Astry, którzy mieli w
tym sezonie walczyć o najwyższe cele,
tymczasem pierwsza część sezonu jest
zawodem dla kibiców Astry. W sobotę
krotoszynianie doznali szóstej porażki
w sezonie. Tym razem Astra przegrała
na wyjeździe z Tulisią Tuliszków 0:3.
Dla podopiecznych trenera Krzysztofa Wewióra był to już szósty mecz
z rzędu, w którym nie zaznali smaku
zwycięstwa. Gospodarze szybko, bo
już w 4. minucie wyszli na prowadzenie. Z pola karnego piłkę chciał wybić
Szymon Jankowski, ale uczynił to na
tyle niefortunnie, że skierował ją do
własnej bramki, kompletnie zaskakując
Bartosza Jarysza. Tuż przed przerwą
miejscowi dobili Astrę drugim trafieniem. Patryk Janicki przeprowadził
indywidualną akcję i będąc przed polem karnym Astry popisał się znakomitym uderzeniem, po którym piłka
wylądowała w samym okienku bramki
krotoszynian. Po zmianie stron Tulisia
kontrolowała poczynania Astry, nie pozwalając gościom na odwrócenie losów
spotkania. Osiem minut przed końcem
gospodarze postawili kropkę nad i. Po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkarz Astry wypiąstkował futbolówkę,
po czym trafiła ona pod nogi walczących w polu karnym graczy. Goście
spodziewali się, że sędzia dopatrzy się
faulu na Dariuszu Reyerze, ale tego
nie uczynił. Skorzystał z tego Krystian
Kuczkowski, który strzałem z jedenastu metrów umieścił piłkę w siatce. Jedno z ciekawszych spotkań weekendowej
serii gier rozegrano w Kobylinie, gdzie
tamtejszy Piast tym razem rozprawił się
w derbach okręgu kaliskiego z Odolanovią Odolanów, zwyciężając 2:1. Dla

Wyniki 14. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
KP Victoria Ostrzeszów

0 (0)
3 (2)

MKS Tur 1921 Turek
SKP Słupca

1 (0)
4 (2)

MGKS Tulisia Tuliszków
KKS Astra Krotoszyn

3 (2)
0 (0)

Bramki: 0:1 Remigiusz Pastucha - 22’,
0:2 Bartosz Moś - 66’ (samobójcza), 0:3
Kamil Sztukowski - 83’.
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski, Bartosz
Moś, Dariusz Luźniak, Daniel Parzybót, Miłosz
Jędrzejewski, Jakub Kupczak, Jakub Strąk (Marcin Grądowy - 81’), Rafał Janicki, Kacper Małolepszy, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.
Bramki: 0:1 Marcin Balalja - 27’, 0:2 Jakub Woźniak - 37’, 0:3 Łukasz Pietrzak
- 50’, 1:3 Mateusz Paruszewski - 87’, 1:4
Konrad Kobylarek - 90’.
Bramki: 1:0 Szymon Jankowski - 4’ (samobójcza), 2:0 Patryk Janicki - 43’, 3:0
Krystian Kruczkowski - 82’.

KS Piast Kobylin
2 (2)
MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)

Bramki: 1:0 Szymon Wosiek - 6’ (samobójcza), 2:0 Dominik Snela - 18’, 2:1
Jakub Bąk - 49’.

KS Stal Pleszew
3 (3)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (1)

Bramki: 1:0 Tomasz Zawada - 16’, 1:1
Wiktor Budzyński - 21’, 2:1 Jakub Biadała - 31’, 3:1 Jacek Pacyński - 45’.

GOS Zieloni Koźminek
2 (1)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (0)

Bramki: 1:0 Paweł Wątrobski - 37’, 2:0
Paweł Wątrobski - 85’, 2:1 Wojciech Kamiński - 90+1’.

GKS Wilki Wilczyn
LKS Piast Czekanów

5 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Nowakowski - 4’, 2:0
Jacek Brezyna - 25’, 3:0 Łukasz Przebieracz - 70’, 4:0 Jakub Nowakowski - 74’,
5:0 Piotr Mroziński - 90+1’.

GKS Sompolno
1 (0)
LKS Raszkowianka Raszków 2 (2)

Bramki: 0:1 Damian Spaleniak - 23’, 0:2 Patryk Adamski - 34’, 1:2 Filip Wieczorek - 71’.
Najskuteczniejsi strzelcy
19
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
17
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
16
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
15
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
11
Patryk Adamski (Raszkowianka)
11
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
9
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
9
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
9
Szymon Szczęsny (SKP Słupca)
Program 15. kolejki
Sobota, 10 listopada 2018 roku
11:00
Polonus Kazimierz – Orzeł Mroczeń
11:00
Tur Turek – Piast Czekanów
11:00
Raszkowianka – Wilki Wilczyn
13:00
SKP Słupca – Zieloni Koźminek
14:00
Odolanovia – Tulisia Tuliszków
14:00
Victoria Ostrzeszów – Piast Kobylin
14:00
Biały Orzeł – Stal Pleszew
14:00
Astra Krotoszyn – GKS Sompolno
rozpędzonych na finiszu jesieni graczy
z Kobylina była to czwarta ligowa wygrana z rzędu. Przypomnijmy, że zespół
Pawła Janasa nie ma sobie równych w
rozgrywkach ligowych od 14 października, a więc od wygranego spotkania
z Piastem Czekanów. Piłkarze Piasta
rozpoczęli starcie z Odolanovią od bardzo mocnego uderzenia, bowiem po
nieco ponad kwadransie gry prowadzili
różnicą dwóch bramek. Wynik otworzył Szymon Wosiek, wykorzystując
rzut karny, podyktowany za faul na
szarżującym Mateuszu Wachowiaku.
Później do siatki trafił Dominik Snela,
który indywidualną akcję sfinalizował
skutecznym strzałem zza pola karnego.
Drużyna z Odolanowa odpowiedziała
tuż po przerwie. Po dośrodkowaniu z
rzutu wolnego niezbyt pewnie interweniował Bartosz Kubiak, w efekcie
czego do futbolówki dopadł Jakub Bąk
i posłał ją do siatki. Gości nie było stać
już na więcej i ostatecznie trzy punkty
zostały w Kobylinie.
BAS

Tygodnik Kępiński 8 listopada 2018

23
III

Sport

rozmaitości
wyniki i TABELE
ROZGRYWEK
MŁODZIEŻOWYCH
Centralna Liga
Juniorów U-19
14. kolejka | jesień 2018
Legia Warszawa – Elana Toruń ................– 2:1
Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin .............– 2:4
Lech Poznań – Cracovia ...........................– 1:3
Śląsk Wrocław – Ruch Chorzów ................– 7:1
Wisła Kraków – Arka Gdynia ...................– 1:2
Escola Varsovia – GKS Bełchatów .............– 1:2
Motor Lublin – Jagiellonia .......................– 0:1
Górnik Zabrze – Korona Kielce .. – nie odbył się
1. MKS Korona Kielce
13 29 30:14
2. KGHM Zagłębie Lubin
14 29 27:14
3. KP Legia Warszawa
14 28 28:14
4. MKS Pogoń Szczecin
14 27 31:17
5. WKS Śląsk Wrocław
14 22 38:33
6. KKS Lech Poznań
13 21 30:20
7. Wisła Kraków SA
14 21 14:10
8. FCB Escola Varsovia Warszawa 14 19 28:29
9. MZKS Arka Gdynia
13 18 20:22
10. MKS Cracovia SSA
14 17 28:29
11. Jagiellonia Białystok
14 17 22:27
12. KS Górnik Zabrze
13 14 21:25
13. LKP Motor Lublin
14 14 15:24
14. GKS Bełchatów
14 12 11:32
15. KS Ruch Chorzów
14 10 22:40
16. TKP Elana Toruń
14 9 15:30
Centralna Liga
Juniorów U-17 Grupa B
12. kolejka | jesień 2018
Błękitni Wronki – FASE Szczecin ...............– 4:2
CWZS Bydgoszcz – Warta Poznań ............– 1:4
Arka Gdynia – Lech Poznań .....................– 0:1
Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk ...– przełożony
1. KKS Lech Poznań
11 23 27:16
2. MKS Pogoń Szczecin
11 22 31:13
3. KS Lechia Gdańsk
10 21 26:10
4. KS Warta Poznań
12 20 21:16
5. MZKS Arka Gdynia
12 15 17:16
6. FASE Szczecin
12 8 14:24
7. MKS Błękitni Wronki
9 7 12:20
8. CWZS Bydgoszcz
11 2 6:39
Wielkopolska Liga
Juniora Starszego A1 Grupa 2
13. kolejka | jesień 2018
Jarota Jarocin – Stal Pleszew ...................– 2:0
Polonia Środa – Rawia Rawicz .................– 8:0
Krobianka Krobia – KKS Kalisz ................– 2:0
Polonia Leszno – Górnik Konin ................– 3:2
1. KS Polonia 1912 Leszno
13 36 67:14
2. JKS Jarota Jarocin
13 25 41:18
3. KKS Kalisz
12 22 49:20
4. LZS Krobianka Krobia
13 21 29:30
5. KS Stal Pleszew
13 17 20:31
6. KS Górnik Konin
12 17 31:24
7. KS Polonia Środa Wlkp.
13 6 24:59
8. KP Rawia Rawicz
13 4 7:72
Wielkopolska Liga
Juniora Starszego A2
1. KSS Kotwica Kórnik
9 21
2. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 9 16
6. MKS Kania Gostyń
9 16
3. KS Korona Zakrzewo
9 16
4. CKS Sparta Konin
9 15
5. MUKS Marcinki Kępno
9 14
7. TLKS Zjednoczeni Trzemeszno 9 14
8. KS Sokół Kleczew
9 9
9. UKS Lider Swarzędz
9 6
10. KP Obra 1912 Kościan
9 4

21:10
15:13
13:11
26:16
17:19
32:24
22:16
20:20
13:37
11:24

Wielkopolska Liga
Trampkarza Młodszego C2 Grupa 2
13. kolejka | jesień 2018
Marcinki Kępno – KKS Kalisz ...................– 5:1
Górnik Konin – Warta Poznań .................– 0:1
AT Krotoszyn – SKP Słupca ......................– 5:1
Ostrovia Ostrów – Victoria Września .........– 3:5
1. KS Warta Poznań
13 34 56:4
2. MUKS Marcinki Kępno
13 27 51:31
3. KS Górnik Konin
13 25 49:21
4. MKS Victoria Września
13 20 33:31
5. AT Krotoszyn
13 19 27:41
6. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 13 14 30:42
7. KKS Kalisz
13 8 19:48
8. SKP Słupca
13 4 12:59
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Piłka siatkowa >>> Sokół Kępno przegrał po bardzo dobrym meczu z Orłem Osiecza. Przed sobotnim starciem we
własnej hali cieszy gra i jeden zdobyty punkt w starciu
z liderem trzecioligowych rozgrywek

Piłka nożna >>> Spotkaniami 1/4 finału Pucharu Polski
rozpocznie się piłkarska wiosna na boiskach okręgu kaliskiego. W pierwszej połowie marca osiem zespołów powalczy o awans do najlepszej czwórki pucharowych rozgrywek

Porażka Sokoła po tie-breaku

LZS Orzeł Reklamowy Gadżet Osie
cza 3 (28 | 20 | 25 | 24 | 15)
TG Sokół Kępno
2 (26 | 25 | 20 | 26 | 10)

W piątej kolejce trzeciej ligi siatkarzy (grupa 2) drużyna Sokoła
Kępno przegrała na wyjeździe z Orłem Reklamowy Gadżet Osiecza. Trwające ponad dwie godziny spotkanie dostarczyło wielu
emocji. Kępnianie dwukrotnie doprowadzali do wyrównania, ale
decydująca, piąta partia padła łupem gospodarzy, dzięki czemu
utrzymali oni pierwsze miejsce w tabeli.

W pierwszym secie bardzo długo
warzyły się losy zwycięstwa. Ostatecznie po niezwykle emocjonującej
i wyrównanej końcówce zwyciężyli
gracze Orła 28:26. Druga partia należała już jednak do kępnian, którzy
zdołali przechylić szalę zwycięstwa
na swoją stronę. Gracze Sokoła zwyciężyli 25:20 doprowadzając do wyrównania w całym meczu. Przegrana
partia nie podłamała siatkarzy Orła,
którzy w takich samych rozmiarach
zwyciężyli w secie numer trzy. W
czwartej partii walka znów toczyła
się przewagi. Próbę nerwów wytrzymali kępnianie, którzy zwyciężając
26:24, po raz drugi w tym meczu
doprowadzili do wyrównania. O losach meczu miał więc zadecydować
tie-break. Nie ułożył się on jednak
pomyślnie dla graczy Sokoła. Trzecioligowiec z Kępna przegrał w tej
partii 10:15 i w całym meczu 2:3.
Mimo porażki, gra siatkarzy Sokoła
z liderem rozgrywek może napawać

optymizmem. W najbliższą sobotę
kępnianie zagrają we własnej hali z
UKS-em 9 Leszno. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00.
BAS
III Liga Grupa 2
5. kolejka | I runda
Orzeł Osiecza – Sokół Kępno ...................– 3:2
Salos Ostrów – Konspol Słupca .................– 3:1
UKS Leszno – Piątka Turek ......................– 1:3
MKS Malanów .......................................– pauz
1. LZS Orzeł Reklamowy Gadżet Osiecza 5 12 14:5
2. Salos SL Ostrów Wlkp.
5 10 13:8
3. UKS Piątka Turek
5 10 11:8
4. TG Sokół Kępno
5 7 8:10
5. UKS 9 Leszno
5 6 7:10
6. SPS Konspol Słupca
6 6 9:14
7. MKS Malanów
5 3 7:14
Program 6. kolejki
Sobota, 10 listopada 2018 roku
17:00
Sokół Kępno – UKS 9 Leszno
18:00
Piątka Turek – Salos Ostrów
18:00
MKS Malanów – Orzeł Osiecza

Ćwierćfinały Pucharu Polski
zainaugurują piłkarską wiosnę
Spotkania ćwierćfinałowe Pucharu Polski na szczeblu
okręgowym rozpoczną przyszłoroczne rozgrywki piłkarskie w okręgu kaliskim. Czwórkę półfinalistów pucharowych rozgrywek poznamy w dniach 2-3 lub najpóźniej 13
marca. Wiosenne terminy rozgrywek o Puchar Polski ustalono podczas jednego z ostatnich posiedzeń Wydziału Gier
Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
W ćwierćfinałach Pucharu Polski
na szczeblu okręgu kaliskiego dojdzie do kilku ciekawych pojedynków.
Najciekawiej zapowiada się starcie
Ostrovii 1909 Ostrów Wielkopolski z
Pogonią Nowe Skalmierzyce. Emocji
nie powinno też zabraknąć w meczu Piasta Kobylin z Jarotą Jarocin
oraz Klubu Sportowego Opatówek
z LKS-em Gołuchów. Gratka czeka
za to kibiców regionie, bowiem do
sensacyjnego uczestnika ćwierćfinałów, Sokoła Bralin przyjedzie na
wiosną trzecioligowy KKS Kalisz.
Przypomnijmy, że pokonując w 1/8
finału Pucharu Polski na szczeblu
okręgu kaliskiego czwartoligową
Polonię Kępno, piłkarze Sokoła Bralin sensacyjnie wręcz zameldowali
się w ćwierćfinale tych rozgrywek.
W rozgrywkach klasy A bralinianie
rozpaczliwie walczą o utrzymanie,
ale za to w rozgrywkach pucharo-

Piłka ręczna >>> Po ubiegłotygodniowej porażce z rezerwami Zagłębia Lubin szczypiornistki
Polonii wróciły do własnej hali i co ważniejsze ograły w niej gubińską Spartę

wych piszą piękną kartę. W rundzie
wstępnej Sokół rozbił LZS Mikorzyn,
zwyciężając na terenie rywala aż
11:0. W kolejnej rundzie bralinianie
nie dali szans Victorii Laski, pokonując rywala występującego w klasie
okręgowej 3:0. Pierwszą poważną
przeszkodą na drodze Sokoła wydawało się starcie z Piastem Czekanów,
a więc rywalem występującym dwie
klasy rozgrywkowe wyżej. Kopciuszek pucharowych rozgrywek znów
zagrał bez kompleksów, odprawiając
z kwitkiem wyżej notowany zespół
(wygrana 1:0). Najtrudniejszym spośród wszystkich dotychczasowych
meczów miał być pojedynek z Polonią Kępno. Czwartoligowy rywal
zza miedzy rzeczywiście wysoko
zawiesił poprzeczkę, ale radosne
chwile znów przeżywali w Bralinie.
O losach awansu zadecydowała akcja
już z drugiej minuty, kiedy to Kamil
Wanzek wykorzystał rzut karny i
jak się okazało dziewięćdziesiąt minut później zapewnił swojej drużynie sensacyjny awans do najlepszej
ósemki rozgrywek. Mecze 1/4 finału odbędą się 2-3 lub 13 marca 2019
roku.			
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Zwycięstwo okupione kontuzją
W meczu trzeciej kolejki grupy pierwszej drugiej ligi piłkarek ręcznych Polonia Kępno pokonała
we własnej hali Spartę Gubin 35:24 (16:12). Niestety, kępnianki drugie w tym sezonie zwycięstwo okupiły kontuzją Vanessy Gajewskiej. To już trzecia zawodniczka, która w ostatnim czasie
wypadła ze składu z powodu kontuzji.
Szczypiornistki kępińskiej Polonii odniosły w sobotę drugie zwycięstwo podczas trzeciego występu
na drugoligowych parkietach w tym
sezonie. W sobotę młodziutka drużyna Grzegorza Markiewicza pokonała we własnej hali Spartę Gubin
35:24. Kępnianki już do przerwy pro-

wadziły różnicą czterech trafień. Po
zmianie stron szczypiornistki Polonii
zagrały nieco skuteczniej w ataku
jak i obronie. W efekcie zwycięstwo
35:24 nie pozostawiło najmniejszych
złudzeń. Po osiem bramek w tym
spotkaniu rzuciły dla Polonii Paulina
Skowrońska i Natalia Czarczyńska.
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Pięć trafień dorzuciła Vanessa Gajewska, a po cztery Angelika Walczak i Julia Kukuła. Trzy trafienia
zaliczyła Weronika Kukotko, dwa
- Sandra Środecka, a jedno - Martyna Orzechowska. Niestety, kępnianki zwycięstwo okupiły kontuzją
Vanessy Gajewskiej.
BAS

Kaliska Klasa Okręgowa
15. kolejka | jesień 2018
Sobota, 10 listopada 2018 roku
13:30
GKS Rychtal – Zefka Kobyla Góra
Niedziela, 11 listopada 2018 roku
11:00
Korona-Pogoń – GKS Grębanin
13:30
LKS Czarnylas – Pogoń Trębaczów
13:30
WKS Witaszyce – Prosna Kalisz
13:30
CKS Zbiersk – Olimpia Brzeziny
13:30
GKS Żerków – Victoria Laski
13:30
LZS Cielcza – Victoria Skarszew
13:30
LZS Doruchów – Barycz Janków P.
Kaliska Klasa A Grupa 2
13. kolejka | jesień 2018
Niedziela, 11 listopada 2018 roku
11:00
Płomień Opatów – Sulimirczyk
11:00
LZS Czajków – OKS Ostrów Wlkp.
11:00
Zawisza Łęka O. – Strażak Słupia
11:00
LKS Jankowy – Ostrovia II Ostrów
13:30
Pelikan Grabów – Sokół Bralin
13:30
KS Rogaszyce – Sokół Świba
Wielkopolanin .....................................– pauza

