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Lodowisko

doskonałym prezentem na Mikołajki

Święty, święty niesie radość
Następny
numer
„Tygodnika
Kępińskiego”
ukaże się
2.01.2014 r.
Młodzi
pamiętają
o wybitnych
sportowcach
minionego
stulecia

Najserdeczniejsze życzenia
pięknych, niezapomnianych
Świąt Bożego Narodzenia,
które przyniosą
ć i wzruszenie,
radoś
Tegoroczne Mikołajki, tradycyjnie
obchodzone
6 grudnia, były doskonałą okazją do uroczystego otwarcia na kolejny sezon
zimowy
sztucznego
lodowiska w Kępnie, zlokalizooraz wzajemną życzliwość
wanego przy „Orliku” na ul. Nowowiejskiego. Lodowisko o wymiarach 14 x 40 m przyizm w nadchodzącym
i optym
gotowała i obsługuje firma „Alles
Cool”. Zebranych powitał burmistrz miasta i gminy
m Rokubezpiecznej jazdy.
Kępno Piotr Psikus, który życzył
wszystkim
Nowy
str. 10
życzy Redakcja
„Tygodnika Kępińskiego”

DORADZTWO W TRUDNYCH
SPRAWACH:
- ZAŁATWIAMY SPRAWY KOMORNICZE I INNE,
NIERUCHOMOŚCI:
- REGULUJEMY NIETYPOWE STANY PRAWNE,
- ROZWIĄZUJEMY KONFLIKTY RODZINNE
PRZY SPADKACH,
- OPIEKA NAD NIERUCHOMOŚCIAMI W KĘPNIE
I OKOLICY WŁAŚCICIELI MIESZKAJĄCYCH
ZA GRANICĄ.
INWESTYCJE
- ZAINWESTUJ PIENIĄDZE W CIEKAWE
str. 13
ROZWIĄZANIA - PODPOWIEMY CI JAK,
ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI.

Co tydzień
POSIADA
MY
w
WIE„TK”
LOLE
DOŚWIAD NIE
raport
CZENIE
T

SMOG-owy!
Tel. kom. 605 667 074,

str. 3
gwinvestors@poczta.fm

O muzyce ludowej
z kopcem
w tle
CENTRUM
HANDLOWE

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

Uwaga Czytelnicy!!!

Zapraszamy na portal regionu kępińskiego

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

- eWydanie naszej gazety.

SPRAWDZONA KALO
RYKA

WĘGIEL

ZIMOCH

Mroczeń 152 (przy trasie krajowej 39)
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY W GODZINACH: 6.00-22.00,
NIEDZIELA CZYNNE: 8.00-20.00.
STOISKO OBUWNICZO-ODZIEŻOWE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU CZYNNE 9.00-19.00,
SOBOTA 9.00-17.00, A W NIEDZIELĘ 10.00-16.00
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CAŁY CZ AS NISKIE CENY!!!

PANGAstr. 3
MROŻONA (1kg)

Integracja
i prezentacja
artystyczna

z „Perzowianami”
zł

16,99

6,99 zł

W Perzowie odbył się
przegląd
zespołów
MN
ÓSTW
O ZABAWEK, CHOINKI,
ludowych
i
chórów
OZDOBY CHOINKOWE,
działających na obszarze
Lokalnej Grupy Działania
WIE I ODZIEŻ ZIMOWA
OBU
Wrota Wielkopolski.
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ASORTYMEN

T:

kostka gruba
or zech super
or zech special
eko groszek
or zech I
or zech II
m
miał z groszkie

765 ,760 ,725 ,705 ,690 ,650 ,560 ,-

autoryzowany dystrybutor

SKŁAD OPAŁU
Rafał Pałka
63-600 Kępno,
ul. Kwiatowa 14,
tel. 505 141 974,
(62) 78 230 05

Stworzyli kompendium wiedzy
o Ziemi Kępińskiej
str. 6

APTEKA DYŻURUJĄCA

Apteka „Św. Maksymiliana” - 16.12-22.12.2013 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Pod Kasztanami” - WIGILIA 24.12.2013 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Pod Wagą” - I święto 25.12.2013 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Nowa” - II święto 26.12.2013 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Na Kopie” - Sylwester 31.12.2013 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Pod Orłem” - Nowy rok 1.01.2014 r.,
Rynek 16, tel. (62) 78 223 49.

Apteka dyżurująca czynna od 8.00 do 22.00.
* powyższy tekst nie jest reklamą w rozumieniu PF,
stanowi jedynie informację o pracy aptek

Informacje

aktualności
Na terenie powiatu kępińskiego działa wiele organizacji,
wśród nich Stowarzyszenie Kępiński Klub „Amazonki”. Od
października br. organizacja ma nową szefową, zmienił się
też skład Zarządu Stowarzyszenia

Nowy Zarząd

w stowarzyszeniu „Amazonki”
Początki Kępińskiego Klubu
„Amazonki” sięgają 2002 roku,
osobowość prawną stowarzyszenie
uzyskało 22 stycznia 2003 roku, powstało, by wspierać kobiety po przebytej chorobie nowotworowej piersi.
25 listopada 2009 roku decyzją Sądu
Rejonowego w Poznaniu stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego
Rejestru Sądowego. W ten sposób kępiński klub „Amazonki” uzyskał sta-

o charakterze rehabilitacyjnym,
usprawniającym kondycję fizyczną
i psychiczną kobiet. W statucie Klubu – obok prowadzenia rehabilitacji
fizycznej i psychicznej, wspierania
kobiet, będących przed zabiegiem
– umieszczono również zapis o prowadzeniu poradnictwa psychologicznego oraz specjalistycznych masaży.
Celem organizacji stało się też szeroko rozumiane informowanie spo-

Dwa konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci z przedszkoli i szkół z gminy Kępno
zorganizowano w ramach projektu pn. „Kępno wolne od smogu, czyli upowszechnianie
wśród mieszkańców pozytywnych zachowań przyjaznych środowisku poprzez organizację konkursów, konferencji i wydanie publikacji o tematyce ekologicznej”

Dzieci apelują o czyste powietrze

1 października br. Gmina Kępno
rozpoczęła realizację ekologicznego
projektu pn. „Kępno wolne od smogu, czyli upowszechnianie wśród
mieszkańców pozytywnych zachowań przyjaznych środowisku poprzez
organizację konkursów, konferencji i

ekologicznych. W konkursie udział
wzięło 5 przedszkoli z gminy Kępno
oraz 4 oddziały przedszkolne działające przy Szkołach Podstawowych
– w każdej z placówek zgłoszono po
jednej pracy. Drugi konkurs skierowany był do szkół podstawowych i

Dzieci zebrały się na kępińskim Rynku, aby
przypomnieć mieszkańcom o szkodliwości smogu

Nowy Zarząd - od lewej stoją: Ewa Czekała - skarbnik, Zdzisława Szymańska - wiceprezes,
Halina Pazek - prezes, Ewa Kokot - członek Komisji Rewizyjnej, Maria Nikodem - członek
Komisji Rewizyjnej, Ewa Krawczyk - sekretarz, Irena Dzwończak - członek Komisji Rewizyjnej,
Jolanta Marchela - członek Zarządu
tus organizacji pożytku publicznego,
który daje możliwość otrzymywania
1% podatku dochodowego od osób
fizycznych. Środki te przekazywane
są na działalność statutową stowarzyszenia za pomocą odpowiedniego
wpisu w zeznaniu rocznym. Mottem
Stowarzyszenia od początku istnienia
są słowa Matki Teresy z Kalkuty: Życie jest szansą – chwyć ją. Życie jest
walką – podejmij ją.
Głównym celem działania organizacji jest: prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po
przebytej chorobie nowotworowej
piersi oraz prowadzenie profilaktyki
w zakresie choroby nowotworowej
piersi.
Stowarzyszenie uzupełnia działania służby zdrowia, organizując
zajęcia grupowe i indywidualne

łeczeństwa o problematyce chorób
nowotworowych.
W tej chwili organizacja rozpoczyna niejako nowy etap w swojej
historii. Związane jest to ze zmianą
prezesa oraz Zarządu Stowarzyszenia. Ze swojej funkcji zrezygnowała
inicjatorka powstania Amazonek –
pierwsza i długoletnia prezes - Danuta Szpakowska, nową szefową kobiet
została Halina Pazek. W wyniku
Walnego Zebrania Stowarzyszenia
zmienił się również skład Zarządu. W
październiku br. w restauracji „Kamiński a Zdrowie” odbyło się pożegnanie dotychczasowej pani prezes,
która zmienia miejsce zamieszkania,
podziękowano też zarządowi za pracę i oficjalnie powitano nowe władze
„Amazonek”.
G.G.

wydanie publikacji o tematyce ekologicznej”. Na realizację projektu pozyskano dotację w wysokości 19.250,00
zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W ramach zadania ogłoszono dwa
konkursy o tematyce ekologicznej. W
pierwszym z nich – pn. „Cuda z odpadów – cuda z tego, co się przedszkolakom zebrać uda” – przedszkolaki
miały za zadanie wykonać zabawkę
lub przedmiot użytkowy z materiałów

polegał na wykonaniu baneru z hasłem ekologicznym, traktujący o niskiej emisji. Do konkursu złożono
łącznie 45 prac.
Jury konkursowe w ocenie prac
przedszkolaków wzięło pod uwagę
rodzaj materiałów wykorzystanych
do wykonania prac i estetykę wykonania. Z kolei w konkursie na baner
kierowało się pomysłowością wykonania banerów i ciekawymi hasłami
traktującymi o zanieczyszczeniu powietrza.

Happening ekologiczny ma
uwrażliwić mieszkańców na problem niskiej emisji. Problemem jest
bowiem niewystarczająca wiedza
społeczna na temat niskiej emisji.
Z tego względu walkę ze smogiem
należy rozpocząć od uwrażliwiania
mieszkańców na negatywne konsekwencje wynikające z tego zjawiska – w tym w szczególności
skutki zdrowotne. Na terenie powiatu kępińskiego zaobserwowano wysoki wskaźnik zachorowań
na choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, na które zapada coraz więcej ludzi młodych.
W tym celu kępiński samorząd
podejmuje aktywną edukację ekologiczną. Skuteczna edukacja to
cały wachlarz działań edukacyjnych, jakie Gmina Kępno zamierza przeprowadzić w ramach projektu „Kępno wolne od smogu...”.
Cykliczność działań ma na celu
poprawę świadomości ekologicznej
mieszkańców oraz wypracowanie
postaw odpowiedzialności za jakość
powietrza, a w konsekwencji – poprawę stanu powietrza na terenie gminy
Kępno, przede wszystkim w zakresie
zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów i substancji do powietrza.
W ramach projektu zakupiono również kwiaty doniczkowe dla
przedszkoli na zajęcia pn. „Młody
ekolog w twórczym działaniu”.
Oprac. KR

NAGRODZENI W KONKURSACH EKOLOGICZNYCH

Konkurs na baner z hasłem ekologicznym:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 (Julita Moś, Karolina Wartecka, Weronika Pelińska) – hasło: „Uwaga Kępnianie! Grasuje morderca, cichy zabójca – SMOG”
2. Szkoła Podstawowa w Hanulinie (Małgorzata Rozwadowska, Tatiana Bacińska) – hasło: „Spalane śmieci niszczą płuca dzieci”
3. Szkoła Podstawowa w Hanulinie (Dalida Klóska, Nikodem Boryczka, Roksana Nasiadek) – hasło: „Dym z kominka truje synka”
4. Szkoła Podstawowa w Olszowie (Martyna Dudzic, Kinga Pastusiak) – hasło: „Kto o smogu mówi – uświadamia ludzi”
5. Szkoła Podstawowa w Hanulinie (Patrycja Mejza, Lena Dombek) – hasło: „Kępno wolne od smogu”

Konkurs pn. „Cuda z odpadów – cuda z tego, co się przedszkolakom zebrać uda”:

1. Przedszkole Sióstr Boromeuszek – praca pt. „Labirynt”
2. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kępnie – praca pt. „Zaczarowany eko-stoliczek” oraz Oddział Przedszkolny w Myjomicach – praca pt. „Domek dla lalek”
3. Przedszkole Samorządowe w Olszowie – praca pt. „Smok walczy ze smogiem, zieje papierowym mrokiem” i Przedszkole Samorządowe nr 5
w Kępnie – praca pt. „Stroik na drzwi”

Pozostałe prace:

Przedszkole Samorządowe w Hanulinie – Oddział Osiny – praca pt. „Ekologiczny pajączek (kosz na śmieci)”,
Oddział Przedszkolny w Świbie – praca pt. „Akwarium”, Oddział Przedszkolny w Kierznie – praca pt. „Śmieciopełek”,
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie – praca pt. „Papa Smerf”

Stary Zarząd - od lewej stoją: Ewa Czekała - członek Zarządu, Halina Pazek - sekretarz,
Stefania Jerczyńska - członek Komisji Rewizyjnej, Ewa Kokot - członek Komisji Rewizyjnej,
Maria Nikodem - członek Komisji Rewizyjnej, Danuta Szpakowska - prezes, Gabriela Patalas
- wiceprezes, Halina Górka - członek Zarządu, Genowefa Przybył - skarbnik

uwaga sonda!!!
Czy należy odbudować w Kępnie Kopiec im. Józefa Piłsudskiego?
nie
NIE WIEM
TAK
Głosy można już oddawać na stronie internetowej www.tygodnikkepinski.pl
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Wiadomości

informacje

Wybrano skład komisji
Rady Miejskiej w Kępnie
SKŁADY KOMISJI
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kępnie:
Paweł Jański, Bernadetta Hełka, Piotr Baraniak, Tomasz Solecki

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kępnie:
Irena Sadek, Mirosław Różewski, Paweł Jański, Szymon Szczęsny
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej:
Sadek,
Adam Tęsiorowski, Jan Blabuś, Sylwester Lewek, Adam Poziemski, Eugeniusz Przybył, Irena
Andrzej Stachowiak
Komisja Oświaty Kultury, Sportu i Promocji:
Tyc
Piotr Baraniak, Szymon Szczęsny, Jan Blabuś, Grzegorz Mikołowski, Alicja Młot, Danuta Pastok, Marcin
Komisja Mieszkaniowa, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych:
Alicja Młot, Anna Wojtaszek, Mirosław Różewski, Wiesław Walas, Wiesław Wencel

7 grudnia br. odbyła się II sesja
Rady Miejskiej w Kępnie. Podczas
obrad wybrano wszystkie komisje,
które pracować będą w nowej kadencji
Rady. - Zgodnie z ustawą w okresie
międzysesyjnym radni pracują w komisjach. Ile będzie komisji, to ustala
Rada Miejska. Trzy są obligatoryjne.
Komisja Rewizyjna z mocy ustawy
musi działać – wyjaśnił przewodniczący Rady Andrzej Stachowiak.
Większością głosów przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Paweł Jański. W tej komisji zasiądą również: Bernadetta Hełka – kandydatka
opozycji na stanowisko lidera oraz
Piotr Baraniak i Tomasz Solecki.
Na czele Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanie natomiast Irena
Sadek. Oprócz niej w komisji pracować będą: Mirosław Różewski, Paweł Jański i Szymon Szczęsny.
Radni poparli również zaproponowany skład komisji stałych. Na
przewodniczącego Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej wybrano Adama
Tęsiorowskiego, Komisji Oświaty
Kultury, Sportu i Promocji – Piotra
Baraniaka, a Komisji Mieszkaniowej,
Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw
Socjalnych – Alicję Młot.
KR

Restauracja „ZŁOTY KŁOS” w Bralinie
zaprasza wszystkich sympatyków dobrej zabawy na:

BAL SYLWESTROWY
31.12.2018 r. o godzinie 19:00.

Do tańca przygrywać będzie zespół muzyczny

„COMANDOR”.

Koszt zabawy 300 zł od pary.
Zapisy w restauracji „Złoty Kłos”
lub telefonicznie pod numerem 62 / 78 12 003, 531 067 477.

Fot. www.cottonina.pl

Fot. RadioSUD

II sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w IX Spotkaniach na Styku Kultur, Religii i Czasów organizowanych cyklicznie przez Stowarzyszenie Socjum Kępno i Okolice

O muzyce ludowej z kopcem w tle
Witając zebranych Dominik Makosch członek Zarządu Stowarzyszenia Socjum Kępno i Okolice, powitał wiecestarostę Alicję Śniegocką,
przewodniczącą Rady Powiatu Jolantę Jędrecką, członka Zarządu
Powiatu Marka Potarzyckiego oraz
radnych obu szczebli samorządu, jak
również przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej
Mariana Lorenza. - Dziękuję władzom gminnym, które przyczyniły
się do sfinansowania tego spotkania,
jak również dyrektor Kępińskiego
Ośrodka Kultury która nieodpłatnie
udostępniła salę – dziękował D. Makosch.

cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po dwóch latach intensywnych
prac, przy wsparciu władz lokalnych
i krajowych, uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Kopca odbyły się
11 listopada 1937 r. Po zajęciu Kępna
przez Niemców jedną z pierwszych
decyzji, jaką wydał gauleiter Kraju
Warty był rozkaz całkowitego zburzenia kępińskiego Kopca – symbolu
Niepodległej Polski. Po wojnie lokalne władze komunistyczne robiły
wszystko, żeby zatrzeć pamięć o jego
istnieniu, zwłaszcza o patronie Kopca. - Jeszcze dziś kępniacy wspominają, jak ich ojcowie, czy dziadkowie budowali ten kopiec. Dlatego

Uczestnicy spotkania
regionalnego

Tegoroczną edycję „Spotkań...”
rozpoczął preselekcją Mirosław
Łapa, redaktor naczelny „Tygodnika
Kępińskiego”, który mówił o genezie
powstania i inicjatywie odbudowy
Kopca im. Józefa Piłsudskiego w
Kępnie. Przypomnijmy, na początku
1935 r. środowisko patriotyczne Kępna postanowiło na gruzach dawnej
pruskiej wieży wznieść Kopiec na

ponawiam apel do wszystkich osób,
które chciałyby wesprzeć tę tak ważną dla naszej lokalnej społeczności
inicjatywę historyczną, wesprzyjmy
jej realizację w miarę swoich sił i
możliwości – mówił do zebranych
M. Łapa. Warto tu dodać, że zgodnie
z Przestrzennym Planem Zagospodarowania tę tak istotną w swojej
wymowie symbolicznej inwestycję

zrealizować można na terenie niezagospodarowanym, a należącym do
Gminy Kępno, na tzw. „dołach”. We
wspomnianym planie rejon ten zapisany jest do zagospodarowania jako
„Tereny zieleni parkowej”. A zatem
jest to idealne i wystarczające miejsce, w które mógłby wpisać się ten
niepodległościowy symbol. Ponadto
byłby pięknym punktem widokowym, skąd będzie można zobaczyć
całą panoramę Kępna.
Kolejnym prelegentem była
Katarzyna Zedel pochodząca ze
Świby, a pracująca w Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, która mówiła o instrumentach
ludowych w naszej lokalnej tradycji.
Prócz ciekawego wykładu na temat
zapomnianych już instrumentów
ludowych mogliśmy usłyszeć ich
brzmienie. K. Rosik zgrała na odtworzonych mazankach, instrumencie z Wielkopolski, podobnym do
skrzypiec, na którym grano jeszcze
na początku XX wieku. - Wsłuchujmy się w muzykę ludową, jest to
ważny aspekt naszej tradycji narodowej. Dziś wracamy do korzeni i
przypominamy przyśpiewki i naszą
muzykę ludową, którą grać może
każdy – mówiła K. Rosik. Na zakończenie regionalnego wieczoru K.
Zedel wraz z Wiesławą Gromadzką
i Katarzyna Rosik zagrały wyjątkowy koncert na zapomnianych już
instrumentach, przypominając popularne przyśpiewki ludowe. Jedną
napisała specjalnie na to spotkanie
K. Rosik: „A Kępno to fajna okolica,
gdyby nie łabędzie, byłaby stolica”.
Na spotkaniu można było nabyć
kolejne pocztówki ze zdjęć zamieszczanych na portalu socjumkepno,
tym razem kartkę z wymownym
zdjęciem dzieci na Kopcu im. J. Piłsudskiego oraz drugą z fragmentem
Rynku.			
m

uwaga KONKURS!
Zapraszamy naszych Czytelników do udziału w świątecznym
konkursie, w którym do wygrania są książki!
Do 17 grudnia br. czekamy na Wasze świąteczne życzenia
– mile widziane będą również dołączone świąteczne zdjęcia
bądź rysunki Waszych pociech!
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń konkursowych e-mailem
(tygodnik@kepno.net czy pismak@post.pl), poprzez wiadomość
na Facebooku lub osobiste dostarczenie do redakcji
„Tygodnika Kępińskiego” (ul. Pocztowa 1).
Spośród zgłoszonych do konkursu życzeń wybierzemy
kilka najlepszych i najciekawszych. Na zwycięzców
czekają nagrody książkowe oraz publikacja życzeń
wraz ze zdjęciem bądź rysunkiem w świątecznym numerze
„Tygodnika Kępińskiego”, który ukaże się 20 grudnia br.

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące
poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2), dane smogowe zanieczyszczonego powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 19.00. W Polsce dobowa norma
stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje przy 200 µg/m3,
a alarmowy – przy 300 µg/m3.
	DATA	
		

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10 (µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12

103 (412%)
57 (226%)
61 (243%)
59 (236%)
19 (78%)
19 (78%)
58 (232%)

142 (285%)
78 (155%)
101 (203%)
82 (164%)
29 (58%)
27 (53%)
80 (161%)

Zła
Zła
Bywało lepiej
Zła
Dobra
Dobra
Zła

Oznaczenie kolorów:

Wspaniała

Dobra

Bywało lepiej

Zła

Bardzo zła

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
Raport będziemy publikować co tydzień.
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Listy

Informacje
W ubiegłym miesiącu opublikowaliśmy apel do: posłów, władz
samorządowych i powiatowych, organizacji pozarządowych,
a przede wszystkim kępnian o odbudowę Kopca im. Józefa Piłsudskiego. Otrzymaliśmy wiele odpowiedzi popierających tę inicjatywę, część z nich publikujemy poniżej

Odbudujmy Kopiec!
Warszawa, dn. 3.12.2018 r.
Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Upamiętniana Walk i Męczeństwa
Reaktor Naczelny Tygodnika Kępińskiego
Mirosław Łapa
ul. Pocztowa 1, 63-600 Kępno

Ostrów Wlkp., 5.12.2018 r.

Dzień dobry, w imieniu senatora Łukasza Mikołajczyka przekazuję poparcie dla odbudowy Kopca Józefa Piłsudskiego w Kępnie. Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w całoroczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Realizacja tej inicjatywy z pewnością będzie świadczyła o naszej tożsamości narodowej. Ponadto
deklaruję wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia. Życzę wytrwałości przy realizacji wyznaczonego celu.

Warszawa, 03 grudnia 2018 r.
Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej
Jarosław Sellin
Pan
Mirosław Łapa
Redaktor Naczelny
Tygodnika Kępińskiego

Szanowny Panie Redaktorze
W odpowiedzi na zamieszczony w Tygodniku Kępińskim apel w sprawie odbudowy w Kępnie Kopca im. Józefa
Piłsudskiego pragnę poinformować, że Biuro Upamiętnienia
Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej popiera
powyższą inicjatywę.
Odbudowa Kopca, który stał się patriotycznym symbolem w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej został zniszczony przez okupantów niemieckich, a
ostatecznie wymazany z mapy miasta przez władze komunistyczne, będzie pięknym nawiązaniem do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i powrotu 17 stycznia
1920 roku Kępna w granice państwa polskiego.
Z poważaniem
Dyrektor
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa
Adam Siwek

Szanowny Panie Redaktorze
w związku z korespondencja z 22 listopada br. w sprawie
odbudowy kopca Józefa Piłsudskiego w Kępnie, uprzejmie
informuję, że przedstawiona inicjatywę jako Pełnomocnik
rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej popieram.
Co się zaś tyczy fizycznej realizacji odtworzenia kopca,
pragnę zauważyć, że z uwagi na dostępne możliwości lokalizacyjne oraz predestynację ustawową do gospodarowania
przestrzennego i przedsiębrania inicjatyw o charakterze kulturalnym, w pierwszym rzędzie należy zainteresować ww.
inicjatywą władze właściwiej terytorialnie gminy.
Z życzeniami powodzenia w realizacji
Sekretarz Stanu
Jarosław Sellin

Nowy Jork, 26.11.2018 r.

Kępno, 2.12.2018 r.
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

Z ogromną przyjemnością zobaczyłam na tytułowej stronie „Tygodnika Kępińskiego” historyczne zdjęcia kępińskiego Kopca im. Józefa Piłsudskiego, a później przeczytałam
poruszający apel redaktora naczelnego „Tygodnika” p. Mirosława Łapy, w którym zwraca się do mieszkańców Kępna,
władz miejskich i powiatowych, organizacji obywatelskich z
apelem o odbudowę Kopca, tak aby uroczystości 100-lecia
przyłączenia Kępna do Polski obchodzono właśnie przy odtworzonym Kopcu. Odbudowa kępińskiego Kopca im. Józefa
Piłsudskiego to bardzo piękny i niezmiernie ważny projekt
- idea nawiązująca do historii i tradycji Kępna i Polski i symbol, mający wielkie znaczenie nie tylko dla wielu pokoleń
mieszkańców Kępna i regionu. Popieram ten piękny projekt
w pełni i mam nadzieję, że przy wsparciu mieszkańców i
władz zostanie zrealizowany.
Dr Małgorzata Pośpiech, Nowy Jork
P.S. Ma też on dla mnie osobiste znaczenie. Na jednym ze zdjęć,
które wzięłam ze sobą do Nowego Jorku jest moja Babcia i Dziadek,
Stanisława i Piotr Nawrotowie. Dziadek - powstaniec wielkopolski,
żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza, więzień Radogoszcza, gdzie
został zamordowany. Są sfotografowani na tle powstającego kopca
Piłsudskiego, w budowie którego brali udział. Babcia, kiedy oglądałyśmy staroświecki album rodzinny ze zdjęciami sprzed wojny, zawsze
zatrzymywała się na dłuższą chwilę przy tym zdjęciu. To był szczęśliwy okres w jej życiu - żyła ze swoją rodziną w wolnej Polsce.

Tygodnik Kępiński

Tygodnik Kępiński
W „Tygodniku Kępińskim” nr 46 z dnia 15.11.2018 r.
redaktor naczelny tego pisma, Mirosław Łapa zwrócił się z
apelem do władz miejskich i powiatowych, do stowarzyszeń
i środowisk patriotycznych o odbudowę Kopca im. Józefa Piłsudskiego, który został usypany w okresie międzywojennym
w okolicy dzisiejszego Osiedla Przemysława. Uroczyste odsłonięcie tego Kopca odbyło się 11 listopada 1934 r,
Kopiec ten był niezwykle ważny dla kępnian, gdyż symbolizował zwycięska walkę mieszkańców Kępna i powiatu
o utrzymanie polskości tych ziem, dzięki czemu miasto i
okolice zostały wcielone do Ojczyzny na mocy traktatu wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919r. Kopiec ten byłby
więc także dla obecnych mieszkańców Kępna, w tym przede
wszystkim dla młodzieży przyczynkiem dla kształtowania
lokalnego patriotyzmu i poczucia ducha narodowego. Kopiec
stałby się również atrakcją turystyczną dla przybyszów zwiedzających lub przebywających w Kępnie.
Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że usypanie Kopca to przedsięwzięcie trudne do zrealizowania, dlatego może
należałoby zwrócić się o pomoc do IPN-u i władz rządowych.
Jednak waga odbudowy Kopca jest nie do przecenienia, dlatego popieram apel o jego ponowne usypanie i sadzę, że najwłaściwszą datą na jego odsłonięcie byłaby 100-na rocznica
powrotu Kępna do Macierzy, czyli 11 listopada 2020 r.
Stanisław Kowalski (Kępno)

Leicester, 28.11.2018 r.

Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”
Szanowni Państwo,
na co dzień pracuję i mieszkam od 10 lat w Leicester (Anglia), ale urodzonym jestem kępniakiem i tu wychowałem się oraz zaczynałem swoją karierę zawodową. Dlatego z moim miastem łączą mnie nie tyko więzy rodzinne, ale i sentymentalne. Gdy przeczytałem
na Waszej stronie (czytam regularnie) w apelu, aby odbudować, a tak naprawdę wybudować od początku Kopiec poświęcony Józefowi
Piłsudskiemu, nie mogłem inaczej postąpić tylko napisach do Was, co czynię z gorącym poparciem tej inicjatywy. Ja wiedziałem z
przekazów dziadka, że taki kopiec istniał i był budowany przed wojną przez wszystkich kępnian, którzy tam pracowali nieodpłatnie.
Jak opowiadał mi dziadek, ludzie z łopatami i taczkami szli w okolice osiedla Mankowiczów (obecnie osiedle Przemysława) i budowali
Kopiec, nie było żadnej elektryki, ani urządzeń mechanicznych, wszystkie prace wykonywali ręcznie. To było ogromne dzieło patriotyczne, które w krótkim czasie zostało wzniesione, chwała tym, którzy je budowali. Podejmijmy to wyzwanie, zróbmy to - wybudujmy
Kopiec, ku chwale Niepodległej, Marszałka oraz tych wielu bezimiennych kępnian, którzy poświęcając swój czas i zdrowie wybudowali ten niezwykły symbol patriotyzmu w naszym mieście, rozebrany przez najeźdźców niemieckich.
Warto tu wspomnieć, że umiejscowienie Kopca w tym miejscu za Osiedlem Przemysława to najwyższy punkt w Kępnie, i stamtąd roztaczałaby się znakomita panorama miasta, to też walor turystyczny i edukacyjny dla przyszłych odwiedzających ten pomnik..
W Polsce wybudowanych było 11 kopcy poświęconych Józefowi Piłsudskiemu, w tym jedyny w Wielkopolsce, w Kępnie. Dalekiego
warto, aby w moim mieście znów taki kopiec wpisany został w jego krajobraz, jak ratusz, dworzec kolejowy czy wieża wodociągowa.
Dziś w 100-lecie odzyskania niepodległości to bardzo cenna inicjatywa, którą ja, jak i moi znajomi, którzy co prawda nie są związani z Kępnem, z całego serca popieramy, czekając na jej realizację.
Z szacunkiem Grzegorz Walczak (Kępno),
Tadeusz Jońca (Rzeszów), Tomasz Lan (Szczebrzeszyn), Jacek Witek (Mława), Mateusz Zasada (Gliwice)

Z wyrazami szacunku Karolina Winiecka
Asystentka Senatora RP Łukasza Mikołajczyka
Wrocław, 1.12.2018 r.

Pan
Miesław Łapa
Redaktor naczelny
Tygodnika Kępińskiego

Zniszczony przez hitlerowców kępiński Kopiec Józefa
Piłsudskiego komuniści wymazali z historii miasta, a współcześnie świadomość jego istnienia nie jest powszechna. W
2001 roku wielkopolski regionalista Jerzy Sobczak opublikował artykuł „Kopce na ziemi wielkopolskiej”. Niestety nie
ma w tekście nawet wzmianki o kępińskim obiekcie. Niedawno ukazała się książka popularnonaukowa Bartłomieja
Grzegorza Sali „Kurhany chwały. O kopcach krakowskich,
podkrakowskich i nie tylko”. I tu nie znajdziemy ani słowa o
kopcu w Kępnie. W rankingu wielkości kępiński kopiec był
średni, miał 16 metrów wysokości. Większe są tylko krakowskie obiekty: Kopiec Józefa Piłsudskiego (o wysokości 35
metrów) i Kopiec Tadeusza Kościuszki (34 m) oraz Kopiec
Powstania Warszawskiego (31 m), poznański Kopiec Wolności (23 m), Kopiec Płowiecki (20 m), Kopiec Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich (20 m), Kurhan Aleksandropolski
(17 m) i Kopiec Adama Mickiewicza w Nowogródku (17 m).
Kępiński ziemny monument, gdyby go odbudowano,
stałby się na pewno atrakcją turystyczną i miejscem spacerów mieszkańców chcących ze szczytu oglądać panoramę
miasta i okolicy.
Piotr Kokociński, Wrocław
Warszawa, dn. 10 grudnia 2018 r.

Poparcie apelu p. red. M. Łapy o odbudowę Kopca
marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie
Zwracam się do władz państwowych i samorządowych oraz
mieszkańców miasta, powiatu i województwa, a także pochodzących z Naszej Ziemi, Wielkopolan, Ślązaków i Łodzian, zamieszkałych w kraju i za granicą o wsparcie szczytnej idei odbudowy
Kopca marszałka Józefa Piłsudskiego, który obok słynniejszego,
większego i wciąż istniejącego krakowskiego, świadczył o patriotyzmie naszych przodków. Zachęcam, by do tej społecznej inicjatywy przyłączyło się też historycznie winne zniszczenia patriotycznego obiektu współczesne państwo niemieckie, bo dewastacja
została dokonana podczas ich okupacji w czasie II w. św.
Ta ambitna przedwojenna budowla ziemna powstała w wyniku
wspólnych działań wszystkich miejscowych grup społecznych, zawodowych, wyznaniowych, narodowościowych, wiekowych i politycznych; mimo że podziały polityczne nie były wtedy mniejsze
niż obecnie, a wręcz przeciwnie, bo doszło do przewrotu wojskowego; w miejscu niemieckiej wieży ku czci Otto von Bismarcka,
którą po wyzwoleniu Kępna na początku 1920 r. przemianowano
na Wieżę Wolności, potem jednak słusznie wysadzono i w roku
śmierci Marszałka (1935) rozpoczęto budowę kopca, którą ukończono po 2 latach. My też mamy teraz już niewiele ponad 2 lata
do rocznicy odzyskania wolności przez Kępno w 1920 r. i nie powinniśmy okazać się gorsi od swych bohaterskich przodków. Nie
musząc oddawać dziś krwi i życia za ziemię rodzinną, pomóżmy,
działając i przywróćmy do istnienia dzieło naszych poprzedników
Moi przodkowie po kądzieli mieszkali od setek lat w Mnichowicach pod Bralinem, a ja, żyjąc obecnie w stolicy, muszę patrzeć
na relikt komuny, pałac Stalina przemianowany na Pałac Kultury,
który wpisano do rejestru zabytków, zamiast zburzyć jak poniemiecką wieżę w Kępnie. Ostatnio warszawskie sądy uznały natomiast, że al. Armii Ludowej także nie jest zakazanym reliktem
komuny i nie pozwoliły zmienić jej nazwy, trwa walka o kolejne
ulice. Piszę to, byśmy nie brali przykładu ze stolicy, gdzie zamierza się odbudować tęczę…, zamiast wybudowania łuku triumfalnego łączącego brzegi Wisły w rocznicę pokonania bolszewików,
a nie dbając o groby Wielkopolan poległych w obronie Warszawy
w 1939 r.; o co ja tam walczę; stawia się pomnik poległym najeźdźcom i broni się licznych sowieckich pozostałości.
Będąc wychowany w tradycji narodowej w kaliskim domu
płka NSZ i interesując się historią wojskowości II RP, mam zarazem świadomość, że co prawda Marszałek nie był wtedy w Wielkopolsce i na Śląsku zbyt często stawiany na piedestał, to jednak
wiemy dziś, że mimo wszystko obok wielu naszych regionalnych,
wielkopolskich i śląskich bohaterów obiektywnie na to zasłużył.
Traktujmy to jako ponadczasowy dług honorowy oraz zaszczyt i
wykonajmy. Popieram powyższy apel z ramienia Gwardii Narodowej im. Armii Krajowej, Akademii Sztuki Wojennej, Komitetu PiS
Warszawa Wawer i Klubu Kaliszan w Warszawie, a jeśli przyda
się też moja osobista i bezpośrednia pomoc proszę na mnie liczyć.

Tomasz Kostek Górecki
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Sukces akordeonistów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. A. Tansmana w Kępnie

Udana inauguracja sezonu konkursowego
Udziałem w kolejnej edycji Słupeckich Spotkań Muzycznych młodzi i zdolni akordeoniści z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. A.
Tansmana w Kępnie rozpoczęli sezon
wyjazdów na konkursy.

spół Szkół Muzycznych im. A. Szeluty. Podobnie jak w ubiegłych latach
przesłuchania zostały podzielone na
kilka grup solistów i zespoły. O klasyfikacji do danej grupy niezmiennie
decydował wiek uczestnika. Konse-

Akordeoniści z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. A. Tansmana w Kępnie
sukcesem rozpoczęli kolejny sezon wyjazdów na konkursy muzyczne

To jedna z najwcześniejszych
ofert konkursowych, wpisujących się
w krajobraz złotej jesieni w Polsce.
W tym roku szkolnym Muzyczne
Spotkania w Słupcy odbyły się już po
raz dwudziesty czwarty. Jak co roku
przyciągnęły też rzeszę uczestników
z całego kraju, zgłębiających tajniki
gry na akordeonie i gitarze.
Przesłuchania w obu specjalnościach odbywały się równolegle.
Uczestników oceniały odrębne komisje powołane przez organizatora – Ze-

kwencją takiego podziału jest duża
rozpiętość klasowa w obrębie każdej
kategorii, a tym samym duże różnice
w zakresie lat nauki i praktyki wykonawczej uczestników. Warto przy tym
dodać, że z każdą kolejną edycją obserwuje się coraz wyższy poziom gry.
Wybór trudnego programu i bardzo
dobre przygotowanie uczestnika nie
daje jednak gwarancji wygranej. Przy
scenicznych prezentacjach na tak wysokim poziomie werdykt jurorski do
samego końca nie był oczywisty.

Państwową Szkołę Muzyczną
I st. w Kępnie reprezentowało troje
uczniów klasy akordeonu Sławomira Mocha: Florian Taras z kl. III
sześcioletniego cyklu nauczania, Mikołaj Michalczyk z kl. IV i Patrycja
Rabiega z kl. V. F. Taras konkurował
w II grupie wiekowej, natomiast Mikołaj i Patrycja w III. W obu grupach
była duża konkurencja i rozpiętość
klasowa.
Słupeckie Spotkania Muzyczne
odróżnia od innych konkursów forma
nagradzania uczestników. Zamiast I,
II i III miejsca komisja najlepszym
wykonawcom przyznaje tytuł laureata i wyróżnienia. Wszyscy uczniowie z kępińskiej muzycznej zaprezentowali się na wysokim poziomie.
W gronie nagrodzonych w tym roku
znaleźli się M. Michalczyk, uzyskując tytuł laureata i P. Rabiega, zdobywając wyróżnienie. Warto podkreślić, że najmłodszy stażem uczestnik
w tej grupie jest uczniem kl. II szkoły muzycznej I st. a najstarszy kl. II
szkoły muzycznej II st. W sumie w
tej kategorii na 15 uczestników komisja nagrodziła tylko czworo młodych
akordeonistów, w tym Mikołaja, i
przyznała jedynie dwa wyróżnienia,
w tym Patrycji.
Serdecznie gratulujemy uczniom,
nauczycielowi i rodzicom oraz życzymy wielu sukcesów podczas kolejnych zmagań konkursowych.
Oprac. bem

Promocja wydanej przez Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie publikacji „Snutka, czyli haft ludowy południowej Wielkopolski” autorstwa Magdaleny Wieczorek

Biblioteka promuje lokalne dziedzictwo

W promocji książki uczestniczyło
spore grono zainteresowanych osób

Wydarzenie w zgromadziło spore
grono osób zainteresowanych publikacją, którą dofinansowano z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zebrani goście dowiedzieli się od
dyrektor biblioteki Magdaleny Wieczorek, skąd pomysł na publikację o
tak niecodziennym temacie i obejrzeli krótki film dotyczący haftu. Autorka podziękowała za naukę i inspirację
swojej pierwszej nauczycielce haftu
nasnuwanego Barbarze Urbańskiej
z Lasek, propagatorce snutki w powiecie kępińskim. Każdy z uczestników spotkania otrzymał bezpłatny
egzemplarz książki. Na zakończenie
goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Osoby, które nie mogły wziąć
udziału w spotkaniu promocyjnym,
a są zainteresowane publikacją, mogą
otrzymać jej bezpłatny egzemplarz w
siedzibie biblioteki przy ul. Solidarności 1.
Operacja pn. „Snutka, czyli haft
ludowy południowej Wielkopolski”
dofinansowana została ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej
przez Stowarzyszenie LGD Wrota
Wielkopolski.
Oprac. bem

Codzienność bez barier płatniczych

Każdy ma swój ulubiony sklep spożywczy, ulubioną fryzjerkę czy piekarnię. Polacy lubią wracać w te same miejsca – tam, gdzie zakupy
wiążą się z wygodą. Zwykle są to punkty blisko domu, u sprawdzonych przedsiębiorców, którzy ułatwiają codzienne sprawunki. Nauczeni
komfortu klienci oczekują wysokiego poziomu obsługi od innych punktów usługowych i sklepów. Chcą też, by zapewniły go urzędy.
Nowocześni przedsiębiorcy wprowadzają łatwe
i bezpieczne rozwiązania, by podnieść jakość
obsługi i efektywnie prowadzić własny biznes.
Dzięki temu coraz częściej w małych sklepach
i punktach usługowych nie ma kolejek, bo można
płacić kartą czy komórką. Konsumentów drażni
natomiast, gdy muszą udawać się do bankomatu,
bo np. w urzędzie można płacić jedynie gotówką lub przelewem. W takich sytuacjach pojawia
się frustracja po obu stronach lady czy okienka.
Dlatego Polacy chcą płacić i rozliczać transakcje bez żadnych ograniczeń. Chcą wygody
i bezpieczeństwa.
Z przedstawionych powodów Fundacja Polska
Bezgotówkowa prowadzi program, którego celem
jest upowszechnianie nowoczesnych metod płatności przez wsparcie dla przedsiębiorców i instytucji
publicznych. W całej Polsce w ramach Programu
Polska Bezgotówkowa zainstalowano już ponad 85
tys. terminali płatniczych. Z miesiąca na miesiąc ta
liczba rośnie, a wszystko dzięki kolejnym organizacjom i instytucjom, które decydują się na bezgotówkowy krok ku nowoczesności.

Do Programu mogą przystąpić pojedyncze placów- z otrzymaniem i instalacją terminala do akceptacji
ki, które w ostatnich 12 miesiącach nie akceptowa- kart oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności
ły płatności bezgotówkowych, a także małe sieci bezgotówkowych.
handlowo-usługowe (obejmujące mniej niż 5 placówek) lub franczyzobiorcy (działający w ramach
franczyz nie większych niż 5 placówek).

Kto może skorzystać
na Programie Polska
Bezgotówkowa?

Przede wszystkim klienci. Jak dowodzą badania,
ponad połowa Polaków woli płatności bezgotówkowe, bo są szybkie, wygodne i bezpieczne. Lubią
płacić kartą w sklepach, punktach usługowych,
a nawet na straganach. Chętnie rozliczą się bezbo pieniądze trafiają bezpośrednio na jego konto.
gotówkowo także w urzędach, sądach i szpitalach,
W efekcie może skupić się na tym, co najważniejgdzie dzięki temu stopnieją kolejki.
sze, czyli na obsłudze klientów i zwiększaniu przychodów swojej firmy.

Z sektora publicznego do Programu mogą dołąNa sprawnie działających płatnościach
czyć właściwie wszystkie instytucje: urzędy i inne
bezgotówkowych zyskają też właściciele
organy administracji rządowej, policja drogowa,
sklepów i punktów usługowych. Dla nich
sądy, służba zdrowia (szpitale, sanatoria, przychodtransakcje bezgotówkowe to szansa na
nie, centra rehabilitacji), instytucje kultury (teatry,
pozyskanie nowych i młodych klientów,
biblioteki, muzea), placówki naukowe (uczelnie
często płacących tylko kartą
wyższe, ośrodki szkoleniowe i badawcze), szkoły
czy komórką.
i przedszkola, parki narodowe, ośrodki sportu i rekreacji, fundusze, fundacje, agencje, samorządowe
zakłady budżetowe (np. energetyki cieplnej) i pod- Płatności bezgotówkowe to oszczędność czasu dla
Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą się zgłamioty komercyjne (należące do samorządów lub przedsiębiorcy: nie musi go już tracić na liczenie
szać mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz instytuadministracji rządowej).
gotówki i na sprawdzanie autentyczności banknocje publiczne, które chcą wprowadzić płatności
bezgotówkowe za swoje produkty i usługi. Chodzi Przedsiębiorstwa prywatne i podmioty publiczne, tów. Dzięki zainstalowaniu terminala nie musi też
zwłaszcza o mniejsze sklepy i punkty usługowe, które przystąpią do Programu, uzyskają wspar- inwestować w zabezpieczenia chroniące gotówkę,
które dotychczas przyjmowały jedynie gotówkę. cie polegające na pokryciu kosztów związanych w tym podczas przewożenia utargów do banku,

Jak to działa?

Wreszcie na rozwoju płatności bezgotówkowych
zyska też gospodarka – zwłaszcza lokalna. Z każdym rokiem staje się ona coraz nowocześniejsza,
bowiem wzrasta konkurencyjność mikro-, małych
i średnich firm. Płatności bezgotówkowe przynoszą
większe przychody przedsiębiorcom i przekładają
się na korzyści dla społeczności lokalnej. Tak uzyskane środki można przeznaczyć na poprawę jakości życia mieszkańców gmin i powiatów.
Udostępnienie nowych form płatności to również
otwarcie regionu na postęp technologiczny i wzrost
atrakcyjności turystycznej. Bo turyści zwykle podróżują z kartą i potrafią być siłą napędową dla lokalnych przedsiębiorców, a nawet całych regionów.
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Wiadomości

informacje
Konferencja prasowa dotycząca wydanej przez Gminę Kępno publikacji pt. „Dzieje Kępna.
Od początku istnienia do 2015 r.” autorstwa Stanisława Kowalskiego

Stworzyli kompendium wiedzy o Ziemi Kępińskiej

4 grudnia br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca wydanej
przez Gminę Kępno publikacji pt.
„Dzieje Kępna. Od początku istnienia do 2015 r.”. Jej autorem jest
nauczyciel historii i regionalista
Stanisław Kowalski. Publikacja
stanowi swoiste kompendium wiedzy historycznej o Kępnie. Upamiętnia wydarzenia i postaci, które na
stałe zapisały się w historii Kępna i
Ziemi Kępińskiej. „Dzieje Kępna...”
wzbogacone zostały bardzo licznymi fotografiami. Publikacja została
wydana w formie tradycyjnej oraz
jako eBook.
Podczas konferencji książkę zaprezentowali: burmistrz Piotr Psikus, naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu - Małgorzata Frala-Kędzior i naczelnik Wydziału
Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich - Sylwia Humelt.

- Cieszę się, że tematem pierwszej
konferencji prasowej w tej kadencji
jest publikacja „Dzieje Kępna...”.
W ten sposób otwieramy nową ka-

dencję działalności samorządu. Nie
tylko inwestycje, nie tylko budowy
dróg i nowych obiektów służących
nam na co dzień są ważne. Istotne

S. Kowalski (drugi od prawej) wraz z bursmitrzem P. Psikusem
i pracownicami urzędu prezentuje książkę „Dzieje Kępna...”

dla wszystkich mieszkańców jest
zachowanie naszej historii – podkreślił burmistrz. - Ostatnia książka
o Kępnie ukazała się w 1982 r. Od
tego czasu była olbrzymia przerwa,
którą teraz wypełniła ta wspaniała
publikacja – dodał. - To nie tylko
książka, publikacja – to jest dzieło.
Nie ma chyba bardziej wartościowych przedsięwzięć niż utrwalenie
historii, która jest naszą tożsamością, kształtuje nas i kolejne pokolenia – przyznała M. Frala-Kędzior,
przybliżając techniczną stronę procesu wydawania publikacji.
O tym, co zawiera książka oraz
jak wyglądało jej tworzenie opowiedział autor. - Dziejami Kępna
interesowałem się od początku, jak
zamieszkałem w Kępnie i zacząłem tu uczyć, czyli przeszło 60 lat
temu. Kępno stało się moją małą
ojczyzną. Jednak dopiero na emeryturze, w całej pełni, mogłem zająć
się przeszłością Kępna. Inicjatywę
napisania książki, dokumentującej historię Kępna, podjąłem przy
pisaniu artykułów prasowych. Jej
tworzenie zaczęło się ponad dziesięć lat temu – wspomina S. Kowalski, dziękując wszystkim, którzy na
różne sposoby pomogli w wydaniu
książki. - Gdziekolwiek poszedłem,
wszyscy chętnie i bez najmniejszego problemu mi pomagali. Dlatego,
mimo że ja jestem autorem, jest to
praca zbiorowa, praca, która powstała dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu ludzi – zaznaczył autor.
Przyznał też, że efekt końcowy przeszedł jego najśmielsze oczekiwania.
- Jestem zachwycony tym, jak prezentuje się ta książka – wyznał.
S. Kowalski to historyk, regionalista, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu
Wrocławskiego i studiów podyplomowych z historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, emeryto-

wany nauczyciel historii i dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie
oraz Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie. Autor napisał
ponad 60 artykułów dotyczących
Kępna i regionu.
W pracę nad powstaniem publikacji autorstwa S. Kowalskiego włączyli się lokalni historycy, regionaliści i nauczyciele: Grażyna Gatner,
Danuta Jerczyńska i Mirosław
Łapa oraz recenzentki: Anna Zawalska i Maria Balcerzak, a także
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie, natomiast projekt okładki przygotowała Agata Józefowicz.
Warto zauważyć, że wszystkie te
osoby to mieszkańcy gminy Kępno. Oceny wartości merytorycznej
dokonała prof. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz z Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na wydanie książki Gmina Kępno
pozyskała dotację z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020, w
kwocie 7.000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 11.000,00 zł.
Publikacja zostanie przekazana
nieodpłatnie do bibliotek, szkół, organizacji pozarządowych zajmujących się historią regionu, urzędów i
instytucji kultury funkcjonujących
na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju. Publikacja zostanie również
zamieszczona w formie eBooka na
stronie internetowej Gminy Kępno,
dzięki czemu będzie łatwo dostępna
dla wszystkich osób zainteresowanych historią regionu.
7 stycznia 2019 r. w kępińskim
kinie „Sokolnia” odbędzie się uroczysta promocja książki połączona ze
spotkaniem autorskim. Podczas tego
wydarzenia będzie można zakupić
książkę i zdobyć autograf S. Kowalskiego.			
KR

2 LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z o. o. ogłasza
konkurs ofert na wynajem 2 lokali użytkowych znajdujących się w Kępnie przy
ul. Przemysłowej 31 z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową lub
biurową.
Lokale usytuowane są na parterze nowobudowanych budynków wielomieszkaniowych. W ich skład wchodzą powierzchnia handlowo – usługowa,
pomieszczenia gospodarcze, aneks socjalny, łazienka z szatnią. Lokale wyposażone są w indywidualne liczniki zużycia mediów.
Powierzchnia lokali:
Lokal nr 1
Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 57,34 m2
(powierzchnia handlowa 47,03 m2).
Lokal nr 2
Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 49,87 m2
(powierzchnia handlowa 39,48 m2).
Standard wykończenia lokali:

-

-

ściany – gładź, pomalowane na biało;
podłoga – płytki gres, kolor grafit;
aneks socjalny – na ścianach płytki, na podłodze gres,
szafka ze zlewozmywakiem;
łazienka – na ścianach płytki, na podłodze płytki gres, WC,
umywalka, prysznic.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym dostępnym na stronie
www.tbsk.kepno.pl lub www.tbs-kepno.bip.net.pl w zamkniętych kopertach
w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie do dnia 07.01.2019 roku do
godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2019 roku do godz. 11:30.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Wszelkich informacji udziela TBS – Kępno Sp. z o. o.,
ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno tel. 62 78 228 80.
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Reklama

ogłoszenie

Historia specjalisty, który odkrył metodę bezinwazyjnego udrożnienia tętnic

„Potępili mnie i wyśmiali...

I cóż z tego, skoro wyleczyłem
moją żonę z miażdżycy!”
Odważył się zakwestionować utarte metody leczenia miażdżycy. Został
skrytykowany i napiętnowany przez środowisko branżowe. Tymczasem jego
odkycie może uchronić miliony ludzi przed zawałem czy udarem mózgu.

P

rzez 27 lat leczyłem ludzi chorych na serce i miażdżycę.
Przyjmowałem mnóstwo ludzi,
którym skrupulatnie przepisywałem
tony lekarstw: na rozrzedzenie krwi,
obniżenie ciśnienia lub cholesterolu.
W głębokim przekonaniu, że te tabletki uchronią ich przed najgorszym,
czyli przed całkowitym zatkaniem
tętnic i ostrą niewydolnością mięśnia
sercowego. Jakże się myliłem…
Przez te 27 lat myślałem, że wywiązuję się dobrze ze swojego obowiązku. Aż do momentu, gdy u mojej
żony stwierdzono ciężką miażdżycę tętnicy wieńcowej. Wdrożyłem
u żony standardowe leczenie. Ale jak
się okazało później…

Zamiast ją leczyć,
wpędzałem ją do grobu!
Żona mi zaufała i przyjmowała leki
na obniżenie statyn. Aż do momentu dnia jej 59. urodzin, gdy dostała
zawału…
Na szczęście zawał okazał się lekki. Jednak ja zdałem sobie sprawę,
że moje leczenie nie przynosi żadnych rezultatów. Po raz pierwszy w
życiu poczułem się bezradny. Kim
jestem, skoro nie potrafię pomóc
mojej żonie?
Każdy wie, że pierwszy zawał to
sygnał ostrzegawczy. Tylko 50% ludzi przeżywa drugi zawał i zaledwie
3% trzeci. Byłem w rozpaczy…

Wątpiąc w siebie,
zwątpiłem w medycynę
I wtedy natrafiłem na książkę Michela de Lorgerila (kardiologa), który otwarcie pisze o negatywnych
skutkach przyjmowania statyn oraz
o prawdziwej przyczynie zatykania
tętnic.„Cholesterol jest dobry dla
zdrowia” – przeczytałem tę szokującą informację. Dowiedziałem się, że
cholesterol to tylko objaw tego, że w
naszym organizmie jest stan zapalny.
To woskowa maź, która nie tyle zatyka tętnice, ile próbuje zalepić już
powstałe rany. To znaczy, że jest
zupełnie odwrotnie, niż wpajano
mi na uniwersytecie! Dowiedziałem się też o prawdziwym działaniu

tzw. beta-blokerów, leków przeciw
arytmii, na nadciśnienie… Byłem
w szoku!
Całe armie lekarzy przepisują ufnym jak dzieci pacjentom tony leków
na obniżenie cholesterolu we krwi.
Tymczasem nadal NIE WIADOMO
w 100%, dlaczego tworzą się blaszki miażdżycowe. Nie ma żadnych
badań, które mogą poświadczyć, że
to cholesterol powoduje chorobę niedokrwienną serca czy zatkanie tętnic.
Czym więc jest miażdżyca?
Miażdżyca to choroba warstwy
komórek wyściełających tętnice.
Na skutek ich uszkodzeń krew przestaje swobodnie spływać po ściankach tętnic, powstają ranki i zakrzepy, czyli tzw. płytki miażdżycowe.
Z tego powodu przepływ krwi w tętnicy jest ograniczony.

Dlaczego krew przykleja
się do tętnic i tworzy
skrzepy?
To proste. Jeśli ścianki tętnicy są na
tyle śliskie, że krew płynie w nich
swobodnie, organizm jest zdrowy. Jeżeli jednak ich powierzchnia robi się
porowata i „szorstka”, tworzą się ranki, zgrubienia i stany zapalne. Odkryłem, że są 4 ważne substancje, które
utrzymują zdrowie ścianek naszych
tętnic: witaminy D i B2, rutozyd
z kwiatu perełkowca japońskiego
i ekstrat z nasion kasztanowca zwyczajnego. Jednak do naprawienia już
powstałych zniszczeń nie wystarczy
łykać po 10 tabletek witamin dziennie. Zatkane tętnice zamieniają się
bowiem w bombę zegarową, która
może w każdej chwili wybuchnąć…

Jak naturalnie usunąć
groźne złogi
miażdżycowe?
Od tysięcy lat w tradycyjnej medycynie azjatyckiej w leczeniu zaburzeń
układu krążenia wykorzystuje się perłowiec japoński. Zawiera substancje
czynne (m.in. lektyny i antrachinony),
które szybko i bezinwazyjnie zmiękczają skrzepy krwi zalegające w tętnicach oraz przywracają komórkom

wyściełającym tętnice odpowiednią
poślizgowość. To sprawia, że krew
znów swobodnie płynie, docierając
do najdalszych organów i naczyń
włosowatych.
5 lat temu pojechałem do Azji
i odbyłem kursy mistrzowskie na
tamtejszych uczelniach medycznych
w Tajpej oraz w Pekinie. Tam dowiedziałem się o cudownych właściwościach korzenia perłowca japońskiego. Zacząłem sprowadzać tę
substancję dla mojej żony, która przez
3 miesiące pod kierunkiem profesora
z Tajpej przyjmowała kurację.
Żona podeszła do kuracji sceptycznie. Jednak już po 1. miesiącu
zaczęła się czuć dużo lepiej. Duszności mijały, więc odzyskiwała wiarę w
wyleczenie. Ja jednak wiedziałem, iż
najważniejsze okażą się wyniki badań. Tymczasem zbliżał się termin
zabiegu angioplastyki i wszczepienia
stentów…
Po 3 miesiącach żona zrobiła kompleksowe badania i okazało się, że:
1) cholesterol LDL jest w normie i
wynosi 105 mg/dl; 2) ciśnienie krwi
się unormowało i wynosi średnio
130/78 mmHg; 3) zawartość trójglicerydów we krwi spadła aż do 120
mg/dl; I NAJWAŻNIEJSZE: nie ma
śladu w tętnicach po tzw. blaszkach miażdżycowych!
Takie wyniki dała w 100% naturalna, roślinna kuracja z Tajpej. Oczywiście odwołaliśmy termin zabiegu
angioplastyki. Gdy lekarz w szpitalu
spojrzał na wyniki badań, nie wiedział, co powiedzieć.

Marc Anthony Derwick, specjalista
ds. chorób krążenia z 29-letnim
stażem. Obecnie mieszka w Australii

W kraju byłem skończony…
Gdy przestałem przepisywać pacjentom statyny, donieśli na mnie.
Nie chcieli słyszeć o jakichś tam
alternatywnych metodach. Ludzie
uważają, że to podejrzane. Chociaż
znalazłem w Anglii producenta, który zaczął produkować suplement
na bazie 100-letniego korzenia perłowca japońskiego twierdzili, że
chcę tylko zarobić i że wpędzam
ludzi do grobu swoimi szarlatańskimi metodami. A przecież wyleczyłem moją własną żonę z miażdżycy! W końcu wyjechałem z kraju
i przeniosłem się do Australii, gdzie
otworzyłem prywatny gabinet. Nadal
przychodzą do mnie schorowani ludzie. Ale teraz wiem, że potrafię ich
NAPRAWDĘ wyleczyć.

Kuracja, która w 3 miesiące
oczyszcza tętnice
Znalazłem producenta, który na
moje zamówienie produkuje preparat na udrożnienie tętnic. Ludzie
przychodzą do mnie, a wieści o nim
rozchodzą się w tempie błyskawicy.
Zmieniłem swoje podejście do medycyny i patrzę teraz inaczej na choroby układu krążenia. Mimo, że w
kraju spotkałem się z atakami i
obelgami od innych specjalistów po fachu, nie przejmuję
się tym. Najważniejsze, że
moja żona jest ZDROWA.

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA!

TYLKO TERAZ SUPERCENA 97 ZŁ!

Świątec
cena 97zznła
Preparat na udrożnienie tętnic otrzymasz tylko w sprzedaży telefonicznej + wysyłk
GRATIS!a
Klubu Seniora. Nie jest dostępny w sklepach i aptekach. Zamawianie
jest bezpieczne, ponieważ płaci się dopiero po otrzymaniu przesyłki.

Dodatkowo pierwsze 150 osób, które zadzwoni do 20 grudnia 2018 r.,
otrzyma ŚWIĄTECZNĄ ZNIŻKĘ - 70%! Zadzwoń najlepiej już dzisiaj,
a otrzymasz preparat prof. Derwicka ze zniżką za udział
w Klubie Seniora tylko za 323 zł 97 zł! (przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń: 81

300 35 18

Pon. - sob. 8:00-20:00, niedziela pracująca 8:00-20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Policja / Straż pożarna

informacje
Pełniący obowiązki I zastępcy komendanta kępińskiej jednostki Policji podinsp. Mirosław Wiśniewski 26 listopada
br. otrzymał rozkaz o oficjalnym objęciu stanowiska

Podinsp. Mirosław Wiśniewski
oficjalnie zastępcą komendanta
Uroczysta zbiórka, podczas której komendant powiatowy Policji w
Kępnie mł. insp. Robert Ciesielski
wręczył rozkaz o objęciu obowiązków I zastępcy komendanta powiatowego Policji w Kępnie, rozpoczęła
nowy etap w karierze służbowej podinsp. Mirosława Wiśniewskiego,
który do tej pory, od 17 września br.,
jedynie pełnił obowiązki I zastępcy
komendanta. Gratulacje funkcjonariuszowi złożyli: starosta kępiński
Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, wiceburmistrz miasta
i gminy Kępno Artur Kosakiewicz
oraz wójtowie poszczególnych gmin,
a także policjanci i przedstawiciele
służb współpracujących na co dzień
z kępińską jednostką.

Mł. insp. R. Ciesielski pogratulował awansu swojemu zastępcy,
podkreślając przy tym, że biorąc pod
uwagę doświadczenie oraz umiejętności podinsp. M. Wiśniewskiego,
jest spokojny o dalszą współpracę.
W swoim przemówieniu podinsp.
M. Wiśniewski wyraził ogromną
wdzięczność za zaufanie, którym
obdarzył go komendant wojewódzki
Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka,
powierzając mu tak ważną funkcję
oraz podkreślił ważną rolę budowania
bezpieczeństwa w powiecie wspólnie
z samorządowcami. Nakreślił też najważniejsze priorytety związane bezpośrednio z pracą kępińskiej policji.
Oprac. KR

W środę, 7 listopada br., na terenie powiatu kępińskiego doszło
do trzech kolizji drogowych, kolejna miała miejsce w czwartek.
Przyczyną zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie ostrożności podczas omijania oraz niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu

Kolizyjna środa
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Śmiertelne potrącenie pieszego na „starej ósemce”
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego
doszło w piątek, 7 grudnia br., około
godziny 16.35.
Oficer dyżurny został powiadomiony o tragicznym wypadku z
udziałem pieszego na drodze wojewódzkiej 482 („stara ósemka”) w
Bralinie. - Ze wstępnych ustaleń
wynika, iż 49-letni mieszkaniec
powiatu kępińskiego, przechodząc
przez jezdnię, został potrącony przez
busa marki Peugeot, którym kieroPieszy, przechodząc przez jezdnię, został potrącony
przez busa marki Peugeot. Fot. KPP Kępno

Prowadzone postępowanie pozwoli ustalić
okoliczności tragiczneo zdarzenia. Fot. KPP Kępno

wał 40-letni mieszkaniec powiatu
oleskiego – mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
sierż. Justyna Niczke. W wyniku
obrażeń pieszy poniósł śmierć na
miejscu.
Na miejscu zdarzenia pracowała straż pożarna oraz policjanci pod
nadzorem prokuratora. Prowadzone
postępowanie pozwoli ustalić szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Kierowca peugeota w
chwili zdarzenia był trzeźwy.
Oprac. KR

Policja apeluje o czujność i ostrzega przedsiębiorców przez nową metodą oszustów

RODO – najnowsza metoda działania oszustów

Władze powiatu i gminy złożyły
gratulacje funkcjonariuszowi

7 listopada br., o godzinie 13.50,
na ul. Kępińskiej w Bralinie kierujący
samochodem marki Renault, mieszkaniec gminy Kępno, nie dostosował
prędkości do warunków panujących
na drodze, w wyniku czego najechał
na tył poprzedzającego go BMW.
Kilka minut później, przed godziną 14.00, na Rynku w Kępnie kierujący
samochodem marki Peugeot, mieszkaniec powiatu kępińskiego, podczas
wykonywania manewru omijania najechał na unieruchomiony pojazd.
Kolejna kolizja miała miejsce
około godziny 17.40 na ul. Wrocławskiej w Kępnie. Kierujący samochodem marki Fiat, 72-letni mieszkaniec

Kierujący busem marki Peugeot potrącił mężczyznę. W wyniku odniesionych obrażeń
pieszy zmarł

Kępna, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu kierowcy samochodu marki Audi, w wyniku czego doszło do
zderzenia obu pojazdów.
Do kolizji doszło również 8 listopada br., około godziny 8.15, w Baranowie. 32-letni mieszkaniec powiatu
kępińskiego, kierując samochodem
marki Audi, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go
samochodu marki Renault, którym
kierował 29-letni mieszkaniec Kalisza, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów.
Wszyscy sprawcy kolizji zostali
ukarani mandatami karnymi.
Oprac. KR

W minionych tygodniach do Posterunku Policji w Bralinie zgłosił się
mężczyzna, który z Instytutu Ochrony Danych Osobowych otrzymał wezwanie do zapłaty. Jak się okazało,
była to próba wyłudzenia pieniędzy.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) ostrzega, iż oszuści podszywają się pod instytucję.
Straszą oni, iż po przeprowadzeniu
„czynności sprawdzających” ujawnili nieprawidłowości w stosowaniu
przepisów RODO, w związku z czym
wzywają do zapłaty „opłaty fakultatywnej” w terminie 7 dni. Podając numer konta, zaznaczają jednocześnie,
iż za nieuiszczenie grzywny może
grozić kara, „nawet do 20 mln euro
lub do 4% wartości wolumenu światowego obrotu przedsiębiorstwa”.
- Policja apeluje do osób, które
otrzymały takie pisma czy to drogą
tradycyjną czy elektroniczną, aby
powiadomiły organy ścigania i nie
dokonywały żadnych przelewów.

Informujemy jednocześnie, że tylko prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych może nałożyć taką karę,
zawsze jest ona skutkiem przeprowadzonej wcześniej kontroli i nigdy

nie jest ona nakładana zaocznie –
przestrzega oficer prasowa Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie sierż.
Justyna Niczke.
Oprac. KR

Oszuści wyłudzają pieniądze, podszywając się pod
Urząd Ochrony Danych Osobowych. Fot. KPP Kępno

Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami było przyczyną wypadku w Klinach

Jedna osoba ranna w wypadku na „jedenastce”
4 grudnia br., około 10.40, doszło do wypadku na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Kliny.. - Policjanci, którzy udali się
na miejscu zdarzenia, ustalili, że kierujący samochodem marki
BMW, 26-letni mieszkaniec gminy Kobyla Góra, nie zachował
należytej ostrożności i niedostatecznie obserwował przedpole
jazdy, w wyniku czego najechał na tył poprzedzającego go samochodu marki Audi, którym kierował 75-letni mieszkaniec Ostrzeszowa – relacjonuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie sierż. Justyna Niczke. Starszy mężczyzna z obrażeniami
ciała trafił do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi. Sprawcy zdarzenia
zatrzymano prawo jazdy. Postępowanie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR
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Ogłoszenia

ogłoszenie

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno, jeżeli w Waszej rodzinie
obchodzony jest dostojny jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego bądź też
huczne urodziny, a chcielibyście upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika - zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie przygotujemy reportaż
z tego szczególnego wydarzenia, który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
GKNOŚiP.6845.7.2018/4

Kępno, dnia 7 grudnia 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o podaniu do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie
Miasto Kępno, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 2017/2 o powierzchni
0,0022 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00043879/7.
Nieruchomości stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

WGKNOŚiPP.6840.11.2018/5

2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, w okresie
od 13 grudnia 2018 roku do 3 stycznia 2019 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl oraz strona
internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810) – adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1,
63-600 Kępno.
WGKNOŚiPP.6845.9.2018/14

Kępno, dnia 7 grudnia 2018 roku

Kępno, dnia 7 grudnia 2018 roku

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno
informuje o podaniu do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości przeznaczonych
do zamiany w drodze bezprzetargowej
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
1. 		Zamiana niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność komunalną Gminy Kępno, położonej w miejscowości Krążkowy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Krążkowy, jako działka nr 903/9 o powierzchni
0,0112 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00056862/9

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

na
2. prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
osoby fizycznej, położonej w miejscowości Krążkowy, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Krążkowy jako działka nr 903/12 o powierzchni 0,0035 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczysta
nr KZ1E/00059097/6,

informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
1. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
Najem nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0012 ha, położonej w Kępnie,
przy ul. Warszawskiej 56, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce
ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno, jako działka nr 970/6, dla której Sąd Rejonowy
w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/0003101/1 w trybie bezprzetargowym.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-6300 Kępno,
ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od 13 grudnia 2018 roku
do 3 stycznia 2019 r.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.um.kepno.pl
oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl.

w celu regulacji stanu prawnego i granic publicznej drogi gminnej nr 31P.
Nieruchomość wymieniona w ust. 1 pkt. 1 stanowi własność Gminy
Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie
jest przedmiotem zobowiązań.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
w okresie od 13 grudnia 2017 roku do 3 stycznia 2019 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.

3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810) lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy
w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą przy
ul. Kościuszki nr 9 w Kępnie – (tel. 062 78-25-810) lub pisząc na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa nr 1, 63-600 Kępno.
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Region

gmina
Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

Miś pluszowy – mój przyjaciel,
zawsze blisko przy mnie jest!
Zarówno dzieci, jak i ich misie,
bawiły się tego dnia znakomicie

W piątek, 23 listopada br., w
Przedszkolu Samorządowym nr 2 w
Kępnie zawitali niecodzienni goście.
Tego dnia wraz z każdym dzieckiem
przybył... miś. Były misie kieszonkowe, małe, średnie i duże, a nawet
bardzo duże. Misie różnej maści i pochodzące z różnych bajek.
Kolorowy pochód pojawił się
na wspólnym spotkaniu przedszko-

laków i żłobkowiczów. Zgromadzonych powitały uśmiechnięte
dziewczynki, w które wcieliły się
nauczycielki: Anna Rybczyńska
i Agnieszka Mateja. Im również
towarzyszyły misie. Po powitaniu
dzieci poznały historię powstania
Święta Pluszowego Misia, a następnie wszyscy razem wyrecytowali
wiersz pt. „Mój misio” Oliwi Ol-

Firma PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.

czak. Wiele radości przyniosło także wspólne odśpiewanie piosenki pt.
„Misie dwa”. Z kolei z pomocą choremu, zranionemu misiowi przyszła
nauczycielka Katarzyna Pientak
w inscenizacji wiersza Czesława
Janczarskiego pt. „Naprawiamy
misia”. Zabawa ruchowo-naśladowcza to kolejne wyzwanie dla małych
misiów, których głosami wypełnił
się przedszkolny hol. W zabawnej
scence wystąpiły nauczycielki K.
Pientak i Grażyna Rybczyńska,
które przeobraziły się w misia i pana
doktora. Tylko jedno lekarstwo było
w stanie pomóc biednemu, choremu
misiowi – miód. Na szczęście pani
dyrektor pospieszyła z pomocą, częstując wszystkie misie przesłodkim
miodkiem. Każdy mógł skosztować
małego, słodkiego, miodowego „co
nieco”. Po dawce śmiechu i zabaw
ruchowych misiom należał się masaż
relaksacyjny, który inicjowała pani
doktor G. Rybczyńska. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały
dyplomy za udział w zabawie, kolorowanki i słodkie upominki.

Nauczycielki wcieliły się w role doktora i dziewczynek,
aby umilić dzieciom czas zabawnym przedstawieniem

Wszystko to działo się z okazji
Światowego Dnia Misia, obchodzonego 25 listopada. Pluszowe misie

i ich mali, dziecięcy przyjaciele, z
uśmiechem wspominają to spotkanie,
czekając na kolejne.
Oprac. KR

Każdy przedszkolak przyprowadził
swojego ulubionego misia

Uroczyste otwarcie na kolejny sezon zimowy sztucznego lodowiska w Kępnie, zlokalizowanego przy „Orliku” na ul. Nowowiejskiego

poszukuje osób na stanowiska:

Kierownik Działu Sprzedaży
Wymagania:
- znajomość branży piekarniczej
i przetwórstwa warzywnego będzie dodatkowym atutem
- minimum dobra znajomość języka niemieckiego
- wykształcenie wyższe techniczne będzie dodatkowym atutem
- wiedza z zakresu sprzedaży i marketingu
- umiejętność kierowania kapitałem ludzkim
- samodzielność, zaangażowanie, organizacja
Zakres obowiązków:
- zarządzanie zespołem handlowców
- kontakty z centralą w Niemczech
- prowadzenie projektów dla sieci sklepów
- spotkania z piekarzami
- analiza raportów i prognoz dotyczących rynku
- tworzenie strategii sprzedaży
- utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami i kształtowanie
pozytywnego wizerunku firmy
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ascobloc.pl
z dopiskiem: „Sprzedaż”.

Przedstawiciel handlowy
Wymagania:
- doświadczenie w zawodzie handlowca
- minimum średnie wykształcenie
- dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
- prawo jazdy kat. B
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu
dobrych relacji interpersonalnych
Zakres obowiązków:
- praca polegająca przede wszystkim na spotkaniach z klientami
w terenie (delegacje) / penetracja rynku
- sprzedaż produktów oferowanych przez firmę AlexanderSolia
- znajomość branży przetwórstwa warzywnego
będzie dodatkowym atutem
- pozyskiwanie nowych klientów
- przygotowywanie ofert
- cotygodniowe raportowanie wyników oraz sprawozdawczość
działań handlowych
CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ascobloc.pl
z dopiskiem: „Sprzedaż”.
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Lodowisko doskonałym prezentem na Mikołajki
Tegoroczne mikołajki, tradycyjnie obchodzone 6 grudnia, były
doskonałą okazją do uroczystego
otwarcia na kolejny sezon zimowy
sztucznego lodowiska w Kępnie,
zlokalizowanego przy „Orliku” na
ul. Nowowiejskiego. Lodowisko o
wymiarach 14 x 40 m przygotowała i
obsługuje firma „Alles Cool”. Zebranych powitał burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus, który życzył
wszystkim bezpiecznej jazdy.
Na przybyłych, ku uciesze najmłodszych, czekał Święty Mikołaj
z workiem upominków oraz kępińska maskotka – łabędź, tym razem
również w świątecznym wydaniu.
Nie mogło zabraknąć słodkiego
poczęstunku oraz mikołajkowych
czapeczek dla każdego. Gościem
specjalnym podczas wydarzenia
była Magdalena Warakomska – reprezentantka Polski w łyżwiarstwie
szybkim, która specjalizuje się w
short tracku – jednej z najmłodszych
wyczynowych dyscyplin, wpisanej
do programu zimowych igrzysk olimpijskich; wielokrotna mistrzyni Polski, olimpijka z Pjongczangu, uczestniczka Mistrzostw Świata w Seulu i
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Rotterdamie. Na spotkanie z miłośnikami jazdy na łyżwach przyjechała
z Opola, aby zaprezentować swoje
umiejętności oraz rozdać autografy
fanom i zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Łyżwiarka opowiedziała
o swoim ulubionym sporcie i podzieliła się swoimi doświadczeniami.
Lodowisko funkcjonuje w hali
namiotowej, by umożliwić korzystanie z zimowych atrakcji bez względu na warunki pogodowe. Atrakcja
czynna będzie przez najbliższe 3
miesiące, 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do czwartku w godzinach
14.00-21.00, w piątek – 14.00-22.00,
a w weekendy i święta – 10.00-22.00.
Od 5 stycznia 2019 r. prowadzone
będą też zajęcia nauki jazdy na łyżwach. Ceny biletów są takie, jak w
poprzednim sezonie: od poniedziałku do piątku bilet normalny kosztuje 8 zł, a ulgowy – 5 zł za 50 minut
na lodowisku. W weekendy i święta
bilety są o 2 zł droższe. Z kolei wypożyczenie łyżew to koszt 5 zł, a
naostrzenie własnych łyżew – 10 zł.
Wypożyczenie kasku jest bezpłatne.
Dzięki przystąpieniu do programu marki „Kinder Pingui”, w ramach

promowania aktywności sportowej
wśród dzieci, Kępno otrzymało dodatkowe chodziki do nauki jazdy
na łyżwach w postaci znanych już
z wcześniejszych lat pingwinków,
które są niezastąpioną pomocą dla
dzieci rozpoczynających przygodę
z łyżwami. Zapewniają utrzymanie
równowagi oraz wyrabiają naturalną
postawę, dzięki czemu nauka jazdy na łyżwach staje się łatwiejsza i
przyjemniejsza. Zaangażowanie się
w program skutkuje też otrzymaniem
10 kasków oraz 30 kamizelek odblaskowych do nauki jazdy na łyżwach.
Kępińska pływalnia
już wkrótce otwarta!
Ogromną niespodzianką tego
dnia okazała się ogłoszona przez
burmistrza data otwarcia krytej pływalni „Qarium”. Wszyscy miłośnicy
sportu i rekreacji będą mogli popływać już od 19 grudnia br., od godziny
6.00. Nieznane są na razie ceny za
wstęp. Burmistrz podkreślił jednak,
że stawki zostały już opracowane i
są one konkurencyjne dla pływalni w
Ostrzeszowie.
KR

Region

gmina
6 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Baranowie odbyło się
przekazanie jedenastu jednostkom Ochotniczej Straży
Pożarnej sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków
Funduszu Sprawiedliwości.

kurier baranowa
grudzień 2018, nr 49 (1094)
Moc prezentów i świąteczna aura na baranowskim Rynku

Święty Mikołaj zawitał do Baranowa

Będzie bezpieczniej
6 grudnia br. Święty Mikołaj odwiedził wiele miejsc i, na szczęście, nie
zapomniał o mieszkańcach gminy Baranów. Był w szkołach, przedszkolach,
urzędzie i, jak co roku, na Rynku przy
świątecznej choince. O 17.00 zgroma-

dzone dzieci oczekiwały Świętego Mikołaja. Po zapaleniu pięknej choinki okazało się, że Mikołaj i tym razem przybył
do Baranowa wozem strażackim – w
otoczeniu naszej dzielnej straży i elfów
zawitał na baranowski rynek z workami

pełnymi niespodzianek. Były słodycze,
czapki mikołajowe, dużo gier i zabaw dla
najmłodszych – strażacy też się dołączyli. Było naprawdę wielu mieszkańców –
całe szczęście, że Świętemu Mikołajowi
starczyło prezentów.
es

echo rychtala
grudzień 2018, nr 48 (866)
Sprzęt ratowniczy, zakupiony z dotacji Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, został przekazany jednostkom OSP z terenu gminy Rychtal

Praca strażaków-ratowników zostanie usprawniona
23 listopada br. wójt gminy
Rychtal Adam Staszczyk przeka-

Wszystkie jednostki OSP z gminy
Rychtal otrzymały sprzęt ratowniczy

zał sprzęt ratowniczy dla jednostek
OSP z terenu gminy Rychtal, zaku-

piony z dotacji Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania
Ministerstwa Sprawiedliwości wynosiła 26.000,00 zł, tj. 99% ogólnej
kwoty wydatków. Pozostałą kwotę –
263,63 zł, stanowiącą 1% wydatków,
pokryła Gmina Rychtal.
Za pozyskane pieniądze każda
z jednostek na terenie gminy otrzyma
defibrylatory wraz z wyposażeniem,
za pomocą których praca strażaków-ratowników zostanie usprawniona.
Będą oni też mogli nieść skuteczniejszą pomoc poszkodowanym
w akcjach.
Oprac. KR

Rodzinne warsztaty plastyczne w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Dzieci wiedzą, jak szkodliwy jest dym
26 listopada br. w Grupie Żółtej
w Przedszkolu Samorządowym w
Rychtalu odbyły się warsztaty plastyczne. W ramach realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie, dzieci wspólnie z rodzicami wykonały plakaty na
temat szkodliwości różnego rodzaju
dymów – w tym szkodliwości palenia
papierosów. Zarówno najmłodsi, jak i
ich rodzice, pracowali z zaangażowaniem, pasją i entuzjazmem. Wszystkie wykonane prace zostały wyeksponowane w przedszkolnej szatni.
Oprac. KR

Sprzęt dla jednostek OSP zakupiony został w ramach zadania
współfinansowanego ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Baranów” zostało zrealizowane
w ramach złożonego przez Gminę
Baranów wniosku do Ministerstwa
Sprawiedliwości. Wartość projektu
wynosi 52.789,95 zł, dofinansowanie – 52.262,05 zł, a wkład własny
– 527,90 zł.

Realizacja zadania przyczyni
się do wsparcia i rozwoju systemu
instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i
świadkom, realizacji przez Gminę
Baranów zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych przestępstwem i
świadków, likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem, zwiększenie bezpieczeństwa na terenie
gminy Baranów oraz zwiększenie
możliwości niesienia profesjonalnej
pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. 			
kas

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia „Brass Band Nutka” w szkole w Łęce Mroczeńskiej

Świąteczne spotkanie
okazją do podziękowań

W sobotę, 8 grudnia br., w „biało-czerwonej” szkole w Łęce Mroczeńskiej odbyło się spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenia „Brass Band Nutka”.
Były życzenia świąteczne i noworoczne oraz podziękowania – specjalne trafiły na ręce wójt Bogumiły
Lewandowskiej-Siwek. Walne zebranie członków Stowarzyszenia, w
podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju orkiestry „Brass
Band Nutka”, postanowiło nadać wójt
tytuł Honorowego Członka Stowa-

rzyszenia. Taki gest łatwiej zrozumieć, spacerując po salach i korytarzach wyremontowanego budynku
po starej szkole. Gmina Baranów
we współpracy ze Stowarzyszeniem
stworzyła doskonałe warunki do nauki muzyki i gry na różnego rodzaju
instrumentach. Duże wrażenie robi
sala ćwiczeń, która została specjalnie
wyposażona w panele wygłuszające i
obecnie prezentuje się niezwykle profesjonalnie.
UG Baranów
Podczas spotkania nie zabrakło
życzeń świątecznych i noworocznych

Piękne prace to wspólne
dzieło dzieci i rodziców
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Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
grudzień 2018, nr 50 (852)

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbył się happening malarski „Dumni z Polski”

W Perzowie odbył się przegląd zespołów ludowych i chórów działających na obszarze
Lokalnej Grupy Działania Wrota Wielkopolski

Integracja i prezentacja artystyczna z „Perzowianami”

Namalowali swoją dumę
na koszulkach

Przegląd, który odbył się 6 grudnia br., w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowany został przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w
ramach zadania pn. „Perzowianie”,
które uzyskało dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dotyczył budowania więzi w społeczności lokalnej poprzez pobudzanie
aktywności wśród seniorów. Jego
całkowita wartość to 8.468,00 zł.
Kwota pozyskanego dofinansowania
wynosi 7.621,00 zł, a wkład własny 847,00 zł.
Podczas imprezy w GOK zaprezentowano wydany w ramach projektu śpiewnik z repertuarem zespołu
„Perzowianie”. Opracowanie i publikacja 500 egzemplarzy śpiewnika
miało na celu wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturowych i historycznych.
Dodatkowo zakupione zostały chusty

ludowe dla członków perzowskiego
zespołu. Celem realizatorów zadania
było polepszenie integracji grupy senioralnej oraz zwiększenie przynależności starszych mieszkańców do
społeczności regionu.
Zorganizowana w Perzowie impreza zgromadziła wiele lokalnych
formacji. Na scenie w perzowskim
GOK zaprezentowały się: chór „Jutrzenka” oraz zespoły: „Harmonia”,
„Ale Babki”, „Laskowianie”, „Słupianie”, „Radzowiczanie” i - oczywiście - zespół „Perzowianie”. W wydarzeniu wzięli też udział zaproszeni
goście, wśród których znaleźli się:
wicestarosta Alicja Śniegocka, wójt
gminy Perzów Danuta Froń, wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
prezes Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Grzegorz Grzunka oraz
dyrektor GOK w Perzowie Monika
Domagała.

Gości oraz uczestników przeglądu przywitała prezes Towarzystwa
Rozwoju Gminy Perzów Longina
Biały. Prezes podsumowała też wydarzenie, nie kryjąc wzruszenia i
zadowolenia z przygotowania oraz
przebiegu festiwalu. Serdecznie podziękowała również uczestnikom za
przybycie i zaprezentowanie swojego
dorobku na perzowskiej scenie.
Każdy uczestnik imprezy otrzymał wydany w ramach projektu
śpiewnik, a występujące zespoły i
chóry nagrodzone zostały dyplomami.
Spotkanie integrujące społeczność naszego regionu zakończyło
wspólne biesiadowanie, które w miłej
atmosferze przy suto zastawionym
stole trwało do późnych godzin wieczornych.
Oprac. bem

BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE
Gmina Perzów pozyskała środki finansowe w wysokości 79.520,00 zł
na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń komputerowych w ramach programu „Ja w internecie”.
Dzięki pozyskanej adotacji już 15 stycznia 2019 r. rozpoczną się szkolenia
podnoszące kompetencje cyfrowe osób powyżej 25 roku życia.

Początkujący użytkownicy przejdą kursy wprowadzające w zakresie obsługi komputera, korzystania z internetu, obsługi poczty elektronicznej oraz posługiwania się serwisami i aplikacjami ułatwiającymi życie codzienne.
Uczestnicy szkoleń będą mieli okazję zdobyć umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w coraz bardziej
złożonej cyfrowej rzeczywistości. Nauczą się zakładać i prowadzić własną stronę internetową, korzystać z portali
społecznościowych, załatwiać sprawy finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu, składać deklaracje podatkowe, bezpiecznie szukać filmów, muzyki, gier. Ze szkoleń mogą skorzystać dziadkowie i rodzice, którzy chcą
chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami czyhającymi w sieci, rolnicy, którzy chcą nauczyć się między
innymi wypełniać przez internet wnioski o dotację, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, nauczyciele, seniorzy.
Szkolenia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy Perzów. Ze szkoleń skorzystać
mogą również bezpłatnie mieszkańcy z gmin ościennych powiatu kępińskiego i województwa wielkopolskiego.
W ramach dofinansowania zakupionych zostanie 12 szt. laptopów.
Zapisy na szkolenia pod nr tel. 663 485 195 oraz 62 78 61 856.
Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt grantowy pn.: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji
cyfrowych”.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
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4 grudnia 2018 r. uczestnicy
wydarzenia pod okiem instruktora
ozdabiali koszulki, malowidłami nawiązującymi do rocznicy 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę. W ten kreatywny sposób interpretowali plastycznie hasło „Dumni
z Polski”.
Na koszulkach pojawiały się flagi, orły w koronie,
znaki państwowe, krajobrazy charakterystyczne dla
Polski, hasła związane z
niepodległością czy też inne
elementy symbolizujące nasz
kraj. Wszyscy z wielkim entuzjazmem podchodzili do
zadania, a najbardziej zaangażowani w pracę malarską
nagrodzeni zostali przez prowadzącego zajęcia.
Happening był również
okazją do wspólnego spędzenia czasu i integracji międzypokoleniowej, bowiem wzięły w nim udział całe rodziny
z gminy Perzów. Integrowali
się i ci młodsi (najmłodszy
uczestnik miał 1,5 roku), i
dorośli, dla których była to
odskocznia od dnia codziennego, jak również chwila zadumy nad własnym pochodzeniem. Efektem końcowym wydarzenia jest
koszulka, którą autor mógł zabrać
ze sobą do domu – opowiadają organizatorzy happeningu. - Będzie ona
przypominać, iż zawsze trzeba być
dumnym ze swego pochodzenia, w
każdym zakątku świata, pamiętając
jednocześnie o tych, którzy poświę-

cili swoje życie za nasz kraj - zaznaczają.
Zorganizowanemu w perzowskim GOK artystyczno-patriotycznemu spotkaniu towarzyszyły pieśni
patriotyczne, które dodatkowo inspirowały młodszych i starszych artystów.

Na koszulkach pojawiły się malarskie
interpretacje hasła „Dumni z Polski”

Na realizację tego wydarzenia
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie otrzymał środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017-2022.
Organizatorem było Biuro Programu
„Niepodległa”.
Oprac. bem

6 grudnia br. gminę Perzów odwiedził Święty Mikołaj razem
ze Śnieżynką

Mikołajki przedszkolaków

Wyjątkowi goście wspólnie z
wójt gminy Perzów Danutą Froń
sprawili wszystkim maluchom świąteczną niespodziankę. Przedszkolaki
specjalnie na tę okazję przygotowały

piosenki i chętnie odpowiadały na
pytania Mikołaja. Świąteczni goście
dziękowali za miłe przyjęcie i obiecali wrócić za rok.
Oprac. bem

Region

gmina
Uroczyste podsumowanie projektu „Latająca Galeria
SZATNIA”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
grudzień 2018, nr 50 (1175)
Mikołajkowe czytanie bajek w Zespole Szkół. im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Mikołajkowe opowieści dla najmłodszych

W poniedziałek, 3 grudnia br., w
Zespole Szkół. im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej
Wsi Książęcej odbyło się wyjątkowe
wydarzenie – mikołajkowe czytanie
bajek.

kominku”, czytane przez rodziców i
nauczycieli. W rolę bajarzy wcielili
się: dyrektor placówki Elżbieta Kuropka, przewodnicząca Rady Rodziców Marta Marcinków, emerytowana nauczycielka Maria Grzunka,

Dzieci aktywnie uczestniczyły
w mikołajkowym spotkaniu

Kiedy na dworze zaczęło się
ściemniać, w szkole zgromadziła się
kilkunastoosobowa grupa uczniów i
przedszkolaków, by wspólnie cieszyć
się magią opowiadań związanych
ze świętami Bożego Narodzenia. W
krainę fantazji przeniosły ich opowiadania z cyklu „Opowieści przy

panie: Elżbieta Kwiatkowska, Aldona Michalak, Bernadeta Heising
oraz nauczyciele: Justyna Rybczyńska i Andrzej Mirowski. Dzieci z
przejęciem słuchały kolejnych opowieści, wyobrażając sobie opisywane
w nich magiczne postacie i wydarzenia. Miały też okazję spróbować

swoich sił, odpowiadając na pytania
dotyczące Świętego Mikołaja i tradycji bożonarodzeniowych. Wieczorne
spotkanie przy książce dostarczyło
wszystkim mnóstwa wrażeń – zaproszeni goście zachwycili interpretacją
utworów literackich. Umiejętnie operując tonem i barwą głosu, wprawili
słuchaczy w prawdziwie świąteczny
nastrój. Spotkanie, które służyło rozwijaniu zainteresowań czytelniczych
oraz umacnianiu nawyku obcowania
z książką, zorganizowała Wiesława
Mirowska.
Tego wieczoru na dzieci czekała
jeszcze jedna niespodzianka. Dzięki
inicjatywie Rady Sołeckiej w Nowej Wsi Książęcej cała społeczność
uczniowska miała okazję obejrzeć
przedstawienie teatralne pt. „Świąteczne podróże Baltazara Gąbki”.
Teatrzyk ufundowany przez Radę
Sołecką z okazji mikołajek urzekł
młodych widzów zabawnymi kostiumami i grą aktorów oraz urokliwą
scenografią.
Dzieci zachwycone wspólnym
czytaniem i oglądaniem teatrzyku
nie mogą doczekać się kolejnego bajkowego wieczoru w szkole.
Wiesława Mirowska,
Andrzej Mirowski

Wizyta uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej
Wsi Książęcej w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

Uczniowie poznawali historię regionu

W ramach obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie Zespołu Szkół im.
Ks. Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Poznając zbiory muzeum, uczniowie odkrywali, czym jest dziedzictwo kulturowe i jakie ma ono znaczenie w kultywowaniu tradycji i historii
narodu. Przy tej okazji wzbogacili

Dzieci z zaciekawieniem
zwiedzały kępińskie muzeum

mieli niedawno okazję odwiedzić
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P.
Potworowskiego w Kępnie i poznać
jego bogate zbiory – archeologiczne, prezentujące historię regionu od
paleolitu do średniowiecza, etnograficzne (zabytki kultury ludowej południowej Wielkopolski), historyczne
(dokumenty dotyczące historii kępińskiego rzemiosła oraz Kępińskiego
Bractwa Kurkowego), zbiory sztuki
współczesnej (malarstwo) oraz dzieła Tadeusza Piotra Potworowskiego i
pamiątki z nim związane (korespondencja, notatki, zdjęcia).

Uzupełnieniem wycieczki do muzeum
były warsztaty historyczno-muzealne

wiedzę na temat przeszłości swojej
małej ojczyzny. Zajęcia muzealne
przybliżyły dzieciom historię i kulturę Kępna oraz losy znanych mieszkańców miasta i regionu, którzy z
wielkim oddaniem służyli i walczyli
o wolność ojczyzny.
Uzupełnieniem wycieczki edukacyjnej do Kępna były warsztaty
historyczno-muzealne, jakie 29 listopada br. przeprowadzili w szkole
pracownicy muzeum regionalnego.
Zajęcia skierowane do dzieci i dorosłych, w których wykorzystano
„Warsztatownik młodego patrioty”,
przybliżyły wszystkim uczestnikom
ojców polskiej niepodległości i bohaterów, świecących przykładem
heroizmu i poświęcenia dla ojczyzny.
Wspólna zajęcia uświadomiły ponadto uczniom, na czym polega praca
muzealnika.
Andrzej Mirowski

Młodzi pamiętają o wybitnych
sportowcach minionego stulecia
30 listopada br. w Świetlicy Profi- miejsca gminy Bralin, aż w końcu
laktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w zawiśnie w bralińskiej szkole – w
Bralinie odbył się finał projektu „La- szatniach przy sali gimnastycznej.
tająca Galeria SZATNIA”. Projekt Jej bohaterami stali się wybrani przez
był realizowany od czerwca br., a jego młodzież sportowcy, którzy swoimi
celem było włączenie się w obchody osiągnięciami zasłużyli na pamięć
Święta Niepodległości. Realizacja mieszkańców. - Niestety, nie byliśmy
projektu odbywała się etapami.
w stanie zaprezentować wszystkich
W uroczystym spotkaniu udział sportowców – wiemy, że brakuje w
wzięli m.in. wójt gminy Bralin Piotr naszej galerii wielu wybitnych poHołoś, radna Powiatu Kępińskiego staci. Był to nasz subiektywny wyRegina Marczak, przewodniczący bór. Tworząc galerię, kierowaliśmy
Rady Gminy Bralin Marek Markie- się naszymi zainteresowaniami i
wicz, kierownik Referatu Oświaty sympatią – podkreślają uczestnicy
Kultury, Sportu i Promocji Urzędu projektu. Galeria obejmuje okres od
Gminy Bralin Sławomir Bąk, wicedyrektor Szkoły
Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Bralinie Monika Słowińska,
prezes Ludowego
Klubu Sportowego
Karol Wanzek,
przedstawiciel
OSP Bralin Grzegorz Grossek oraz
koordynator równoległego projektu
„Rowerowa Nie- Uczestnicy projektu podsumowali
podległa” Beata całe przedsięwzięcie
Skowrońska.
Podczas wakacji uczestnicy pro- Tomasza Stankiewicza w 1924 r. po
jektu planowali przedsięwzięcie, Rafała Kurzawę w 2018 r.
- Okres naszej współpracy uznapoznawali sylwetki lokalnych bohaterów, odkrywali publikacje i litera- jemy za bardzo wartościowy i miło go
wspominamy. Dziękujemy władzom
turę. Planowali też wspólny wyjazd.
W drugim etapie projektu – we gminnym oraz jednostce OSP Bralin
wrześniu – młodzież wybrała się do za wsparcie, dyrekcji naszej szkoły
Warszawy w poszukiwaniu inspiracji za zaufanie, jakim nas obdarzyła i
do stworzenia galerii sportowców mi- za to, że nie zwątpiła w słuszność nanionego stulecia. Uczestnicy odwie- szych pomysłów. Koordynatorkom
dzili Powązki, gdzie m.in. na grobach projektu – Ewie Jędrysiak i MałgoFranciszka Żwirki, Stanisława Wi- rzacie Domagale – za wytrwałość,
gury, Ireny Szewińskiej, Bogusła- nieustanne wsparcie i zrozumienie.
wa Zycha, Kamili Skolimowskiej i Wykonywana praca dzięki Wam
Kazimierza Deyny zapalili znicze. wszystkim była o wiele przyjemniejPonadto zwiedzili Muzeum Sportu i sza. Dziękujemy za okazywaną życzTurystyki, biorąc udział w lekcji mu- liwość i pomoc w realizacji naszych
zealnej pn. „Sport w Polsce niepod- przedsięwzięć na rzecz społeczności
lokalnej. Projekt odkrył nasze mocne
ległej”.
Trzeci etap projektu realizowany strony, ukazał, że potrafimy być krebył na sportowo: dni, które wpisa- atywni, samodzielni i zaangażowani
ły się w narodowe obchody Święta we wspólne działania. Pokazał, że
Niepodległości, to 27 października potrafimy bezinteresownie włączyć
i 12 listopada br. Wówczas młodzi, się w życie naszej biblioteki i koła
wspólnie z przyjaciółmi i sympaty- turystycznego, a nasze działania słukami projektu, uczcili Niepodległą żą rozwojowi naszych rówieśników i
poprzez akcję „100 minut aktywności szkoły – podsumowuje młodzież.
Projekt „Latająca Galeria SZATna 100-lecie niepodległości” oraz rajd
rowerowy „100 km na stulecie nie- NIA” realizowany był przez Bibliotepodległości”. Ideę Święta Niepodle- kę Publiczną w Bralinie oraz Szkolne
głości symbolizowały biało-czerwo- Koło Krajoznawczo-Turystyczne w
ne wstążeczki zawiązane na kijkach ramach programu „Równać Szannordic walking oraz na kierownicach se” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, prowadzonego przez Polrowerów.
Ostatnim etapem projektu było ską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Oprac. KR
stworzenie „Latającej Galerii SZATNIA”, która ma odwiedzać różne
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wieści znad pomianki
grudzień 2018, nr 50 (901)

Szkołę Podstawową w Opatowie odwiedził Święty Mikołaj

W tegorocznym sezonie bożonarodzeniowym Święty Mikołaj zamieszkał w swoim Nowym Dworze w Ustroniu, gdzie spotyka się z dziećmi z przedszkoli i szkół

Mikołaj w Opatowie
6 grudnia br. uczniowie przywitali wyjątkowego gościa piosenkami, tańcem oraz wierszykami, a
Mikołaj oprócz prezentów przyniósł
im również słodkie upominki. Cała

społeczność szkolna cieszyła się z
tej wyjątkowej wizyty i każdy chciał
zrobić sobie ze Świętym pamiątkowe
zdjęcie.
Oprac. bem

Nowy Dwór Świętego Mikołaja w Ustroniu
Dzięki staraniom organizatora
przedsięwzięcia – kępińskiego Biura
Podróży „Latawiec Travel” - w Dworze Myśliwskim w Ustroniu zapanowała cudowna bożonarodzeniowa

atmosfera napędzana dziecięcą radością, prezentami, konkursami i mnóstwem niespodzianek. Wszystko to
odbywa się w specjalnej świątecznej
scenerii i iluminacjach.

Na milusińskich czeka Mikołaj z elfami, prezentami,
konkursami i mnóstwem niespodzianek

W „Dekoratorni” najmłodsi mogą
samodzielnie przygotować bombki i
oryginalne świąteczne ozdoby oraz
ubrać choinkę. Na „Mikołajowej poczcie” wysłać list do Mikołaja i w
ciągu kilkunastu sekund otrzymać
od niego odpowiedź ze specjalną pieczęcią. Mali goście mogą też obejrzeć
elfy w trakcie pracy i nauczyć się
ozdabiania świątecznych pierniczków czy ciasteczek.
W „Sali tronowej”, gdzie stoi
ponad trzymetrowa bogato zdobiona
choinka, dzieci mogą się spotkać osobiście ze Świętym Mikołajem. Podczas świątecznych tańców i zabaw
mają okazję poprosić go o wymarzony prezent, a także zrobić sobie zdjęcie w saniach lub z elfem i reniferem.
Trzygodzinne spotkania z Mikołajem odbywają się dwa razy dziennie od 9:00 do 15:30 i potrwają do
20 grudnia. Weźmie w nich w sumie
udział ponad 2 tysiące milusińskich.
Oprac. bem

Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie był
dziennikarz, reportażysta i podróżnik Andrzej Meller

Wietnam, jakiego nie znacie w Łęce Opatowskiej

Andrzej Meller, który jako korespondent wojenny w Afganistanie,
Gruzji, Libii i na Sri Lance współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, publikował również m.in. w

magazynach „National Geographic
Polska” i „Kontynenty”, przyjechał
do Łęki Opatowskiej 30 listopada br.
Autor książek „Miraż. Trzy lata
w Azji”, „Zenga zenga, czyli jak

Autor promował w Łęce Opatowskiej książkę
„Czołem, nie ma hien. Wietnam, jakiego nie znacie”

14

szczury zjadły króla Afryki” podczas spotkania z czytelnikami promował swoje ostatnie dzieło „Czołem, nie ma hien. Wietnam, jakiego
nie znacie”.
Wraz z żoną spędził trzy lata w
Wietnamie, gdzie miał możliwość
poznać historię, kulturę, a przede
wszystkim społeczeństwo tego niezwykłego kraju. Przygody, które
przeżył, losy ludzi, których spotkał
na swojej drodze, jak również ciekawostki z Wietnamu odnajdą czytelnicy w jego książce. Podczas spotkania w Łęce Opatowskiej podróżnik
opowiadał między innymi o zawiłościach języka wietnamskiego, specjałach tamtejszej kuchni, barwnym
społeczeństwie, ale też o tragicznej
historii tego kraju.
Zainteresowani czytelnicy mogli
też zakupić książki A. Mellera z dedykacją.		
Oprac. bem
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Nie mogło zabraknąć pamiątkowego
zdjęcia z Mikołajem

We wtorkowy poranek, 4 grudnia br., przedszkola w gminie
Łęka Opatowska odwiedził Święty Mikołaj z wesołymi elfami i prezentami

„Ho, ho, ho!” w przedszkolach
Niecodzienny gość został przez
najmłodszych rozpoznany już po zapowiadającym jego nadejście gromkim charakterystycznym okrzyku
„Ho, ho, ho!”. W połączeniu z dźwiękiem magicznych dzwonków u części dzieci wywołał on wielką radość,
nie obyło się też jednak bez kilku
strachliwych „Kto to?”. Po chwili niepewności wszystkie przejęte przedszkolaki z rumieńcami na twarzach
uroczyście przywitały przybyłych
gości.

W tym roku Mikołaj obdarowywał milusińskich upominkami wspólnie z wesołymi elfami oraz wójtem
gminy Łęka Opatowska Adamem
Kopisem. Dzieci w podziękowaniu
za miłą niespodziankę wspólnie śpiewały piosenki oraz recytowały wierszyki. Nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć z Mikołajem.
Zadowolone maluchy ze smutkiem żegnały Świętego, zapraszając
go do siebie za rok.
Oprac. bem

Mikołajowi towarzyszył
wójt A. Kopis

Region

gmina
Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich wzięły udział w
spotkaniu zorganizowanym przez wójta gminy Trzcinica

G£OS TRZCINICY
grudzień 2018, nr 50 (1065)
1 grudnia 2018 r. w Pomianach odbyło się podsumowanie sezonu lotów gołębi organizowanych przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Wołczynie

Spotkanie Kół
Gospodyń Wiejskich

Członkinie KGW gminy Trzcinica skorzystały z zaproszenia wójta
i wzięły udział w spotkaniu poświęconym ich działalności

Podsumowanie sezonu lotów gołębi
Już po raz czwarty
współzawodnictwo w gminie Trzcinica zostało uatrakcyjnione o wyłonienie najlepszych hodowców wśród
osób zrzeszonych w Sekcji nr
7 w Laskach. Spotkanie było
okazją do wręczenia pucharów i dyplomów za osiągnięcia w 2018 r. Wyróżnienia
wręczyli prezes sekcji w Laskach Mariusz Dybul, a także - w imieniu wójta gminy
Trzcinica - Łukasz Jokiel.
Oprac. bem

Wyniki tegorocznych mistrzostw gminy Trzcinica
Kategoria OPEN:
Mirosław Pluta – mistrz
Jakub i Krzysztof Pilarscy – I wicemistrz
Miłosz i Mariusz Dybul – II wicemistrz
Kategoria gołębi rocznych:
Miłosz i Mariusz Dybul – mistrz
Jerzy Groszek – I wicemistrz
Mirosław Pluta – II wicemistrz
Kategoria gołębi młodych:
Marcin Powroźnik – mistrz
Miłosz i Mariusz Dybul – I wicemistrz
Jerzy Garbowski – II wicemistrz
Tytuł Super Mistrza Sekcji Laski otrzymał duet:
Miłosz i Mariusz Dybul

Przedszkolaków z Zespołów Szkół w Trzcinicy oraz Laskach odwiedził Święty Mikołaj,
któremu towarzyszył wójt gminy

Spotkanie dla KGW z terenu
gminy zorganizowane przez wójta
Grzegorza Hadzika odbyło się w
Urzędzie Gminy 6 grudnia br.
Sekretarz gminy Renata Ciemny
oraz inspektor Zofia Kwaśniak omówiły sprawy dotyczące rejestracji
Kół Gospodyń Wiejskich, wynikające z ustawy o KGW przyjętej 9 listopada 2018 r. Zgodnie z nową ustawą
organizacje te mogą uzyskać osobowość prawną oraz dofinansowanie
działalności statutowej. Warunkiem
otrzymania dotacji jest wpis do
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich, który prowadzi Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest to nowa forma osobowości
prawnej dla KGW, która umożliwia
uzyskanie dotacji na działalność zarówno z ARiMR, jak również innych
źródeł im dedykowanym.
Obecnie działające koła mają do
27 grudnia pierwszeństwo w rejestracji. Koło składa wniosek o zarejestrowanie wraz z załącznikami do
ARiMR w Kępnie i może otrzymać
dotację w wysokości warunkowanej
przez liczbę członkiń: do 30 członkiń
– 3.000 zł, do 75 członkiń – 4.000 zł,
a powyżej 75 członkiń - 5.000 zł.
Podczas spotkania rozdane zostały wzory dokumentów niezbędne do
rejestracji oraz instrukcje wypełniania druków.
Oprac. bem

6 grudnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy
odbyły się mikołajki zorganizowane w ramach projektu
„Z książką w świat przygody, wartości i wiedzy”

Mikołajkowe
czytanie w bibliotece

Najmłodsi uczestniczyli w mikołajkowych
warsztatach kulturalno-edukacyjnych

Mikołaj u najmłodszych
Wizyta Mikołaja to jedno z najbardziej oczekiwanych przez dzieci
wydarzeń. Również w tym roku,
dzień jego przybycia, 6 grudnia,
wprowadził młodszych i starszych
mieszkańców gminy Trzcinica w
radosny i prawdziwie świąteczny
nastrój.

Przedszkolaków w Trzcinicy
i Laskach odwiedził Święty Mikołaj, któremu towarzyszył wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik. Włodarz przekazał życzenia, pogratulował przygotowania uroczystości,
podziękował rodzicom oraz Radom
Rodziców za pomoc i zaangażowanie

Zrealizowano inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej,
w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa
systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg
w miejscowości Trzcinica – etap I”

Pierwszy etap zakończony
Zadaniem objęte były ulice Jana
Pawła II, Młyńska, ks. Białka, Kościelna i Pocztowa w Trzcinicy. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane
„M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa,
a wartość całkowita prac wyniosła

5.245 094,35 zł, z czego 2.771.270,93
zł stanowiło dofinansowanie pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

w organizację spotkań mikołajowych.
Najmłodsi zostali obdarowani
słodkimi niespodziankami oraz zabawkami, które trafiły do każdego
oddziału przedszkolnego. Przedszkolaki otrzymały także upominki
przygotowane przez rodziców.
Oprac. bem
W ramach wykonywanych prac
powstało 3820 mb kanalizacji sanitarnej i 421 mb przykanalików kanalizacji sanitarnej, 466 mb kanalizacji
deszczowej oraz 2840 mb sieci wodociągowej, a także 845 mb przyłączy
wodociągowych. Wyremontowano
przepompownię oraz wybudowano
kolejną. Po wykonaniu prac kanalizacyjnych odbudowano ulice ks.
Białka, Kościelną i Pocztową, a także
wybudowano ulicę Młyńską. Łącznie
powstało 1740 mb nowych dróg.
Równolegle do realizowanej inwestycji prace prowadziła Wielkopolska Spółka Gazownictwa, wykonując sieć gazu ziemnego.
Oprac. bem

Podczas warsztatów kulturalno-edukacyjnych zaproszeni gości
przeczytali uczestnikom zajęć bajkę
świąteczną pt. „Zagubiony list”. W
rolę lektorów wcielili się: sekretarz
gminy Trzcinica Renata Ciemny, ks.
proboszcz Wiesław Cieplik, kierownik Urzędu Pocztowego w Trzcinicy
Magdalena Mrówka, pielęgniarka
Ewa Ozdoba oraz właścicielka zakładu fryzjerskiego Bogumiła Konieczny.
Po wysłuchaniu opowiadania na
dzieci czekała niespodzianka. Każdy mały czytelnik otrzymał mikołajkową paczkę ze słodyczami oraz
zakładkami do książek wydanymi w
ramach projektu „Z książką w świat
przygody, wartości i wiedzy”, dofinansowanego ze środków Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Natomiast mikołajkowe paczki przygotowane zostały przez trzcinicką
książnicę dzięki funduszom pochodzącym z nagrody przyznanej jej za
projekt pn. „Czwartkowe spotkania
z książką” w konkursie „Działania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego”. Słodkie upominki i życzenia przekazali najmłodszy
również lektorzy, a także gość specjalny – wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik.
Podczas prowadzonych w świątecznej atmosferze warsztatów stworzone zostały prace plastyczne, które
dzieci zabrały ze sobą do domów,
jako mikołajkową pamiątkę.
Oprac. bem
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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 10- i 20-arowe działki budowlane w centrum Rakowa. Tel. 781 160 207.
(TK 377/12/18)
Sprzedam działkę, Chojęcin, 1 ha – działka
z możliwością przekształcenia na 10 działek budowlanych od 7-8 arów każda. Media
będą w przyszłym roku. 2 linia zabudowy.
20 m od asfaltu, 300 m od strzelnicy w
linii prostej. 1/3 ceny rynkowej działek na
Strzelnicy! 650 000 tys. do negocjacji,
nr tel. 509 933 748.
(TK 377/12/18)
Sprzedam działkę 10 lub 20 arów w Chojęcinie. Tel. 502 385 248. (TK 374/11/18)
Sprzedam działkę budowlaną 12 arów Bralin, ul. Leśna. Tel. 609 253 451.
(TK 371/11/18)

Sprzedam: Syców - działka 3000 m2 pod
bloki 4-kondygnacyjne, możliwość zabudowy 30-70 mieszkań, 300 metrów od
Biedronki, od ronda w kierunku na szpital.
880 000 zł / do negocjacji,
Tel. 509 933 748.
(TK 363/11/18)
Sprzedam: Brzezie między Kępnem a Sycowem, 4 działki po 1000 m2 każda, przy
asfalcie 52 zł/m2 do negocjacji.
Tel. 509 933 748.
(TK 363/11/18)
Sprzedam nieruchomość w gminie Baranów
(po byłej piekarni). Tel. 690 637 354.
(TK 365/11/18)
Sprzedam: Trzcinica - działka 4500 m2,
warunki zabudowy we własnym zakresie,
naprzeciw nowego sklepu DINO, przy
asfalcie. 80 000 zł / do negocjacji.
Tel. 509 933 748.
(TK 363/11/18)

Sprzedam: działka Kępno, ul. Poznańska,
2 linia zabudowy 5000 m2, w trakcie przekształcania na zabudowę wielorodzinną,
obecnie 1/2 działki pod hotel-pensjonat, a
1/2 pod domek jednorodzinny. 750 000 zł
/ do negocjacji. Tel. 509 933 748.
(TK 363/11/18)

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

Sprzedam: Bralin 7000 m2. Działka budowlana przemysłowo-produkcyjno-handlowa.
wod-kan, prąd, światłowód, bez gaz. 90 zł
netto/m2 do negocjacji. Tel. 509 933 748.
(TK 363/11/18)

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

Sprzedam: działka Kępno, ul. Sportowa,
70 m od basenu 4500 m2. Do zabudowy
mieszkań (PUMU – powierzchnia użytkowa
mieszkań) + wszystkie media, wod.-kan.,
prąd, gaz. 1900 000 zł / do negocjacji.
Tel. 509 933 748.
(TK 363/11/18)

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

16

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)

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

SPRZEDAM
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia kawalerka dla jednej osoby w
Kępnie. Tel. 889 001 750. (TK 376/12/18)
szukam do wynajęcia mieszkania
w Kępnie. Tel. 606 757 246
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)
motoryzacja
Sprzedam VW caddy 1,6 TDi, rok 2014, ciężarowy, przebieg 185 tys. km, klimatyzacja,
hak, podgrzewane siedzenia, przyciemniane
szyby, czujnik cofania, niewielkie zużycie
paliwa. Tel. 797 750 392. (TK 373/11/18)
Sprzedam BMW, 2002 r., czerwony, automat, cena 6 tys. zł. Tel. 696 646 984.
Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 503 520 607.
(TK 318/10/18)

Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

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.

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

LEKARSKIE

Kupię garaż - okolice Oś. Odrodzenia.
Tel. 519 302 043.
(TK 372/11/18)

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

Kupię teren, wyrobisko po kopalni
piasku. Tel. 538 892 788.
(TK 366/11/18)

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

rolnicze

Kupię ziemię na terenie gminy Łęka Opatowska. Tel. 509 877 122.
(TK 319/10/18)

Kupię żółte ziemniaki jadalne z okolic
Kępna. Płatność 9 zł za worek 15 kg.
Tel 530 760 840.
(TK 375/11/18)

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

Sprzedam byczki mięsne i jałówki czarno-białe mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 303/09/18)
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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.
Sprzedam meble młodzieżowe z biurkiem,
cena 500 zł - do negocjacji.
Tel. 663 884 674.
(TK 362/11/18)
US£UGI
Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, grafika komputerowa.
Tel. 889 786 700.
(TK 381/12/18)
Malowanie, tapetowanie, płytki, panele,
regipsy. Tel. 661 350 591. (TK 380/12/18)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac zaliczeniowych licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 379/12/18)
Udzielę pomocy w nauce dzieciom z trudnościami, klasy I-IV. Tel. 603 904 702.
(TK 361/11/18)
Buduję instalacje elektryczne.
Tel. 606 757 246.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 353/10/18)
Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, systemy alarmowe i monitoringu.
Tel. 889 786 700.
(TK 350/10/18)

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)
PRACA
Poszukuję pracy w charakterze sprzątaczki,
opiekunki do dzieci. Tel. 605 508 075.
(TK 378/12/18)
Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j.
zatrudni: pracownika na stanowisko MAGAZYNIERA. Praca na magazynie wyrobów
gotowych. Przygotowanie oraz załadunek
towaru. Kontakt osobisty w siedzibie firmy
Jankowy 1c lub pod numerem telefonu 605
301 551, 62 / 79 120 20. (TK 378/12/18)
Zatrudnię magazyniera z prawem jazdy kat.
B - Baranów. Tel. 605 983 605.
(TK 369/11/18)
Firma „Babiak Meble” - Kępno zatrudni
osoby do produkcji stelaży tapicerskich,
tapicerów oraz uczniów w zawodzie tapicer.
Tel. 62 / 78 213 14.
(TK 370/11/18)

GS „SCh” w Bralinie
sprzeda samochód marki

FORD TRANSIT,
rok produkcji 2012,
przebieg 277 tys. km,
cena 27.900 zł.

Tel.: 604 824 980.

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.

Ogłoszenia

reklamy

do wynajęcia

Korepetycje

z języka polskiego.
Tel. 606 365 377

komfortowe mieszkanie

150 m2
kępno, ul. warszawska 43
kontakt: 600 959 111.

do wynajęcia

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

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

OFERUJEMY TAK¯E:

 stroiki

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

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

Badanie odbywa się w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
endoskopów – nowoczesnej metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

JUŻ OTWARTY!!!

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

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.

Diagnostyka i leczenie chorób:
uszu • nosa • zatok przynosowych
• gardła • krtani

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

PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

kelnerka
/ Kelner.

Specjalista Otorynolaryngologii
kontakt:
600 959 111.

JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017

 bi¿uteria œlubna

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

wlek.
wieruszowie.
Paulina Lepka

OTWARCIE

 bolerka  welony

restauracja
hotel

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

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

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

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.

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

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

Tygodnik Kępiński 13 grudnia 2018
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Recenzje

reklamy

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Magdalena Witkiewicz - „Nie ma jak u mamy”
Tęskniliście za Milaczkiem? Młodą kobietą, która nieustająco poszukuje miłości swojego życia? Milenka, którą pokochały polskie czytelniczki wraca po
dziesięciu latach! Sprawdźcie co wydarzyło się przez ten czas u ekscentrycznej
Zofii Kruk, jak potoczyły się losy Milaczka i na kogo wyrosła rezolutna sąsiadka
zwana Bachorem. Kiedy tak naprawdę zaczyna się kryzys wieku średniego, czy
jedwabna piżama to odpowiedni strój by wystąpić przed własnym szefem i czy
łatwo jest zwolnić nianię i wdrożyć „Projekt Matka” to tylko niektóre z wyzwań,
przed którymi staną bohaterki bestsellerowej serii o Milence.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Elin Natås, Anne Lene Johnsen - „Łatwa matma”
Koniec żmudnego wkuwania. Są za to podstawowe zasady – z nimi pomożecie
dziecku osiągnąć niebywałe postępy. Wszystko opiera się na wypróbowanych metodach nauczania, w których kluczową rolę odgrywa pobudzanie do aktywnego
myślenia i uczestnictwa, a przede wszystkim: chęć dociekania. Teraz wiedza sama
wejdzie do głowy! Idź za wskazówkami i przekonaj się, że matma jest łatwa! Bo
„Łatwa matma”: daje solidne fundamenty, jest dla każdego, kto sądzi, że tego
nie da się ogarnąć, eliminuje niechęć i frustrację, jest idealna dla dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym, dla młodzieży i dorosłych.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Sarah Pinborough - „13 minut”
Nie pamiętam, jak trafiłam do lodowatej rzeki, ale wiem jedno: to nie był wypadek. Podobno przyjaciół trzeba mieć blisko siebie, a wrogów jeszcze bliżej, ale
czasem trudno ich rozróżnić. Moje przyjaciółki mnie kochają. Wiem to. Co nie
znaczy, że nie chciały mnie zabić. „13 minut” to wciągający kryminał o ludzkich tajemnicach, lękach, manipulacji i potędze prawdy. Podważa to wszystko, co
myślimy o swoich relacjach z innymi i budzi wątpliwości, czy naprawdę znamy
naszych bliskich…

Produkty można składać w podanych miejscach
(oprócz remizy OSP Domanin):
Gabinet Weterynaryjny „Vetmedic” (Trzcinica, ul. Jana Pawła II 76),
Gabinet Weterynaryjny „Animavet” (Kępno, ul. Marcinkowskiego 12F),
sklep spożywczy „Agnes” Agnieszka Jakubczyk (Mikorzyn 55),
sklep ogólnobranżowy „U Justyny” Justyna Smardz (Mikorzyn, ul. Osiedle 2A),
sklep spożywczy „Nowak” Dariusz Nowak (Mikorzyn, ul. Osiedle 7),
sklep spożywczo-przemysłowy „U Magdzi” Krzysztof Wesoły (Osiny 578),
sklep spożywczo-przemysłowy Krzysztof Wesoły (Świba 55),
sklep spożywczo-przemysłowy „Anetka” Aneta Frąckowiak (Kierzno 20),
sklepy spożywczo-przemysłowe Karolina Moga (Domanin 30A; Baranów,
ul. Jasna 1A; Kępno, ul. Ruchu Oporu 4)

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 50
SPONSORZY NAGRÓD:

STOLARZY

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

tel.

Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 19 grudnia 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. Magdalena Witkiewicz - „Nie ma jak u mamy”,
2. Elin Natås, Anne Lene Johnsen - „Łatwa matma”,
3. Sarah Pinborough - „13 minut”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 49 nagrody otrzymuj¹:

Jan Jokiel (Nowa Wieś),
Wanda Tomalik (Łęka Opatowska).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Przed Tobą ciekawe atrakcje. Słońce i Jowisz
w trygonach sprzyjają szybkom działaniom, a
Merkury wyjaśnianiu nieporozumień. Nie daj się
nikomu zatrzymać i działaj!

Byk 21 IV – 21 V
Merkury w opozycji do środy przyniesie Ci kilka
spraw urzędowych do załatwienia, ale nie martw
się. Zrobisz porządek i interesy zaczną zmierzać
w dobrą stronę.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Trudno będzie Cię nie zauważyć, bo Słońce i
Jowisz w opozycjach dadzą pomysły i urok. Zamiast robić zamieszanie, zmieniaj to, co Ci się
nie podoba. Mars radzi wyznaczyć sobie ambitne cele!

6.
7.

Apteka „Centrum” - 13.12.2018 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 14.12.2018 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 15.12.2018 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 16.12.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 17.12.2018 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 18.12.2018 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 19.12.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.

PRYWATNY GABINET

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.

Rak 23 VI – 22 VII
Bądź dobrej myśli! Trygony Wenus i Marsa zapewniają skuteczność i sprawczość. Nadawaj
ton wydarzeniom. W piątek i sobotę z Luną trafisz do czyjegoś serca.

Lew 23 VII – 22 VIII
Słońce i Jowisz w trygonach sprawi, że sypniesz
groszem na prezenty. Ale jednocześnie nie pozwolisz sobie wejść na głowę. Wenus w kwadraturze dodaje odwagi i sprytu.

Panna 23 VIII – 22 IX
Słońce w kwadraturze pomoże Ci zatroszczyć się najbliższych. Ale zamiast głaskać, zaczniesz ich wyręczać, niekiedy ograniczać…
Mars w opozycji radzi czasami dopuścić innych
do głosu.

Waga 23 IX – 23 X
Słońce i Jowisz w sekstylach uczynią Cię królową, a trygon Luny przyciągnie sprzyjające okazje. Kuj żelazo. Ale w niedzielę wrzuć na luz, bo
Luna w opozycji osłabi Twoją odporność.

Skorpion 24 X – 21 XI
Wenus i Merkury w Twoim znaku poprawiają relacje. Wyjaśniaj afery i kończ scysje, które Cię
smucą. Zjednasz sobie sympatię i wszystko załatwisz. W pracy nie walcz z innymi.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

Strzelec 22 XI – 21 XII

Saturn daje pewność siebie i spory krytycyzm, a
Wenus w sekstylu radzi robić wszystko po swojemu. Uważaj na relacje… Zatrzymaj się na chwilę
i pomyśl, co sprawia Ci radość.

Wodnik 20 I – 18 II
Będziesz aktywny i pomysłowy, ale Wenus w
kwadraturze może psuć plany… Księżyc radzi
działać samodzielnie, wtedy wiele zrobisz i innych zainspirujesz do zmian.

Ryby 19 II – 20 III
Mars i Słońce dają wyczucie ludzi i spostrzegawczość. Od czwartku Merkury w kwadraturze pomoże podjąć mądre decyzje i uwolnić się od kilku
kłopotów. Luna nakręca do miłości i zabawy!

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Słońce i Merkury sprawią, że będziesz ruchliwy
i niespokojny. Czyjeś decyzje Cię zablokują w
działaniu. W czwartek Merkury przyniesie inspiracje na resztę dni.

Koziorożec 22 XII – 19 I

REK
I OG£OSZENIA DR
PRZYJMUJEMY CODZI
(P
W GODZ. 9.00
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Ogłoszenia

reklamy
Współpracu
je

my z:

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego

WWW.AURAMEBLE.PL

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 47/2018 (788)
18. kolejka | wiosna 2019
Lechia Gdańsk – Legia Warszawa ............– 0:0
Pogoń Szczecin – Zagłębie Sosnowiec .......– 1:0
Wisła Kraków – Jagiellonia ......................– 2:2
Lech Poznań – Śląsk Wrocław ..................– 2:0
Górnik Zabrze – Miedź Legnica ...............– 1:3
Zagłębie Lubin – Piast Gliwice ..................– 2:2
Korona Kielce – Wisła Płock .....................– 2:2
Arka Gdynia – Cracovia ...........................– 0:3
1. KS Lechia Gdańsk
18 38 30:17
2. KP Legia Warszawa
18 33 29:18
3. Jagiellonia Białystok
18 32 33:24
4. GKS Piast Gliwice
18 30 26:20
5. MKS Korona Kielce
18 29 24:22
6. MKS Pogoń Szczecin
18 28 25:21
7. KKS Lech Poznań
18 27 25:23
8. Wisła Kraków SA
18 26 31:27
9. MZKS Arka Gdynia
18 23 26:24
10. MKS Cracovia SSA
18 21 16:19
11. KGHM Zagłębie Lubin
18 21 26:30
12. Wisła Płock SA
18 19 26:32
13. MKS Miedź Legnica
18 19 21:35
14. WKS Śląsk Wrocław
18 17 25:27
15. KS Górnik Zabrze
18 16 22:32
16. Zagłębie Sosnowiec SA
18 12 22:36

Ostatni akord piłkarskiej jesieni,
Polonia i Orzeł zakończyły rok w hali wNASI
LIGACH
Siedemnasta edycja Halowego Turnieju Seniorów im. gen. Edwarda Pastuszka zakończyła oficjalnie piłkarskie zmagania w okręgu kaliskim w 2018 roku. W minioną niedzielę w Kobylej Górze osiem drużyn rywalizowało o halowe mistrzostwo okręgu i prawo kwalifikacji do Turnieju Powstańczego, który odbędzie się w poznańskiej Arenie. Po raz czwarty w
historii po triumf w tym prestiżowym turnieju sięgnęła ostrowska Centra. Ubiegłoroczny zwycięzca i zarazem obrońca
tytułu, Polonia Kępno, w tym roku musiała zadowolić się trzecim miejscem.

Pantery Dopiewo oraz Śląsk Skałka Świętochłowice zwyciężyły w trzynastej edycji Ogólnopolskiego Mikołajkowego
Turnieju Piłki Ręcznej rozgrywanego w miniony weekend w Kępnie

Mikołajkowe granie szczypiornistek

Rafał Kurzawa
(Amiens SC)
Ligue1

16. kolejka | jesień 2018
EA Guingamp – Amiens SC – 1:2 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

18. kolejka | wiosna 2019
Pogoń Szczecin – Zagłębie Sosnowiec – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: nie wykorzystał rzutu karnego
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

18. kolejka | wiosna 2019
Zagłębie Lubin – Piast Gliwice – 2:2 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Lotto Ekstraklasa

18. kolejka | wiosna 2019
Górnik Zabrze – Miedź Legnica – 1:3 (0:1)
NA BOISKU: 1-58 minuta

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

Zwycięstwem Panter Dopiewo w roczniku 2007 oraz Śląska Skałka Świętochłowice w roczniku 2004 zakończyła
się trzynasta edycja Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt rozgrywanego w miniony
weekend w Kępnie. Ogromnym sukcesem zakończyły się występy kępińskich drużyn, które stanęły na podium
w obu turniejach.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Znamy dokładny plan wiosennych kolejek.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Czołowe zespoły okręgu kaliskiego walczyły w Kobylej Górze o zwycięstwo w XVII Halowym Turnieju Seniorów im. Generała Edwarda Pastuszka, uznawanym za halowe mistrzostwa okręgu kaliskiego

Centra po raz czwarty,
Polonia na podium
Czwartoligowa Centra 1946 Ostrów Wielkopolski, po raz czwarty w historii została halowym mistrzem okręgu kaliskiego. W finale tegorocznej edycji, rozgrywanego w Kobylej Górze, Halowego
Turnieju Seniorów im. Generała Edwarda Pastuszka piłkarze z Ostrowa Wielkopolskiego pokonali ubiegłorocznego finalistę, trzecioligowego Jarotę Jarocin. Trzecie miejsce, po zwycięstwie nad
Victorią Ostrzeszów wywalczyli gracze Polonii Kępno, którzy bronili w Kobylej Górze mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem. Dla biało-niebieskich był to ostatni piłkarski w tym
roku. Drużyna Bogdana Kowalczyka uda się teraz na krótki urlop, by już za niespełna miesiąc
rozpocząć przygotowania do drugiej części sezonu.
W tym roku gospodarzem zmagań w Halowym Turnieju Seniorów
im. Generała Edwarda Pastuszka była
Hala Sportowa w Kobylej Górze. Tegoroczna edycja turnieju tradycyjnie
miała silną obsadę. Organizatorzy
zaprosili do udziału ligową czołówkę
z trzecioligowym Jarotą Jarocin oraz
czwartoligowymi Polonią Kępno i
Centrą 1946 Ostrów Wielkopolski
na czele. – W tradycji Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kaliszu
jest już organizowanie tego turnieWyniki XVII Halowego Turnieju
Seniorów im. Gen. Edwarda Pastuszka

Grupa A
Polonia Kępno – Zefka Kobyla Góra ........– 1:1
Jarota Jarocin – Piast Kobylin ..................– 0:0
Polonia Kępno – Jarota Jarocin ...............– 2:4
Zefka Kobyla Góra – Piast Kobylin ..........– 2:2
Polonia Kępno – Piast Kobylin .................– 4:0
Zefka Kobyla Góra – Jarota Jarocin .........– 0:1
1. JKS Jarota Jarocin
3 7
5:2
2. KKS Polonia Kępno
3 4
7:5
3. KLKS Zefka Kobyla Góra
3 2
3:4
4. KS Piast Kobylin
3 2
2:6
Grupa B
Centra Ostrów – LZS Doruchów ................– 3:0
Victoria Ostrzeszów – Orzeł Mroczeń ........– 2:0
Centra Ostrów – Victoria Ostrzeszów ........– 2:0
LZS Doruchów – Orzeł Mroczeń ...............– 1:6
Centra Ostrów – Orzeł Mroczeń ................– 2:0
LZS Doruchów – Victoria Ostrzeszów ........– 0:1
1. LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 9
7:0
2. KP Victoria Ostrzeszów
3 6
3:2
3. LZS Orzeł Mroczeń
3 3
6:5
4. LZS Doruchów
3 0 1:10
Mecz o 7. miejsce
Piast Kobylin – LZS Doruchów ..................– 3:2
Mecz o 5. miejsce
Zefka Kobyla Góra – Orzeł Mroczeń ........– 0:4
Mecz o 3. miejsce
Polonia Kępno – Victoria Ostrzeszów ........– 4:1
Finał
Jarota Jarocin – Centra Ostrów ................– 1:4
Klasyfikacja końcowa
1. LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp.
2. JKS Jarota Jarocin
3. KKS Polonia Kępno
4. KP Victoria Ostrzeszów
5. LZS Orzeł Mroczeń
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
7. KS Piast Kobylin
8. LZS Doruchów
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ju. Myślę, że każdego roku jest on
zawsze ciekawy. Staramy się, aby
turniej co roku miał najsilniejszą
obsadę, ale nie zawsze się to udaje.
Nie mniej jednak mecze zazwyczaj są
zacięte i atrakcyjne dla kibiców, którzy odwiedzają hale. Podobnie jak w
ubiegłym roku udało nam się zaprosić do Kobylej Góry czołowe zespoły
naszego okręgu, ale nie zabrakło też
liczniejszego grona przedstawicieli
niższych szczebli rozgrywkowych –
powiedział Wojciech Kwiatkowski,
wiceprezes Kaliskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. Do udziału w
turnieju kaliski związek tradycyjnie
już postanowił zaprosić osiem zespołów. Jeden z nich reprezentował
trzecią ligę, a do tego gronia należał
Jarota Jarocin. Dwóch przedstawicieli miała czwarta liga, a ten szczebel
rozgrywkowy reprezentowały zespoły Polonii Kępno oraz ostrowskiej
Centry. Zaproszenia przyjęły także
trzy kluby występujące w Lidze Międzyokręgowej – Orzeł Mroczeń, Victoria Ostrzeszów oraz Piast Kobylin.
Pozostałe dwa zespoły to drużyny
występujące na co dzień w niższych
klasach rozgrywkowych. Gospodarze, Zefka Kobyla Góra to aktualny
lider klasy okręgowej, zaś LZS Doruchów to przedstawiciel Kaliskiej
Klasy A. Przypomnijmy, że doruchowianie w ostatniej chwili zastąpili
Białego Orła Koźmin Wielkopolski.
Nie od dziś wiadomo, że drużyna z
Koźmina Wielkopolskiego od dłuższego czasu boryka się z problemami
różnej natury i wszystko wskazuje na
to, że to właśnie one zadecydowały o
podjęciu decyzji o wycofaniu swojego udziału w prestiżowym turnieju.
Występujące na co dzień w niższych
klasach rozgrywkowych zespoły nie
były wstanie sprawić niespodzianki i
przepadły w turnieju w fazie grupowej. Wydawało się, że ton rywalizacji
w obu grupach będą nadawali trzecio
oraz czwartoligowcy. I tak też było w
rzeczywistości. W grupie A los skojarzył ubiegłorocznego triumfatora –
Polonię Kępno oraz finalistę – Jarotę
Jarocin. Rywalizacja w grupie A oka-

zała się niezwykle wyrównana i zacięta. Obrońcy trofeum, piłkarze kępińskiej Polonii rozkręcali się bardzo
powoli. W pierwszym swoim występie biało-niebiescy zaledwie zremisowali 1:1 z Zefką Kobyla Góra, by w
kolejnym meczu ulec trzecioligowemu Jarocinie 2:4. Podopieczni Bogdana Kowalczyka zrehabilitowali się
dopiero na zakończenie grupowych
gier, kiedy to w niezwykle kluczowym meczu pewnie i wyraźnie ograli
Piasta Kobylin 4:0. Polonia z czterema punktami na koncie zajęła drugie
miejsce w grupie eliminacyjnej, które
ostatecznie zapewniło jej miejsce w
meczu o trzecie miejsce. – Oczywiście wszyscy spotkali się tutaj w jasno określonym celu, a więc powalczenia o jak najlepszą pozycję. Dla
nas jednak wynik był tutaj sprawą
drugorzędną. Cieszy nas, że możemy kolejny raz spędzić ze sobą czas,
porozmawiać o zakończonej rundzie
jesiennej. Ale też był czas abyśmy
porozmawiali o czekającym nas
wkrótce okresie przygotowawczym
– powiedział Bogdan Kowalczyk,
trener kępińskiej Polonii. Rywalizację w grupie A wygrali trzecioligowcy z Jarocina, którzy odnieśli dwa
zwycięstwa i zanotowali jeden remis
w starciu z Piastem Kobylin. O wiele mniej wyrównana okazała się rywalizacja o zwycięstwo w grupie B.
Czwartoligowa Centra nie napotkała
na jakikolwiek opór ze strony rywali
i z kompletem punktów awansowała
do finału. Podopieczni Mariusza Posadzego w drodze do decydującego
meczu ograli kolejno LZS Doruchów
3:0, Victorię Ostrzeszów 2:0 oraz
Orła Mroczeń, również 2:0. Drużyna
Marka Wojtasiaka w fazie grupowej zagrała bardzo przeciętnie, bo
obok porażek z Victorią Ostrzeszów
i Centrą Ostrów zdołała wygrać tylko
jedno starcie z LZS Doruchów (6:1).
Losy klasyfikacji w grupach ważyły
się do ostatnich meczów. Ostatecznie
dwa najniżej sklasyfikowane drużyny w każdej grupie walczyły o miejsca od 5 do 8. Ekipy, które uplasowały się na miejscach drugich czekało
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z kolei starcie o najniższe podium, a
zwycięzcy grup mieli spotkać się w
meczu decydującym o zwycięstwie
w tegorocznej edycji turnieju. Piąte miejsce wywalczyli gracze mroczeńskiego Orła, którzy pokonali 4:0
Zefkę Kobyla Góra. W spotkaniu o
miejsce siódme Piast Kobylin pokonał natomiast LZS Doruchów 3:2.
Jeden z ciekawszych pojedynków
turnieju kibice obejrzeli w starciu o
trzecie miejsce. Polonia Kępno pokonała w nim Victorię Ostrzeszów
aż 4:1. Losy rywalizacji przyćmiły
jednak wydarzenia z meczu finałowego i to niekoniecznie te sportowe.
Ogromny niesmak pozostawiła po
sobie drużyna Jaroty, a właściwie jej
młodzi gracze. Cały czas kwestionowali oni prawie każdą decyzję sędziów, a na domiar złego, wskutek ich
„wybryków”, przerwano na chwilę
mecz, bo na parkiecie doszło do ostrej
przepychanki, po czerwonej kartce
dla jednego z piłkarzy z Jarocina.
Dojrzałość ostrowian wzięła jednak górę i piłkarze trenera Mariusza

Posadzego wygrali 4:1. Dla ostrowskiego zespołu była to jedyna stracona bramka podczas całej rywalizacji.
Mimo, że bramkarz Centry wpuścił
tylko jedną bramkę, to jednak golkipera Jaroty Damiana Walkowiaka
organizatorzy wybrali najlepszym
bramkarzem. Tomasz Adamczyk z
Centry został królem strzelców turnieju, a jego klubowy kolega - Michał
Kucharski - najlepszym zawodnikiem. Dodajmy, że tegoroczna edycja Halowego Turnieju Seniorów im.
gen. Edwarda Pastuszka stanowiła
jednocześnie eliminacje do Turnieju Powstańczego upamiętniającego
setną rocznicę powstania wielkopolskiego. – Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zwiększył liczbę drużyn,
które zagrają w poznańskiej Arenie, dlatego tydzień po naszym turnieju, dwaj nasi finaliści pojadą do
Poznania, gdzie występować będzie
dziesięć najlepszych drużyn z całej
Wielkopolski – powiedział Andrzej
Mroziński, sternik Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. BAS

Piłka nożna >>> Podopieczni Bogdana Kowalczyka w pierwszej połowie stycznia rozpoczną przygotowania do rundy
wiosennej. W planach jest rozegranie sześciu meczów kontrolnych

Biało-niebiescy
zdradzają plany na zimę

Znany jest już niemal dokładny plan przygotowań piłkarzy Polonii Kępno do rundy rewanżowej obecnego sezonu. Drużyna prowadzona przez Bogdana Kowalczyka przygotowania do rundy
wiosennej rozpocznie w pierwszej połowie stycznia przyszłego
roku. W notatniku trenera znalazło się sześć terminów, w których
biało-niebiescy rozegrają mecze kontrolne. Pierwszym przeciwnikiem będzie występująca w łódzkiej czwartej lidze Warta Działoszyn, z którą piłkarze z Alei Marcinkowskiego zmierzą się jeszcze w pierwszym miesiącu przygotowań.

Kontrolne spotkanie z trzynastym zespołem łódzkiej czwartej ligi
zaplanowano na piątek, 25 stycznia.
Siedem dni później biało-niebiescy
rozegrają drugą potyczkę kontrolną.
Rywalem kępnian będzie OKS Olesno, reprezentant opolskiej czwartej
ligi. Kolejnym rywalem kępnian w
meczach kontrolnych będzie Victoria
Ostrzeszów, lider Ligi Międzyokręgowej i jeden z głównych faworytów
do zwycięstwa w wyścigu o czwartą
ligę, z którym biało-niebiescy zmierzą się 8 lutego. Tydzień (15 lutego)
i dwa tygodnie później (22 lutego)
rywalami kępińskich piłkarzy będą
reprezentanci województwa opolskiego – Start Namysłów oraz LZS
Piotrówka. Ci pierwsi to beniaminek opolskiej czwartej ligi, zaś LZS
Piotrówka to z kolei przedstawiciel
Opolskiej Klasy Okręgowej, którego
skład oparty jest głównie na graczach
z Afryki oraz Brazylii. Dla kępnian
starcie z LZS-em Piotrówka będzie
próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych, których wiosenną
inaugurację zaplanowano na 2 marca.
Póki co nie potwierdzono godzin oraz
miejsc rozgrywania spotkań, ale jak
pokazały lata poprzednie, większość
z nich była rozgrywana na boisku ze
sztuczną nawierzchnią w Kępnie. Podobnie jak w latach poprzednich rywalami kępnian będą zespoły, z którymi Polonia nie ma okazji mierzyć
się zbyt często. – Patrząc na nasze

doświadczenia z poprzednich lata,
także i tym razem chcieliśmy nieco
urozmaicić dobór sparingpartnerów. Do tej pory, niemal każdego
roku graliśmy z tym samym zestawem przeciwników. Myślę, że przeciwnicy, z którymi zagramy są ciekawi. Nie zawsze też ważne jest, z której
ligi jest przeciwnik, bo mamy zawsze
swoje cele na sparingach – powiedział Bogdan Kowalczyk, trener
kępińskiej Polonii. Dodajmy, że początek zimowych przygotowań zaplanowano na 8 stycznia. Biało-niebiescy
ligowe zmagania rozpoczną w sobotę,
2 marca od wyjazdowego starcia z
Krobianką Krobia. Pierwsze spotkanie w 2018 roku, w roli gospodarza
gracze z Kępna rozegrają 9 marca z
Polonią Leszno. Przypomnijmy, że
kępińska drużyna zakończyła pierwszą część sezonu na szóstym miejscu
w tabeli. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego zgromadzili na swoim koncie
trzydzieści cztery punkty – jedenaście razy zwyciężając, raz remisując
i doznając siedmiu porażek.
BAS
Plan zimowych
sparingów Polonii
8.01.2018
początek zimowych przygotowań
25.01.2018 Polonia Kępno – Warta Działoszyn
1.02.2018
Polonia Kępno – OKS Olesno
8.02.2018 Polonia Kępno – Victoria Ostrzeszów
luty 2018
Polonia Kępno – GKS Rychtal
15.02.2018 Polonia Kępno – Start Namysłów
22.02.2018
Polonia Kępno – LZS Piotrówka

Sport

piłka nożna

Liga Międzyokręgowa Kalisz-Konin >>> Kibice Orła Mroczeń
z niecierpliwością mogą wypatrywać w kierunku odległej, póki
co, rundy wiosennej. W rewanżowej części sezonu jedyny nasz
przedstawiciel na tym szczeblu rozgrywkowym będzie walczyć o
najwyższe cele, ale na półmetku na najlepszej drodze do awansu
są gracze z Ostrzeszowa

Trzy zespoły w grze o awans
do czwartej ligi
Przed niespełna miesiącem zakończyła się jesienna część rozgrywek o mistrzostwo
grupy trzeciej Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin, w której rozegrano piętnaście kolejek rundy jesiennej i jedną awansem z rundy wiosennej. Liderem na półmetku jest
Victoria Ostrzeszów, a ligową tabelę zamykają Zieloni Koźminek. Drużyna z Ostrzeszowa pozycję lidera po pierwszej fazie rozgrywek zapewniła sobie na kilka kolejek
przed zakończeniem jesiennych zmagań, ale różnice w czołówce tabeli są nieznaczne.
Wydaje się, że walkę o prawo gry w czwartej lidze stoczą dwa zespoły, ale w walce
o pierwsze miejsce mogą liczyć się jeszcze gracze ekip z Mroczenia czy Pleszewa.

Przypomnijmy, że rozgrywki Ligi
Międzyokręgowej zostały reaktywowane po blisko dwudziestu latach
nieobecności na piłkarskiej mapie regionu. W latach dziewięćdziesiątych
kibice w regionie emocjonowali się
rozgrywkami lig międzyokręgowych
Kalisz-Konin, Kalisz-Konin-Sieradz,
a nawet Kalisz-Łódź-Sieradz-Piotrków Trybunalski. Były to niezwykle
Tabela rundy jesiennej
1. KP Victoria Ostrzeszów
15 40 55:17
2. SKP Słupca
15 36 54:25
3. LZS Orzeł Mroczeń
15 33 41:19
4. KS Stal Pleszew
15 32 40:16
5. MLKS Odolanovia Odolanów 15 27 32:15
6. MGKS Tulisia Tuliszków
15 22 29:38
7. KS Piast Kobylin
15 21 25:27
8. GKS Sompolno
15 20 26:28
9. MKS Tur 1921 Turek
15 20 17:18
10. LKS Raszkowianka Raszków 15 19 19:37
11. KKS Astra Krotoszyn
15 18 20:34
12. GKS Wilki Wilczyn
15 18 24:25
13. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 15 15 25:33
14. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 15 12 20:39
15. LKS Piast Czekanów
15 9 15:38
16. GOS Zieloni Koźminek
15 6 14:47
Tabela po 16. kolejkach
1. KP Victoria Ostrzeszów
16 43 59:18
2. SKP Słupca
16 39 58:26
3. LZS Orzeł Mroczeń
16 34 42:20
4. KS Stal Pleszew
16 33 41:17
5. MLKS Odolanovia Odolanów 16 30 39:15
6. LKS Raszkowianka Raszków 16 22 21:38
7. MGKS Tulisia Tuliszków
16 22 30:42
8. KS Piast Kobylin
16 21 25:29
9. GKS Sompolno
16 20 26:35
10. MKS Tur 1921 Turek
16 20 18:20
11. KKS Astra Krotoszyn
15 18 20:34
12. GKS Wilki Wilczyn
15 18 24:25
13. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 16 18 27:33
14. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 16 12 21:43
15. LKS Piast Czekanów
15 9 15:38
16. GOS Zieloni Koźminek
15 6 14:47
Najskuteczniejsi strzelcy
20
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
19
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
19
Jacek Pacyński (Stal Pleszew)
17
Łukasz Pietrzak (SKP Słupca)
14
Patryk Adamski (Raszkowianka)
12
Michał Mazurek (Victoria Ostrzeszów)
12
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
11
Mateusz Czajka (Polonus Kazimierz)
11
Szymon Szczęsny (SKP Słupca)
10
Mikołaj Marciniak (Odolanovia)
10
Mateusz Sobczak (Odolanovia)

silne i prestiżowe rozgrywki, ale tym
tworzonym obecnie brakuje sporo
by nawiązać do tradycji popularnych
„emek”. W sezonie 2018/2019 możemy oglądać szesnaście zespołów. Ale
to nie liczebność ligi, a zespoły w niej
startujące gwarantowały emocje na
starcie reaktywowanych rozgrywek.
Nasz region ma na tym szczeblu jednego reprezentanta i są nim gracze
Orła Mroczeń. Podopieczni Marka
Wojtasiaka spisali się znakomicie,
zajmując na finiszu pierwszej części
sezonu trzecie miejsce. Gracze Orła
zgromadzili trzydzieści cztery oczka
i do prowadzącej Victorii Ostrzeszów
tracą dziewięć punktów. Drużyna
z Mroczenia, obok Victorii Ostrzeszów, SKP Słupca czy Stali Pleszew,
należała do ścisłej ligowej czołówki i
nie bez powodu zaliczana jest do szerokiego grona czołowych zespołów
tego sezonu. Siłą drużyny Orła była
dosyć wyrównana, jak na ligowe warunki, kadra zespołu. Gole w lidze
strzelało ośmiu piłkarzy. W klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców
rozgrywek wysokie, drugie miejsce
zajmuje Marcin Górecki. Snajper
mroczenian w szesnastu jesiennych

meczach, dziewiętnastokrotnie wpisywał się na listę strzelców i do prowadzącego Maciej Stawińskiego z
Victorii Ostrzeszów traci zaledwie
jedną bramkę.
Victoria Ostrzeszów okazała się
najlepsza, po rozegraniu piętnastu kolejek rundy jesiennej i jednej z rundy
wiosennej. Niemiłych niespodzianek
w wykonaniu piłkarzy z Ostrzeszowa
jesienią nie udało się jednak uniknąć.
Zespół Piotra Konstanciaka dostarczał jednak swoim kibicom zdecydowanie więcej pozytywnych emocji.
Gracze Victorii odnieśli bowiem
zwycięstwa w arcyważnych konfrontacjach z Turem Turek (4:2 przed własną publicznością) czy SKP Słupca
(4:3 na wyjeździe). Ponadto ostrzeszowianie wywalczył jeszcze cenne punkty w starciach Orłem Mroczeń czy Odolanovią Odolanów. W
pierwszej części rozgrywek gracze z
Ostrzeszowa doznali tylko jednej porażki, a sposób na lidera rozgrywek
znaleźli jesienią piłkarze Stali Pleszew. W obozie Victorii panuje spory
optymizm. W klub zainwestowano
duże pieniądze. Przyszłość rysuje się
w różowych barwach, lecz klubowi
działacze nie mogą pozwolić sobie na
chwilę nieuwagi i powinni nieco uzupełnić skład, żeby wiosną utrzymać
miejsce gwarantujące zapewnienie
sobie awansu do czwartej ligi. – Nie
ma co ukrywać, że wzmocnienia
będą potrzebne. Na pewno brakuje
jakiegoś obrońcy, bo mamy ich bardzo mało. W meczu z Tulisią nie było
Artura Skrobacza i już pomocnika
trzeba było przesuwać do obrony, co
nie jest najlepszym rozwiązaniem,
ale myślę, że Kamil Sztukowski sobie z tym poradził. Musi przyjść 2, 3
nowych zawodników wartościowych,
jeżeli walczymy o tak wysokie cele
jak awans – powiedział Piotr Konstanciak, szkoleniowiec lidera rozgrywek.
Nie od dziś wiadomo, że okręg
kaliski zawsze uchodził za silniejszy od konińskiego. Pierwsza część
sezonu nowych rozgrywek tylko to
potwierdziła. W pierwszej ósemce
tabeli znalazło się aż sześć drużyn
z okręgu kaliskiego i zaledwie 2 z
konińskiego. Jedna z nich walczyć
będzie jednak z Victorią Ostrzeszów
o najwyższe cele w przyszłym roku.
Mowa o SKP Słupca, który przezimuje na drugim miejsce ze stratą
czterech punktów do prowadzącej
Victorii Ostrzeszów.
BAS

LICZBY GRUPY 3 LIGI MIĘDZYOKRĘGOWEJ KALISZ-KONIN
=> 	Najlepszym i najskuteczniejszym atakiem w rundzie jesiennej może pochwalić
się Pogoń Nowe Skalmierzyce, której piłkarze strzelili w szesnastu meczach
59. bramek, co daje średnio 3,68 bramki w jednym meczu.
=> 	Najmniej skuteczną linię ataku mieli z kolei Zieloni Koźminek. Ligowy outsider
jesienią zdobył zaledwie 14. bramek, czyli średnio 0,87 gola w meczu. Równie
tragiczny bilans mają jeszcze Piast Czekanów i Tur Turek.
=> Piętnaście bramek straciła Odolanovia Odolanów, co daje średnio 0,93 bramki
w meczu. Solidną defensywą może pochwalić się jeszcze Stal Pleszew oraz
Victoria Ostrzeszów i Orzeł Mroczeń.
=> 	Najwięcej bo 47. bramek dali sobie strzelić Zieloni Koźminek. Walcząca o ligowy byt drużyna Zielonych traciła w meczu średnio 2,93 bramki.
=> 	Najwięcej bo 14. zwycięstw odniosła Victoria Ostrzeszów. Trzynaście meczów
wygrał SKP Słupca, a po dziesięć zwycięstw odniosły natomiast Orzeł Mroczeń i Stal Pleszew. Z kolei zaledwie dwa spotkania wygrały Piast Czekanów
i Zieloni Koźminek.
=> Tylko jednej porażki doznał lider z Ostrzeszowa. Z kolei aż 13. przegranych w
pierwszej części rozgrywek zanotowała zamykająca tabelę drużyna z Koźminka.
=> Przed własną publicznością najlepiej spisywała się Victoria Ostrzeszów. Lider
z Ostrzeszowa w ośmiu spotkaniach odniósł siedem zwycięstw.
=> 	W spotkaniach wyjazdowych brylowały Victoria Ostrzeszów i SKP Słupca,
które wygrały siedem z ośmiu meczów.

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

LZS Orzeł Mroczeń
Podopieczni Marka Wojtasiaka już 5 stycznia rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej. Czołowy zespół nowo powstałej Ligi
Międzyokręgowej będzie trenować trzy razy w
tygodniu, mając do dyspozycji halę sportową,
teren oraz kompleks boisk Orlik w Baranowie, własne boisko i znajdującą się przy nim
siłownię. Ciężkie treningi będą przeplatane
sparingami, a tych w notatniku trenera znalazło się siedem. Pierwszy z
nich mroczenianie rozegrają już 12 stycznia w Kępnie, a rywalem Orła
będzie trzecioligowy Agroplon Głuszyna. 23 stycznia, także w Kępnie,
Orzeł zmierzy się z GKS-em Grębanin. Kolejnym rywalem Orła w meczach kontrolnych będzie Lotnik Twardogóra, trzeci zespół Wrocławskiej
Klasy A, z którym podopieczni Marka Wojtasiaka zmierzą się 2 lutego.
Tydzień później formę drużyny z Mroczenia sprawdzi z kolei Centra
Ostrów Wielkopolski. Mecze z Lotnikiem oraz Centrą piłkarze Orła rozegrają na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ostrzeszowie. 16 lutego piłkarze Orła wybiorą się do Kluczborka na sparing z Motorem Praszka, by
tydzień później wrócić do Kępna na mecz z GKS-em Rychtal. Kluczbork
ponownie będzie gospodarzem sparingu, w którym Orzeł zagra z OKS-em Olesno. Dla mroczenian będzie to próba generalna przed starciem
w ramach inauguracyjnej kolejki Ligi Międzyokręgowej w rundzie wiosennej. W pierwszym meczu o punkty w 2019 roku podopieczni Marka
Wojtasiaka zmierzą się na wyjeździe z Piastem Kobylin. Drużyna z Mroczenia zakończyła pierwszą część sezonu na trzecim miejscu w tabeli.
Piłkarze Orła zgromadzili na swoim koncie trzydzieści cztery punkty.

KKS Kalisz
Coraz więcej niewiadomych przed swoimi
kibicami i zawodnikami odkrywa sztab trenerski trzecioligowca z Kalisza. Póki co wiadomo
tylko tyle, ze drużyna KKS-u przygotowania do
rundy wiosennej rozpocznie w pierwszej połowie stycznia przyszłego roku. W notatniku trenera znajdzie się kilka meczów kontrolnych.
Jak na razie oficjalna witryna internetowa klubu
poinformowała o trzech ustalonych rywalach. Jednym z zimowych i
zarazem pierwszych sparingpartnerów kaliszan w 2019 roku będzie
drugoligowy GKS Bełchatów. Oba zespoły zmierzą się ze sobą 30
stycznia w Bełchatowie. Będzie to drugi sparing obu drużyn w ciągu
ostatnich dwóch lat. W lipcu 2017 również na obiekcie drugoligowca
padł remis 1:1, a gola dla niebiesko-biało-zielonych zdobył z rzutu
karnego Rafał Jankowski. Kolejnym w okresie zimowym sparingpartnerem KKS-u będzie Elana Toruń. Z trzecią siłą drugiej ligi gracze
z Wału Matejki zmierzą się na boisku w Jarocinie. KKS do Jarocina
uda się 2 lutego i będzie ostatnim rywalem Elany podczas obozu na
obiektach spółki Jarocin Sport. Kolejnym zespołem, z jakim zmierzą
się niebiesko-biało-zieloni tej zimy będzie pierwszoligowa Warta Poznań. Spotkanie odbędzie się 9 lutego w Grodzisku Wielkopolskim.
Mecz KKS-u z Wartą będzie zakończeniem dla poznaniaków tygodniowego obozu przygotowawczego.

KP Victoria Ostrzeszów
Występem podczas Halowego Turnieju Seniorów w Kobylej Górze piłkarze lidera Ligi Międzyokręgowej zakończyli sportowe zmagania w
2018 roku. Victorię czeka teraz dłuższy odpoczynek od ligowych spotkań. Te powrócą dopiero
w drugiej połowie marca. Trener ostrzeszowian
przekazał piłkarzom wstępny plan treningów
oraz gier kontrolnych. Gracze Victorii na pierwszym zajęciach po świąteczno-noworocznej przerwie spotkają się 9
stycznia. Piotr Konstanciak nie ukrywa, że jeżeli pogoda pozwoli, to
większość treningów odbywać się będzie na świeżym powietrzu, a nie
w hali. Dużym ułatwieniem dla sztabu i piłkarzy będzie możliwość skorzystania ze sztucznego boiska, które powstało przy ulicy Tęczowej.
To właśnie tam najprawdopodobniej rozegrana zostanie większość
sparingów ostrzeszowskiego zespołu. Szkoleniowiec przedstawił już
kilku przeciwników, a będą nimi: Pogoń Nowe Skalmierzyce, Ostrovia
1909 Ostrów Wielkopolski, Centra Ostrów Wielkopolski, Tulisia Tuliszków czy Pelikan Grabów. W styczniu rozegrany zostanie także tradycyjny Turniej o Puchar Starosty Ostrzeszowskiego. Wiadomo, że finał
imprezy ma odbyć się w Grabowie. Eliminacje zaś w Ostrzeszowie i
Doruchowie.
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Sport

rozmaitości
Sporty walki >>> Niedźwiedzie poszerzają horyzonty.
W przyszłym roku polecą do Korei i Tajlandii

Korea i Tajlandia

Piłka nożna >>> Piłkarska wiosna w okręgu kaliskim w 2019 roku rozpocznie się już
w weekend 2-3 marca. Wówczas rozegrane zostaną pierwsze mecze ćwierćfinałowe piłkarskiego Pucharu Polski

na horyzoncie „Niedźwiedzi”

Mistrzowie boksu, kickboxingu, a także znane osobistości świata taekwon-do. W wieluńskim klubie taekwon-do
Niedźwiedź to był rok wielu spotkań. Wszystko po to,
aby nie stać w miejscu, a cały czas się rozwijać, podkreśla trener Andrzej Zmyślony. Deklaracje już zmieniły się
w czyny. To między innymi spotkanie z Przemysławem
Saletą, byłym mistrzem świata sprawiło, że kilka miesięcy temu w klubie ruszyła sekcja kickboxingu.
Tą dyscypliną zajmuje się głównie trener Błażej Okoń, formuła
full contact i k1, który umiejętności
podnosi w szkole we Wrocławiu.
Niedźwiedzie zdążyły już zadebiutować w Pucharze Polski Kickboxingu
w Świdniku, gdzie rywalizowały w
formule pointfighting. W przyszłym
roku reprezentanci klubu polecą do
Tajlandii na camp Salety, gdzie będą
mieli okazję między innymi potrenować. Co ważne, Niedźwiedź posiada już licencję Polskiego Związku
Kickboxingu. W klubie oczywiście
cały czas rozwijają też działalność
w taekwon-do. Potwierdza to tegoroczny wyjazd do Korei Południowej, czyli kolebki tej sztuki walki. W
Seulu trenerzy Niedźwiedzia mieli
okazję poznać i trenować u sekretarza generalnego Taekwon-do ITF,
Seana Yu, który zgodził się zostać
patronem klubu i pomaga w kwestiach dydaktycznych. W tym roku

szkolnym ma się pojawić w Polsce.
Zaplanowano wówczas między innymi seminarium i wspólne treningi.
W lipcu przedstawiciele Niedźwiedzia ponownie odwiedzą Koreę, a
potem pojadą na Mistrzostwa Azji
w Taekwon-do do Kirgistanu. Przy
okazji pobytu w Seulu trenerzy promowali nasz kraj podczas Dni Polski
i mieli okazję poznać ambasadora
Polski, z którym również pozostają
w kontakcie. W kończącym się roku
Andrzej Zmyślony miał też okazję
spotkać swojego pierwszego trenera,
Waldemara Łakomego, obecnego
szkoleniowca kadry narodowej w taekwon-do olimpijskim. – Uzyskane
cenne informacje, dotyczące rozwoju dyscypliny, z pewnością wpłyną
pozytywnie na progres klubu – podsumowuje Andrzej Zmyślony, który
cieszy się także z tegorocznego spotkania z Andrzejem Gołotą, legendą
polskiego boksu.		
RED

Przedstawiono terminarz
wiosennych kolejek
Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej opublikował terminy rozpoczęcia prowadzonych przez siebie rozgrywek w rundzie wiosennej obecnego sezonu. Pierwszym akcentem futbolowej wiosny
w naszym okręgu będą ćwierćfinały Pucharu Polski. Odbędą się one w niedzielę 3 oraz środę 13 marca przyszłego roku. Kilka dni później zmagania rozpoczną piłkarze w Kaliskiej Klasie
Okręgowej. Tradycyjnie, najpóźniej wiosenne rozgrywki ligowe wznowią grupy młodzieżowe oraz
zespoły z grupy trzeciej Kaliskiej Klasy B.
Najliczniejsze grupy klas młodzieżowych rozgrywki w rundzie
wiosennej zainaugurują najprawdopodobniej w ostatnią sobotę marca
lub pierwszy weekend kwietnia. W
tych właśnie terminach do rozgrywek powinny przystąpić drużyny
juniorów, trampkarzy oraz młodzików. Tradycyjnie już najpóźniej do
rozgrywek przystąpią najmłodsze
kategorie wiekowe, a więc orlicy
(piłkarze urodzeni w 2008 i młodsi)
oraz żacy (roczniki 2010 i młodsi).
Póki co dokładne terminy inauguracji piłkarskiej wiosny w klasach
młodzieżowych nie zostały ustalone przez członków komisji Wydziału Gier Kaliskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej. Tymczasem
w piłce seniorskiej, najwcześniej
wiosną zaczną grać uczestnicy
ćwierćfinałów piłkarskiego Pucharu

Piłka ręczna >>> Pantery Dopiewo oraz Śląsk Skałka Świętochłowice zwyciężyły w trzynastej edycji Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej rozgrywanego w miniony weekend w Kępnie

Podwójne podium gospodyń
Zwycięstwem Panter Dopiewo w roczniku 2007 oraz Śląska Skałka Świętochłowice w roczniku 2004 zakończyła się trzynasta
edycja Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt rozgrywanego w miniony weekend w Kępnie. Ogromnym
sukcesem zakończyły się występy kępińskich drużyn, które stanęły na podium w obu turniejach.
Podobnie jak w poprzednich latach mikołajkowy turniej został zorganizowany przy współpracy kilku
podmiotów, a na czele organizacyjnej
piramidy stał Kępiński Klub Sportowy Polonia. Mikołajkowy turniej już
na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez kępiński
klub, a ranga tego turnieju jest dostrzegana praktycznie w całym kraju.
Tegoroczne edycja Ogólnopolskiego
Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt nie po raz pierwszy i
zapewne nie po raz ostatni przeszła do
historii głównie z powodu znakomitej
organizacji oraz panującej atmosfery.
Rywalizacja na parkiecie w tegorocznej imprezie toczyła się w dwóch kate-
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goriach wiekowych – roczniku 2004 i
2007. Tegoroczne zmagania z pewnością do bardzo udanych zaliczą młode
szczypiornistki Polonii Kępno, które w
obu turniejach stanęły na podium. W
roczniku 2007 drużyna Polonii prowadzona przez Macieja Nowickiego w
meczu finałowym uległa Panterom Dopiewo 5:10. Po jedenastolatkach z Kępna widać jednak spory progres. Przed
rokiem kępnianki zakończyły turniej
na ostatnim miejscu, tymczasem w
2018 roku przegrały mecz finałowy. W
turnieju rocznika 2007 wystąpił jeszcze drugi zespół Polonii, który został
sklasyfikowany na piątym miejscu.
Tytuł dla najbardziej wartościowej zawodniczki otrzymała Zofia Bartnik

z Panter Dopiewo. Najskuteczniejszą
zawodniczką została z kolei Maja
Piątek z Polonii, a tytuł dla najlepszej
bramkarki powędrował w ręce Oliwii
Alejskiej z Panter Dopiewo. W roczniku 2004 Polonia Kępno musiał uznać
wyższość Śląska Skałka Świętochłowice 19:21. Trzecie miejsce w tym
roczniku zajął TOR Dobrzeń Wielki,
który pokonał Jedynkę Dzierżoniów
12:9. Tytuł MVP otrzymała Paulina
Hołub ze Śląska Skałka Świętochłowice, najskuteczniejszą zawodniczką
została Julia Wójcik z Polonii, a najlepszą bramkarką wybrano Martynę
Sarapatę, także ze Świętochłowic.
BAS
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Polski. Dwa mecze tej fazy pucharowej rywalizacji zostaną rozegrane
już 3 marca. W pierwszą niedzielę
marca kibice zobaczą więc między
innymi pojedynek Sokoła Bralin z
KKS-em Kalisz oraz Piasta Kobylin z Jarotą Jarocin. Pozostałe dwa
ćwierćfinały zaplanowano na 13
marca. Będzie to już termin środowy, a o przepustkę do dalszych gier
zagrają KS Opatówek z LKS-em
Gołuchów oraz Pogoń Nowe Skalmierzyce z Ostrovią 1909 Ostrów
Wielkopolski. Kolejne szczeble
pucharowych rozgrywek będą rozgrywane 17 kwietnia (półfinały)
oraz 24 kwietnia (finał). Zarząd Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej nie potwierdził podanego
terminu meczu finałowego, którego zwycięzca zgarnie okręgowe
trofeum. Póki co w nieoficjalnej informacji przekazanej przez związkowych działaczy widnieje data 24
kwietnia. W przypadku rozgrywek
ligowych na ich inaugurację będzie
trzeba poczekać do 17 marca. W

tym terminie rozpocznie się wiosna
w Kaliskiej Klasie Okręgowej oraz
w obu grupach Kaliskiej Klasy A.
Dwa tygodnie później, w niedzielę,
31 marca piłkarska wiosna zawita z
kolei do Kaliskiej Klasy B (grupy 1
i 2). W innym terminie wystartują
rozgrywki w grupie trzeciej. Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej zaplanował pierwszą wiosenną
kolejkę dopiero na 7 kwietnia. Tak
przedstawiają się terminy rozpoczęcia rozgrywek prowadzonych
w okręgu kaliskim. A kiedy po raz
pierwszy zameldują się na boiskach
w 2019 roku inne zespoły z okręgu,
które występują w rozgrywkach
wyższych szczebli? Powrót piłkarskiej wiosny na boiska Ligi Międzyokręgowej Kalisz-Konin nastąpi
w weekend 23-24 marca. Z kolei tydzień wcześniej zaplanowano inaugurację wiosny w czwartej lidze. W
terminie 16-17 marca odbędzie się
również początek zmagań w rundzie rewanżowej w rozgrywkach
trzeciej ligi.		
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Terminy kolejek w rundzie wiosennej
Klasa rozgrywkowa

Maj

Czerwiec

1.05
5.05
12.05
19.05
26.05

2.06
9.06
16.06

Kaliska Klasa A Grupa 1 i 2

17.03
7.04
5.05
24.03
14.04
12.05
31.03
28.04
19.05
			26.05

2.06
9.06
16.06

Kaliska Klasa B Grupa 1 i 2
31.03
7.04
5.05
		 14.04
12.05
		
28.04
19.05
			26.05

2.06
9.06

Kaliska Klasa B Grupa 3
7.04
5.05
		 14.04
12.05
		
28.04
19.05
			26.05

2.06
9.06

Kaliska Klasa Okręgowa

Marzec

Kwiecień

17.03
7.04
24.03
14.04
31.03
20.04
		
28.04
			

