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Wszyscy jesteśmy aniołami
z jednym skrzydłem…

Fot. Maciej Szpakowski / FotoMM
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Kępiński Klub „Amazonki” 26 października obchodził 15-lecie swojej działalności. Spotkanie w Hali Widowiskowo-Sportowej KOSiR zgromadziło Amazonki, ich rodziny, przyjaciół, sprzymierzeńców, sponsorów oraz przedstawicieli wielu instytucji i administracji samorządowej. Wieczór uświetnił recital Edyty Geppert, która swoimi przebojami
zachwyciła publiczność. Uroczystość współfinansowała Gmina Kępno.
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Orkan

„Grzegorz”

W minioną sobotę, 28 października, „Śląski Ikar - Antoni Gabriel”
w reż. Jana Zuba otrzymał główną nagrodę podczas
VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Warszawie.
Dokument poświęcony został dawnemu mieszkańcowi Mnichowic,
który przed II wojną światową zbudował samolot.
>>> Szczegóły w następnym numerze

łaskawy dla naszego regionu

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

gratis

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

PRACA W HOLANDII

AB MIDDEN NEDERLAND

jesteśmy zaufanym holenderskim biurem pracy

oferujemy krótko i długoterminową pracę

produkcja, magazyn, logistyka, ogrodnictwo, technika

Wyślij swoje cv na: praca@abmiddennederland.nl
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XLV sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Radni poparli decyzje burmistrza
19 października odbyła się XLV sesja
Rady Miejskiej w Kępnie. Radni byli jednogłośni i bezsprzecznie przyjęli wszystkie przygotowane pod obrady projekty
uchwał. Podczas sesji poruszono również
kwestię współpracy z OSP Kępno i rozmawiano o zanieczyszczeniu wodociągu,
do jakiego doszło kilka tygodni temu na
sieci wodociągowej w Myjomicach.
Jednogłośni radni
Radni przyjęli m.in. zmiany w budżecie Gminy Kępno na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno
na lata 2017 – 2041. Jednogłośnie przyjęto
też program „Kępińska Karta Seniora”.
Podjęto także kolejne decyzje w sprawie
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych z terenu
gminy Kępno w ośmioletnie szkoły podstawowe.
O „Wodociągach” rozmowy
ciąg dalszy...
Podczas obrad radny Ireneusz Czechlowski poprosił o ponowne wyjaśnienie sprawy dotyczącej niedawnego
zanieczyszczenia sieci wodociągowej w
Myjomicach. Radny pytał, czy spółka
„Wodociągi Kępińskie” poczyniła odpowiednie kroki, aby w przyszłości nie
doszło do kolejnych zanieczyszczeń. Kierownik laboratorium Grzegorz Kasperek przypomniał, że do zanieczyszczenia
doszło przez dopływ substancji organicznych, biogennych do sieci instalacji
wodociągowej. – Jeśli chodzi o źródło
zanieczyszczenia, jesteśmy na etapie postępowania celem wyjaśnienia. Nie było
zanieczyszczenia na studni ujęciowej i
na filtrach, więc źródło zanieczyszczenia
musi być gdzieś na sieci wodociągowej.
Są prowadzone kontrole posesji, czy nie
powtarza się sytuacja z poprzedniego
roku i nie ma kolejnych nielegalnych
podłączeń do sieci. Na chwilę obecną
nie zidentyfikowaliśmy takiego przypadku. Możliwe jest więc zanieczyszczenie
przez wysoki poziom wód gruntowych i
mikropęknięcie na sieci. Przeprowadziliśmy inspekcję Stacji Uzdatniania Wody,
prowadzimy badania – poinformował.
– Obecnie woda jest czysta. Minimalnie
chlorujemy wodę z uwagi na wysoki po-

ziom wód gruntowych, aby zapobiec ponownemu zanieczyszczeniu – wyjaśnił.
Burmistrz Piotr Psikus podkreślił,
że nie jest to odosobniony przypadek, a
podobne sytuacje mają miejsce również
w innych miejscowościach. - Takie przypadki zdarzały się, zdarzają i zdarzać
będą. Trzeba natomiast zrobić wszystko,
żeby móc jak najszybciej reagować i tak
było w przypadku zdarzenia w Myjomicach – zaznaczył.
„Obecny Zarząd nie jest
partnerem do rozmów”
Ważnym tematem podczas obrad
była kwestia współpracy pomiędzy Gminą Kępno a jednostką OSP Kępno. Kilka dni wcześniej odbyło się spotkanie
radnych z przedstawicielami wszystkich
jednostek OSP z terenu gminy, podczas
którego omówiono współpracę Gminy z
jednostkami i zastanawiano się nad źródłem problemów w kontaktach z grupą
strażaków z OSP Kępno. – Przedstawiciele wszystkich pozostałych 9 jednostek
zadali kłam twierdzeniom, że Gmina nie
potrafi porozumieć się ze strażakami,
mówiąc jednoznacznie o bardzo dobrej
współpracy z nami – mówił P. Psikus.
– Ta droga nie jest usłana różami, bo
kłócimy się, sprzeczamy i dyskutujemy,
ale zawsze dochodzimy do wspólnych
wniosków, które służą poprawie bezpieczeństwa. Wypowiedzi prezesa OSP
Kępno w żaden sposób nie potwierdziły
się, bo wszyscy obecni na spotkaniu doszli do wniosku, że ten pan zapominał w
piątym zdaniu, co mówił w pierwszym i
sam się gubił w kłamstwach, które głosił. Dla mnie obecny Zarząd OSP Kępno
nie jest partnerem do rozmów – przyznał
burmistrz. Podkreślił też, że w jednostce
tej są również druhowie, którzy chcą dbać
o bezpieczeństwo mieszkańców i sami
przychodzą do Gminy np. z prośbą o zakup samochodu.
Samochód warunkiem
bezpieczeństwa mieszkańców
Radni zadeklarowali pełne poparcie
dla działań burmistrza i wyrazili stanowisko, że pozyskane pieniądze powinny
zostać wykorzystane na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 17 października 2017 r. zmarł

Śp.

FRANCISZEK JAŃSKI

wieloletni sołtys Osin, działacz społeczny;
oddany w szczególności swojej miejscowości i ludziom,
odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi RP
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim zmarłego składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak
Radni Rady Miejskiej w Kępnie.

dla jednostki OSP Kępno, ponieważ
najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców i sprawność działania
strażaków. – Wzbogacenie jednostki w
sprzęt jest niezbędne, ponieważ chodzi
o zdrowie i życie mieszkańców. Poza tym
niech te niełatwe starania o pozyskanie
środków nie pójdą na marne i pieniądze
zostaną odpowiednio wykorzystane. Nie
możemy też oceniać wszystkich jedną
miarą, bo to, że część druhów wyłamuje
się i ma inne zdanie, nie znaczy, że cała
OSP Kępno jest zła – stwierdził radny
Krzysztof Dąbrowski. – Wysiłek był
ogromny, aby nie zabrano przyznanych
pieniędzy. Ten samochód ma służyć
mieszkańcom, a nie panu Błażejewskiemu i paru innym. Nieważny dla mnie jest
Zarząd OSP Kępno, ale mieszkańcy i ci
druhowie, którym leży na sercu dobro
innych ludzi, jednostki i współpraca z samorządem – przyznał burmistrz.
Należy wyjaśnić sprawy
majątkowe
Radni wyrazili także jednogłośne
poparcie dla działań burmistrza w konsekwentnym dochodzeniu do wyjaśnienia
i rozwiązania spraw majątkowych oraz
kwestii użytkowania gruntów gminnych
przez podmioty, które nie mają stosownej
dokumentacji. – Śmiem twierdzić, że w tej
kadencji samorządu nie uzyskamy wyjaśnienia spraw podnajmowania gruntów
gminnych i czerpania z tego przez OSP
Kępno korzyści finansowych. Sprawa będzie musiała odbyć się przed sądem, procedura jest już na etapie przygotowania wezwań przedsądowych – wyjaśnił burmistrz.
Radny K. Dąbrowski zasugerował,
aby przy najbliższej okazji powrócić
do rozmowy z druhami OSP Kępno na
temat propozycji rozdzielenia siedziby
jednostki na dwie lokalizacje – muzealną
i bojową. – Nie chodzi o decyzję, że już
to budujemy, ale tylko o zwykłą dyskusję.
Ta rozmowa już była, ale ktoś ją przekształcił, że my już podjęliśmy decyzję
– to jest nieprawda. Myślę, że warto do
tego wrócić – mówił radny. – Para idzie w
gwizdek, jeśli chodzi o dalsze angażowanie się w sprawy OSP Kępno, w budowę
czegokolwiek. Mamy tyle spraw, że nie
chcę marnować czasu na poświęcanie
się i daremne rozmowy. Póki nie będzie
zmiany w Zarządzie, nie widzę szans na
podejmowanie dalszych, merytorycznych
dyskusji. Trudno dyskutować z kimś,
kto „wszystko wie lepiej”. Skupiłem się
na tym, aby doprowadzić do kupna samochodu i to staje się faktem, a dalsze
decyzje uzależniam od zmiany Zarządu
albo totalnej zmiany filozofii i myślenia
obecnego Zarządu – skwitował P. Psikus.
Zaznaczył także, że teren, na którym
znajduje się jednostka OSP Kępno, nadal
ma być przeznaczony pod jej działalność.
– Informowanie radnych, że „on słyszał,
że tam ma być centrum handlowe”, odbieram pustym śmiechem. To jest hipokryzja czystej krwi i traktowanie ludzi
jak małych przedszkolaków, nie licząc się
z tym, że trzeba być odpowiedzialnym za
wypowiadane słowa – dodał włodarz gminy. – W moim przekonaniu musi dojść do
zmiany Zarządu OSP Kępno. Z obecnym
nie widzę możliwości współpracy. Druhowie z tej jednostki podczas najbliższego zebrania powinni przemyśleć sprawę zmian
w Zarządzie – podsumował.
KR

Inwestycje drogowe w gminie Kępno

Praca na drogach wre

Trwa przebudowa ul. Poniatowskiego w Kępnie. Zadanie obejmuje
wykonanie jezdni asfaltowej ul. Poniatowskiego o długości 81,5 m wraz
z budową chodników z kostki brukowej i z płyt betonowych, przebudowę
zjazdów do posesji, wymianę istniejącego wodociągu wraz z przyłączami,
budowę sieci ciepłowniczej wraz z
przyłączami, rozdzielenie kanalizacji
ogólnospławnej polegającą na budowie kanalizacji deszczowej wraz z
przyłączami oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą robót jest firma „Elektromex”
Sp. z o.o. z Kępna. Wartość kontraktu
wynosi 952.000 zł brutto. Termin realizacji zadania to 15 grudnia br.
Dobiega końca budowa drogi nr
G859699 i G859701 w Rzetni. Zadanie
obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej
drogi w Rzetni o długości 650 m oraz
kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. Generalnym wykonawcą robót
jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Kępna. Wartość
kontraktu wynosi 983.707,96 zł brutto.
Zadanie ma zakończyć się do 3 listopada br. Zadanie to jest dofinansowane ze środków budżetu Województwa
Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja wyniosła 96.875 zł.
Rozpoczęto prace budowlane
związane z wykonaniem lodowiska
w Kępnie. Lodowisko wykonywane
jest przez firmę „ALLES COOL” Sp.
z o.o. Termin wykonania zadania inwestycyjnego to 30 listopada br.
Trwają prace przy budowie oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej w Świbie. Inwestycja
wykonywana jest przez Kępińskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu i Usług „PBK”, jako rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Świbie w ramach zadania pn. „Budowa oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie”. Termin wykonania
zadania inwestycyjnego sięga 28 lutego 2018 r. Wartość inwestycji wynosi
1.766.280 zł.
Gmina Kępno finalizuje inwestycję w Ostrówcu. Podpisana została umowa na zadanie pn. „Budowa
i zakup wyposażenia remizy OSP
Ostrówiec-Myjomice”. Ze względu na
kosztowność inwestycji, była ona rozłożona na etapy i trwała od poprzedniej kadencji samorządu. Wykonawcą
ostatniego etapu jest firma „KAWALER” z Ostrzeszowa. Roboty polegają
na wykonaniu posadzek, tynków oraz
sufitu podwieszanego w części budynku, rozprowadzeniu instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania oraz
wykonaniu instalacji oświetleniowej.
Termin realizacji zadania upływa
30 czerwca 2018 r. Wartość zadania
zamyka się w kwocie 114.171,68 zł.

Gmina Kępno podpisała także
umowę na wykonanie zadania „Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno”
– „Budynek szatniowy oraz plac
zabaw w miejscowości Krążkowy w
ramach działania wsparcia obszarów
wiejskich ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Zadanie
zostanie wykonane do 31 maja 2018 r.
Wykonawcą jest kępińska korporacja
„BUDONIS”. Całość zadania będzie
kosztowała 550.000 zł. Gmina Kępno
pozyskała na ten cel dotację w wysokości 339.433 zł.
Kolejna podpisana umowa to
realizacja zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie gminy Kępno.
Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Kępnie”. Wykonawcą będzie firma
„MULTI SET” z Ostrowa Wielkopolskiego. Termin realizacji mija
14 grudnia br. Wartość zadania to
226.927,62 zł. Zadanie dofinansowane
ze środków funduszu Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Została też podpisana umowa na
zadanie pn. „Remont nawierzchni
boiska sportowego w Kierznie”. Wykonawcą jest firma „JACEK” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław
Osełkowski z Łodzi. Wartość oferty
wynosi 68.800 zł.
Dokonano wyboru wykonawcy
utwardzenia terenu przed Domem
Ludowym w Rzetni. Przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy firmą „Artur Maciejewski Firma
Produkcyjno-Handlowo-Usługowa”.
Zadanie kosztować będzie 77.600 zł.
Inwestycja ma zakończyć się do 15
grudnia br.
Odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania pn. „Budowa sali
gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr
1 w Kępnie”. W ramach zadania zostanie zbudowana sala gimnastyczna o wymiarach 12,154x24,05 m z
zapleczem sanitarnym oraz bisko ze
sztuczną trawą o wymiarach 24x44m.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
„KiK” z Ostrzeszowa. Wartość oferty
3.347.203,54 zł. Termin realizacji to
wrzesień 2018 r. To zadanie również
jest dofinansowane ze środków funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Obecnie na realizację zadania brakuje
około 400.000 zł.
Oprac. KR
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30 października br. odbyło się spotkanie w starostwie z przedstawicielem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu w sprawie organizacji Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w marcu 2018 roku

Już dziś myślą o „Wyklętych”

W gabinecie starosty Witolda
Jankowskiego w obecności naczelnika wydziału promocji Marcina
Wiśniewskiego odbyło się robocze
spotkanie z Iwoną Chowańską, pracującą na stanowisku do spraw poszukiwań i identyfikacji Instytutu
Pamięci Narodowej we Wrocławiu
w sprawie organizacji Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w powiecie kępińskim. W trakcie
zebrania padły różne propozycje oddania hołdu żołnierzom walczącym
w naszym regionie z komunistycznym aparatem represji, m.in. zorganizowanie rekonstrukcji zdobycia
kępińskiego Urzędu Bezpieczeństwa
w 1945 r. przez partyzantów Franciszka Olszówki „Otta”. Inną propozycją jest wybicie pamiątkowego
ryngrafu, który nosili partyzanci z
oddziału sierż. Jana Gonery „Śmiałego” w naszym powiecie, a przedstawiającym Matkę Boską Karmiącą.
We wspomnianym oddziale walczyli
m.in. Stanisław Gibek „Piekarz”,
Ludwik Statkiewicz „Mech”, Leon

Powroźnik „Dawid”, Edward Hys
„Jodła”, Jan Idziak „Mrugała”, Wacław Antoniak „Wierzba” i Mieczysław Kokot „Świstak”. Większość z
nich została skazana w 1947 r. na karę
śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu. Ryngraf po uzgod-

nieniach proceduralnych może być
wykonany w formie przypinki oraz
większy dla osób, które w sposób
szczególny dbają o pamięć i uczczenie żołnierzy niezłomnych z naszego
powiatu.
m

Rozmowy u starosty na temat organizacji święta Żołnierzy
Wyklętych upłynęły w konstruktywnej atmosferze

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT?
Przyjdź do Urzędu Skarbowego, a dowiesz się więcej

Wtorki z JPK_VAT
Szkolenia dla podatników
w kępińskim urzędzie skarbowym

W każdym urzędzie skarbowym
w listopadowe wtorki będzie można
uzyskać pomoc i porady z zakresu
Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja
skierowana jest w szczególności do
mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona
podmiotów objętych obowiązkiem
wysyłania JPK_VAT.
W każdy wtorek listopada o
godz. 13:00 w Urzędzie Skarbowym
w Kępnie będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie
można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć
błędów w jego przygotowaniu. W
powiecie kępińskim dotyczy to ponad 2.400 przedsiębiorców. Szczegółowe informacje organizacyjne będą
udzielane w Urzędzie Skarbowym.
***
JPK_VAT to zestaw informacji o
zakupach i sprzedaży, który wynika

z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są
pobierane bezpośrednio z systemów
finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie
i formacie, do 25. dnia miesiąca za
miesiąc poprzedni.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln
mikroprzedsiębiorców dołączy do
grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT
(czyli rejestr sprzedaży i zakupów
VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi
jako JPK_VAT.
Ci z nich, którzy zdecydują się na
przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017),
będą mogli liczyć na szybszy zwrot
VAT (czas oczekiwania zostanie im
skrócony z 60 do 25 dni). Więcej na
www.jpk.mf.gov.pl
Oprac. m

Rozstrzygnięto V Powiatowy Konkurs Piosenki

„Wszyscy pięknie dziś ubrani, uśmiechnięci, uczesani,
Dzień ten w sercach nam zostanie, bo dziś będzie pasowanie” - tak zaśpiewały dzieci z Przedszkola w Świbie w
dniu pasowania na przedszkolaka

Kępińskie talenty śpiewacze
31 osób wystąpiło w tegorocznym wielkim finale V Powiatowego
Konkursu Piosenki, który odbył się
w niedzielę, 29 października. Dzień
wcześniej wszyscy skorzystali z
warsztatów muzycznych, które poprowadził Grzegorz Wilk.
Areną muzycznych zmagań było
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Kępnie. W tegorocznych elimina-

cjach konkursu wystartowało blisko
90 osób.
Wyłonionych finalistów oceniało
jury w składzie: Izabela Frankowska-Grabarczyk (była solistka operowa), Longina Maryniak (absolwentka Wrocławskiej Szkoły Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej), Jarosław
Paprocki (menadżer zespołu De
Mono i gitarzysta zespołu Magma),

Jury ogłasza werdykt
konkursowy

oraz gwiazda programu „Jaka to melodia” i „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” - Grzegorz Wilk.
Atrakcyjne nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Kępnie
wręczali zwycięzcom przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego - Stanisław Baliński i wicestarosta kępiński - Grażyna Jany.
W kategorii klas IV-VI Szkół
Podstawowych zwyciężyła Marta
Idzikowska. Kolejne miejsca zajęły:
Lena Czekała i Julia Leśniarek. W
kategorii klas I-III zwyciężyła Maja
Skąpska, drugie miejsce zdobyła
Milena Dyla, a trzecie Agata Jerczyńska. Wśród szkół gimnazjalnych
zwyciężył Filip Solecki, drugiego
miejsca nie przyznano, a trzecie zajęła Julia Jokiel. W kategorii szkoły
ponadgimnazjalne triumfował Paweł
Maryniak. Kolejne miejsca zajęły
Zuzanna Bonczol i Cecylia Szymala. Konkurs zorganizawał Wydział
Zarządzania Projektami i Promocji
Powiatu Starostwa Powiatowego w
Kępnie.
Oprac. m

Pasowanie na przedszkolaka
20 października 2017 r. w Przedszkolu w Świbie odbyła się bardzo
ważna uroczystość dla wszystkich
dzieci – pasowanie na przedszkolaka, przygotowane pod kierunkiem
Izabeli Długowskiej–Hanas. - My
jesteśmy przedszkolaki, maluszki
kochane. Zapraszamy wszystkich na
nasze pasowanie. Lecz sobie nie myślcie, że to będą cuda. My sami nie
wiemy czy nam się to uda - takimi
słowami i piosenką dzieci powitały
dyrektor – Izabelę Ambrozik oraz
przybyłych gości.
Podczas uroczystości pasowania dzieci swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze czują się w
przedszkolu. Odświętny strój, a także
wystrój sali podkreśliły doniosłość
wydarzenia. Przedszkolaki przedstawiły program artystyczny: piosenki,

wiersze i tańce, których nauczyły się
do tej pory. W dalszej części dzieci
głośno powtórzyły słowa ślubowania:
Przyrzekamy: być od dziś przedszkolakami, nie grymasić i nie szlochać,
zawsze swoje panie kochać, grzecznie bawić się i fikać, w mig zajadać
z talerzyka, nauczymy się dziękować,
i porządnie się zachować, od dziś
zawsze być zuchami i dobrymi kolegami. Następnie rozpoczęła się ceremonia pasowania. Dyrektor przedszkola kładła na ramieniu każdego
dziecka wielką kredkę i nadawała mu
miano przedszkolaka. Na pamiątkę
tej ważnej chwili każdy przedszkolak
otrzymał piękny dyplom oraz słodkie upominki. Na koniec wykonano
pamiątkowe zdjęcia. Uroczystość
zakończyła się wspólnymi zabawami.
Oprac. m
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Historia

informacje
Nad Polską przeszedł kolejny orkan

Książka Dobrosławy Guci Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841−1909 to cenne i ciekawe źródło do poznania historii edukacji Wielkopolan

Orkan „Grzegorz” „MARCINKOWSKIEGO SYNY”
łaskawy dla naszego regionu

W miniony weekend nad Polską
przeszedł kolejny orkan – tym razem o imieniu Grzegorz – który w
wielu miejscach wyrządził ogromne
szkody. Dwie osoby nie żyją (w województwie zachodniopomorskim i
opolskim), a 16 osób jest rannych (w
tym strażacy). Służby ratownicze w
kraju interweniowały prawie 8.000
razy.
Na szczęście tym razem w powiecie kępińskim wiatr, mimo swej
siły, nie spowodował wielu szkód.
Strażacy z regionu mieli zaledwie
kilkanaście interwencji, które dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów. - Tym razem skala znisz-

interwencji było w województwach:
dolnośląskim (ponad 1.700), śląskim
(1.200) i małopolskim (900). Sporo interwencji odnotowano także w
województwach:
wielkopolskim,
zachodniopomorskim, opolskim i
warmińsko-mazurskim (289). Wielu
mieszkańców nie miało również dostępu do prądu, jednak służby energetyczne przywróciły już zasilanie.
Premier Beata Szydło i minister
Mariusz Błaszczak podziękowali
strażakom, policjantom oraz służbom
medycznym i energetycznym. - Po
wichurach, które przeszły nad Polską, służby, m.in. straż, policja i ratownicy, po raz kolejny pokazały, że

W powiecie kępińskim strażacy
interweniowali 13 razy

czeń bardzo mała w porównaniu
do poprzedniej wichury. Na terenie
powiatu miało miejsce tylko kilkanaście zdarzeń i tylko dwa z nich
dotyczyły budynków mieszkalnych
– mówił rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Jarosław Kucharzak.
Pierwsze zgłoszenie wpłynęło 29
października br., o godz. 6.58, z Taboru Małego. Pozostałe docierały w kilkuminutowych bądź kilkogodzinnych
odstępach. Ostatnie tego dnia było
zgłoszenie dotyczące zerwanej linii
energetycznej w Świbie, które wpłynęło o godz. 14.51. Do jeszcze jednej
akcji w Aniołce Drugiej – strażacy zostali zadysponowani w poniedziałek,
o godz. 13.11. Strażacy – z PSP oraz
strażacy-ochotnicy – interweniowali
w sumie 13 razy. 9 zgłoszeń dotyczyło połamanych konarów lub powalonych drzew, często blokujących drogi,
2 – niewielkich uszkodzeń dachów na
budynkach. Strażacy byli też dysponowani do uprzątnięcia rozrzuconych
płyt styropianowych na ul. Wrocławskiej w Kępnie oraz zabezpieczenia
urwanej sygnalizacji świetlnej na ul.
Broniewskiego w Kępnie.
Sytuacja wyglądała gorzej w
innych częściach kraju. Najwięcej

Polacy cały czas mogą na nie liczyć.
Wtedy, kiedy jest trudna sytuacja,
od razu są na miejscu – podkreśliła
premier.
Podczas wichur w całej Polsce
uszkodzonych zostało 1.117 budynków, w tym blisko 900 mieszkalnych.
W akcje na terenie całego kraju zaangażowanych było ponad 43.000
strażaków PSP i OSP. – Dziękuję za
ich ofiarność i zaangażowanie podczas niesienia pomocy poszkodowanym. Zwłaszcza, że w działaniach
rannych zostało sześciu strażaków.
Wszyscy są w stanie stabilnym, ich
życie nie jest zagrożone – zaznaczył
M. Błaszczak. Działania strażaków
polegały przede wszystkim na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z
powalonych drzew, zabezpieczaniu
uszkodzonych dachów budynków
oraz awaryjnym zasilaniu agregatami
prądotwórczymi różnych obiektów.
W Wielkopolsce straż pożarna
odnotowała 532 interwencje. Wiatr
uszkodził 78 budynków mieszkalnych i 19 gospodarczych. Orkan
„Grzegorz” największe starty spowodował w powiatach: poznańskim,
ostrowskim, szamotulskim, nowotomyskim, leszczyńskim i czarnkowsko-trzcianeckim.
Oprac. KR
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Towarzystwo Naukowej Pomocy
dla Młodzieży Męskiej Wielkopolski
założone w 1841 roku m. in. przez
Karola Marcinkowskiego to jedna z
najważniejszych polskich instytucji
w pruskim zaborze. Funkcjonowała
sprawnie nadal w Drugiej Rzeczypospolitej, aż do wybuchu wojny. Statutowym zadaniem tej organizacji było
gromadzenie funduszy na pomoc finansową dla uczącej się i studiującej
polskiej młodzieży z niezamożnych
rodzin. Dzięki prężności i zaangażowaniu setek poznańskich i lokalnych
działaczy towarzystwa oraz ofiarności zamożnych warstw społeczeństwa
(ziemiaństwa, duchowieństwa, mieszczaństwa, inteligencji) program stypendialny umożliwiał tysiącom młodych ludzi zdobycie wykształcenia.
Pomógł, wbrew wysiłkom zaborcy,
w ukształtowaniu się silnej warstwy
polskiej inteligencji, która stawiała
skuteczny opór germanizacji, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
zapewniła sprawne funkcjonowanie
państwa. Wśród autorów sukcesu pomocy stypendialnej byli Karol Marcinkowski (od 1866 roku Towarzystwo
nosiło jego imię), Hipolit Cegielski,
Gustaw Potworowski, Maciej Mielżyński i wielu, wielu innych. Towarzystwo (jego statut i formy działania)
stanowiło wzór dla podobnych organizacji w Chełmnie (Towarzystwo
Pomocy Naukowej dla Prus Zachodnich), na Śląsku, a także wśród Polaków w Westfalii i Nadrenii. A w 1871
roku powstała bliźniacza instytucja:
Towarzystwo Naukowej Pomocy dla
Dziewcząt Polskich w Wielkim Księstwie Poznańskim.
Wśród działaczy Komitetu Powiatowego w Kępnie (podaję za W. Jakóbczykiem) było wiele osób do dziś
powszechnie tu znanych. W 1910 roku
prezesem Komitetu był Józef Daszkiewicz (właściciel majątku Olszowa
I), sekretarzem − kępiński lekarz dr
Józef Trzciński. A w 1935 roku na czele Komitetu Powiatowego stał ksiądz
Stanisław Hundt z Baranowa, skarbnikiem był kępiński proboszcz Ignacy
Nowacki.
Archiwum Towarzystwa zostało zniszczone w czasie drugiej wojny
światowej. Zachowane archiwalia dotyczące działalności TNP są rozproszone w Archiwum Państwowym w
Poznaniu, w Bibliotece Raczyńskich,
w Muzeum Regionalnym w Miechowie i w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie.
Ukazała się właśnie książka Dobrosławy Guci Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola
Marcinkowskiego 1841−1909 (koedycja Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”).
Podstawą dzieła są publikowane
przez Dyrekcję TPN wykazy imienne
stypendystów, rozproszone w kilku bibliotekach i archiwach. Nie odnaleziono kompletu tych spisów, więc autorka
uzupełniła je danymi zebranymi w archiwach. Niektóre oryginalne „Wykazy” publikowały tylko zbiorcze dane,
bez podawania nazwisk stypendystów.
Dobrosława Gucia odtworzyła spis
5252 osób. Podane są tu też informacje
(z pierwotnych wykazów) o miejscu
urodzenia (lub miejscu zamieszkania),
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czasem o zawodzie ojca, szkole, uczelni, wysokości i rodzaju pomocy finansowej, a w rubryce „uwagi” często zamieszczano dodatkowe wiadomości.
Autorka szacuje rzeczywistą liczbę
stypendystów na 10 000 osób.
TNP, oprócz stypendiów, udzielało nieoprocentowane pożyczki, w niektórych okresach zapewniało pomoc
rzeczową, prowadziło alumnaty (odpowiednik późniejszych burs, internatów). Stypendium można było uzyskać
na naukę w gimnazjum, seminarium
nauczycielskim i dalsze studia. Wspierano też finansowo chłopców uczących

Okładka recenzowanej książki

się zawodu (od ceglarstwa po browarnictwo), finansowano praktyki pocztowe, handlowe oraz rolnicze odbywane
we wzorowych majątkach. Młody
rzemieślnik mógł liczyć na wsparcie
w nauce i sfinansowanie egzaminu
na werkmistrza (majstra, mistrza w
zawodzie). Np. Lucjan Hubert z Mikorzyna w 1905 roku uczył się stolarstwa
w Norymberdze.
Stypendyści byli kontrolowani, z
reguły w szkołach ich opiekunem i doradcą był nauczyciel Polak. Brak postępów w nauce groził wstrzymaniem
lub odebraniem stypendium.
Już pobieżna lektura książki Dobrosławy Guci pozwala odnaleźć kilkudziesięciu stypendystów pochodzących z ziemi kępińskiej.
W latach czterdziestych XIX
wieku Towarzystwo intensywnie
wspierało naukę w seminariach nauczycielskich. Stypendia na naukę
np. w seminarium nauczycielskim w
Paradyżu otrzymywali: Józef Firek z
Kępna, Zenon Dutkiewicz z Mikorzyna i Walenty Kempa z Kępna. W tym
samym czasie stypendysta Wincenty
Hadryś z Siemianic uczył się na nauczyciela elementarnego w Paradyżu
i Trzemesznie. Absolwentem paradyskiej szkoły z roku 1873 był też Władysław Polakowski z Mroczenia.
W seminarium nauczycielskim w
Poznaniu w latach 1842−1846 naukę
pobierał stypendysta Tomasz Sobotta z Baranowa. W latach 1857−1858
uczył się tamże Julian Bassalik (ur.
w Wodzicznej). Przyznano mu sty-

pendium w wysokości 18 talarów, 10
srebrnych groszy. Zapis archiwalny
informuje, że Bassalik „złożył popis
na nauczyciela elementarnego”. W latach sześćdziesiątych seminarium to
ukończył Konrad Bassalik urodzony
w Trzcinicy, Ignacy Droszcz z Siemianic, Franciszek Ginter z Kępna i Józef
Zawada z Łęki Mroczeńskiej.
Równie często Towarzystwo
wspomagało naukę w gimnazjach.
Onufry Śpikowski, syn kępińskiego krawca, dzięki pomocy finansowej Towarzystwa uczył się (w latach
1900−1906) w gimnazjum kępińskim
i Gimnazjum św. Marii Magdaleny w
Poznaniu, tu zdał egzamin dojrzałości. Stypendysta Józef Banz z Baranowa pobierał naukę w progimnazjum
w Kępnie (1908−1909). Stanisław
Kasprzak (ur. w Opatowie), uczeń
(1904−1909) progimnazjum i gimnazjum kępińskiego kontynuował naukę
w Ostrowie.
Dzięki pomocy finansowej Towarzystwa Antoni Leja z Kępna
studiował medycynę we Wrocławiu
(1884−1887). Antoni Gregorowicz (ur.
w Rzetni) był stypendystą jako uczeń
gimnazjum w Ostrowie (1894−1896) i
student prawa w Berlinie (1898−1900).
Przyznano mu 980 marek stypendium.
Kilka lat później Julian Witkowski z
Kępna dzięki pożyczce w wysokości
500 marek uczył się farmacji na uniwersytecie we Wrocławiu. Jan Jasiński z Kępna studiował prawo w latach
1907−1909. Bolesław Nowacki (ur. w
Rakowie) kształcił się na agronoma
od 1903 do1905 roku na uniwersytecie w Halle. Tomasz Piątkowski (ur.
w Baranowie) rozpoczął naukę w progimnazjum w Kępnie, kontynuował
w gimnazjum w Ostrowie. Studiował
później teologię na uniwersytecie w
Wuerzburgu.
Przez początkowe dwadzieścia
pięć lat istnienia Towarzystwo zebrało
ponad dwieście dwadzieścia tysięcy
talarów, pomocy finansowej udzielono
2193 osobom. W 1891 roku liczba stypendystów przekroczyła 4300. Około
tysiąca z nich wykształciło się na nauczycieli elementarnych. W Poznaniu
uroczyście obchodzono pięćdziesiątą
rocznicę powstania Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego. Na uroczystości w Teatrze
Polskim, 21 kwietnia 1891 roku, w
imieniu najmłodszej generacji stypendystów przemawiał berliński akademik Władysław Rabski, urodzony
w Kępnie w 1865 roku, syn Maurycego, sędziego powiatowego i Wiktorii z Korytkowskich. Przyszły znany
dziennikarz, pisarz, działacz polityczny powiedział wówczas m. in. (cytuję
za prof. Molikiem): „My, Marcinkowskiego syny nie zawiedziemy pokładanych w nas nadziei, zawsze będziemy
bronić jego ideałów oraz pracować nad
materialnymi i etycznymi podwalinami narodu”.
Piotr Kokociński

Literatura przedmiotu:
- Baszko Agnieszka, Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt Polskich w Wielkim
Księstwie Poznańskim w latach 1871-1918, [w:] „Studia Historica Slavo-Germanica”,
T. 26 (2004/2005), s. 99-141.
- Hellwig Jan, Rola Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego w awansie
społeczno-zawodowym młodzieży polskiej, Poznań 1994.
- Jakóbczyk Witold, Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce 1841-1939, Poznań 1985.
- Molik Witold, Z dziejów kultu najwybitniejszego Wielkopolanina : starania o pomnik
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, [w:] „Kronika Miasta Poznania”. R. 1996, nr 3, s. 121-142.
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Kępiński Klub „Amazonki” 26 października obchodził 15-lecie swojej działalności. Spotkanie w Hali Widowiskowo-Sportowej KOSiR zgromadziło Amazonki, ich rodziny, przyjaciół, sprzymierzeńców, sponsorów oraz przedstawicieli wielu instytucji i administracji
samorządowej. Wieczór uświetnił recital Edyty Geppert, która swoimi przebojami zachwyciła publiczność. Uroczystość współfinansowała Gmina Kępno

Wyróżniony Zarząd stowarzyszenia
kepińskich Amazonek

Wszyscy jesteśmy aniołami
z jednym skrzydłem…
...życie jest nieprzewidywalne,
ale właśnie ten fakt sprawia, że jest
piękne – powiedziała jedna z kępińskich Amazonek, bohaterka książki
zatytułowanej „A jednak jestem...”.
Jeszcze nie tak niedawno w naszym
mieście nikt nie słyszał o wspieraniu kobiet po przebytej chorobie nowotworowe piersi, a dziś rzadko kto
nie zna Stowarzyszenia Kępiński
Klub „Amazonki”. Jak to się stało,
że sytuacja tak dynamicznie uległa
zmianie? Otóż uległa i to za sprawą
kilku aktywnych i oddanych sprawie
kobiet, wśród których możemy wymienić prezesa stowarzyszenia Danutę Szpakowską. I to właśnie ona
podczas jubileuszu przypomniała zebranym, co udało się osiągnąć Amazonkom przez 15 lat ich działalności
-Stanowimy wspólnotę – mówiła,
witając Amazonki, ich rodziny i gości - w której można znaleźć wsparcie, nadzieję, radę, doznać poczucia
godności i własnej wartości oraz
przekonać się, że w grupie łatwiej
zmagać się i radzić sobie z chorobą.
Warto pamiętać, że właśnie przyjaźń, wzajemne zrozumienie i chęć
pomagania sobie nawzajem to podstawy naszego działania. W ciągu
15 lat zrealizowałyśmy wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę
sprawności fizycznej i psychicznej
kobiet.
Uroczystości jubileuszowe prowadziła Joanna Kaczorowska, która
w imieniu organizatorów powitała
przybyłych. Na spotkanie przybyli
m.in. wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, Łucja Werblińska,
Piotr Psikus – burmistrz miasta i
gminy Kępno, Artur Kosakiewicz
- zastępca burmistrza miasta i gminy

Kępno, Andrzej Stachowiak - przewodniczący Rady Miejskiej, Witold
Jankowski – starosta kępiński, Grażyna Jany - wicestarosta kępiński,
Stanisław Baliński – przewodniczący Rady Powiatu. Na jubileusz przybyli również przedstawiciele władz
wojewódzkich oraz parlamentarzyści: Łukasz Mikołajczyk - senator
RP, Marlena Maląg – wicewojewoda
wielkopolski, Krzysztof Grabowski
- wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Karol Kozan – rad-

Zarząd Amazonek wyróżnił najbardziej aktywne
osoby współpracujące z kępińskim klubem

ny Sejmiku Wielkopolskiego oraz
przedstawiciele biur poselskich Andżeliki Możdżanowskiej i Bożeny
Henczycy oraz europosła Andrzeja
Grzyba. Ważną grupę gości stanowili lekarze, którzy wspierają zdrowie
Amazonek: dr n.med. Dariusz Godlewski i dr n.med. Grzegorz Świątkowski oraz lek.med. Małgorzata
Diabełek-Maciaś.
Bez wątpienia atmosferę spotkania stworzył spot „Kępińskie Amazonki”, który w części wstępnej,
wykorzystując zdjęcia, przedstawił

Na uroczystość przybyło wielu zacnych
gości z powiatu i województwa
Fot. Maciej Szpakowski / FotoMM

dziewczyny z kępińskiego Klubu w
różnych sytuacjach zdrowienia. Fotografie opatrzono trafnym komentarzem, który podkreślał, że są wspaniałymi, silnymi kobietami, pełnymi
pozytywnej energii, ciepła, uśmiechu
i ufności. Wierzą w przyjaźń, liczą na
zrozumienie, marzą o szczęściu – oto
przesłanie pierwszej części spotu. W
drugiej autor filmu głos oddał samym
Amazonkom, które odpowiadały na
pozornie proste pytania, m.in. Jaką
kobietą byłaś przed chorobą? Co

czułaś, kiedy poznałaś diagnozę?
Co powiedziałabyś kobiecie, która
właśnie dowiedziała się, że ma raka
piersi? Jaką kobietą jesteś teraz?
Czy warto było przyjść do klubu?
Odpowiedzi wzruszały, uderzały w
nich szczerość i spontaniczność.
W zależności od własnych predyspozycji osobowościowych, kompetencji biograficznej, czynników
środowiskowych i wielu innych
Amazonki w obliczu zagrożenia
wybierają różne drogi: negację, bierność, ucieczkę, poszukiwanie sensu,
aktywność.
W Kępnie panie z Klubu Amazonek wybrały drogę działania, pokonywania przeszkód, inspirowania
i mobilizowania do twórczych poszukiwań. I właśnie ten fakt podkreślali
wszyscy, którzy podczas gali skierowali słowa uznania pod adresem
kępińskiego klubu. -Piętnaście lat
niestrudzonej pracy członkiń Stowarzyszenia przekłada się na ogromny
postęp w walce ze stereotypami i
uprzedzeniami dotyczącymi kobiet
po przebytej chorobie nowotworo-

wej piersi - mówił starosta kępiński
Witold Jankowski. - Dla osób, które
nie zetknęły się z tym problemem,
zwycięstwo nad stereotypami jest
mało uchwytne, warto więc podkreślać (…) zaangażowanie kępińskich Amazonek. Jest to działanie
nieocenione, (…) daje świadomość,
że kobiety z naszego otoczenia, które takiej pomocy mogą wymagać w
przyszłości, będą mogły skorzystać
z prężnie działającej sieci wsparcia.
Z kolei senator Zdzisław Mikołajczyk, przekazując Amazonkom
życzenia z okazji ich jubileuszu,
przywołał słynne słowa włoskiego salezjanina, dziennikarza i pedagoga, Bruno Ferrero, który powiedział: Wszyscy jesteśmy aniołami
z jednym skrzydłem/ możemy latać
wtedy, gdy obejmujemy drugiego
człowieka. W ten sposób parlamentarzysta zwrócił uwagę na potrzebę
pomagania innym.
Wiele ciepłych słów padło też ze
strony władz gminy. Burmistrz Piotr
Psikus wyraził przekonanie, że kępińskie Amazonki doskonale wiedzą,
jak zagospodarować czas i jak wypełnić go radością. Przekazał klubowi
bon finansowy, który – jak podkreślił – ma rozpocząć przygotowania
do nowej wycieczki krajoznawczej z
rehabilitacją w tle.
Podczas spotkania nie obyło się
i bez podziękowań. Naszym zadaniem - podkreślała prezes Danuta Szpakowska – są też działania
związane z profilaktyką i ochroną
zdrowia, podjęłyśmy wiele działań,
w ramach projektów realizowanych
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej, Gminy Kępno
oraz Starostwa Powiatowego w Kępnie Pozyskane środki w znacznym
stopniu przyczyniły się do poprawy
naszej kondycji zdrowotnej oraz podniesienia świadomości mieszkańców
powiatu kępińskiego w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Za
co bardzo dziękujemy.
Tego wieczoru wręczono też
szczególne odznaczenia. Kryszta-

łowy Łuk Amazonki za wieloletnią
działalność w ruchu Amazonek w
naszym regionie otrzymała Gabriela Patalas. Odznaczenie wręczała
Łucja Werblińska - wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.
Jubileuszowe uroczystości stały się
również okazją do podziękowań osobom, które wspierają i współpracują
z kępińskimi Amazonkami. Bursztynowy Łuk Amazonek z rąk Danuty Szpakowskiej otrzymali: Mariola
Lempert, dr Grażyna Włodarczyk,
dr fizjoterapii Justyna Hanuszkiewicz, dr n. med. Dariusz Godlewski,
Marian Kamiński i Tadeusz Szpakowski. Podkreślić należy, że w uroczystościach udział brały Amazonki
z Krotoszyna, Jarocina, Kalisza, Pleszewa, Ostrowa Wlkp. i Ostrzeszowa.
Zebrani oprócz życzeń i podziękowań w części oficjalnej wysłuchali
też kilku pieśni w wykonaniu chóru
„Jutrzenka” prowadzonego przez
Cecylię Płazę. Prowadząca na zakończenie zachęciła do obejrzenia
wystawy, gdzie prezentowano zdjęcia Amazonek z kalendarza, którego
motto brzmi: „Bądźmy razem… i
cieszmy się życiem”. - Kalendarz mówiła Joanna Kaczorowska - zawiera fotografie pokazujące, że
Amazonki są razem, co sprawia, że
łatwiej im przejść przez niepokój i
zagrożenia choroby. Każdy miesiąc
firmują cytaty, które pochodzą z
książki „A jednak jestem…” autorstwa Grażyny Gatner i Beaty Wylęgi
– Grygierzec. Rozdział IV zatytułowany „Amazonki w konfrontacji
z własną chorobą” zawiera wspomnienia kępińskich amazonek. I
właśnie ich życiowo dojrzałe słowa
stanowią sentencję każdego miesiąca. Są ciepłymi, pełnymi nadziei i
radości stwierdzeniami, które trafnie oddają charakter kalendarza.
Kępińskie Amazonki zdają się
mówić: Nie wypytuj Wiatru, dlaczego znajdujesz się tam, gdzie jesteś.
Nawet jeśli zostałeś przykryty warstwą cementu, rób wszystko, byś
mógł zapuścić korzenie i żyć. Masz
jakieś przeznaczenie. W Kępińskim
Klubie „Amazonki” odnajdziesz nie
tylko przeznaczenie, ale i rady, jak na
nowo zapuścić korzenie i pięknie żyć.
Grażyna Gatner

Na jubileuszu nie mogło zabraknąć
okolicznościowego tortu
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Turniej eliminacji strefowych do Mistrzostw Wielkopolski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu

Fot. KP PSP Kępno

Podpisano umowę o przyznanie dotacji celowej w wysokości 400.000 zł na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie

Nowy samochód
zawita do OSP Kępno

Strażacy rywalizowali na boisku
20 października br. w ratuszu została podpisana umowa o przyznanie
dotacji celowej w wysokości 400.000
zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kępnie. Umowa
została podpisana przez burmistrza
miasta i gminy Kępno Piotra Psikusa przy kontrasygnacie skarbnika
Jarosława Ciesielskiego oraz prezesa OSP Kępno Grzegorza Błażejewskiego przy kontrasygnacie skarbnika Stefana Grosska.
Na piątkowym spotkaniu prezes
OSP Kępno był nieobecny, dlatego
jednostkę reprezentowali: naczelnik
Jacek Samulski oraz zastępca naczelnika Przemysław Trąpczyński.
J. Samulski w imieniu wszystkich
druhów podziękował za pomoc finansową Gminy Kępno oraz za zaangażowanie w pozyskanie środków
w wysokości 400.000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. - Ten samochód będzie służyć do
ratowania życia ludzkiego i dobytku
mieszkańców gminy Kępno i powiatu kępińskiego. W imieniu wszystkich druhów chciałbym z całego
serca podziękować burmistrzowi –
mówił naczelnik.
P. Psikus wspomniał o staraniach,
które umożliwiły podpisanie umowy.
- To pierwszy taki duży zakup sprzętu bojowego dla OSP Kępno po kilku

latach przerwy. Samochód ten chceliśmy nabyć już wcześniej, ale koleje
losu spowodowały, że nam się to nie
udało. Po kilku latach pojawiła się
kolejna szansa, która została wykorzystana. W wyniku determinacji
oraz podjętych wszelkich działań,
to 400.000 zł, które zostało pozskane z KSRG, pozostało do dyspozycji
jednostki i samorząd, po wyjaśnieniu wszelkich spraw związanych
z możliwością podpisania umowy,
zabezpieczył kolejne środki. Dzisiejszą umową umożliwiamy finalizację
przetargu, czyli zakup samochodu.
Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez strażaków z OSP Kępno,
ale i społeczność ziemi kępińskiej.
Lepiej, aby taki samochd służył jedynie celom szkoleniowym, a nie gaśniczym czy ratowniczym, aby takich
wyjazdów było jak najmniej, jednak
by się zabezpieczyć przed taką ewentualnością, samochód dla jednostki,
będącej jako jedyna w gminie Kępno
w KSRG, był niezbędny – przyznał
burmistrz. - Mam nadzieję, że ta
umowa kończy pewien okres dyskusji i rozmów pomiędzy Gminą a
jednostką, a rozpocznie okres wzajemnego szacunku, zrozumienia i
współpracy – dodał.
Wartość średniego samochodu
pożarniczego to 800.000 zł.
Oprac. KR

We wtorek, 24 października br.,
odbył się turniej eliminacji strefowych do Mistrzostw Wielkopolski w

Po zaciętej rywalizacji systemem
„każdy z każdym” klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

Nagrody wręczyła wicestarosta powiatu
kępińskiego G. Jany. Fot. KP PSP Kępno

Halowej Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
W turnieju strefowym w Kępnie
udział wzięło 6 drużyn reprezentujących komendy. - Turniej został zorganizowany już drugi rok z rzędu w
kępińskiej hali sportowej. Wzięły w
nim udział reprezentacje jednostek
PSP z 6 miast: Kalisza, Ostrowa
Wielkopolskiego, Pleszewa, Ostrzeszowa, Turku i Kępna. Kępiński
turniej został zorganizowany przy
współpracy ze starostwem powiatowym – poinformował rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w
Kępnie kpt. Jarosław Kucharzak.

najlepsza okazała się KP PSP Ostrów
Wielkopolski, tuż za nią uplasowała
się KP PSP Pleszew, a trzecie miejsce zajęła KP PSP Kalisz. KP PSP
Kępno wywalczyła czwarte miejsce,
piąte – KP PSP Ostrzeszów, a stawkę
zamknęła KP PSP Turek.
Puchary oraz upominki dla drużyn wręczyła wicestarosta powiatu
kępińskiego Grażyna Jany.
Dwie najlepsze drużyny – KP
PSP Ostrów Wielkopolski i KP PSP
Pleszew – zakwalifikowały się do
turnieju finałowego o puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, który odbędzie się 10 listopada
br. w Słupcy.
Oprac. KR

Drużyna z KP PSP Kępno wywalczyła
czwarte miejsce. Fot. KP PSP Kępno

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka
umowę na realizację zadania publicznego pt. „Sołecka Strategia Rozwoju szansą dla wsi Wrót Wielkopolski”.
Projekt realizowany był w ramach konkursu ofert „Nasza wieś naszą wspólną sprawą”.
W ramach projektu odbyły się wizje lokalne i warsztaty skierowane do sołtysów, członków rad sołeckich,
liderów lokalnych, urzędników. Tematyka warsztatów obejmowała przede wszystkim analizę zasobów sołectwa,
analizę SWOT, analizę potencjału rozwojowego wsi, wizję wsi oraz budowę programów długoterminowego
i krótkoterminowego.
W warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski udział wzięło 7 sołectw z powiatu
kępińskiego. Szkolenia przeprowadzili doświadczeni moderatorzy odnowy wsi. Dzięki podjętemu działaniu
na terenie powiatu kępińskiego powstało siedem sołeckich strategii rozwoju dla następujących sołectw:
Domasłów, Nowa Wieś Książęca, Drożki, Laski, Opatów, Żurawiniec, Pustkowie Kierzeńskie.
„Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego”.
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Powiat Kępiński w czołówce Urzędów Pracy w Polsce

Sukces kępińskiego PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie znalazł się na 4. miejscu rankingu
opublikowanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ocenie formalnej i merytorycznej
zostały poddane 333 urzędy p racy z
16 województw. Powiatowy Urząd
Pracy w Kępnie uzyskał łącznie
2188,5 punktów, co dało 4. miejsce
w Polsce (1. miejsce – Kościerzyna w
województwie pomorskim z 2304,5
punktami, 2. miejsce – Krotoszyn w
woj. wielkopolskim z 2215 punktami
oraz 3. miejsce – Strzelce Krajeńskie
w woj. lubuskim z 2212,5 punktami).
Ministerstwo oceniło urzędy za
poprzedni rok pod kątem uzyskanych
efektów pracy, wykorzystania aktywnych instrumentów rynku pracy i
usług poradnictwa zawodowego oraz
struktury zatrudnienia w urzędzie w
kontekście dostępu bezrobotnych do
doradcy klienta. Ocenie podlegała też
innowacyjność rozwiązań w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy,
w szczególności w zakresie obsługi
osób bezrobotnych i pracodawców
oraz wdrożenie projektów służących
usprawnieniu pracy urzędu.
Do najważniejszych wskaźników
oceniających skutki działań aktywizacyjnych urzędów pracy należy:
efektywność zatrudnieniowa i kosztowa. Pod tym względem Powiatowy

Urząd Pracy w Kępnie uplasował się
na 1. miejscu w Polsce z uwagi na
osiągnięcie najwyższych wskaźników efektywności zatrudnieniowej –
98,56% i kosztowej – 5.872,08 zł.
Skuteczność działań oceniano
dodatkowo według ustalonych kryteriów. Do nich należy w szczególności
wysoki udział osób bezrobotnych,
uczestniczących w aktywizacji zawodowej – 93,5% oraz uczestniczących
w aktywizacji zawodowej w ramach
projektów współfinansowanych z
funduszy Unii Europejskiej – ponad
33%.
Na wysoką pozycję w rankingu
wpłynęło także kierowanie aktywnych działań do osób bezrobotnych
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. bezrobotnych do 30. roku życia, powyżej
50. roku życia oraz długotrwale bezrobotnych.
Doceniono również wysoki
udział osób bezrobotnych objętych
poradnictwem zawodowym – 926
osób.
Ponadto, na ogólną ocenę wpływ
miał wysoki udział wydatków środków pozyskanych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej w wydatkach
ogółem na aktywizację zawodową

osób bezrobotnych ze środków FP.
Na podkreślenie zasługuje bardzo intensywna praca pracowników
kępińskiego Urzędu Pracy. 12 projektów, z czego 3 z Europejskiego Funduszu Społecznego, to efekt dodatkowo pozyskanych przez PUP środków
finansowych.
- W roku ubiegłym środki, które pozyskaliśmy, znacznie przewyższały kwotę, którą otrzymaliśmy w
ramach podstawowego algorytmu.
Ogółem na aktywizację zawodową
bezrobotnych w 2016r. wydatkowaliśmy blisko 5.000.000 zł, z czego
64% stanowiły środki dodatkowo
pozyskane. Udało się zaktywizować
616 osób bezrobotnych poprzez różnorodne finansowane usługi i instrumenty runku pracy. Dodatkowo,
w ramach kształcenia ustawicznego,
ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego, przeszkoliliśmy 386
pracowników. Cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia, ale pamiętamy
o tych, którzy się do niego przyczynili – wszystkim partnerom lokalnego
rynku pracy dziękujemy za dotychczasową współpracę, która wpłynęła
na osiągnięcie wspólnego sukcesu –
mówi dyrektor PUP w Kępnie Iwona
Rataj.
Oprac. KR

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zaprezentowała się podczas poznańskiej konferencji poświęconej organizacji wydarzeń w bibliotekach

Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie,
dotycząca obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i stanowiąca przykład wydarzenia wpływającego na rozwój czytelnictwa.
Dorota Paszko z Samorządowej
Biblioteki Publicznej w Kępnie opowiedziała słuchaczom o metodach
upamiętnienia tegorocznej rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego,
realizowanych przez cały sierpień w
kępińskiej bibliotece.
Mówiła o prezentowaniu i popularyzowaniu dostępnych w bibliotece
książek historycznych, tematycznych
zajęciach wakacyjnych dla dzieci,
wystawie i prezentacji filmu w czytelni oraz o sposobach promowania
poezji powstańczej.
W konferencji organizowanej
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu wzięło udział ponad 100
bibliotekarzy z województwa wielkopolskiego. Do czynnego udziału
i przedstawienia swoich prezentacji
zakwalifikowano bibliotekarzy z 8
bibliotek: z Krotoszyna, Poznania,
Dusznik, Trzcianki, Chodzieży, Rozdrażewa, Kościana i Kępna.
Oprac. bem

Dzieje się bibliotece

25 października br. w Poznaniu
odbyła się konferencja pt. „Dzieje się.
Organizacja wydarzeń w bibliotece”.

Podczas tego wydarzenia przedstawiona została prezentacja Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z

Prezentacja kępińskiej Samorządowej Biblioteki Publicznej
została zakwalifikowana do przedstawienia podczas konferencji
pt. „Dzieje się. Organizacja wydarzeń w bibliotece” w Poznaniu

Kępno włącza się w akcję „Misie Ratownisie”

Pluszaki staną się ratownikami

Akcja „Misie Ratownisie” dotarła
do Kępna. Do udziału akcji zapraszają: serwis „Kępno998” oraz poseł na
Sejm RP Bożena Henczyca.
„Misie Ratownisie” to pluszaki
przekazywane przez strażaków dzieciom poszkodowanym w wypadkach
oraz innych zdarzeniach losowych.
Pluszaki spełniają rolę „przytulacza”
i „pocieszacza”, który ma odwrócić
uwagę od bólu, cierpienia, widoku
rannych bliskich i poszkodowanych
w wyniku różnych zdarzeń.
W biurze poselskim w Kępnie
zbierane są maskotki, które staną się
ratownikami. Po skończonej akcji
zebrane pluszaki zostaną przekazane

dla okolicznych Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz zasilą remizę Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Do akcji zapraszeni są mieszkańcy, instytucje, szkoły, biblioteki oraz
wszyscy, którzy mogą włączyć się w
akcję i przynieść tym sposobem radość poszkodowanym dzieciom. Pomóc może każdy – wystarczą dobre
chęci i, oczywiście, pluszak.
Akcja prowadzona jest do 10 listopada br. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem akcji mogą
kontaktować się z kępińskim biurem
poselskim B. Henczycy.
Pokażmy razem, że możemy i
umiemy pomóc.		
KR

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin Szum 5a
63-640 Bralin

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

Telefon: 606 365 377.
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Fot. KP PSP Kępno

Zderzenie samochodów w rejonie przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 11 w Krążkowach

Kierowca renault wyprzedzał ciąg samochodów i nie zdołał wyhamować
przed jadącym z przeciwka samochodem ciężarowym. Fot. KP PSP Kępno

zderzyła się z ciężarówką

Na trasie kolejowej ograniczono ruch, ponieważ samochód
ciężarowy częściowo znajdował się na torach. Fot. KP PSP Kępno

W środę, 25 października br.,
około godz. 16.00, na drodze krajowej
nr 11 w Krążkowach doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką.
Patrol policji, który udał się na
miejsce zdarzenia ustalił, że 28-latek z Kępna, kierujący renault, jadąc
drogą krajową nr 11, wyprzedzał ciąg
samochodów, a następnie nie zdołał
wyhamować i uderzył wprost w jadący od strony Ostrzeszowa samochód
ciężarowy marki Iveco, za kierownicą którego siedział 33-latek z Ostrzeszowa.
Mimo, że zdarzenie wyglądało
groźnie, kierowca osobówki może
mówić o dużym szczęściu – został
przewieziony do szpitala przez Ze-

Fot. KP PSP Kępno

W autokarze przebywało 21 dzieci. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała

wahadłowy do czasu zakończenia
czynności policji – powiadomił
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie kpt. Jarosław Kucharzak.
Obaj kierowcy byli trzeźwi.
28-latkowi, za rażące naruszenie
przepisów ruchu drogowego, zatrzymano prawo jazdy. Zostanie też przeciwko niemu skierowany wniosek
o ukaranie do Sądu Rejonowego w
Kępnie.		
Oprac. KR

Potrącenie pieszej na ul. Wiosny Ludów
Fot. http://szczecin.wyborcza.pl/

Osobówka

spół Ratownictwa Medycznego, nie
odniósł jednak poważnych obrażeń
ciała i został zwolniony do domu.
- Strażacy zabezpieczyli miejsce
wypadku, wstrzymali ruch w obu
kierunkach, a poprzez kontakt z dyżurnym PKP ograniczono również
ruch na trasie kolejowej, ponieważ
samochód ciężarowy znajdował się
częściowo na przejeździe kolejowym.
Następnie zabezpieczono uszkodzone pojazdy. Wprowadzono też ruch

Drzwi busa
uderzyły w pieszą
25 października br., po godz.
13.00, na ul. Wiosny Ludów w Kępnie doszło do nietypowego zdarzenia
drogowego. Patrol, który udał się na
miejsce ustalił, że ulicą Wiosny Ludów w kierunku ulicy Sikorskiego
poruszał się biały bus, który miał niezamknięte tylne drzwi. W pewnym

momencie drzwi busa otworzyły się
i uderzyły idącą chodnikiem kobietę.
Pokrzywdzona 70-latka została zabrana do szpitala, jednak nie odniosła
poważnych obrażeń ciała.
W chwili obecnej poszukiwany
jest sprawca zdarzenia.
Oprac. KR

Skardziony pojazd trafił już do prawowitego właściciela

Ciągnik rolniczy wjechał w autobus
23 października br., o godz. 15.21,
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie zostało powiadomione o zdarzeniu w Nowej Wsi
Książęcej – doszło tam do kolizji ciągnika rolniczego z autobusem przewożącym dzieci. - Strażacy zabezpieczyli miejsce działań i przystąpili do
oceny stanu osób biorących udział
w zdarzeniu – łącznie 24 dzieci i 3
dorosłych. Na szczęście tylko dwoje
dzieci odniosło lekkie obrażenia, a
po ich przebadaniu przez lekarza Zespołu Ratownictwa Medycznego nie
stwierdzono potrzeby hospitalizacji.

8

Następnie dzieci wraz z opiekunem
zostały zabrane przez autobus zastępczy. Po czynnościach policji
pojazdy biorące udział w zdarzeniu
przejechały w bezpieczne miejsce,
tym samym przywrócono ruch na
drodze, która w czasie działań była
całkowicie zablokowana – powiadomił rzecznik prasowy KP PSP Kępno
kpt. Jarosław Kucharzak.
Winę za zdarzenie ponosi kierowca ciągnika. Patrol policji z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie,
który udał się na miejsce zdarzenia
ustalił, że 37-letni mieszkaniec gminy Perzów, kierujący ciągnikiem, w

wyniku niedostosowania prędkości
do warunków na drodze uderzył w
autobus wiozący dzieci.
Obaj kierowcy byli trzeźwi.
Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym. Ponadto policjanci
ustalili, że 38-latek jechał z przyczepą
niedopuszczoną do ruchu. Przyczepa
nie miała także opłaconego OC. Tutaj
sprawa znajdzie swoje rozstrzygnięcie w Funduszu Gwarancyjnym.
Na miejscu działały 3 zastępy
straży pożarnej: 2 z JRG Kępno i jeden z OSP Nowa Wieś Książęca oraz
policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie.
Oprac. KR
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Odnaleźli
skradzione Audi Q7
24 października br. policjant Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kepnie zauważył
w Słupi pod Bralinem wartościowy
samochód marki Audi Q7 o wartości około 400 000 zł. Samochód stał
zaparkowany na poboczu, w dość
ustronnym miejscu. Intuicja dzielnicowego nie zawidoła. Po spraw-

dzeniu pojazdu oraz numerów rejestracyjnych okazało się, że auto jest
kradzione. Zostało skradzione dzień
wcześniej w Tarnowskich Górach.
Auto zostało zabezpieczone na
policyjnym parkingu. Prawowity
właściciel już je odebrał. Trwa postępowanie w tej sprawie.
Oprac. KR

Poezja

informacje

Raport na temat czytelnictwa opracowany przez Izabelę Koryś, Jarosława Kopcia, Zofię Zasacką oraz Romana
Chymkowskiego na podstawie sondażu przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową w listopadzie 2016 roku
pokazuje, że 63,5% Polaków nie sięga po książki w ogóle. W związku z tymi alarmującymi danymi w miesiącu
październiku roku szkolnego 2017/2018 w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka
Sucharskiego w Kępnie przeprowadzono trzecią już edycję autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Lubię październik – międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych”

Październik - miesiącem szkolnych bibliotek
Uczestnicy zajęć czytelniczych
w bibliotece szkolnej

Głównymi zadaniami programu
były: promocja biblioteki szkolnej
wśród uczniów, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.
Wiązało się to również z realizacją
jednego z punktów wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, które liceum otrzymało w
2016 roku. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów
prowadzących szkoły oraz bibliotek
w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w
tym zakup nowości wydawniczych.
W realizację programu zaanga-

Początek listopada to w naszej tradycji i kulturze chrześcijańskiej czas modlitwy, zadumy i pomyślenia o przemijaniu, stąd nasi rodzimi poeci swoimi utworami przypominają nam, jak kruchy
i krótki jest tu nasz „czas”, aby dorzucić swoje ziarenko istnienia do bezmiaru nieskończoności

Nieprzemijalny czas - część I
© Danuta Zofia Buks
Kamienny Anioł
W cichej alejce, gdzie liście tańczą,
jest skrawek ziemi kryjący w sobie
paciorki marzeń z życia różańca,
które niezdolne zmienić się w powieść.
Czas nazbyt krótki. Tu start i meta.
Pierwszy płacz czasem ostatnim bywa.
Jak kwiat w ogrodzie, co został ścięty
ma policzone dni swego życia.
Płaczący Anioł czasu nie mierzy.
Pod jego stopą lśni płyty bazalt.
Wiatr w bólu zastygł, a na gałęzi
ptak czarne pióra smutku wygładza.
Czasami postać drobna, kobieca
z naręczem kwiatów przychodzi tutaj.
Poprzez zasłonę łez się uśmiecha.
Wśród płyt nagrobnych zdaje się krucha.
Już świat zapomniał dziecka imienia,
w swej bezduszności wymazał trwale.
Matczyne ciało trawi astenia*.
Współczuje tylko kamienny Anioł.
Aleksandra Jokiel
Tęsknię...
Brakuje mi wody
choć pływać nie umiem
brakuje spacerów
do piątego mostu
tęsknię za spokojnym
Iłownicy szumem
brakuje mi Ciebie
po prostu
tęsknię za widokiem
gór na horyzoncie
i za wycieczkami
do Zakopanego
już nie zobaczymy
krzyża na Giewoncie
razem tak jak dawniej
dlaczego

Och życie, życie!
Cóż-że mi jeszcze
przyniesiesz biednemu
w darze.
By nie za wiele,
bo nie pomieszczę.
Czym-że mnie
jeszcze ukarzesz?

chciałabym dziś z Tobą
rozwiązać krzyżówkę
posłuchać jak śpiewasz
piosenki warszawskie
zjeść Twojej roboty
wojskową grochówkę
słodkiego makowca
na Gwiazdkę...
różnymi drogami
szliśmy przez te lata
choć czasem daleko
zawsze bliscy sobie
nawet gdy mnie wygna
los na koniec świata
Tato nie zapomnę
o Tobie!

Jadwiga Miesiąc

Najdroższe imiona mego życia
wypadły już z kartek kalendarza
pogubiły się w nieba przestrzeni
na zawsze opuściły mnie

OSTATNI WIECZÓR Z MATKĄ
Ostatni wieczór
spędzony z matką,
ostatni wieczór
w jej życiu
przyznam, że zdarza
się nader rzadko,
zdarza się raz
na lat tysiąc.
Choć chciałoby się
powiedzieć wiele,
żeby starczyło
na wieczność
jednak tym razem
się nie ośmielę,
tu zaszła
wyższa konieczność.
Milczenie stało się
naszą mową
spojrzenia myśli
odbiciem.
Świadomie tworząc
atmosferę zdrową
matka kończyła
swe życie.

Nie wrócą z wiatru szumem
z wiosennym śpiewem ptaków
z letniej burzy piorunem
już nie usłyszę ich

W trakcie drugiej lekcji „Polecamy do przeczytania…” (10 X 2017
r.) – zadaniem młodzieży było zredagowanie krótkich recenzji na temat
ulubionych pozycji literackich z księgozbioru biblioteki szkolnej. Zachęcające innych do czytania recenzje
uczniów wyeksponowano w formie
prezentacji multimedialnej na stronie
internetowej szkoły.
Podczas lekcji „Zachęcamy do
czytania…” (17 X 2017 r.) młodzież
projektowała plakaty reklamujące
czytelnictwo i nowości z biblioteki
szkolnej. Głównym zadaniem było
dostosowanie treści plakatu do indywidualnego odbiorcy, tak więc plakaty uczniów zostały wyeksponowane
w poszczególnych miejscach szkoły:
w bibliotece szkolnej (przeznaczony
dla jej czytelników), przed salą nr 15
(dla przedstawicieli Rady Samorządu
Uczniowskiego), przed aulą (dla sportowców), w sklepiku szkolnym (dla
jego klientów) oraz na korytarzu na
parterze (dla społeczności szkolnej).
Klasa II C chętnie włączyła się
w realizację programu. Podczas jego
trwania mogła w przestrzeni biblioteki szkolnej rozwijać swoje talenty
literackie i plastyczne, a także uświadomiła sobie, że… warto czytać!
Paulina Pacyna-Dawid

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro
Powiatowe w Kępnie przekazało zestawy komputerowe
dla Domu Pomocy Społecznej Rzetnia

Komputery
dla podopiecznych
24 października 2017 r. Marek
Potarzycki, kierownik Biura Powiatowego w Kępnie w imieniu Krzysztofa Adamkiewicza dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazał dla Domu
Pomocy Społecznej w Rzetni dwa
zestawy komputerowe. Odebrał je
Zbigniew Tomczyk, dyrektor DPS

IMIONA MEGO ŻYCIA

Marek Paprocki

żowana była klasa II C wraz z wychowawcą – Barbarą Maruszką-Bednarek i nauczycielem języka
polskiego – Beatą Kaźmierczak.
Wybór ten podyktowany był chęcią zaktywizowania uczniów klasy,
która we wrześniu roku szkolnego
2017/2018 wykazała się najsłabszym
wynikiem, jeśli chodzi o ilość wypożyczeń książek i czasopism w bibliotece szkolnej. Ponadto nauczyciel
bibliotekarz wraz z tą klasą chciał
zachęcić do czytania wszystkich
uczniów szkoły.
Program obejmował trzy bloki
zajęć, podczas których uczniowie
mieli okazję uczestniczyć w kilku
lekcjach w bibliotece szkolnej. Podczas zajęć „Czytamy, więc jesteśmy”
(3 X 2017 r.) – młodzież, poznając
wyniki raportu na temat czytelnictwa
w Polsce, zdała sobie sprawę z konieczności czytania jako sposobu rozwijania swojej wiedzy i świadomości.
Ponadto dostrzegła także potrzebę
akcentowania wśród społeczeństwa
konieczności czytania, czyli ciągłego
umysłowego rozwijania się. Uczniowie wzięli również udział w zmaganiach konkursowych na temat wiedzy
o książce i literaturze. Test najlepiej
rozwiązał uczeń Bartosz Wąsik. Został on nagrodzony oceną celującą z
języka polskiego.

świadczonych uwzględnia potrzeby i możliwości psychospołeczne
mieszkańców i obejmuje w szczególności zapewnienie potrzeb bytowych, zdrowotnych, opiekuńczych
oraz wspomagających. Mieszkańcom
umożliwia się udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizacji, daje możliwość zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych

Jak żyć bez imion kochanych?
rozpieszczanych prefiksami
odmienianych najczulej
przez wszystkie przypadki szczęścia
Nie wrócą do kalendarza zdarzeń
do porządku dni czerwca
a barwa ich brzmienia
zostanie do końca mych dni
melodią zranionego serca.
Krzysztof Rębowski

Przekazanie komputerów
dla DPS w Rzetni

Kasztany
Urodzona księżna
pochowana na cmentarzu w Słupi
tyle wiadomo
na jej temat
O nagrobek raczej
można się nie pytać
bo nagrobek usunięto
wczesną wiosną
Ład i czystość
przesłonięte kasztanami
które gubią owoc swój
i swą soczystość

w Rzetni. Przekazane zostały pełnosprawne zestawy komputerowe, z
których na co dzień korzystali pracownicy ARiMR, a wycofano je z
eksploatacji z uwagi na brak kompatybilności z nowoczesnymi systemami.
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni powstał w 1981 r., a jego siedziba
znajduje się w zabytkowym dworze
na terenie parku o powierzchni około
10 ha. Dom zapewnia mieszkańcom
całodobową opiekę. Zakres usług

oraz zapewnia warunki do rozwoju
samorządności wśród mieszkańców.
Odbierając zestawy informatyczne dyrektor DPS złożył podziękowanie i przyznał, że dodatkowe
komputery pozwolą na zwiększenie
zaangażowania większej grupy podopiecznych w zajęcia i doposażyć
salę terapii zajęciowej, w której osoby
uczą się podstaw obsługi komputera,
korzystają z internetu oraz ćwiczą pisanie na klawiaturze.
Oprac. m
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wiadomości

Wernisaż fotografii przyrodniczej pt. „Szpony i pazury” autorstwa Włodzimierza Smardza
Fot. Wioletta Mielczarek

Realizacja projektu pn. „Sport to coś dla duszy i ciała”

Kierzno na sportowo
W Kierznie od dłuższego czasu
odbywała się seria imprez w ramach
realizacji projektu pn. „Sport to coś
dla duszy i ciała”, których organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół
Kierzna. Zadanie współfinansowane
zostało przez Gminę Kępno.
W ramach projektu 23 lipca br.
odbył się rajd rowerowy. Trasa przebiegała przez: Kierzno, Mikorzyn,
Mechnice i Torzeniec, gdzie przypomniano pierwszowrześniowe wydarzenia sprzed lat, a następnie powrócono do Kierzna.

Druga część projektu to sześć
cyklicznych zajęć zumby, prowadzonych przez instruktora tańca Pawła
Wielgosza. Wszystkie zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem,
a uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
Ostatnia część to Turniej Tenisa
Stołowego, który odbył się 8 października br. i rozgrywany był w czterech
kategoriach: dzieci, młodzież, mężczyźni i kobiety. Zwycięzcom wręczono statuetki, a pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
KR

WYNIKI TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
Dzieci:
1. Piotr Marek
2. Krystian Gruszka
3. Kamil Wróbel

Kobiety:
1. Izabela Orkowska
2.Monika Sperling
3. Maria Burzała

Młodzież:
1. Maksymilian Hanke
2. Katarzyna Pastusiak
3. Jagoda Osesiak

Mężczyźni:
1. Andrzej Wróbel
2. Marek Gania
3. Jarosław Pastusiak

Piękno świata

zatrzymane w fotografiach
20 października br. w Klubie
Kreatywnych Kępnian (dworzec
PKP) odbył się wernisaż fotografii
przyrodniczej pt. „Szpony i pazury”
autorstwa Włodzimierza Smardza.
Wydarzenie przebiegło w niesamowitej atmosferze. Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Anna
Niesobska, po recitalu Matyldy
Makowskiej, przedstawiła krótką

historię W. Smardza, opowiadając o
jego pasji, po czym zaprosiła gości do
obejrzenia wystawy fotografii.
Zdjęcia prezentowane na wystawie ukazywały niezwykłość krajobrazu, fauny i flory, niesamowite
piękno i różnorodność otaczającego
nas świata. Dzięki wnikliwemu spojrzeniu fotografa i jego umiejętnościom można być świadkami zda-

rzeń, które fascynują, budzą zachwyt,
radość i strach. Autor zdjęć wyjaśniał
gościom wernisażu, gdzie powstały dane prace oraz co przedstawiają
niepowtarzalne sceny ze świata przyrody, dzięki temu, że autor fotografii
znalazł się we właściwym miejscu
i czasie. Takich ciekawych historii
można słuchać bez końca.
Oprac. KR

GONIEC PERZOWSKI
listopad 2017, nr 40 (795)
W przedszkolu w Perzowie odbył się „Warzywny Dzień”

„Jeden cel – wspólna Europa” – Program Erasmus+ w
ZSP nr 1 w Kępnie

Nauczycielki szlifowały
język hiszpański
W ramach realizacji projektu
„Erasmus+” dwie nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie wzięły udział w kursie językowym oferowanym i realizowanym przez Malaca Instituto w
Hiszpanii. Agnieszka Trawińska i
Anna Hofman uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych i konwersacjach
prowadzonych wyłącznie w języku
hiszpańskim przez wykwalifikowanych nauczycieli szkoły językowej w
Maladze. Intensywność zajęć, małe
grupy międzynarodowe oraz systematyczne weryfikowanie zdobytych
umiejętności sprawiły, że kurs językowy okazał się dla uczestniczek bardzo efektywny.
Sytuacje dnia codziennego powodowały, że nabyte umiejętności
można było wykorzystać w praktyce.
Pobyt na kursie zagranicznym był
również wspaniałą okazją do poznania bogactw kulturalnych Hiszpanii,
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zwyczajów i kuchni śródziemnomorskiej. - Andaluzja oczarowała nas
swoją orientalną architekturą, ciekawą historią, malowniczymi ogrodami dawnych mauretańskich pałaców. Urokliwe miasteczko Mijas,
Sewilla czy Museum Picasso to
atrakcje turystyczne, które długo pozostaną w naszej pamięci – wspominają uczestniczki.
Zdobyte umiejętności nauczycielki zamierzają wykorzystać podczas zajęć dodatkowych z języka
hiszpańskiego prowadzonych w
ZSP nr 1 w Kępnie. Zainspirowane
metodami nauczania stosowanymi
w Malaca Instituto, A. Trawińska
i A. Hofman zorganizują dla nauczycieli języków obcych swej macierzystej placówki spotkanie mające na
celu podzielenie się spostrzeżeniami i
pomysłami zaczerpniętymi w trakcie
zagranicznego kursu.
Oprac. KR

„Warzywny Dzień” w Perzowie
Środa – 25 października, była w
naszym przedszkolu „Warzywnym
Dniem”, podczas którego na dzieci i
zaproszonych rodziców czekało wiele
niespodzianek i atrakcji. Przedszkolacy pod czujnym okiem pań przygotowały na wesoło inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Nasi
artyści zachwycili przybyłych gości
swoim występem, poczuciem humoru, jak i niezwykłą dziecięcą szczerością. W ciągu całego dnia odbyły się
liczne zabawy, oczywiście z warzywami w roli głównej, a przedszkolna
kuchnia serwowała przepyszny sok
warzywny.
To już kolejne nasze przedsięwzięcie poświęcone zdrowemu żywieniu w ramach realizacji programu
„Wszyscy mamy dziarskie minki, bo
zjadamy witaminki”. Poprzez pokaz,
zabawę i doświadczanie dzieci mają
świadomość konieczności spożywania warzyw i ich przetworów. Dosko-
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nałym zakończeniem spotkania było
wykonanie przez dzieci i rodziców
kukiełek z warzyw.
W tym wyjątkowym dniu oprócz
rodziców towarzyszyły dzieciom:
W warsztatach udział wzięła
również wójt D. Froń

dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie –
Barbara Maras i wójt gminy Perzów
– Danuta Froń. Nad organizacją czuwały: Katarzyna Dirbach i Halina
Kozłowska.
Oprac. m

Gmina

region
Wyjazd chórów szkolnych z Trzcinicy do Opola

G£OS TRZCINICY
listopad 2017, nr 44 (1008)
W niedzielę, 22. października br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się
szczególna uroczystość, łącząca otwarcie wystawy fotograficznej pt. ,,Z Trzcinicy do
Żytniowa - (nie)znane dzieje drewnianej świątyni” wraz z prelekcją dr Grzegorza Pucki
i Bronisława Walacika autorów książki „200 lat drewnianego kościoła św. Marcina w
Żytniowie” oraz koncert poezji śpiewanej poznańskiego zespołu ARETE. W spotkaniu
udział wzięło około 90 osób

Wyjazd szkoleniowy
do Opola

Z Trzcinicy do Żytniowa
Wycieczkowicze w Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu

Zgromadzonych gości serdecznie witała dyrektor biblioteki Renata
Gość, która podkreśliła, że wszystkie uroczystości organizowane są
specjalnie dla mieszkańców gminy

Marek Kowalski, przewodniczący
Rady Gminy w Trzcinicy – Zdzisław
Mikołajczyk, radni gminy Trzcinica:
Irena Perlitius, Danuta Parzonka,
Krzysztof Ostrowski, Stanisław

Zaproszeni goście na
otwarciu wystawy

Trzcinica. Na spotkanie przybyli
dr Grzegorz Pucka oraz Bronisław Walacik wraz z małżonkami,
sekretarz gminy Renata Ciemny,
proboszcz trzcinickiej parafii – ks.
kanonik Wiesław Cieplik, radni
powiatowi – Tomasz Gatner oraz

Polowy, Kazimierz Bednarek. Swoją obecnością zaszczycili również,
Jadwiga Miesiąc oraz mieszkańcy
gminy Trzcinica. Na początek dyrektor biblioteki zaprosiła gości do wysłuchania prelekcji dr G. Pucki i B.
Walacika nt. „Historii trzech kościo-

łów Parafii Żytniów”, która została
przygotowana specjalnie dla mieszkańców gminy Trzcinica i nawiązywała do wystawy zorganizowanej
przez bibliotekę pn. ,, Z Trzcinicy do
Żytniowa - (nie)znane dzieje drewnianej świątyni”, którą można oglądać w holu książnicy.
Kolejnym, bardzo przyjemnym,
punktem programu był koncert poezji śpiewanej poznańskiego zespołu
ARETE. Niezwykły występ dostarczył zgromadzonym gościom wielu
emocji oraz wzruszeń.
Dyrektor biblioteki życzliwymi
słowami i kwiatami podziękowała
prelegentom, jak również członkom
zespołu ARETE. Osobne podziękowania skierowała do proboszcza
trzcinickiej parafii oraz do sekretarz
gminy Trzcinica za wspólne działania
oraz wspieranie inicjatyw biblioteki.
Po uroczystości przy agapie zaproszeni goście prowadzili wspólne
rozmowy a także mogli nabyć książki „200 lat drewnianego kościoła św.
Marcina w Żytniowie”, a także najnowszą płytę zespołu ARETE oraz
tomiki poezji wokalisty grupy Jerzego Struka.
Oprac. m

Działalność drużyny harcerskiej w gminie Trzcinica

Harcerze z Trzcinicy

20 października 2017 roku zorganizowany został wyjazd do Opola, w
której udział wzięli członkowie Chóru Zespołu Szkół w Trzcinicy wraz
z dyrygentem - Renatą Adamską,
oraz Chóru VIOLINO Zespołu Szkół
w Laskach z dyrygentem – Danutą
Wieczorek.
Łącznie wyjechało 72 chórzystów, a wyjazd sfinansowany został
ze środków Gminy Trzcinica. Młodzież miała okazję wziąć udział w
otwartej próbie generalnej w Sali
Koncertowej Filharmonii Opolskiej a
także zwiedzić Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Muzeum to powadzi
działalność polegającą na gromadzeniu, katalogowaniu, konserwowaniu i
udostępnianiu zbiorów dotyczących

polskiej piosenki. Muzeum Polskiej
Piosenki jest jedyną instytucją w
Polsce, której głównym celem jest
utworzenie centrum informacji na temat polskiej piosenki w formie multimedialnych wystaw, co było wielką
atrakcja dla wszystkich dzieci.
Jak podkreśla wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: Jest to już
drugi wyjazd szkoleniowy z udziałem
obu chórów szkolnych. W ubiegłym
roku odbyła się wycieczka do Siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
w Koszęcinie. Wyjazd ma charakter
edukacyjny i jest jednocześnie formą
wyróżnienia chórzystów i podziękowania za reprezentowanie gminy
Trzcinica w różnorodnych konkursach i uroczystościach. Oprac. m
W czasie wizyty
w opolskim muzeum

Od 7 października 2017 roku w
Trzcinicy rozpoczęła swoją działalność Drużyna Harcerska, do której przystąpiło dotychczas 26 osób.
Zbiórki harcerskie odbywają się w
Zespole Szkół w Trzcinicy. Drużyna
wybrała sobie już nazwę: 77. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „The
Hatchets”, a także przyjęła swoje
barwy: bordowo-czarne. Harcerze
uczą się piosenek harcerskich, a także
różnych zabaw i zwyczajów – praktykowana jest dzięki temu nauka przez
zabawę.
Działania drużyny harcerskiej
skupiają się na integracji, a także
kształceniu jej członków. Tematyka
każdych zajęć jest obszerna - od wiedzy na temat historii Harcerstwa po
zajęcia kształtujące charakter i umiejętności każdego uczestnika poprzez

stawianie sobie coraz wyższych celów, co przekłada się na zdobywanie
coraz wyższych stopni harcerskich, a
następnie instruktorskich.
Planowanymi w najbliższym
czasie zajęciami harcerskimi są terenoznawstwo, praca z busolą, kompasem, mapami i ogólna orientacja w
terenie, a także sposoby przetrwania
w lesie. Warto tu wymienić również
prace na zasadzie wolontariatu czyli:
pomoc osobom starszym, udział w
rożnego rodzaju akcjach charytatywnych itd.
Jak stwierdza wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: Cieszę się, iż
udało się reaktywować działalność
harcerską. Zajęcia są otwarte dla
wszystkich uczestników z całej Gminy Trzcinica, do udziału w których
zapraszam.
Oprac. m
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Region

gmina
wieści znad pomianki
listopad 2017, nr 44 (844)
Na ostatniej sesji Rady Gminy samorządowcy podjęli dwie uchwały, w tym jedną bardzo ważną dla mieszkańców gminy, dotyczącą stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Bez podwyżek za wodę
Sesję rozpoczęto jak zawsze od
sprawozdania z działalności przewodniczącego Rady Michała Jerczyńskiego oraz wójta Adama Kopisa w okresie międzysesyjnym. Po
czym radni przystąpili do analizy
przygotowanych uchwał, w tym tej
strategicznej dla budżetów domowych mieszkańców, a mianowicie
ustalenia stawek za wodę i odprowadzenie ścieków. Samorządowcy
przychylili się do propozycji władz
gminnych i opłaty za wodę i ścieki
w nadchodzącym roku pozostaną na

takim samym poziomie jak w roku
bieżącym. - Przyjąłem założenie, że
chociaż jakaś drobna rzecz powinna być zweryfikowana, jeśli chodzi
o gospodarkę wodno-kanalizacyjną, bo inwestycji na terenie naszej
gminy też nie brakuje w tej płaszczyźnie. Jednakże zgodnie z tym co
przedstawił mi kierownik Referatu
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Jerczyński, jest to dla mnie
też do przyjęcia w sensie takim, że
z proponowanej przeze mnie pod-

wyżki o 2 grosze, co nawet trudno
nazwać podwyżką, z propozycji tej
się wycofuję. Bo to w skali całości
budżetu dałoby około 5 tysięcy złotych - zaznaczył wójt. Jednocześnie
zaapelował do mieszkańców o zapłacenie zaległości za te usługi. - Tym
mieszkańcom, którzy należności
wobec Gminy, czy to za śmieci czy
wodę i podatku regulują, bardzo
serdecznie dziękuję. Natomiast, pozwólcie Państwo i też to głośno powiem, że tych którzy tego nie regulują, to bardzo proszę, aby pochylili

20 października w Łęce Opatowskiej w ramach Igrzysk Dzieci odbył się Finał Powiatu
Dziewcząt i Chłopców w Drużynowym Tenisie Stołowym

Najlepsi w ping ponga
Końcowa klasyfikacja:
Dziewczęta

- I miejsce (awans do etapu rejonowego) SP Łęka Opatowska I (Julia Woźnica,
Nikola Janus, Roksana Piotrowska)
- II miejsce (awans do etapu rejonowego) SP Słupia
- III miejsce - SP Łęka Opatowska II
(Karolina Stępień, Amanda Grzesińska)
- IV miejsce - SP Nowa Wieś Książęca

W zawodach wzięło udział 6 drużyn dziewcząt oraz 7 drużyn chłopców. Rozgrywki odbywały się w grupach systemem „każdy z każdym”, z
których do półfinałów awansowały
po dwie drużyny, które walczyły o

zwycięstwo w turnieju, a tym samym
o awans do etapu rejonowego. Naszą
gminę reprezentowały dwie drużyny
dziewcząt z Łęki Opatowskiej oraz
chłopcy ze szkoły w Siemianicach
oraz Łęki Opatowskiej.
Oprac. m

Chłopcy
- I miejsce (awans do etapu rejonowego)
- SP Siemianice (Marcel Stanikowski,
Szymon Skotnik)
- II miejsce (awans do etapu rejonowego) SP Perzów
- III miejsce - SP Łęka Opatowska
(Michał Mega, Kamil Wiśniewski)
- IV miejsce - SP Myjomice
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Zawodnicy dali z siebie wszystko
w czasie zawodów w ping-ponga

Tygodnik Kępiński 2 listopada 2017

się nad tym problem i określone zaległości zapłacili – stwierdził wójt.
Jednak od razu zaznaczył – Pod
warunkiem, że rzeczywiście kwestia
zaległości będzie w skali 1-2%, a nie
10 czy 20%. Wtedy możemy mówić,
że i stawki za śmieci nie podnosimy i
stawki podatkowe od czterech lat na
terenie gminy nie podnosimy i kwestie wody, skoro miało to przynieść
tylko 5 tysięcy w skali budżetu, to
nie jest to żadna kwota i dlatego została przeze mnie zniwelowana, zanim żeśmy do tego tematu podeszli
- dodał A. Kopis.
Po podjęciu uchwały zbiorowe
zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych, rolnych, placówek zdrowia i oświatowych wynosi
2,57 zł, dla pozostałych odbiorców
3,35 zł. Opłata abonamentowa dla gospodarstw domowych, rolnych, pla-

cówek zdrowia i oświatowych 2,13 zł
a dla pozostałych odbiorców 7,37 zł.
Jeżeli chodzi o wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Opatowie gospodarstwa domowe, rolne, placówki
zdrowia i oświatowe zapłacić muszą
za ścieki z kanalizacji i za ścieki dowożone 5,10 zł, natomiast pozostali
odbiorcy 7,82 zł.
W kolejnym punkcie sesji rajcom
przedstawiono analizy oświadczeń
majątkowych. Do składania oświadczeń zobligowani są radni oraz
pracownicy Urzędu Gminy ustawą
antykorupcyjną. W przesłanych do
Urzędu Skarbowego dokumentach
nie było większych uchybień. Z kolei
stan realizacji zadań oświatowych w
gminie w bieżącym roku szkolnym
przedstawiła Barbara Kulak, kierownik Centrum Usług Wspólnych.
Oprac. m

Rozegrano mistrzostwa szkolne w biegach na orientację

Orientują się w terenie

25 października br. odbyły się mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Siemianicach w biegach na orientację w
ramach projektu pn. „Uczeń, rodzic,
nauczyciel. Razem dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w gminie
Łęka Opatowska” dofinansowanego
w 2017 roku z rządowego „Programu
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016 i 2017” koordynowanego przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zawodnicy, posługując się mapą
i kompasem, mieli za zadanie, w jak
najkrótszym czasie, przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie przez
punkty kontrolne. Przebieg pomiędzy
punktami kontrolnymi był dowolny i
właśnie wybór wariantu przebiegu
stanowił istotę biegu.
Warunkiem
sklasyfikowania
uczestnika zawodów było potwierdzenie w zadanej kolejności wszystkich punktów kontrolnych. Sprawdzanie obecności na danym punkcie
Wójy z opiekunem zawodników
po wręczeniu nagród

kontrolnym odbyło się standardowo
za pomocą karty startowej. Zawodnicy startowali do biegu w odstępie
czasowym 5 minut, indywidualnie,
według wcześniej ustalonej kolejności. Po ukończonych biegach wójt
gminy Łęka Opatowska Adam Kopis wręczył zwycięzcom atrakcyjne
nagrody. Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.
Oprac. m

WYNIKI ZAWODÓW

Kategoria klasy I-III
1. Magdalena Chrobot - klasa III
2. Dominik Płonka - klasa III
3. Igor Jędrasiak - klasa II
Kategoria klasy IV-V
1. Hubert Błaszczyk - klasa IV
2. Eryk Błaszczyk - klasa IV
3. Tymoteusz Chrobot - klasa V
Kategoria klasy VI-VII
1. Maja Płonka - klasa VI
2. Julita Wróbel - klasa VI
3. Amelia Płonka - klasa VI

Region

gmina
ECHO RYCHTALA
listopad 2017, nr 44 (811)

Występy dzieci wywołały
mnóstwo emocji

Złote, Diamentowe i Żelazne Gody w gminie Rychtal

Jubilaci otrzymali
od dzieci piękne laurki

W małżeństwie i miłości od lat
„Kocha się naprawdę i do końca
tylko wówczas, gdy kocha się zawsze,
w radości i smutku, bez względu na
dobry czy zły los.” – te słowa św. Jana
Pawła II przyświecały obchodom
Złotych, Diamentowych i Żelaznych
Godów par małżeńskich zamieszkujących gminę Rychtal, które odbyły
się 24 października br.
Złote Gody, czyli 50. rocznicę
ślubu, obchodzili: Bolesława i Henryk Jędrzejakowie, Maria i Bogdan
Mormolowie, Anna i Bernard Nawrotowie, Krystyna i Henryk Ra-

biegowie, Irena i Tadeusz Szajniukowie oraz Anna i Lech Winieccy.
Diamentowe Gody, czyli 60. rocznicę
ślubu, świętowali Kazimiera i Albin
Rosowie. Natomiast Żelazne Gody,
czyli 65. rocznicę ślubu, uczcili Stanisława i Kazimierz Wcisłowie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele pw. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela w Rychtalu, którą w intencji jubilatów odprawili: proboszcz rychtalskiej parafii ks. kan.
Mariusz Białobłocki, proboszcz parafii Krzyżowniki ks. kan. Andrzej

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu

Milian oraz proboszcz parafii Nowa
Wieś Książęca ks. Daniel Wawrzyniak.
Po mszy świętej jubilaci i zaproszeni goście przeszli do świetlicy środowiskowej, gdzie odbyła się dalsza
część imprezy. Uroczystość otwarła
zastępca kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Rychtalu Agnieszka
Sobczyk, która przywitała wszystkich jubilatów, księży pracujących na
terenie gminy Rychtal, wójta gminy
Rychtal Czesława Balcerzaka, sekretarza gminy Elżbietę Łubieńską-Kopeć oraz skarbnika gminy Krystynę Skibę-Liebner.
A. Sobczyk złożyła życzenia
świętującym małżeństwom, a następnie odbył się wspaniały występ
dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Rychtalu, przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Hojeńskiej i
Justyny Chmury. Dzieci podarowały także wszystkim jubilatom piękne
laurki.
Po występach przedszkolaków
wójt gminy, w imieniu prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy, wręczył jubilatom obchodzącym 50. rocznicę ślubu medale „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
natomiast wszystkie świętujące pary

otrzymały okolicznościowy upominek, kwiaty oraz dyplom z gratulacjami i życzeniami wszelkiej pomyślności i szczęścia na wspólnej drodze
do następnych jubileuszy.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do stołu na wspólny
poczęstunek, gdzie nie zabrakło symbolicznego toastu i jubileuszowego
tortu.		
Oprac. KR

Wójt wręczył jubilatom medale
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Sukces rychtalskiego zespołu w XI Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej w Przygodzicach

Ogromny sukces Scholi FIO

W czwartek, 26 października br.,
w Przygodzicach koło Ostrowa Wielkopolskiego odbył się XI Przegląd
Piosenki Chrześcijańskiej „Młodzi
błogosławionemu Janowi Pawłowi
Wielkiemu”, w którym wzięło udział
ponad 400 osób. W kategorii wiekowej do lat 15 spośród wszystkich
zespołów „Schola FIO” z Rychtala
zdobyła 2. miejsce, a Hanna Talar
wyśpiewała wyróżnienie w kategorii solistów. - Jest to wielki sukces
dzieci i młodzieży, a także powód do
satysfakcji dla prowadzących scholę
– Marleny Opac i Tomasza Talara
oraz realizatora dźwięku Tomasza

Dziergwy. Wszyscy jesteśmy dumni
i życzymy FIO dalszych sukcesów –
podkreślił proboszcz parafii Męczeń-

stwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu
ks. Mariusz Białobłocki.
Oprac. KR

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.
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Zdzisław „Chico” Mikołajczak w Baranowskiej Chacie

kurier baranowa
listopad 2017, nr 44 (1038)
Otwarcie nowego przedszkola w Mroczeniu. Inwestycję realizowano dwa lata, a kosztowała ona około 4.500.000 zł. 160.000 zł, czyli 3,7% kosztów inwestycji, Gmina pozyskała
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu „MALUCH plus”

„Trzeba być dobrym
w tym, co się robi”

„Chico” podczas wykładu

Mruczusiu, już cię kochamy!
27 października br. w Mroczeniu
odbyło się uroczyste otwarcie nowego
przedszkola i żłobka. Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, przedstawiciele wojewody
i marszałka województwa, samorzą-

zwaną edukacją. W zdobywaniu
tych cennych doświadczeń z pewnością wspomoże dzieci ten nowoczesny obiekt – zaznaczyła. Następnie
dyrektor podziękowała w imieniu
swoim i wszystkich rodziców: wójt

Uroczyste otwarcie placówki było niezwykle
ważnym wydarzeniem w gminie Baranów

dowcy na szczeblu gminnym i powiatowym, przedstawiciele instytucji
zarządzających oświatą, dyrektorzy
gminnych placówek oświatowych,
strażacy, członkinie Kola Gospodyń
Wiejskich, projektant, generalny wykonawca, inspektor nadzoru oraz najważniejsi: dzieci wraz z rodzicami.
Po uroczystym przecięciu wstęgi
proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie
ks. kanonik Jerzy Kondal pobłogosławił i poświęcił obiekt.
Kolejnym punktem programu
okazał się wzruszający występ artystyczny przedszkolaków. W części
oficjalnej dyrektor placówki Ilona
Grząka nawiązała do historii. - Po
56 latach mamy w Mroczeniu przedszkole na miarę XXI wieku. Od dziś
zapisywać będziemy kolejne karty
kroniki placówki, która przez lata
wypracowała szczególny klimat
życzliwości i dobrej współpracy z
rodzicami. Jestem przekonana, że
w tym wyjątkowym przedszkolu –
przedszkolu marzeń – będziemy rozwijać i pielęgnować to, co najlepsze
i najpiękniejsze, z poszanowaniem
wartości i tradycji. Z tego miejsca
mały człowiek, spod troskliwych objęć rodzica, wyrusza w wielką podróż
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gminy Baranów Bogumile Lewandowskiej-Siwek, przewodniczącemu
Rady Gminy Marianowi Kremerowi oraz osobom, które przyczyniły
się do powstania przedszkola i pomagały przy inwestycji. Szczególne
podziękowania złożyła na ręce firmy,
która tak sprawnie zrealizowała inwestycję oraz osób z nią współpracujących.
Równie emocjonalne było wystąpienie B. Lewandowskiej-Siwek.
- Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Tyle
wysiłku, tyle pokonanych barier, ale

i tyle pasji oraz zaangażowania. Bez
tej wielkiej pracy: moich radnych –
moich, bo podkreślam – nie wszyscy
radni chcieli tu przedszkola, wysiłku
społeczności Mroczenia, determinacji pana sołtysa, ten obiekt nigdy by
nie powstał. Cieszmy się więc wspólnie – zachęcała. W dalszej kolejności
głos zabrali goście, którzy byli pod
ogromnym wrażeniem obiektu.
Po oficjalnym otwarciu przedszkola wszyscy goście, w tym rodzice
i dzieci, mieli możliwość zwiedzenia
pomieszczeń.
Dokumentacja projektowa obiektu sporządzona została przez firmę
„Studio Warsztat” Mikołaj Wower
z Poznania. Wykonawcą całego zadania inwestycyjnego była firma
MPM Development Sp. z o.o. z Namysłowa. Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Inwestycyjne Janusz
Rybka z Wrocławia. Inwestycję realizowano dwa lata, a kosztowała ona
4.342.235,82 zł. Gmina pozyskała z
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu „MALUCH plus” kwotę 160.000 zł (starano się o 600.000 zł). Dotacja stanowi
3,7% kosztów inwestycji. Pozostała
kwota pochodzi z budżetu gminy
Baranów.
Powierzchnia użytkowa budynku
wynosi 793,26 m2. Budynek przedszkola przeznaczony jest do opieki dziennej dla 75 dzieci, w tym 25
dzieci w wieku żłobkowym od 2 do
3 lat oraz 50 dzieci w wieku przedszkolnym.
Oprac. KR
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Część artystyczną
przygotowały przedszkolaki

Na początek zagadka: co łączy AC/DC, Bon Jovi, Metallicę,
G`n`Roses, Scorpions, Pink Floyd, Michaela Jordana, a nawet Jana Pawła II?
Otóż oni wszyscy posiadają platynowe
lub złote reliefy wykonane przez Zdzisława „Chico” Mikołajczaka. W miniony poniedziałek, 30 października
br., w Baranowskiej Chacie uczniowie
baranowskich szkół spotkali się z tym
niezwykłym artystą.
Znany na całym świecie kępnianin przybliżył tajniki swojej pracy,
nie ukrywał prawdy o trudnych chwilach i meandrach kariery. Z pasją
opowiadał o swoich zainteresowaniach i gustach muzycznych. - Trzeba
być dobrym w tym, co się robi, wie-

rzyć w siebie, solidnie pracować, no
i oczywiście mieć trochę szczęścia.
Zachować własną osobowość, nie
zapominać o szacunku i uznaniu dla
innych – podkreślał.
Gość długo i wyczerpująco odpowiadał na pytania zafascynowanej jego opowieścią młodzieży. Po
wszystkim chętnie rozdawał autografy i pozował do zdjęć z dziećmi Chico, kępnianin z urodzenia, od 1983 r.
mieszka i tworzy w Niemczech. Wykonuje prace na zlecenie wytwórni
fonograficznych, zespołów i czasopism muzycznych oraz osób prywatnych. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.
Oprac. KR

Mistrzostwa Gminy w Futsalu w kategorii szkół podstawowych

Mistrzowie bez hali
w blasku złotych medali
W poniedziałek, 20 października
br., w kępińskiej hali KOSiR rozegrano
Mistrzostwa Gminy w Futsalu w kategorii szkół podstawowych. W turnieju
triumfowali piłkarze z Baranowa.
Podopieczni Jacka Klyty wygrali 3 z 4 meczów, jeden bezbramkowo
zremisowali, strzelili 12 goli i stracili
tylko jednego. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie zespoły walczyły dzielnie i ambitnie, o czym może
świadczyć np. rezultat ostatniego meczu. Decydujący o remisie gol padł
wraz z syreną oznaczająca koniec
spotkania.
Większość piłkarzy mistrzowskiego teamu z Baranowa na co dzień
ćwiczy w UKS „Pionier” Baranów”
– na Orliku – i marzy, by już wkrótce trenować zimą we własnej hali.
Wtedy o kolejne sukcesy w futsalu
będzie znacznie łatwiej. Bo talentu
na pewno im nie brakuje. Póki co korzystają z gościnności dyrekcji kępińskiego KOSiR-u. Turniej rozegrany
na prawdziwym futsalowym boisku,
z tablicą świetlną i z profesjonalną

obsługą sędziowską to dla młodych
piłkarzy dodatkowe, fascynujące
doświadczenie. A gdy jeszcze piękne
nagrody – puchary, statuetki i dyplomy – wręcza przedstawiciel władz
samorządowych? - Gratuluję umiejętności, podziwiam ambicję. Życzę
sukcesu w finale powiatowym – podkreślił przewodniczący Rady Gminy
Baranów Marian Kremer.
es

WYNIKI RYWALIZACJI:

1. SP Baranów (Maciej Kordek, Wiktor
Szczot,
Piotr Kubot, Filip Gąszczak,
Gracjan Miko łajczyk, Filip Pałka)
2. SP Słupia
3. SP Donaborów
4. SP Łęka Mroczeńska
5. SP Grębanin
Najlepszy bramkarz:
Maciej Kordek (SP Baranów)
Najlepszy zawodnik:
Tobiasz Świtoń (SP Donaborów)
Najlepszy strzelec:
Piotr Kubot (SP Baranów)

Gmina

region
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansuje budowę przedszkola w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
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Milion złotych ze środków unijnych
na budowę przedszkola

Złote Gody w gminie Bralin obchodziło 13 par

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansuje budowę przedszkola w Bralinie. A wszystko
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił w tym roku nabór
wniosków w ramach programu „In-

W miniony czwartek, 26 października br., Zarząd Województwa
Wielkopolskiego podjął uchwałę w
sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie. Pozytywną ocenę uzyskało
37 projektów, 5 zostało ocenionych
negatywnie, natomiast 6 wniosków
pozostawiono bez rozpatrzenia.

Projekt złożony przez Gminę Bralin znalazł
się w gronie 37 ocenianych pozytywnie

Razem przez świat od pół wieku
Nie każdemu jest dane przeżyć w
związku małżeńskim 50 lat. Małżonkowie, którym życie dało możliwość
przeżycia ze sobą pół wieku, nagradzani są medalem „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”, przyznawanym
przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. W ten sposób święto rodzinne, jakim jest rocznica ślubu, staje się
sprawą wagi państwowej. Z tej okazji 17 października br. Urząd Stanu
Cywilnego w Bralinie zorganizował
spotkanie, na którym wręczono jubilatom przyznane medale.
W tym roku w gminie Bralin jubileusz Złotych Godów obchodziło
13 par. W tym gronie znaleźli się:
Małgorzata i Robert Gogol z Mnichowic, Kazimiera i Kazimierz
Wrzosek z Nowej Wsi Książęcej–
Parceli, Maria i Jerzy Juszczakowie
z Chojęcina–Parceli, Ewa i Bolesław
Iraccy z Chojęcina, Kryspina i Ma-

rian Piskułowie z Weronikopola
oraz z Bralinia: Maria i Jan Chmielewscy, Zofia i Aleksander Jarczakowie, Anna i Edmund Kuropkowie, Maria i Jerzy Wiorkowie,
Janina i Franciszek Lewkowie oraz
Zofia i Jerzy Przybyłowie. Dwie
pary nie doczekały zorganizowanej
uroczystości – w tym roku odeszli od
nas Stanisław Gnitecki z Bralina i
Bronisław Michalski z Nosali.
Część oficjalna, jak co roku,
odbyła się w sali sesyjnej Urzędu
Gminy Bralin. Jubilatów powitała
i skierowała do nich słowa uznania
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marzena Urbańska. Słowa serdecznych gratulacji i życzeń przekazał
również jubilatom wójt gminy Roman Wojtysiak.
Najważniejszym momentem uroczystości jest zawsze wręczenie medali przyznanych przez prezydenta

RP. W jego imieniu medale wręczył
jubilatom wójt R. Wojtysiak.
Dla świętujących okrągłą rocznicę małżeństwa par wzruszający program literacko-muzyczny przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Bralinie pod opieką Natalii Piotrowiak oraz Katarzyny Albert. Całość
dopełnił koncert w wykonaniu zespołu seniorów „Ale Babki” z Bralina.
Nie zabrakło również serdecznych życzeń i wyrazów uznania
skierowanych do jubilatów ze strony
przewodniczącego PZERiI Oddział
w Bralinie Alojzego Leśniarka. Jubilaci z kolei złożyli wyrazy wdzięczności za zorganizowanie dla nich tak
pięknej uroczystości.
Szanownym Jubilatom życzymy
długich lat wspólnego życia w zdrowiu, szczęściu oraz serdecznej opieki
osób najbliższych.
Marzena Urbańska

Gmina Bralin w projekcie e-Mocni. Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne szkolenia!

e-Mocni w Bralinie

W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się
przez internet do lekarza? Co zrobić,
by zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? Co napisać w CV, by
dostać dobrą pracę? Gmina Bralin
zaprasza mieszkańców na bezpłatne
szkolenia, które organizuje w ramach
projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.
Każdy może skorzystać z takich
szkoleń, których najbardziej potrzebuje. Obecnie do wyboru jest blisko
20 tematów w następujących obszarach: praca i rozwój zawodowy (jak
napisać CV i list motywacyjny, co
można zyskać, zakładając profil na
portalach LinkedIn czy Goldenline),
relacje z bliskimi (jak założyć konto
na Facebooku, w jaki sposób sprawdzać oceny dziecka w dzienniku
elektronicznym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz rodziny w sieci), edukacja (jak wspólnie z innymi
zaplanować działania czy stworzyć
prezentację, używając konta Google),

odpoczynek i hobby (jak znaleźć ciekawy koncert czy wystawę w swojej
okolicy, jak kupować w sieci bilety
na spektakle, w jaki sposób legalnie
oglądać filmy), zdrowie (jak zapisać się przez internet do lekarza, jak
sprawdzić swoje miejsce w kolejce
do sanatorium, gdzie w sieci dowiedzieć się więcej o lekach), finanse
(jak przez internet sprawdzić stan
konta, zrobić przelew czy założyć lokatę, w jaki sposób płacić kartą, jak
oszczędzać i kontrolować domowy
budżet), religia i potrzeby duchowe
(jak kontaktować się ze swoją parafią z pomocą internetu, jak korzystać
ze stron informacyjnych cmentarzy,
jak nawiązać kontakt z grupami zainteresowanymi pielgrzymowaniem),
sprawy codzienne (w jaki sposób
rozliczyć PIT przez internet, do czego wykorzystywać na co dzień dysk
Google, jak wysłać list lub paczkę
bez odwiedzania poczty) czy zaangażowanie obywatelskie (skąd czerpać
informacje o swojej miejscowości,

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 62 78 11 222
lub mailowy: marzena.kuropka@bralin.pl.
Więcej informacji: www.e-mocni.org.pl lub fb.com/emocniPL.

jak sprawdzić, co robią posłowie i
posłanki wybrani z danego okręgu,
w jaki sposób włączyć się w działania
organizacji pozarządowych).
Szkolenia są przeznaczone dla
osób powyżej 18. roku życia. Polecamy je szczególnie osobom planującym zmianę pracy, tym, którzy
chcieliby nauczyć się czegoś nowego,
mają kłopoty z domowymi finansami
i dzięki internetowi mogliby zaoszczędzić pieniądze, a także osobom z
różnego rodzaju niepełnosprawnościami czy tym, które dotychczas nie
korzystały z sieci (dla tych ostatnich
przeznaczone jest dodatkowe szkolenie „Pierwsze kroki z komputerem”).
Szkolenia są bezpłatne. Odbywają się w ramach projektu „e-Mocni:
cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gmina Bralin
dołączyła do tej inicjatywy jako jedna
ze 101 gmin z całej Polski. Szkolenia
odbywać się w Szkole Podstawowej
w Bralinie. Co ważne, oprócz komputerów i Internetu, na miejscu jest
tu również dodatkowy sprzęt, który
ułatwi w nich udział.
Realizację szkoleń koordynuje Marzena Kuropka, która na co
dzień pracuje w Urzędzie Gminy
Bralin. 		
Oprac. KR

westowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”. Łącznie o pozyskanie dofinansowania z funduszy
europejskich zostało złożonych 48
wniosków. Z wnioskiem pod nazwą:
„Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie
wiedzy dzieci i kompetencji nauczycieli przedszkola Kwiaty Polskie w
Bralinie” wystąpił także braliński
samorząd.

Wśród pozytywnie ocenionych
wniosków znalazł się również ten
przygotowany przez Gminę Bralin.
Tym samym budowę przedszkola zasili wsparcie ze środków unijnych w
wysokości 1.000.000 zł. To bardzo
dobra wiadomość, bo o taką właśnie
kwotę zmniejszą się wydatki własne
gminy na powstającą inwestycję.
Grzegorz Banaszak

Łączny koszt prac na drogach w gminie Bralin wyniósł
457.040,18 zł

Będą nowe drogi
w gminie Bralin

Kończy się przebudowa drogi na
odcinku 170 metrów w Goli. Jest to
włączenie do drogi wojewódzkiej. W
jej ramach została wykonana korekta
geometrii i parametrów łuków zarówno poziomych, jak i pionowych.
Jest też nowa konstrukcja nawierzchni. Przebudowie uległy istniejące
zjazdy oraz włączenie drogi gminnej
do drogi wojewódzkiej. Naturalnie
powstały nowe pobocza oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Nastąpiła również przebudowa drogi gminnej Tabor Wielki
– Tabor Wielki-Chałupki. Długość przebudowywanego odcinka
wynosi 657 metrów. Droga została
poszerzona do 4 metrów. Tu także
wykonano nową konstrukcję na-

wierzchni i przebudowano istniejące
już zjazdy. Umocnione zostały pobocza i uregulowano istniejące skrzynki
wodociągowe. Poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej powstaje nowy
ciąg komunikacyjny. Ma to duże
znaczenie dla okolicznych mieszkańców, którzy zyskali nie tylko lepsze
połączenie komunikacyjne do głównej drogi – zadowoleni są też rolnicy
ze względu na lepszy dojazd do pól.
Łączny koszt prac wyniósł
457.040,18 zł. Gmina Bralin uzyskała dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości
116.250 zł. Prace wykonało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
UG Bralin
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia
w 1,
redakcji
w godz.
9.00-16.00
lub tel.7829285
62 / 78 292 84
63–600 drobne
Kêpno,przyjmujemy
ul. Pocztowa
tel. (062)
7829284,
fax (062)
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działki budowlane z warunkami
zabudowy + budynki gospodarcze - Tabor
Wielki. Tel. 885 394 472. (TK 423/10/17)
Sprzedam działki budowlane uzbrojone w Bralinie. Tel. 609 238 645.
(TK 417/10/17)

Sprzedam lokal użytkowy o pow. 54 m2 na
Osiedlu Kopa w Kępnie. Tel. 608 623 192.
(TK 395/10/17)
SPRZEDAM MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE, 70 m2, 3 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, Z GARAŻEM I Z PIWNICĄ. NOWA WIEŚ
KSIĄŻĘCA. TEL.: 730 000 101.
(TK 389/10/17)

Sprzedam działki budowlane w Słupi p.
Bralinem - 35 zł/m2. Kontakt: 666 183 183.
(TK 419/10/17)

Sprzedam działkę produkcyjną 2 ha - Słupia
p. Bralinem (przy węźle S-8). Cena 50 zł/m2.
Tel. 504 250 353.
(TK 381/09/17)

Sprzedam dom o pow. 140 m2 przy ul.
Parkowej - Kępno. Tel. 606 615 000.
(TK 411/10/17)

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

Sprzedam działkę budowlaną 10 arów Chojęcin. Tel. 784 745 035. (TK 416/10/17)
Sprzedam ziemię 3 ha - Domasłów.
Tel. 795 625 455.
(TK 406/10/17)
Sprzedam kawalerkę - Kępno / Murator.
Tel. 503 55 30 91.
(TK 407/10/17)
Sprzedam garaż na Os. Odrodzenia.
Kontakt: 602 570 336.
(TK 403/10/17)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)

NIERUCHOMOŒCI różne
Wydzierżawię lokal mieszkalny o powierzchni 61 m2 na Osiedlu Kopa w Kępnie.
Tel. 608 623 192.
(TK 395/10/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Wynajmę mieszkanie (kawalerkę) 70 m2 w
Bralinie, ul. Kępińska. Tel. 609 238 645.
(TK 426/10/17)
Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie w
Kępnie, ul. Wiosny Ludów.
Tel. 601 844 544.
(TK 404/10/17)

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie, ul. Wiosny
Ludów, 48 m2, 2/3 pokoje, parter, częściowo umeblowane, dostępne od grudnia.
Tel. 605 449 634.
(TK 424/10/17)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w
bloku - Kępno. Kuchnia umeblowana. Od
m-ca grudnia 2017 r. Tel. 600 226 487.
(TK 395/10/17)
Do wynajęcia dwa sklepy po 35 m2 przy
Al. Marcinkowskiego na działalność handlowo-usługową możliwość połączenia dwóch
w jedno. Kontakt: 606 615 000.
(TK 410/10/17)
Poszukuję do wynajęcia mieszkania dwupokojowego w Kępnie lub okolicy.
Tel. 784 898 151.
(TK 405/10/17)
Do wynajęcia pomieszczenie na
sklep, biuro - ul. Kościuszki 14.
Tel. 513 026 540 lub 604 755 529.
(TK 386/10/17)
Do wynajęcia pokoje dla pracowników.
Tel. 889 143 311.
(TK 355/09/17)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)

Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 343/09/17)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
motoryzacja
Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 514 681 691.
(TK 365/09/17)
Skup katalizatorów - Najwyższe
ceny. Tel. 506 709 677.
(TK 366/09/17)
SPRZEDAM
Rury czarne - 3/4 cala, rury ocynkowane
3/4 cala. Tel. 887 913 601. (TK 422/10/17)
ANTYKI — STAROCIE: skup, sprzeda¿,
renowacja. Jarocin, ul. Wodna 6. Tel. 500
086 800, 510 972 050, piotrantyk@op.pl.
Sklep od 11.00 do 16.30.
US£UGI
Pomogę w zakresie uzyskania pozwolenia
na pracę cudzoziemców. Tel. 665 770 104.
(TK 414/10/17)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
rolnicze
Sprzedam dynie jadalne, ozdobne i na
Haloween. Kępno, ul. Długa 5 (wjazd od ul.
Wieluńskiej). Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 393/10/17)
Kupię maciory (3,60 zł/kg) i knury (3,00 zł/
kg) oraz bydło i trzodę pourazową.
Tel.: 500 357 999.
(TK 373/09/17)

Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

Płytki, panele, regipsy, malowanie, gładzie
i inne drobne naprawy. Tel. 664 222 885.
(TK 408/10/17)

PRACA
Przyjmę pracownika do produkcji i montażu
okien, drzwi, fasad aluminiowych.
Tel. 513 010 282.
(TK 425/10/17)
Pożyczki w domu klienta - zatrudnimy doradców klienta.
Tel. 514 044 709.
(TK 418/10/17)
Zatrudnię kierowcę w transporcie międzynarodowym: system 3/1, wynagrodzenie do
uzgodnienia. Tel. 516 132 515.
(TK 413/10/17)
Poszukuję opiekunki do osoby starszej,
leżącej, w Kępnie. Może być z Ukrainy.
Doświadczenie medyczne mile widziane.
Z możliwością zamieszkania.
Tel. 503 745 576, 609 402 708.
(TK 412/10/17)
Zatrudnię tapicera z możliwością zmieszkania z rodziną w nowoczesnym bloku w
Kępnie. Tel. 531 784 377.
(TK 409/10/17)

Pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 537 951 605.
(TK 399/10/17)

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

Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, alarmy, monitoring. Tel. 889 786 700.
(TK 392/10/17)

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

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

LEKARSKIE

Lekcje śpiewu dla dzieci i młodzieży.
Tel. 663 310 182.
(TK 370/09/17)

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

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów

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 .:
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Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów w dniach od 10.11.2017 r. do
04.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek
21, 63-604 Baranów w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do
15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.11.2017 r. w
siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek 21, 63-604 Baranów
o godzinie 14.00.
Zgodnie z art.11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.12.2017 r. Jako wniesione na piśmie
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405) informuję o możliwościach zapoznania się z
niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studium w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, Rynek 21, 63-604
Baranów w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 15.00. Uwagi
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: gmina@
baranow.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26.12.2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Baranów.
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Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Ogłoszenia

Reklama
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

Ogłoszenie

Wójt Gminy Perzów
informuje, że został ogłoszony konkurs na stanowisko

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Perzowie.

OFERUJEMY TAK¯E:

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu znajdują się
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Perzowie - www.perzow.nowoczesnagmina.pl
oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie i Gminnym Ośrodku Kultury
w Perzowie.

 bi¿uteria œlubna

 bolerka  welony
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

FABRYKA MEBLI W LASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW
NA BARDZO DOBRYCH

WARUNKACH PRACY I PŁACY.
Informacje pod nr tel.
691 501 511
lub osobiście w siedzibie firmy:
Laski, ul. Kępińska 21.

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

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

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

Lokal 33 m2 do wynajęcia,
ul. Warszawska 26.
Kontakt: 602 733 758.

pon.-pt. 8.00-14.00.
ę

Mieszkania do wynajęcia
w centrum Bralina:
27,1 m ; 27,6 m ; 39,5 m .
Dodatkowo piwnica od 2-2,2 m2.
2

2

2

Cena od 800 do 1100 zł + opłaty. Kaucja.
Tel. 62 / 78 292 72 (pon-piątek: 9.00-17.00).

CZAS NA
AUTO-GAZ

MONTA¯INSTALACJI

GAZOWYCH
DWA LATA

JANMAR CENTRUM z siedzibą w Trzcinicy
poszukuje

Pracownika do Działu IT.
Wymagana umiejętność programowania
w języku JAVA na platformie J2EE oraz znajomość
Hibernate, Spring, PrimeFaces.
Zapewniamy pracę pełną wyzwań, samodzielność
w działaniu oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
Aplikacje proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@janmarcentrum.pl

GWARANCJI

PPHU "Pilarek"

Do wynajęcia lokal
o pow. około 20 m
w sklepie INTERMARCHE
w Wieruszowie.
Kontakt: 600 959 111.
2

Mroczeñ 6
tel. 78 182 54

RATY

BEZ PIERWSZEJ
WP£ATY

SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU

PROMOCJA

JANMAR CENTRUM z siedzibą w Trzcinicy
poszukuje

Pracownika do Działu
Finansowego.

Wymagana umiejętność pracy w środowisku
MS Excell na poziomie średnio – zaawansowanym
oraz zdolności analitycznego i logicznego myślenia.
Zapewniamy pracę pełną wyzwań, samodzielność
w działaniu oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
Aplikacje proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@janmarcentrum.pl

Tygodnik Kępiński 2 listopada 2017

17

Recenzja

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Lina Wolff - „Poliglotyczni kochankowie”
Max Lamas marzy o kochance, która będzie mówić we wszystkich znanych mu językach. Poszukiwania prowadzą go ze Sztokholmu do Włoch, gdzie poznaje markizę stojącą
na krawędzi bankructwa. Ellinor pochodzi ze wsi w Skanii. Pewnego dnia zamieszcza
w sieci ogłoszenie: Mam trzydzieści sześć lat i szukam czułego, choć nie nazbyt czułego mężczyzny. Ci, których spotyka, nie spełniają jednak jej oczekiwań. A Lucrezia jest
świadkiem skandalicznego romansu swojej babki. Połączy ich pewien maszynopis, wielojęzyczny zapis miłosnej fascynacji i szaleństwa, dla jednych przedmiot troski, dla innych
obiekt nienawiści. W tym zagmatwanym splocie wydarzeń bohaterowie zmagają się i zatracają. Marzą o byciu zrozumianym. I o tym, by zaspokoić najskrytsze pragnienia. Jednak
przede wszystkim poszukują miłości i języka, którym będą potrafili o niej opowiadać.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Aleksander Majewski, Jarosław Maringe - „Chińczyk. Król polskiego narkobiznesu”

Rozpoczynamy akcję społeczną

„Ortopedia w Szpitalu w Kępnie”
Rozpoczynamy akcję społeczną „Rozwój ortopedii
i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu w Kępnie”
pod hasłem „Ortopedia w szpitalu w Kępnie”.
Akcja obejmuje pozyskiwanie środków finansowych na:
utworzenie pomieszczeń w Szpitalu w Kępnie dla pacjentów
ortopedyczno-urazowych
wyposażenie Szpitala w Kępnie w niezbędny sprzęt medyczny
konieczny w leczeniu chorób ortopedycznych i następstw urazów,
prowadzenie akcji medialnych promujących zdrowy tryb życia
ze szczególnym uwzględnieniem chorób narządu ruchu.

-

Jarosław Maringe, ps. Chińczyk, były członek mafii pruszkowskiej, współpracownik
Jerzego W., ps. Żaba i twórca słynnego „szlaku bałkańskiego”, opisuje ważny obszar działań najpotężniejszej grupy przestępczej w Polsce. W swojej historii nie oszczędza nikogo –
współpracowników, bossów, wymiaru sprawiedliwości, a także... samego siebie. Chińczyk
przenosi nas w bezlitosny świat krwawych porachunków, wielkich pieniędzy i pięknych
kobiet. W tej rzeczywistości nie ma zasad, a miarą siły charakteru jest bezwzględność.
Jeszcze żaden polski gangster nie odważył się na tak szczerą spowiedź. W tej historii nie
ma jednak fałszywej skruchy, a ocena faktów jest pozostawiona czytelnikom. Duet Maringe-Majewski unika taniego moralizatorstwa i kreślenia czarno-białej rzeczywistości.
Książka wybebesza emocjonalnie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Gilly Macmillan - „Perfekcyjna dziewczyna”

Zainteresowanych pomocą finansową dla rozwoju kępińskiej ortopedii prosimy o wpłatę środków na konto Stowarzyszenia z zaznaczeniem w tytule wpłaty „Ortopedia w Szpitalu w Kępnie”. Dane do
przelewu:
Numer konta: 89 8413 0000 0020 3632 2000 0001
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
Za każde Państwa wsparcie serdecznie dziękujemy!
Zarząd Stowarzyszenia „ZDROWIE”
na Rzecz Rozwoju Szpitala w Kępnie

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Każdy, kto zna Zoe Maisey – cudowne dziecko, talent muzyczny – uważa ją za ideał.
Jednak przed kilku laty Zoe spowodowała śmierć trzech nastolatków. Poniosła za to karę
i teraz jest wolna. Historia zaczyna się od koncertu, który ma dla niej być życiową szansą. O północy jej matka jest już martwa. „Perfekcyjna dziewczyna” to wnikliwa analiza
psychiki nastolatki dźwigającej brzemię talentu oraz przeszłości, od której nie można się
uwolnić.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 44
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 8 listopada 2017 r.

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

1. Lina Wolff - „Poliglotyczni kochankowie”,
2. Gilly Macmillan - „Perfekcyjna dziewczyna”,
3. Aleksander Majewski, Jarosław Maringe
- „Chińczyk. Król polskiego narkobiznesu”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 43 nagrody otrzymuj¹:

Tadeusz Wilczyński (Kępno),
Joanna Zawada (Rychtal).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Ogłoszenia

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Dwa święta i wolne, ciche dni, ale Mars nadal jest
w opozycji i namiesza w biznesie. Zamiast bezczynnie siedzieć, pogadaj z partnerem o swoich
nowych pomysłach. Wesprze Cię!

Byk 21 IV – 21 V
Słońce i Jowisz w opozycjach zapewniają masę
energii. Bez trudu przekonasz innych do decyzji,
na których Ci zależy. Załatwiaj sprawy i umawiaj
się z przyjaciółmi.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Wenus i Mars w trygonach dbają, byś na wszystko miał siły i ochotę. Po pełni opozycja Merkurego pokaże Ci nowe cele. Będziesz pomysłowy i
sumienny, ale też krytyczny dla leni.

6.
7.

Apteka „Św. Marcina” - 2.11.2017 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 3.11.2017 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 4.11.2017 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 5.11.2017 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 6.11.2017 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 7.11.2017 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 8.11.2017 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

Rak 23 VI – 22 VII
Trygony Słońca i Jowisza kuszą podróżami, spotkaniami, nauką języków. Po pełni także Wenus
znajdzie się w trygonie i zrobi się romantycznie.
Przestań się zamartwiać.

Lew 23 VII – 22 VIII
Relaks w gronie bliskich wprawi Cię w doskonały
nastrój. Dzięki Jowiszowi w kwadraturze sprawnie zaplanujesz atrakcje kulinarne i sportowe. W
pracy kłopoty Cię ominą. Odetchniesz!

Panna 23 VIII – 22 IX
Sekstyle Słońce i Jowisza dadzą Ci lepsze tematy do rozmów niż ceny zniczy. Bliscy Cię rozbawią. I sypniesz groszem na przyjemności dla
nich. Sekstyl Wenus sprzyja miłości!

Telefon: 603 406 138

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

Waga 23 IX – 23 X
Nikt nie będzie Ci wchodzić w drogę. Koniunkcja Wenus daje powodzenie w miłości, a Marsa,
pomaga szybko uporać się z pracą i zakupami.
Uda Ci się nawet odpocząć!

(62) 78 292

Skorpion 24 X – 21 XI
Pokażesz, kto jest mistrzem! Jowisz, Słońce i
Merkury, a potem Wenus wyciągną Twoje zalety
na wierzch. Będziesz bystry i zmyślny. Pokonasz
konkurencję.

Sekstyle Wenus i Marsa dają dobry humor. Z rodziną będzie wesoło, z kolegami w pracy spokojnie. Po pełni wspomoże Cię Merkury w koniunkcji. Niczego się nie przestraszysz!

Koziorożec 22 XII – 19 I
Słońce i Jowisz w sekstylach przyniosą świetne
pomysły. Na przekór jesiennej aurze weźmiesz
się w garść. Zapisz się na jakiś kurs. Podczas
pełni coś ważnego zrozumiesz.

Wodnik 20 I – 18 II
Kwadratury Słońca i Jowisza uczynią Cię pewniejszym siebie. Złośliwcy przekonają się, że nie
warto z Tobą zadzierać. Ale nie zrobisz afery,
sekstyl Merkurego da Ci zdrowy dystans.

Ryby 19 II – 20 III
Słońce i Jowisz w trygonach sprzyjają zabawie
i miłości. Ludzie zaczną do Ciebie lgnąć, bo będziesz serdeczna i miła. Po 7.11 Wenus przegoni
kłopoty w pracy i w domu.

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

kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Strzelec 22 XI – 21 XII

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

reklama

63-645 Łęka Opatowska
Piaski k. Kępna 1A
tel. 62 / 78 141 10, tel./fax 62 / 78 141 11

63-600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
(wejście od ul. Polnej, przy Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691

panele podłogowe

meble skrzyniowe

meble tapicerowane
OFERUJEMY:
-

meble skrzyniowe i tapicerowane,
panele boazeryjne i podłogowe,
segmenty,
usługowe cięcie płyt,
duży wybór bielizny damskiej.

Współpracujemy z:

panele
gwarantujemy

meble łazienkowe
wysoką jakość, różnorodność, największy wybór i najniższe ceny!

Ciągi technologiczne
szyte na miarę
Kompleksowe wyposażenie ciągów technologicznych
dla producentów mebli, mebli tapicerowanych,
frontów meblowych, krzeseł, okien, drzwi,
ram obrazowych, galanterii drzewnej oraz
systemy mechanizacji i automatyzacji procesów
produkcyjnych.
1
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Projektujemy
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Szkolimy

3

Serwisujemy

NR 44/2017 (736)
Fot. Przemysław Zimoch (mp-foto.pl)

NASI

w

LIGACH

Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

14. kolejka | jesień 2017
Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin – 3:0 (2:0)
NA BOISKU: 1-78 minuta
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

14. kolejka | jesień 2017
Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin – 3:1 (2:0)
NA BOISKU: 1-46 minuta
Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

14. kolejka | jesień 2017
Sandecja Nowy Sącz – Górnik Zabrze – 1:2 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka i asysta
Miłosz Trojak (Ruch Chorzów)
Nice I Liga

15. kolejka | jesień 2017
Ruch Chorzów – Odra Opole – 3:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz

Polonia wraca na właściwe tory,
pół tuzina goli w Kępnie
Ostatnie porażki z Polonią Leszno i Pogonią Nowe Skalmierzyce były wodą na młyn dla malkontentów, względnie
wszystkich tych, którzy nie dawali żadnych szans ekipie z Alei Marcinkowskiego w tym sezonie. Sobotnie, pewne zwycięstwo nad outsiderem z Racotu przypomina, że owszem, może Polonia nie jest najmocniejszym zespołem w całych
rozgrywkach, ale to wciąż groźny i piekielnie skuteczny zespół.
Rozgrywki młodzieżowe w okręgu kaliskim dotarły do półmetka, niebawem rozgrywane będą pierwsze halowe finały
okręgowe

OSTATKI
MŁODZIEŻOWE arza Starszego

Trampk
I Liga Okręgowa
da 2017 roku
Sobota, 4 listopa
Stal Pleszew
Marcinki Kępno –
12:30
ego
St
Młodzika arsz
I Liga Okręgowa
ku
ro
17
20
da
Sobota, 4 listopa
Stal Pleszew
Marcinki Kępno –
11:00
szego
a Młodzika Star
II Liga Okręgow
Grupa 2
topada 2017 roku
lis
4
,
ta
bo
So
Wielkopolanin
Piast Czekanów –
13:00

Rozgrywki młodzieżowe na finiszu
Finisz rundy jesiennej w okręgu kaliskim zbliża się wielkimi krokami. Końca dobiegają między innymi rozgrywki drużyn młodzieżowych. Część z nich zakończyła już zmagania, pozostali rozegrają w weekend ostatnie mecze ligowe.
Tak będzie między innymi w przypadku trampkarzy oraz młodzików. Najbliższy weekend będzie ostatnią okazją do
zobaczenia w akcji drużyny młodzieżowe z naszego regionu w tym roku.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Wyniki i tabele lig młodzieżowych.

Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Nice I Liga

15. kolejka | jesień 2017
Pogoń Siedlce – Miedź Legnica – 2:3 (2:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Marcin Kowalczyk (Ruch Chorzów)
Nice I Liga

15. kolejka | jesień 2017
Ruch Chorzów – Odra Opole – 3:1 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 w 11. minucie
Paweł Baraniak (MKS Kluczbork)
II Liga

15. kolejka | jesień 2017
MKS Kluczbork – Gryf Wejherowo – 2:2 (1:1)
NA BOISKU: 35-86 minuta
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

14. kolejka | jesień 2017
Ślęza Wrocław – Stal Bielsko-Biała – 2:0 (2:0)
NA BOISKU: 76-90 minuta
Fabian Piasecki (Miedź II Legnica)
III Liga Grupa 3

14. kolejka | jesień 2017
Zagłębie II Lubin – Miedź II Legnica – 1:3 (1:2)
NA BOISKU: nie pojawił się
Miłosz Nowicki (Centra Ostrów Wlkp.)
III Liga Grupa 2

13. kolejka | jesień 2017
GKS Przodkowo – Centra Ostrów – 4:0 (3:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę samobójczą na 3:0
w 38. minucie
Tobiasz Jarczak (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

14. kolejka | jesień 2017
Ślęza Wrocław – Stal Bielsko-Biała – 2:0 (2:0)
NA BOISKU: 64-90 minuta
Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
IV Liga Grupa Północna

14. kolejka | jesień 2017
Mieszko Gniezno – Sparta Oborniki – 4:0 (3:0)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Słupianek (Agroplon Głuszyna)
IV Liga Grupa Opolska

14. kolejka | jesień 2017
LZS Kup – Agroplon Głuszyna – 1:5 (1:3)
NA BOISKU: cały mecz
Dawid Sibiński (Agroplon Głuszyna)
IV Liga Grupa Opolska

14. kolejka | jesień 2017
LZS Kup – Agroplon Głuszyna – 1:5 (1:3)
NA BOISKU: poza meczową 18-tką

Sport

piłKa nożna
III Liga
Grupa 2
13. kolejka | jesień 2017
KKS Kalisz – KP Starogard Gdański .........– 1:0
Lech II Poznań – Wierzyca Pelplin ...........– 3:0
Jarota Jarocin – Unia Solec Kujawski ......– 0:6
Sokół Kleczew – Pogoń II Szczecin ..........– 2:1
GKS Przodkowo – Centra Ostrów ............– 4:0
Polonia Środa – Kotwica Kołobrzeg .........– 1:2
Elana Toruń – Wda Świecie .....................– 3:2
Bałtyk Gdynia – Świt Skolwin .................– 2:1
Energetyk Gryfino – Górnik Konin ..........– 1:1
1. OKS Świt Skolwin
13 29 30:11
2. KKS Kalisz
14 28 19:8
3. SKS Bałtyk Gdynia
13 28 32:14
4. TKP Elana Toruń
13 27 19:10
5. KS Sokół Kleczew
14 27 23:11
6. MKP Kotwica Kołobrzeg
13 24 19:13
7. KS Polonia Środa Wlkp.
13 23 23:12
8. KKS Lech II Poznań
13 23 23:16
9. MKS Pogoń II Szczecin
13 20 19:17
10. KS Wda Świecie
13 20 22:26
11. KS Wierzyca Pelplin
13 13 12:20
12. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 13 13 18:28
13. JKS Jarota Jarocin
13 12 14:23
14. GKS Przodkowo
13 12 19:34
15. KP Starogard Gdański
13 11 12:16
16. KS Energetyk Gryfino
13 9 8:24
17. KS Unia Solec Kujawski
13 7 12:24
18. KS Górnik Konin
13 4 14:31
IV Liga
Grupa Północna
14. kolejka | jesień 2017
Mieszko Gniezno – Sparta Oborniki ........– 4:0
Warta Międzychód – Unia Swarzędz .......– 0:2
GKS Dopiewo – GLKS Wysoka .................– 2:0
Tarnovia Tarnowo – Nielba Wągrowiec ....– 3:4
Orły Pniewy – Kotwica Kórnik .................– 1:2
Wełna Skoki – Grom Plewiska ................– 1:0
Huragan Pobiedziska – Iskra Szydłowo .– odwołany
Pogoń Łobżenica – Lubuszanin ......– odwołany
1. KS Mieszko Gniezno
14 42 55:9
2. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 14 31 38:18
3. SKS Unia Swarzędz
14 28 27:17
4. MLKP Warta Międzychód
14 28 36:22
5. KSS Kotwica Kórnik
14 24 25:23
6. MKS Nielba Wągrowiec
14 22 29:27
7. KS Grom Plewiska
14 21 26:19
8. KS Wełna Skoki
14 20 29:32
9. MKS Lubuszanin Trzcianka 13 20 28:17
10. LZS Iskra Szydłowo
13 16 33:31
11. MKS Sparta Oborniki Wlkp. 14 14 17:28
12. PKS Orły Pniewy
14 12 18:30
13. GKS Dopiewo
14 11 21:34
14. MGKS Huragan Pobiedziska 13 11 13:33
15. GLKS Wysoka
14 8 12:32
16. KS Pogoń Łobżenica
13 4 6:41
IV Liga
Grupa Południowa
14. kolejka | wiosna 2017
Polonia Kępno – PKS Racot .....................– 6:0
Victoria Września – Kania Gostyń ............– 4:1
Korona Piaski – Ostrovia Ostrów .............– 2:4
Victoria Ostrzeszów – Tur Turek ..............– 2:2
Polonia Leszno – Pogoń Nowe S. .............– 0:3
SKP Słupca – Odolanovia ........................– 3:1
Biały Orzeł – Rawia Rawicz ....................– 6:2
Obra Kościan – LKS Gołuchów .................– 1:2
1. MKS Victoria Września
14 33 40:11
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 14 31 31:14
3. KS Polonia 1912 Leszno
14 29 26:17
4. KKS Polonia Kępno
13 26 31:17
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 25 34:21
6. LKS Gołuchów
14 25 31:24
7. KP Obra 1912 Kościan
14 24 24:18
8. MKS Tur 1921 Turek
14 19 24:22
9. SKP Słupca
13 19 15:20
10. MLKS Odolanovia Odolanów 14 17 19:25
11. KP Victoria Ostrzeszów
14 16 19:22
12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 14 13 22:28
13. KP Rawia Rawicz
14 11 11:31
14. LKS Korona Piaski
14 8 17:36
15. PKS Racot
14 7 14:34
16. MKS Kania Gostyń
14 6 12:30

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

II

IV Liga Grupa Południowa >>> Lider rozgrywek jedzie do Gołuchowa zakończyć rundę jesienną z tarczą. Drużyna z Wrześni w starciu z nieobliczalnym beniaminkiem chce podstemplować
mistrzostwo półmetka i zająć jak najlepszą pozycję przed startem decydującej części sezonu
Fot. Przemysław Zimoch (mp-foto.pl)

Lotto Ekstraklasa
14. kolejka | jesień 2017
Legia Warszawa – Arka Gdynia ..............– 2:0
Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin .............– 3:0
Lech Poznań – Wisła Kraków ..................– 1:1
Jagiellonia – Zagłębie Lubin ...................– 3:1
Cracovia – Termalica Nieciecza ...............– 1:1
Piast Gliwice – Wisła Płock ......................– 2:1
Sandecja Nowy Sącz – Górnik Zabrze .....– 1:2
Lechia Gdańsk – Korona Kielce ...............– 0:5
1. KS Górnik Zabrze
14 26 30:21
2. KP Legia Warszawa
14 25 16:13
3. KKS Lech Poznań
14 24 23:11
4. KGHM Zagłębie Lubin
14 23 21:15
5. Jagiellonia Białystok
14 23 19:18
6. MKS Korona Kielce
14 22 22:15
7. Wisła Kraków SA
14 21 16:16
8. WKS Śląsk Wrocław
14 20 19:19
9. Wisła Płock SA
14 20 17:18
10. MZKS Arka Gdynia
14 19 15:15
11. MKS Sandecja Nowy Sącz 14 17 14:15
12. KS Lechia Gdańsk
14 14 18:24
13. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 14 13 13:18
14. GKS Piast Gliwice
14 13 15:23
15. MKS Cracovia SSA
14 12 17:22
16. MKS Pogoń Szczecin
14 9 11:23
Nice I Liga
15. kolejka | jesień 2017
Ruch Chorzów – Odra Opole ...................– 3:1
GKS Tychy – GKS Katowice .....................– 1:0
Bytovia Bytów – Stal Mielec ....................– 0:0
Podbeskidzie – Zagłębie Sosnowiec .........– 0:0
Górnik Łęczna – Puszcza Niepołomice .....– 0:1
Pogoń Siedlce – Miedź Legnica ...............– 2:3
Olimpia Grudziądz – Raków Częstochowa – 1:2
Chrobry Głogów – Chojniczanka .............– 0:0
Stomil Olsztyn – Wigry Suwałki .....– odwołany
1. MKS Miedź Legnica
15 28 21:14
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 15 27 23:12
3. OKS Odra Opole
15 24 19:19
4. MKS Puszcza Niepołomice 15 24 20:16
5. MZKS Chrobry Głogów
15 23 19:17
6. FKS Stal Mielec
15 22 19:17
7. RKS Raków Częstochowa
15 22 24:20
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 20 19:20
9. MKS Bytovia Bytów
15 19 20:18
10. Zagłębie Sosnowiec SA
15 19 20:19
11. GKS Tychy
15 19 18:22
12. MKP Pogoń Siedlce
15 19 19:23
13. GKS Katowice
15 18 20:22
14. GKS Olimpia Grudziądz
15 18 11:14
15. GKS Górnik Łęczna
15 17 12:17
16. SKS Wigry Suwałki
14 16 13:19
17. OKS Stomil Olsztyn
14 16 18:27
18. KS Ruch Chorzów
15 14 21:20
II Liga
15. kolejka | jesień 2017
Radomiak Radom – Warta Poznań .........– 0:0
Siarka Tarnobrzeg – ŁKS Łódź ................– 0:1
MKS Kluczbork – Gryf Wejherowo ...........– 2:2
Garbarnia Kraków – Olimpia Elbląg ........– 1:1
ROW 1964 Rybnik – Stal Stalowa Wola ...– 1:0
Gwardia Koszalin – Błękitni Stargard ......– 2:0
Wisła Puławy – GKS Bełchatów ...............– 5:2
Rozwój Katowice – Znicz Pruszków .........– 0:1
Legionovia Legionowo – GKS 1962 Jastrzębie – 0:2
1. GKS 1962 Jastrzębie
15 31 26:10
2. KS Warta Poznań
15 30 23:8
3. RKS Radomiak 1910 Radom 15 30 24:13
4. ŁKS Łódź
15 28 15:9
5. KS Siarka Tarnobrzeg
15 23 24:22
6. RKS Garbarnia Kraków
15 21 19:17
7. KS ROW 1964 Rybnik
15 20 22:22
8. MKS Znicz Pruszków
15 20 18:22
9. ZKS Olimpia Elbląg
15 20 16:17
10. GKS Bełchatów
15 19 24:22
11. KS Legionovia Legionowo 15 18 18:18
12. KS Wisła Puławy
15 16 18:19
13. Błękitni Stargard Szczeciński 15 15 12:16
14. ZKS Stal Stalowa Wola
15 15 15:20
15. KS Rozwój Katowice
15 14 13:24
16. MKS Kluczbork
15 14 13:24
17. KS Gwardia Koszalin
15 14 13:26
18. WKS Gryf Wejherowo
15 13 18:22

Polonia wróciła na zwycięskie tory
Przegrane z Polonią Leszno i Pogonią Nowe Skalmierzyce zaniepokoiły kibiców kępińskiej drużyny. Zespół, który niemal przez całą rundę odprawiał z kwitkiem kolejnych
rywali, wpadł w dołek. Na szczęście, po dwóch kolejnych porażkach, piłkarze z Alei
Marcinkowskiego w końcu się przełamali. Byli zdecydowanie lepsi w starciu z ligowym
outsiderem z Racotu. Wygrana 6:0 (3:0) nie pozostawia jakichkolwiek złudzeń.
Zdecydowanym faworytem sobotniego starcia byli gracze z Alei Marcinkowskiego, którzy chcieli przerwać
krótką, choć mało komfortową serię
meczów bez punktów. W tabeli oba
zespoły dzieliła przepaść, która wynosiła aż szesnaście oczek. Podopieczni
Bogdana Kowalczyka od pierwszej
minuty przejęli inicjatywę, a przewagę udokumentowali już w 7. minucie
spotkania. Remigiusz Hojka zagrał
precyzyjną piłkę za linie obrony, gdzie
najlepiej ustawiony był Filip Latusek. Napastnik kępnian minął jeszcze
bramkarza i umieścił futbolówkę w pustej bramce. Najlepszy strzelec biało-niebieskich przerwał tym samym serię
ponad czterystu minut bez strzelonej
bramki. Niespełna kwadrans później
były gracz trębaczowskiej Pogoni zdołał poprawić swój dorobek bramkowy,
kiedy to wykorzystał znakomite dośrodkowanie Mateusza Goli. Gospodarze objęli dwubramkowe prowadzenie, a następnie zupełnie zdominowali
boiskowe wydarzenia. Owocem dominacji gospodarzy była trzecia bramka.
Wynik spotkania w pierwszej połowie
ustalił bardzo silnym strzałem Piotr
Cierlak. Gospodarze wyszli na drugą
połowę nakręceni pewnym prowadze-

Wyniki 14. kolejki

KKS Polonia Kępno
PKS Racot

6 (3)
0 (0)

Bramki: 1:0 Filip Latusek - 7’, 2:0 Filip
Latusek - 21’, 3:0 Piotr Cierlak - 39’, 4:0
Mateusz Gola - 53’, 5:0 Michał Górecki 75’, 6:0 Adrian Holak - 86’.
Polonia: Dawid Jadczak – Mateusz Gola,
Witold Kamoś (Wojciech Drygas - 56’), Kacper
Skupień, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Bernard Fai Ndukong, Łukasz Walczak (Bartosz
Mikołajek - 80’), Michał Górecki (Borys Wawrzyniak - 68’), Piotr Cierlak, Filip Latusek (Adrian Holak - 55’). Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Victoria Września
MKS Kania Gostyń

4 (3)
1 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Jasiński - 18’, 2:0
Paweł Lisiecki - 21’, 2:1 Radosław Wachowski - 25’, 3:1 Wiktor Kacprzak - 34’,
4:1 Piotr Sarbinowski - 62’.

KS Polonia 1912 Leszno
0 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Jóźwiak - 13’, 0:2
Adam Majewski - 85’, 0:3 Piotr Józefiak
- 90+4’.

KP Obra 1912 Kościan
LKS Gołuchów

1 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Damian Siek - 7’, 0:2 Krystian
Benuszak - 15’, 1:2 Szymon Słoma - 65’.
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niem i ani przez chwilę nie myśleli o
jakimkolwiek odpuszczaniu rywalowi.
Goście z Racotu zupełnie nie potrafili poradzić sobie ze skrzydłami kępińskiej drużyny. To właśnie w tych
sektorach boiskach biało-niebiescy
stwarzali największe zagrożenie pod
bramką PKS-u. Osiem minut po zmianie stron piłkę głową w siatce umieścił
Mateusz Gola. Przy wyraźnym prowadzeniu trener Bogdan Kowalczyk
postanowił dać szanse zmiennikom:
Filipa Latuska zastąpił Adrian Holak, a Wojciech Drygas pojawił się w
miejsce Witolda Kamosia. Ten ostatni
może mówić o dużym pechu, bowiem
kilkanaście sekund przed zmianą został ukarany żółtą kartką, która wykluczyła go z rywalizacji w najbliższej
kolejce. Zmiany nie wpłynęły na obraz gry. Gospodarze w dalszym ciągu
dominowali, stwarzając sobie kolejne
sytuacje. Jedną z nich udało się wykorzystać Michałowi Góreckiemu, który umieścił piłkę w siatce z najbliższej
odległości. Kilka chwil później gracz
kępnian mógł cieszyć się z kolejnego
trafienia, jednak jego strzał z bliskiej
odległości wylądował w rękach bramkarza. Wynik meczu ustalił w końcówce Adrian Holak, który wykorzystał
dogranie Bernarda Fai Ndukonga. –
Przed meczem miałem obawy czy moi
podopieczni nie zlekceważą przeciwnika. Drużyna zareagowała jednak

KP Victoria Ostrzeszów
MKS Tur 1921 Turek

2 (0)
2 (2)

Bramki: 0:1 Michał Ignaczak - 10’, 0:2
Bartosz Grabowski - 16’, 1:2 Radosław
Dolata - 50’, 2:2 Artur Skrobacz - 75’.

SKP Słupca
3 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)

Bramki: 1:0 Piotr Głowala - 49’, 1:1
Hubert Żurawka - 83’, 2:1 Jacek Mikołajczyk - 84’, 3:1 Marcel Koziorowski - 90’.

LKS Korona Piaski
TP Ostrovia 1909 Ostrów

2 (0)
4 (2)

Bramki: 0:1 Daniel Kaczmarek - 13’,
0:2 Michał Giecz - 20’, 1:2 Norbert Konieczny - 58’, 1:3 Michał Giecz - 70’, 1:4
Tomasz Kempiński - 85’, 2:4 Szymon
Kajoch - 90+1’.

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 6 (2)
KP Rawia Rawicz
2 (2)

Bramki: 0:1 Marcin Masełkowski - 17’,
1:1 Krzysztof Czabański - 26’, 1:2 Ahmed
Mohamed Abdullah - 34’, 2:2 Krzysztof
Czabański - 39’, 3:2 Szymon Gałczyński - 61’, 4:2 Krzysztof Czabański - 74’ (z
karnego), 5:2 Marcin Szymkowiak - 85’,
6:2 Adrian Derwich - 88’.

pozytywnie i podeszła maksymalnie
skoncentrowana do tego spotkania.
Cieszy fakt, że tym mocnym akcentem
wróciliśmy na właściwą drogę – powiedział Bogdan Kowalczyk, szkoleniowiec kępińskiej Polonii. Wygrana
w starciu z ligowym outsiderem pozwoliła awansować Polonii na czwarte
miejsce w ligowej tabeli. Stało się tak
za sprawą porażki Obry Kościan, która na własnym obiekcie dość niespodziewanie uległa LKS-owi Gołuchów.
Beniaminek rozgrywek losy spotkania
rozstrzygnął już w pierwszym kwadransie spotkania, aplikując faworyzowanemu gospodarzowi dwie bramki. W drugiej połowie Obra zdołała
zdobyć kontaktową bramkę, ale jak się
później okazało trafienie to pozwoliło
jedynie zmniejszyć rozmiary porażki.
Wydarzeniem czternastej serii gier
było jednak spotkanie Polonii Leszno z
Pogonią Nowe Skalmierzyce. W Lesznie doszło do dużej niespodzianki,
bowiem ubiegłotygodniowy pogromca
kępińskiej Polonii zwyciężył aż 3:0. Na
pozycji lidera nieznacznie umocniła
się drużyna z Wrześni. Gracze Victorii
do dwóch punktów zwiększyli przewagę nad prowadzącą w grupie pościgowej Pogonią Nowe Skalmierzyce.
W najbliższą sobotę zespoły z grupy
południowej rozegrają ostatnią kolejkę
rundy jesiennej. Kępińską Polonię czeka wyjazdowe starcie z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski. W listopadzie
zespoły rozegrają jeszcze dwie kolejki
awansem z rundy wiosennej. Polonię
czekają w nich starcia z Odolanovią
Odolanów oraz Turem Turek.
BAS

Najskuteczniejsi strzelcy
Artur Krawczyk (Polonia Leszno)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
Paweł Lisiecki (Victoria Września)
Piotr Sarbinowski (Victoria Września)
Przemysław Balcerzak (Pogoń Nowe S.)
Łukasz Pietrzak (LKS Gołuchów)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Tomasz Kempiński (Ostrovia Ostrów)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
Program 15. kolejki
Sobota, 4 listopada 2017 roku
14:00
Ostrovia Ostrów – Polonia Kępno
14:00
Tur Turek – SKP Słupca
14:00
Kania Gostyń – Victoria Ostrzeszów
14:00
Rawia Rawicz – Obra Kościan
14:00
LKS Gołuchów – Victoria Września
14:00
Odolanovia – Korona Piaski
14:00
PKS Racot – Polonia Leszno
14:00
Pogoń Nowe S. – Biały Orzeł
11
11
10
9
9
9
8
7
7
7
7

Sport

piłKa nożna

Kaliska Klasa Okręgowa >>> W minionej kolejce honoru piłki z naszego regionu
obronili piłkarze Orła Mroczeń i Pogoni Trębaczów. Porażkę poniosła natomiast Victoria
Laski, która na boisku lidera rozegrała całkiem przyzwoite spotkanie, ale to nie wystarczyło na wywiezienie z Opatówka chociażby jednego punktu

Orzeł i Pogoń
z punktami,

Victoria

przegrywa
po walce

Klub Sportowy Opatówek pokonał przed własną publicznością Victorię Laski 4:1 (2:0) w niedzielnym meczu 13. kolejki Kaliskiej Klasy Okręgowej. Prowadzący w tabeli gracze spod Kalisza są
bardzo bliscy zakończenia rundy jesiennej bez porażki. Tymczasem w ligowej tabeli poprawia
się sytuacja Pogoni Trębaczów. Drużyna Jarosława Karnasiewicza uskrzydlona ostatnim zwycięstwem nad Astrą Krotoszyn ograła tym razem na wyjeździe GKS Żerków 2:1 (1:0). Zwycięstwo
pozwoliło Pogoni zbliżyć się do bezpiecznej strefy tabeli. Trębaczowianie do miejsc dających
utrzymanie tracą już zaledwie jeden punkt.

Wyniki 13. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
KLKS Zefka Kobyla Góra

1 (1)
0 (0)

KS Opatówek
LZS Victoria Laski

4 (2)
1 (0)

Bramka: 1:0 Rafał Janicki - 3’.
Orzeł: Rafał Peksa – Wojciech Jurasik, Bartosz
Moś, Dariusz Luźniak, Jakub Strąk, Kamil Jurasik (Kamil Rabiega - 22’), Mariusz Bednarek,
Rafał Janicki, Łukasz Gajewski, Daniel Parzybót, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.
Bramki: 1:0 Dominik Tomczyński - 34’,
2:0 Mateusz Stefaniak - 43’, 3:0 Mateusz Spychalski - 66’ (z karnego), 4:0
Mateusz Spychalski - 70’, 4:1 Mateusz
Płóciennik - 75’.
Victoria: Kacper Habrajski – Dmitro Andrieczko, Aleksander Nasiadek, Patryk
Werner, Michał Pietras, Mateusz Płóciennik,
Jakub Nowak, Miłosz Noculak, Łukasz Mońka,
Bartłomiej Gąszczak, Hubert Bryza. Trener:
Andrzej Powroźnik.

GKS Żerków
LZS Pogoń Trębaczów

1 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Marcin Grondys - 41’, 1:1
Bartosz Kornobis - 60’, 1:2 Mateusz Jendryca - 81’.
Pogoń: Tomasz Lempert – Radosław Wróbel,
Marcin Grondys, Mateusz Jendryca, Łukasz
Kromka, Karol Latusek, Patryk Łydka, Szymon
Piekarski, Paweł Piekarski, Adam Potoniec, Mateusz Tuszyński. Trener: Jarosław Karnasiewicz.

KS Piast Kobylin
4 (2)
LKS Raszkowianka Raszków 1 (0)

Bramki: 1:0 Dominik Snela - 20’, 2:0 Dominik Snela - 38’, 3:0 Szymon Wosiek 78’, 3:1 Adam Potarzycki - 84’, 4:1 Patryk
Kamiński - 90+1’.

GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 1 (1)
KS Stal Pleszew
1 (1)

Bramki: 0:1 Tomasz Zawada - 25’, 1:1
Mykola Zavatskiy - 39’.

Barycz Janków Przygodzki 2 (2)
KS Victoria Skarszew
1 (0)

Bramki: 1:0 Michał Janoś - 13’, 2:0 Damian Grzegorowski - 40’, 2:1 Łukasz
Miłek - 79’.

Przed tygodniem Pogoń w znakomitym stylu ograła przed własną publicznością Astrę Krotoszyn.
Uskrzydleni zwycięstwem nad faworyzowanym rywalem trębaczowianie
podtrzymali formę w niedzielnym
starciu z GKS-em Żerków. Mimo iż
rywal drużyny Jarosława Karnasiewicza zajmował przedostatnie miejsce w stawce, przed meczem trudno
było wskazać faworyta pojedynku.
Pogoń objęła prowadzenie tuż przed
końcem pierwszej części spotkania, a
dokładnie miało to miejsce w 41. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał
się Marcin Grondys. Po godzinie
gry było 1:1, ale ostatnie słowo w tym
meczu należało do gości. Trzy punkty

GOS Zieloni Koźminek
LKS Olimpia Brzeziny

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Wojciech Kranc - 13’, 2:0
Bartosz Kaźmierczak - 85’.

KKS Astra Krotoszyn
LKS Piast Czekanów

UWAGA: Mecz odwołany ze względu na
warunki atmosferyczne i zalanie płyty boiska.
Najskuteczniejsi strzelcy
17
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
14
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
13
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
11
Mykola Zavatskiy (Korona-Pogoń)
10
Mateusz Stefaniak (KS Opatówek)
9
Krzysztof Krysztofowicz (KS Opatówek)
9
Mateusz Olikiewicz (Piast Kobylin)
8
Błażej Ostry (Pogoń Trębaczów)
8 Dominik Marcinkowski (Olimpia Brzeziny)
Program 14. kolejki
Sobota, 4 listopada 2017 roku
14:00
Orzeł Mroczeń – Barycz Janków P.
Niedziela, 5 listopada 2017 roku
11:00 Victoria Skarszew – Pogoń Trębaczów
11:00
Piast Czekanów – GKS Żerków
11:00
Olimpia Brzeziny – KS Opatówek
11:00
Raszkowianka – Zieloni Koźminek
11:00
Stal Pleszew – Piast Kobylin
14:00
Zefka Kobyla Góra – Korona-Pogoń
14:00
Victoria Laski – Astra Krotoszyn

drużynie z Trębaczowa zapewniło trafienie Mateusza Jendrycy z 81. minuty spotkania. Plamę po ostatnim niepowodzeniu zmazali natomiast gracze
mroczeńskiego Orła. Podopieczni
Marka Wojtasiaka, grający tym
razem przed własną publicznością,
ograli skromnie, choć w pełni zasłużenie Zefkę Kobyla Góra. Spotkanie
lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy
już w 3. minucie objęli prowadzenie,
za sprawą uderzenia Rafała Janickiego. Akcję bramkową zainicjował
Marcin Górecki, który wychodząc
sam na sam z bramkarzem Zefki,
podał do lepiej ustawionego Kamila Jurasika. Ten oddał strzał, który
został wybroniony przez Łukasza
Walczaka, jednak przy dobitce Rafała Janickiego golkiper gości był bez
szans. Orzeł nie zadowolił się skromnym prowadzeniem i cały czas dążył
do podwyższenia prowadzenia. Miejscowi mieli optyczną przewagę, ale
solidnie prezentował się blok obronny
drużyny gości. W 22. minucie na boisku pojawił się Kamil Rabiega, który zastąpił kontuzjowanego Kamila
Jurasika. I od razu po zameldowaniu
się na boisku mógł on podwyższyć
prowadzenie swojej drużyny, jednak
zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału. Gracze z Kobylej Góry ograniczali
swoje ataki do stałych fragmentów
gry i strzałów z dystansu. Najgroźniejszy, choć niecelny w tej części meczu oddał Piotr Nasiadek, były gracz
Orła. Po drugiej stronie boiska przed
szansą zakończenia składnej akcji gospodarzy stanął Łukasz Gajewski,
jednak jego uderzenie głową okazało
się niecelne. Okazję miał też Bartosz
Moś, ale jego rzut wolny nie zagroził bramce przyjezdnych. Po zmianie
stron obraz gry nie uległ zmianie. To
gospodarze sprawiali wrażenie drużyny lepiej zorganizowanej, zarówno
w ataku, jak i w obronie. Zefka pró-

Kaliska Klasa Okręgowa
13. kolejka | jesień 2017
Orzeł Mroczeń – Zefka Kobyla Góra .......– 1:0
KS Opatówek – Victoria Laski .................– 4:1
Korona-Pogoń – Stal Pleszew ..................– 1:1
Piast Kobylin – Raszkowianka ................– 4:1
Zieloni Koźminek – Olimpia Brzeziny ......– 2:0
GKS Żerków – Pogoń Trębaczów .............– 1:2
Barycz Janków P. – Victoria Skarszew .....– 2:1
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów .– odwołany
1. KS Opatówek
12 34 33:4
2. KS Piast Kobylin
13 29 31:14
3. KKS Astra Krotoszyn
12 24 24:13
4. LKS Piast Czekanów
12 22 27:22
5. LZS Orzeł Mroczeń
12 21 35:13
6. KS Stal Pleszew
12 20 15:10
7. KLKS Zefka Kobyla Góra
11 18 37:16
8. KS Victoria Skarszew
12 18 28:20
9. LZS Pogoń Trębaczów
13 17 18:23
10. GOS Zieloni Koźminek
12 15 18:21
11. LKS Raszkowianka Raszków 13 15 20:27
12. LKS Olimpia Brzeziny
12 14 15:19
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 13 14 21:34
14. Barycz Janków Przygodzki 13 13 14:23
15. GKS Żerków
13 6 13:47
16. LZS Victoria Laski
13 4 15:58
Kaliska Klasa A
Grupa 1
11. kolejka | jesień 2017
OKS Ostrów Wlkp. – Czarni Dobrzyca ......– 0:3
Szczyt Szczytniki – Żaki Taczanów ..........– 2:4
LZS Cielcza – RKS Radliczyce ..................– 4:1
Grom Golina – CKS Zbiersk .....................– 1:2
Gladiatorzy Pieruszyce – Prosna Kalisz ..– odwołany
Jaskiniowiec Rajsko ............................– pauza
WKS Witaszyce ...................................– pauza
1. CKS Zbiersk
9 27 28:8
2. LZS Cielcza
9 21 34:7
3. MLKS Czarni Dobrzyca
10 17 24:12
4. KS Prosna Kalisz
7 15 26:12
5. WKS Witaszyce
10 15 20:19
6. RKS Radliczyce
9 13 22:23
7. LZS Grom Golina
10 11 20:25
8. OKS Ostrów Wlkp.
9 10 20:39
9. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 9 9 18:21
10. LZS Szczyt Szczytniki
9 7 14:31
11. UKS Żaki Taczanów
9 6 15:29
12. KS Jaskiniowiec Rajsko
10 5 8:23
Kaliska Klasa A Grupa 2
11. kolejka | jesień 2017
Pelikan Grabów – GKS Grębanin .............– 1:0
LZS Doruchów – Sulimirczyk ...................– 0:0
LKS Czarnylas – GKS Rychtal ..................– 2:1
LZS Chynowa – Wielkopolanin ................– 3:2
LZS Siedlików – Płomień Opatów ............– 2:1
LZS Czajków – Strażak Słupia .................– 2:3
LKS Jankowy – Sokół Bralin ........– przełożony
1. LZS Strażak Słupia
11 24 29:19
2. LZS Płomień Opatów
11 20 27:26
3. LZS Doruchów
11 20 18:9
4. LKS Czarnylas
11 20 31:17
5. LZS Chynowa
10 16 21:17
6. GKS Rychtal
11 14 19:15
7. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 11 14 13:19
8. LKS Wielkopolanin Siemianice 11 13 33:32
9. LKS Sokół Bralin
10 13 17:18
10. GKS Grębanin
10 13 12:13
11. LKS Jankowy 1968
10 13 17:21
12. LZS Czajków
11 12 16:24
13. LZS Pelikan Grabów
11 11 17:21
14. LZS Siedlików
11 7 20:39

Kaliska Klasa B Grupa 1
10. kolejka | jesień 2017
LKS II Gołuchów – Czarni Wierzbno .........– 1:1
Sokół Chwaliszew – Błysk Daniszyn ........– 1:1
Las Kuczków – Błękitni Chruszczyny .......– 3:0
Tarchalanka – CKS Zduny .................– 3:0 wo.
Unia Szymanowice – LKS Gorzyce Małe – 0:3 wo.
Prosna Chocz-Kwileń ...........................– pauza
1. LZS Prosna Chocz-Kwileń
9 25 28:8
2. LKS Czarni Wierzbno
9 17 20:14
3. LZS Las Kuczków
10 16 22:20
4. LZS Błysk Daniszyn
9 15 17:13
5. LZS Tarchalanka Tarchały W. 8 15 20:13
6. LKS II Gołuchów
8 13 11:9
7. LZS Błękitni Chruszczyny
9 12 14:15
8. CKS Zduny
9 11 17:17
9. KS Sokół Chwaliszew
9 8 13:19
10. LKS Gorzyce Małe
9 4 11:25
11. GKS Unia Szymanowice
9 0 3:23
Kaliska Klasa B Grupa 2
10. kolejka | jesień 2017
LZS Godziesze – Panda Pamięcin ............– 2:0
Pelikan Nowy Karolew – Korona Chełmce .– 3:2
Sparta Russów – KS Kamień ..........– odwołany
KS Kościelna Wieś – Dragon Dzierzbin – odwołany
Liskowiak Lisków ................................– pauza
Wicher Mycielin ..................................– pauza
1. LZS Sparta Russów
8 18 26:10
2. LZS Godziesze
8 16 19:12
3. KS Pelikan Nowy Karolew
8 16 21:14
4. KS Kamień
7 13 21:15
5. LKS Liskowiak Lisków
8 11 27:24
6. LZS Dragon Dzierzbin
8 11 21:16
7. KS Kościelna Wieś
6 10 35:14
8. LZS Korona Chełmce
8 7 16:22
9. LZS Wicher Mycielin
7 5 16:30
10. LZS Panda Pamięcin
8 0 6:51
Kaliska Klasa B Grupa 3
9. kolejka | jesień 2017
Lilia Mikstat – Wtórkowianka .................– 3:0
Masovia Kraszewice – Sokoły Droszew ....– 1:9
Orzeł Wysocko Wielkie – Huragan Szczury – 2:4
KUKS Zębców – Iskra Sieroszewice .– odwołany
Ogniwo Łąkociny – Ostrovia II Ostrów – przełożony
1. TP Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. 8 24 35:4
2. LZS Lilia Mikstat
9 20 22:13
3. PUKS Sokoły Droszew
9 19 33:23
4. KS Huragan Szczury
9 18 30:14
5. LZS Ogniwo Łąkociny
8 18 43:12
6. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 9 10 18:32
7. LKS Masovia Kraszewice
9 7 21:29
8. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 8 6 18:29
9. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 8 4 9:31
10. LZS Wtórkowianka Wtórek 9 0 2:44
Kaliska Klasa B Grupa 4
9. kolejka | jesień 2017
LZS Mikorzyn – Sokół Świba ...................– 1:1
LZS Ostrówiec – LZS Trzcinica .................– 4:3
KS Hanulin – Zryw Kierzno .....................– 3:0
LZS Olszowa – Ajax Rojów ......................– 0:7
KS Rogaszyce – Zawisza Łęka O. .– przełożony
1. LZS Mikorzyn
9 22 39:10
2. LKS Zawisza Łęka Opatowska 8 20 29:9
3. LKS Sokół Świba
9 19 41:7
4. KS Rogaszyce
8 16 23:16
5. LZS Trzcinica
9 15 33:20
6. KS Hanulin
9 13 22:14
7. LZS Ostrówiec
9 12 18:31
8. LZS Zryw Kierzno
9 6 10:44
9. RLKS Ajax Rojów
8 0 8:36
10. LZS Olszowa
8 0 6:42

bowała jednak przejąć inicjatywę podchodząc bliżej pola karnego Orła, ale
robiła to nieskładnie, przez co często
narażała się na kontrataki. W 65. minucie, piłkę w środku pola przejął Mariusz Bednarek, a następnie podał do
Rafała Janickiego, który wyprowadził
szybką kontrę z Marcinem Góreckim
i Łukaszem Gajewskim, jednak ostatnie podanie do Gajewskiego było nieprecyzyjne i wytrąciło graczy Orła z
rytmu. Tymczasem Zefka za wszelką
cenę dążyła do wyrównania. Miała ku
temu dogodną okazję, ale tym razem
świetną interwencją popisał się Rafał Peksa. Od 74. minuty walczący o
wyrównującą bramkę goście musieli
radzić sobie w dziesiątkę, po tym jak

drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Jakub Zmyślony.
W tym momencie stało się jasne, że
przyjezdnym będzie bardzo trudno
powalczyć o korzystny wynik. Grający w liczebnej przewadze gracze Orła
nie byli już wstanie udokumentować
swojej przewagi kolejnymi trafieniami i mecz zakończył się skromnym
zwycięstwem gospodarzy. Dodajmy
jeszcze, że goście kończyli ten mecz
w dziewiątkę. Czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Miłosz Jędrzejewski,
który jeszcze do niedawna reprezentował barwy drużyny z Mroczenia.
Dzięki zwycięstwu i trzem punktom
Orzeł wyprzedził w tabeli zespół z
Kobylej Góry.
BAS
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Sport

rozmaiTości

Wyniki i tabele
lig młodzieżowych
Wielkopolska Liga Juniora Starszego
13. kolejka | jesień 2017
Jarota Jarocin – Unia Swarzędz ..............– 1:1
Górnik Konin – Warta Śrem ....................– 4:1
LKS Ślesin – Stal Pleszew ........................– 0:3
Pogoń Łobżenica – Przemysław Poznań ..– 1:3
Krobianka Krobia – Tarnovia Tarnowo ....– 0:2
Polonia Leszno – Błękitni Wronki ............– 2:0
Mieszko Gniezno – Canarinhos Skórzewo – 2:0
Centra Ostrów – Calisia Kalisz .................– 5:1
1. KS Górnik Konin
13 32 49:15
2. KS Polonia 1912 Leszno
13 32 39:9
3. MKS Przemysław Poznań
12 30 62:11
4. LZS Krobianka Krobia
13 23 21:21
5. MKS Błękitni Wronki
13 22 32:24
6. KS Mieszko Gniezno
13 22 25:23
7. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 13 21 24:25
8. KS Canarinhos Skórzewo
13 19 32:36
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 12 17 23:27
10. JKS Jarota Jarocin
12 16 26:33
11. SKS Unia Swarzędz
13 15 22:26
12. KS Stal Pleszew
13 14 19:34
13. ŚKS Warta Śrem
13 12 22:35
14. KS Pogoń Łobżenica
13 9 26:42
15. LKS Ślesin
13 7 12:40
16. KP Calisia Kalisz
12 3 16:49
I Liga Okręgowa Juniora Starszego
Grupa 2
9. kolejka | jesień 2017
LKS Jankowy – Polonia Kępno ................– 1:4
Czarni Wierzbno – Piast Czekanów .........– 2:0
Olimpia Brzeziny – Pogoń Nowe S. .........– 0:7
Victoria Ostrzeszów – LKS Czarnylas – przełożony
Astra Krotoszyn ..................................– pauza
1. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 8 18 35:10
2. KKS Astra Krotoszyn
7 16 26:12
3. KKS Polonia Kępno
8 14 31:18
4. LKS Czarni Wierzbno
8 13 25:26
5. LKS Piast Czekanów
8 11 13:15
6. KP Victoria Ostrzeszów
6 10 16:13
7. LKS Jankowy 1968
7 8 21:27
8. LKS Olimpia Brzeziny
7 3 10:36
9. LKS Czarnylas
7 1 12:32
Wielkopolska Liga Juniora Młodszego
Grupa 1
14. kolejka | jesień 2017
Marcinki Kępno – Olimpia Koło ...............– 4:2
Stal Pleszew – Kania Gostyń ...................– 1:5
Victoria Września – SKP Słupca ....– przełożony
Górnik Konin – Ostrovia Ostrów ...– przełożony
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 13 37 36:8
2. MKS Kania Gostyń
14 28 43:21
3. MUKS Marcinki Kępno
13 27 30:15
4. MKS Olimpia Koło
14 17 22:28
5. SKP Słupca
13 12 14:25
6. KS Górnik Konin
12 12 25:27
7. KS Stal Pleszew
14 10 16:34
8. MKS Victoria Września
13 8 16:44
Wielkopolska Liga Juniora Młodszego
Grupa 2
14. kolejka | jesień 2017
Suchary Suchy Las – Jarota Jarocin .........– 7:2
Polonia Chodzież – Nielba Wągrowiec .....– 0:8
Polonia Leszno – Błękitni Wronki ............– 0:8
Przemysław Poznań – Kotwica Kórnik .....– 0:1
1. MKS Przemysław Poznań
14 34 43:12
2. MKS Błękitni Wronki
13 33 61:10
3. MKS Nielba Wągrowiec
14 27 40:24
4. KSS Kotwica Kórnik
13 25 28:17
5. TMS Suchary Suchy Las
14 19 24:33
6. KS Polonia 1912 Leszno
14 14 24:35

IV

7. JKS Jarota Jarocin
14 7 18:58
8. ChKS Polonia Chodzież
14 3 12:61
II Liga Okręgowa Juniora Młodszego
Grupa 2
9. kolejka | jesień 2017
Płomień Opatów – Sokół Bralin ...............– 6:0
Strażak Słupia – LZS Olszowa .................– 7:2
LZS Siedlików – Victoria Laski .................– 0:5
Pelikan Grabów – LZS Doruchów ............– 1:7
1. LZS Płomień Opatów
7 21 39:6
2. LZS Strażak Słupia
7 15 27:21
3. LZS Doruchów
7 15 22:13
4. LZS Victoria Laski
7 9 22:25
5. LKS Sokół Bralin
7 7 16:16
6. LZS Siedlików
7 6 8:27
7. LZS Pelikan Grabów
7 6 20:31
8. LZS Olszowa
7 4 11:26
I Liga Okręgowa
Trampkarza Starszego
9. kolejka | jesień 2017
KS Opatówek – Marcinki Kępno ..............– 0:5
Stal Pleszew – LKS Gołuchów ..................– 2:3
Calisia Kalisz – AP Ostrzeszów .....– przełożony
1. MUKS Marcinki Kępno
9 23 49:10
2. LKS Gołuchów
9 15 16:16
3. KS Stal Pleszew
8 15 24:19
4. AP Ostrzeszów
7 10 6:12
5. KS Opatówek
9 8 21:23
6. KP Calisia Kalisz
8 1 17:53
I Liga Okręgowa Młodzika Starszego
9. kolejka | jesień 2017
Victoria Ostrzeszów – Marcinki Kępno .....– 0:4
Stal Pleszew – KKS Kalisz .......................– 1:1
AT Krotoszyn – Astra Krotoszyn ..............– 8:0
1. AT Krotoszyn
7 21 31:3
2. MUKS Marcinki Kępno
6 18 35:2
3. KKS Kalisz
8 16 34:13
4. KS Stal Pleszew
6 11 11:11
5. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 7 9 15:22
6. KP Victoria Ostrzeszów
7 5 11:16
7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 6 4 8:19
8. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 6 3 15:30
9. KKS Astra Krotoszyn
7 0 7:51
II Liga Okręgowa Młodzika Starszego
Grupa 2
9. kolejka | jesień 2017
Wielkopolanin – KUKS Zębców ................– 2:0
LZS Czajków – Piast Czekanów ...............– 2:2
LZS Godziesze ....................................– pauza
1. LKS Wielkopolanin Siemianice 7 21 50:6
2. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 7 15 36:9
3. LZS Czajków
8 10 12:31
4. LKS Piast Czekanów
7 4 8:27
5. LZS Godziesze
7 3 10:43
II Liga Okręgowa Młodzika Młodszego
Grupa 2
9. kolejka | jesień 2017
Czarni Wierzbno – GKS Trzcinica ...........– 0:19
Strażak Słupia – KUKS Zębców ...............– 3:2
Zawisza Łęka O. – Pogoń Trębaczów .......– 1:6
FA Ostrów Wlkp. – LZS Doruchów – przełożony
LKS Czarnylas .....................................– pauza
1. GKS Trzcinica
8 24 76:9
2. LZS Doruchów
7 16 75:10
3. LZS Strażak Słupia
6 13 40:16
4. FA Ostrów Wlkp.
5 10 37:10
5. LZS Pogoń Trębaczów
8 10 30:35
6. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 8 9 25:27
7. LKS Czarnylas
5 6 7:24
8. LKS Zawisza Łęka Opatowska 7 3 5:66
9. LKS Czarni Wierzbno
8 0 2:100

Sport szkolny >>> Po szkolnych wydarzeniach lekkoatletycznych i lekcjach wychowania fizycznego, nadszedł czas na podsumowanie osiągnięć lekkoatletycznych reprezentantów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

ZSP nr 1 z sukcesami w Szkolnej LA

Tegoroczna, lekkoatletyczna jesień obfitowała w liczne wydarzenia sportowe, które dla reprezentantów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie okazały się wyjątkowo pomyślne.
Sportowcy z tej placówki oświatowej po raz kolejny wiedli prym w regionie. Między innymi po
raz pierwszy wzięli udział w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w Poznaniu, skąd przywieźli kilka
cennych medali.
Na początku października reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie raz pierwszy
uczestniczyli w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w Poznaniu. Drużyna
dziewcząt wróciła z tej imprezy z
dwoma brązowymi medalami, które
wywalczyły Wiktoria Woch w biegu
na 100 metrów (13,47 sekundy) oraz
sztafeta 4x100 metrów w składzie:
Paulina Wawrzynek, Aleksandra
Hołoś, Klaudia Pregiel oraz Wiktoria Woch – z czasem 53,48 sekundy
ustanowiły nowy rekord szkoły i tylko o 0,02 sekundy przegrały srebrny
medal. Tuż za podium w biegu na 100
metrów na czwartym miejscu uplasowała się Aleksandra Hołoś i na miejscu dziesiątym Paulina Wawrzynek
(13,98 sekundy) na 68 startujących.
Dobry start odnotowały także dziewczęta w biegu na 400 metrów. Klaudia Pregiel uplasowała się czwartym
miejscu ( 64,07 sekundy), Hanna
Brzezińska była czternasta ( 69,28
sekundy). Podobnie bieg na 800 metrów: Maja Drelak zajęła dziewiąte
miejsce, Karolina Żurek była dwunasta, a Wiktoria Krowiarz minęła
linię mety jako piętnasta. Natomiast
w skoku w dal Klaudia Bryza zajęła dziesiąte miejsce ( 4,33 metra).
Ostatecznie drużynowo reprezentacja dziewcząt zajęła drugie miejsce,
tuż za I Liceum Ogólnokształcącym
Puszczykowo, uzyskując wynik 1328
punktów. Drużyna chłopców z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Kępnie również wywalczyła wysokie lokaty w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej. W biegu na 400 metrów
drugie miejsce zajął Nikodem Wylęga z czasem 51,65 sekundy, poprawiając rekord szkoły o 0,81 sekundy.
Sztafeta 4x100 metrów w składzie
Krystian Uruski, Miłosz Wabnic,
Oskar Tomaszek i Nikodem Wylęga w swojej serii zajęła pierwsze
miejsce, ale ostatecznie uplasowała
się na czwartym miejscu z czasem
46,35 sekundy. Godny odnotowania
jest bieg na dystansie 1500 metrów
Miłosza Laseckiego, który poprawił rekord szkoły o 27,51 sekundy i
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uzyskał szóste miejsce. Marcin Bijak pchnął 6-kilogramową kulą na
odległość 10,20 metrów i uplasował
się na dziewiątym miejscu, a Oskar
Tomaszek z wynikiem 9,62 metrów
na miejscu dwunastym. Drużynowo
chłopcy zajęli czwarte miejsce, a do
miejsca medalowego zabrakło im zaledwie jedenastu punktów.
Poznań był również gospodarzem
Finału Wojewódzkiego Sztafetowych
Biegów Przełajowych. Dziewczęta
rywalizowały w sztafecie 10x800
metrów i po zaciętej walce wywalczyły trzecie miejsce (Hanna Brzezińska, Wiktoria Krowiarz, Emilia
Froń, Jagoda Napierała, Paulina

Więckowska, Paulina Wawrzynek,
Karolina Żurek, Oliwia Cierpik,
Klaudia Pregiel, Maja Drelak). Natomiast po heroicznej walce Nikodema
Wylęgi na ostatniej 10-zmianie sztafeta chłopców (10x1000 metrów) zajęła drugie miejsce (Oskar Tomaszek,
Karol Latusek, Tomasz Kosiński,
Bartłomiej Garczarek, Michał
Kowalczyk, Miłosz Wabnic, Eryk
Bartkowiak, Kacper Kuropka,
Miłosz Lasecki, Nikodem Wylęga,
Szymona Gogół). Dodajmy, że opiekunami obu drużyn były Magdalena Tobias (dziewczęta) oraz Sylwia
Bednarz (chłopcy).
BAS
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