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Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

Grand Prix dla filmu o Antonim Gabrielu

99

kiełbasa
biała SUROWA

„Śląski Ikar – Antoni Gabriel” w reżyserii Jana Zuba otrzymał główną nagrodę podczas
uroczystej gali VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmowego/Fly Film Festival w Warszawie. Dokument poświęcony został dawnemu mieszkańcowi Mnichowic, który w 1936 r. w
prymitywnych warunkach zbudował… samolot.
str. 10

Drogi i szpital
w centrum
uwagi

Bal Wszystkich Świętych PRACA W HOLANDII
str. 3

węgiel , ekogroszek ,
drewno opałowe ,
drewno kominkowe .

Rafał Kurzawa

Dobra postawa Górnika Zabrze i jednego z jego liderów,
Rafała Kurzawy nie umknęła
uwadze selekcjonera naszej
reprezentacji. Były gracz
Marcinków, Zgody Olszowa i
Sokoła Świba otrzymał powołanie na towarzyskie mecze z
Urugwajem i Meksykiem.

jesteśmy zaufanym holenderskim biurem pracy

sprzedaż opału

str. 5

z powołaniem do
reprezentacji Polski

AB MIDDEN NEDERLAND

transport

gratis

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

oferujemy krótko i długoterminową pracę

produkcja, magazyn, logistyka, ogrodnictwo, technika

Wyślij swoje cv na: praca@abmiddennederland.nl

AB Midden Nederland PL

USŁUGI TRANSPORTOWE MEBLI
NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
Specjalizujemy się w dostawie:

str. IV „ES”

BORA TRANS
98-400 WIERUSZÓW
Telefon:
691 251 195
lub 783 487 640.

• Zestawy wypoczynkowe,
• Narożniki,
• Kanapy, sofy, wersalki, fotele
• Materace
• Meble kuchenne
• Meble twarde (paczki)
• Krzesła stoły
Odbiór Towaru od Firm i Klientów Prywatnych.
Pomimo wymienionych towarów, jesteśmy otwarci na propozycje
naszych Klientów i dostarczymy lub odbierzemy towar, który nam
zlecicie na Terenie Całego Kraju.

Wiadomości

informacje
Wypadek w Sadogórze. Dwaj mężczyźni zostali ranni

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023” został przyjęty

Wóz asenizacyjny Na dobrej drodze do odnowy gminy
wpadł do rowu
„Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta i Gminy Kępno na lata 20172023” został wpisany do Wykazu
Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Wielkopolskiego. Umożliwia to ubieganie się o środki unijne

przewidziano preferowanie projektów rewitalizacyjnych wskazanych w
programie rewitalizacji.
Kępiński program rewitalizacji
został zatwierdzony na sesji Rady
Miejskiej, a następnie pozytywnie

Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wjechał ro rowu
i uderzył w opłotowanie posesji. Fot. KP PSP Kępno

31 października br. w okolicach
Sadogóry, na drodze między Buczkiem Wielkim a Rychtalem, doszło
do wypadku drogowego. O zdarzeniu
oficer dyżurny został powiadomiony około godz. 11.15. Patrol policji,
który udał się na miejsce wypadku
ustalił, że 69-latek z powiatu namysłowskiego, kierujący samochodem
ciężarowym marki Star przeznaczonym do wywozu nieczystości, stracił
panowanie nad pojazdem, wjechał do
przydrożnego rowu i uderzył w opłotowanie posesji.
Na miejsce wezwana została
straż pożarna. - Ze zgłoszenia wynikało, że dwie osoby podróżujące
doznały obrażeń, jedna jest uwięziona w pojeździe. Do zdarzenia
zadysponowano łącznie 5 zastępów
straży pożarnej: 3 z JRG Kępno i po
jednym z OSP Rychtal i OSP Wielki
Buczek. Strażacy zastali samochód
ciężarowy asenizacyjny, który leżał
na boku w przydrożnym rowie. Jedną osobą poszkodowaną zajmował
się obecny już na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego. Działania
straży polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i pomocy załodze

ZRM – udzielono kwalifikowanej
pierwszej pomocy drugiej osobie
poszkodowanej. Następnie rannych
przetransportowano do karetki. Z
uwagi na stan jednego z poszkodowanych podjęto decyzję o dyspozycji
na miejsce śmigłowca Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Strażacy
wyznaczyli i zabezpieczyli lądowisko
dla śmigłowca, który po przylocie
zabrał osobę poszkodowaną. Druga
osoba została przewieziona karetką
do szpitala. Na czas działań droga
Krzyżowniki-Sadogóra była całkowicie zamknięta. Po czynnościach
policji wrak ciężarówki zabrała pomoc drogowa – relacjonuje rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
kpt. Jarosław Kucharzak.
W wyniku zdarzenia kierowca
doznał obrażeń ciała i został hospitalizowany. Natomiast towarzyszącego
mu, 71-letniego pasażera z gminy
Rychtal, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
Wiadomo już, że kierowca był
trzeźwy. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi KPP Kępno. Oprac. KR

Burmistrz P. Psikus i wiceburmistrz A. Kosakiewicz
opowiedzieli o kępińskim programie rewitalizacji

przewidziane na wsparcie realizacji
projektów rewitalizacyjnych, m.in.
w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Poddziałanie 9.2.1
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych (Priorytet Inwestycyjny 9b)”. Z kolei w pozostałych
działaniach WRPO 2014+ oraz w
innych programach pomocowych

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA I GMINY KĘPNO
NA LATA 2017-2023

1.

2.
3.

4.

5.
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7.

Dwie osoby zostały ranne. Jedna została przetransportowana karetką
do szpitala, drugą zabrał śmigłowiec LPR. Fot. KP PSP Kępno

oceniony przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego. - Na
226 gmin jesteśmy jedną z 40, która
ma zatwierdzony program rewitalizacji – zaznaczył burmistrz Piotr
Psikus.
Na potrzeby opracowania programu w Kępnie powołany został Zespół
ds. Rewitalizacji oraz zaangażowana
firma ekspercka „STREFAPLUS” z

Warszawy. Przygotowanie programu
współfinansowano w 85% ze środków Unii Europejskiej z Funduszu
Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2014-2020” w ramach projektu pn.
„Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020” oraz w 15%
z budżetu państwa. - Dzięki temu,
jak tylko będą ogłaszane programy
związane z rewitalizacją, a tak się
powoli już dzieje, gmina Kępno będzie mogła aplikować o dofinansowanie do inwestycji – dodał włodarz
gminy. Dzięki temu zwiększają się
szanse na akceptację wniosków, dofinansowanie, a w efekcie – realizację
wielu wyczekiwanych inwestycji w
gminie Kępno.
Obszar rewitalizacji miasta i gminy Kępno obejmuje łącznie 185,6 ha,
przy czym powierzchnia całej gminy wynosi 11.570 ha. Oznacza to, iż
obszar rewitalizacji stanowi 1,6%
łącznej powierzchni miasta i gminy
Kępno. Obszar rewitalizacji zamieszkiwany jest przez 6.174 osoby, czyli
25,03% ogółu mieszkańców. Realizacja programu w perspektywie lat
ma doprowadzić do realizacji wizji,
w której obszar zdegradowany jest
miejscem aktywizacji społeczności
lokalnej.
Oprac. KR

8.

Rewitalizacja dzielnicy Kamsiatka (Kamczatka): przywrócenie dawnej świetności byłej dzielnicy żydowskiej w
Kępnie oraz adaptacja zdewastowanej synagogi na salę koncertowo-wystawową, multimedia w synagodze, organizacja cyklu koncertów „Trzy kultury – Kępno dawniej i dziś”, przebudowa infrastruktury technicznej, wodno-kanalizacyjnej i drogowej oraz infrastruktury technicznej w sieci ciepłowniczej na obszarze dawnej dzielnicy żydowskiej,
organizacja cyklu imprez „Żydowskie wieczory kulturalne”.
Przebudowa Biblioteki Samorządowej wraz z otoczeniem: remont i kompleksowa przebudowa biblioteki, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażenie wnętrz w nowoczesne rozwiązania sprzyjające promowaniu czytelnictwa, utworzenie „Multimedialnej czytelni młodego mieszkańca”.
Kultura kluczem do rewitalizacji: adaptacja budynku dawnego dworca zachodniego PKP oraz części bocznicy
kolejowej na potrzeby Kępińskiego Ośrodka Kultury, organizowanie zajęć i wydarzeń artystycznych (koncertów, wystaw, warsztatów, kółek zainteresowań itp.), termomodernizacja budynku kina „Sokolnia”, zagospodarowanie na cele
społeczne terenu przy kinie „Sokolnia” – parking wielopoziomowy wraz z infrastrukturą, budowa ciągu pieszo-rowerowego na nieczynnej linii kolejowej 307 Kępno-Namysłów w celu podniesienia aktywności mieszkańców obszaru
rewitalizacji, prowadzenie cyklicznych zajęć z edukacji kulturalnej, stworzenie zewnętrznej infrastruktury kulturalno-animacyjnej umożliwiającej realizowanie działań społecznych oraz sportowych, przebudowa bocznicy kolejowej na
miejski parking buforowy.
Tereny zielone na nowo: uporządkowanie Parku 700-lecia oraz dostosowanie przestrzeni do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, przywrócenie dawnej świetności Parku Starościańskiego, stworzenie ogrodu zimowego i czytelni na
wolnym powietrzu umożliwiającej organizację „Kulturalnych wieczorów dyskusyjnych”, organizacja otwartych spotkań
wspólnego czytania i dyskusji nad książką, rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego, rewitalizacja terenów zielonych
Os. 700-lecia, „Stawy Morka” otwarte dla mieszkańców, rewitalizacja terenów zielonych Os. Odrodzenia, skwerek przy
Al. Marcinkowskiego, prywatny Dom Seniora na ul. Poznańskiej, zakup rowerów dla straży miejskiej i policji.
Rozwój oferty pomocy społecznej: budowa nowej infrastruktury społecznej na rzecz polityki senioralnej oraz
aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, projekt „Skuteczne wsparcie”, prowadzenie i rozszerzenie działań Klubu
Seniora, działalność Centrum Wsparcia Opiekunów, działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, utworzenie
świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej.
Rewitalizacja Krążkowych: remont budynku wraz termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu obiektu użyteczności publicznej centrum socjalnego, rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Sołectwie Krążkowy.
Poprawa warunków technicznych infrastruktury edukacyjnej: stworzenie warunków technicznych do realizacji
nowej oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie, termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 5 i nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie.
Rewitalizacja budynków mieszkalnych – Rynek i okolice oraz przedmieście: nowe inwestycje w poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców.
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24 października 2017 roku nauczycielki języka angielskiego Małgorzata Chyska-Drozd i
Marta Chrząstowska we współpracy z Europejskim Programem Edukacyjnym Nauka Bez
Granic po raz kolejny zorganizowały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
warsztaty dla młodzieży prowadzone przez Irlandczyka Richie’go Mullaney

Warsztaty z języka angielskiego

Uczestnicy warsztatów
z języka angielskiego

24 października 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Kępnie przeprowadzono warsztaty,
które poprowadził Irlandczyk Richie
Mullaney. Ćwiczenia zostały zorganizowane w dwóch grupach. Klasa I
LOb wybrała zajęcia zatytułowane
„Little Britain”, na których poznały bliżej akcent i slang w różnych
częściach Wysp Brytyjskich. Grupa
druga, klasa II LOb, miała okazję
spróbowania swoich sił aktorskich,
ćwicząc oryginalne dialogi z „Romea
i Julii” czy słynny monolog „Hamleta” Shakespeare’a.
Warsztaty

prowadzone były w całości w języku
angielskim.
Wydarzenie znów okazało się być
wspaniałym i ciekawym sposobem
ćwiczeń i nauki języka angielskiego.
Uczniowie z przyjemnością i zaangażowaniem brali udział w ćwiczeniach
i wykazali się dużą kreatywnością,
poczuciem humoru i znajomością
języka na warsztatach. Zajęcia dały
młodzieży niecodzienną możliwość
do obcowania z językiem angielskim
i jego rodowitym użytkownikiem.

Warsztaty zakończyły się pełnym
sukcesem, uczniowie wyszli z nich
usatysfakcjonowani i z niecierpliwością czekają na kolejne takie zajęcia.
To nietypowe spotkanie z językiem obcym zorganizowały nauczycielki języka angielskiego z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Kępnie we współpracy z Europejskim Programem Edukacyjnym Nauka Bez Granic
Małgorzata Chyska-Drozd
Marta Chrząstowska

Kibice kwestowali dla powstańców wielkopolskich

Kwesta dla Powstańców

30 października 2017 r. kolejny już raz odbył się w parafii św. Marcina w Kępnie wielki
Bal Świętych

Bal Wszystkich Świętych
Zbigniew Wełdziński i Konrad
Janczyk podczas kwesty

Inicjatywa kierowana do dzieci
jest okazją do poznania życiorysów
świętych patronów. Odbywa się to
poprzez wspólną zabawę, a także odpowiednio przygotowane stroje.
W polską tradycję bardzo mocno
wpisana jest uroczystość Wszystkich
Świętych, która stanowi część tożsamości religijnej. Celem jest pokaza-

brzmią: Wszyscy święci balują w niebie, uczestnicy zabawy przedstawili
się i powiedzieli kilka słów o swoich
świętych patronach, za których się
przebrali. Później odbyły się liczne
konkursy i zabawy z iście anielską
muzyką w tle.
Nie zabrakło, oczywiście okazji
do tańca, o którym św. Augustyn

Tanecznej zabawie przyświecały słowa św. Augustyna: Istoto ludzka
ucz się tańca, bo inaczej cóż poczną z Tobą aniołowie w niebie

nie dzieciom, że ten dzień jest radosny, szlachetny i kieruje wiernych ku
Niebu.
W czasie balu w parafialnym
Domu Katolickim nie brakowało
niebiańskiego klimatu. Na samym
początku zabawy, przy dźwiękach
znanego utworu, którego słowa

mówił: Istoto ludzka ucz się tańca,
bo inaczej cóż poczną z Tobą aniołowie w niebie. Tak więc każdy miał
okazję do zaprezentowania swoich
umiejętności tanecznych na parkiecie. Zalecenie św. Augustyna mocno
wzięli sobie do serca prowadzący
bal: siostra Karolina i ks. Krzysz-

tof Jakubowski, którzy zachęcali
do zabawy, ale i sami doskonale się
bawili, ucząc dzieci tańca zwanego
„Belgijką”, tańca irlandzkiego, a także prowadząc „taniec z gwiazdami”,
„taniec z balonikami” czy „pociąg”.
Gdy zmęczenie fizyczne dawało o
sobie znać, można było zregenerować
swoje siły podczas wspólnego poczęstunku ufundowanego przez ks. proboszcza Jerzego Palpuchowskiego
oraz piekarnię państwa Jeziornych.
Oczywiście, nie zapomniano o
docenieniu najpiękniej przebranych
świętych. Wybór był bardzo trudny, dlatego też katecheci i rodzice
wybrali 6 osób, które zostały nagrodzone pięknymi albumami. Zabawa
zakończyła się wspólnym zdjęciem,
modlitwą różańcową i błogosławieństwem z rozesłaniem do domów.
Organizatorzy składają podziękowania ks. proboszczowi Jerzemu
Palpuchowskiemu za pomoc finansową i „zielone światło” dla takich dobrych inicjatyw oraz organizatorom
balu - siostrze Karolinie i ks. K. Jakubowskiemu, katechetom: Elżbiecie Idzikowskiej, Jolancie Zimoch,
Lidii Pietras, Bogdanowi Gieblowi,
ministrantom, młodzieży, a także
wszystkim zaangażowanym rodzicom. Już dzisiaj zapraszają na kolejny
bal za rok.
Oprac. bem

Jesteśmy kibicami, ale to jednak
nie wszystko. Jesteśmy i czujemy się
Polakami. Fakt ten jest dla nas powodem do dumy. W związku z tym
staramy się kultywować pamięć o naszych przodkach i historii Polski.
27 grudnia tego roku przypada 99. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego,
niepodległościowego
wystąpienia
mieszkańców Wielkopolski przeciw niemieckiemu zaborcy. Kibice
Lecha Poznań z Kępna już od wielu
lat organizują zbiórkę pieniędzy na
renowacje starych zaniedbanych grobów powstańczych, które uległy zapomnieniu. Groby te znajdują się na

terenie całej Wielkopolski, naszymi
datkami pomagamy przetrwać pamięci o ich heroicznej walce. Dzięki
tym niezłomnym żołnierzom żyjemy
dzisiaj w wolnej, naszej ojczyźnie,
Polsce. W tym roku ogólne konto w
Poznaniu zasilimy kwotą 2095 zł.
Pieniądze te zebraliśmy, kwestując
przy cmentarzach parafialnych w
Kępnie i Siemianicach. Wszystkim
ofiarodawcom z Kępna i Siemianic,
którzy przyjeżdżają na groby swoich
bliskich wsparli naszą akcję składamy serdeczne podziękowania. Dzięki
Wam historia o nich nie zapomni.
Chwała Bohaterom
Zbigniew Wełdziński

Adrian Stempniewski
z młodymi kibicami

Utrudnienia w ruchu
na drodze krajowej nr 11
na trasie Kępno-Baranów

GDDKiA Rejon w Kępnie poinformowała o utrudnieniach
w przejeździe drogą krajową nr 11 przez Kępno od Baranowa
w związku z wykonywaniem odnowy nawierzchni na odcinku
od km 445+300 do 449+700 obejmującym ulice: Poznańska, Solidarności,
Aleja Marcinkowskiego, Grobla, Warszawska,
Kwiatowa, Obrońców Pokoju, Baranów rondo.
Czas wykonywania robót przewiduje się na okres od 30 października
do 8 grudnia br. W czasie kumulacji robót ruch drogowy prowadzony
będzie wahadłowo, kierowany przez uprawnione osoby.
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Końca dobiegły prace związane z jedną z najważniejszych inwestycji związanych z kępińskim szpitalem, jego przyszłością, a także właściwą obsługą pacjentów, czyli budową
lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych na potrzeby Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Kępnie

Lądowisko już wybudowane

Obiekt czeka już tylko na odbiory dla pacjentów placówki, znacznie
techniczne i specjalistyczne, wynika- podniesie także jej prestiż. Najbliżjące z przepisów lotniczych. Zgodnie sze takie lądowisko będzie bowiem w
z przepisami warunkiem dla dalsze- Ostrowie Wlkp. Placówki szpitalne w
go funkcjonowania Szpitalnego Od- powiatach sąsiedzkich takiego obiekdziału Ratunkowego jest posiadanie tu mieć nie będą. Podkreślić należy,
przez szpital całodobowego
lądowiska.
Już niebawem lądowisko
„Oddział powinien mieć zostanie oddane do użytku
całodobowe lotnisko lub lądowisko. Powinno ono być
na tyle blisko, aby SOR mógł
przyjąć pacjentów bez pośrednictwa specjalistycznych
środków transportu sanitarnego. Dopuszcza się położenie
lądowiska w pewnej odległości od SOR. Czas transportu
pacjenta z lądowiska nie może
jednak przekraczać 5 minut.
Powyższe wymogi dotyczące
lądowisk będą obowiązywać
bezwarunkowo od 1 stycznia
2021 r.” - przeczytać można
na stronach Ministerstwa
Zdrowia.
Na budowę lądowiska
SP ZOZ w Kępnie udało się
pozyskać aż 85% dofinansowania (2.307.750 zł), tak więc
szpital dołożył do tej inwestycji ze środków własnych zaledwie że okres, w którym złożono wniosek
407.250 zł.
o dofinansowanie był ostatnim, w
Przy bardzo zaostrzonych kryte- którym można było realnie sięgnąć
riach konkursowych był to bez wąt- po środki zewnętrzne. Stale zaostrzapienia wielki sukces. Budowa lądo- ne kryteria powodują bowiem, że
wiska, oprócz oczywistych korzyści obecnie byłoby to bardzo trudne.

Lądowisko ma kształt kwadratu
o wymiarach 21x21 metrów. Komunikację z jego płytą zapewnia winda
i klatka schodowa ewakuacyjna. Zarówno do windy, jak i klatki schodowej prowadzą zadaszone pomosty, co umożliwi transport
pacjentów bez względu na
warunki pogodowe. Zamontowane zostały także wszystkie urządzenia niezbędne do
obsługi lądowiska.
Zadanie „Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz
z niezbędną infrastrukturą na
potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie przy ul. Szpitalnej
7” współfinansowane jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Priorytet IX Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury
ochrony zdrowia, działanie
9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem stanowisk wstępnej
intensywnej terapii.
Oprac. m

Przekazanie Domu Strażaka w Domaninie Gminie Kępno

Rozpoczyna się ostatni etap modernizacji kina „Sokolnia”

Kolejne prace nad

wizerunkiem kępińskiego kina

Rozpoczyna się trzeci – ostatni –
etap modernizacji kina „Sokolnia”, w
ramach którego m.in. zmieniona zostanie elewacja budynku.
W pierwszym etapie zmodernizowane zostały: sala kinowa, hol
wejściowy oraz toalety. W drugim
wyremontowano przeznaczone na
garderoby dla artystów podscenie
oraz pomieszczenia znajdujące się na
pierwszym piętrze. Trzeci etap dotyczy wykonania przebudowy oraz termomodernizacji budynku w zakresie
robót elewacyjnych, dachowych oraz
zagospodarowania terenu wokół budynku kina. Odnowiona zostanie elewacja budynku, schody zewnętrzne,
pochylnie oraz powstanie plac rekreacyjny z ławeczkami. Elewacja będzie identyczna, jak hali widowiskowo-sportowej Kępińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz budowanej
krytej pływalni. - Przyszła kolej na
ostatni etap. Elewacja będzie miała
jasny kolor z elementami limonkowymi i ciemnoantracytowowymi,
podobnymi do tych, jakie zostały zaprezentowane na hali sportowej. Od
strony boiska sportowego zostanie
wyburzony garaż i powstanie tam
miejsce, gdzie będziemy mogli się

umówić, spotkać, zaczekać na seans.
Hol naszego kina nie jest zbyt duży,
nie byliśmy w stanie go rozbudować,
a kiedy umawiamy się z przyjaciółmi do kina, nie każdy przychodzi o
tej samej godzinie – warto gdzieś
przysiąść, zaczekać, więc taka część
zostanie wydzielona. Nie ma tutaj
w żaden sposób kolizji z dojazdem
do budynków „Polonii” – podkreślił
wiceburmistrz Artur Kosakiewicz.
- Wykonane zostaną nowe ergonomiczne schody, z dwóch stron budynku będzie wykonana termomodernizacja, doszczelniona zostanie
połać dachowa, a na dachu powstanie maskownica, która ma zasłonić
centrale wentylacyjne, które tam się
znajdują – dodał.
Inwestorem przedsięwzięcia jest
Kępiński Ośrodek Kultury. Wartość
inwestycji to 1.225.280 zł brutto.
Środki te pochodzą z budżetu gminy.
Inwestycja realizowana będzie przez
spółkę „KiK” z Ostrzeszowa – tę
samą firmę, która aktualnie kończy
remont hali Kępińskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Termin wykonania inwestycji upływa 30 czerwca
2018 r.
KR

się tym nowy właściciel, czyli Gmina
Kępno – wyjaśnił A. Rybczyński.
Jednostka OSP otrzymała jednak
obiekt w użyczenie, co oznacza, że
nadal będzie mogła z niego korzystać. - Gmina, tak jak jest w przypadku wszystkich Domów Strażaka
w gminie, oddaje salę w użyczenie
Zarządowi OSP Domanin, więc
praktycznie nic nie zmieni się w
użytkowaniu tego obiektu, Gmina
przejmie jedynie ponoszone na jego
utrzymanie koszty. Z kolei środki z
funduszu sołeckiego będą teraz mogły być przeznaczane na inne inwestycje – tłumaczy prezes.
Zadowolony z przekazania Domu
Strażaka jest również burmistrz Piotr
Psikus. - Współpracujemy z takimi jednostkami jak OSP Domanin,
która sama doszła do przekonania,

że nie jest w stanie utrzymać z własnych funduszy tak dużego obiektu,
jakim jest Dom Strażaka w Domaninie. Ta jednostka, w ramach współpracy z samorządem, zwróciła się do
nas, czy Gmina Kępno nie przejęłaby
obiektu. Taka zgoda jest, sala została przekazana i będzie utrzymywana
ze środków z budżetu gminy Kępno.
Jednak zarządzającym tym obiektem, który otrzyma go w użyczenie,
nadal będzie OSP Domanin. Dla
jednostki nic się nie zmieni, spadnie
z nich jedynie ciężar poszukiwania
środków na remonty, na bieżące
utrzymanie obiektu, teraz będzie to
ciężar Gminy Kępno, natomiast OSP
Domanin nadal będzie wykorzystywać ten obiekt na cele kulturalne,
społeczne, ale również przeciwpożarowe – podkreślił burmistrz.
KR

Z OSP Domanin

spadnie ciężar utrzymania sali
Dotychczas Dom Strażaka w
Domaninie był własnością jednostki OSP Domanin. - W całej gminie
tylko OSP Domanin posiadała Dom
Strażaka na własność. Było to nasze
mienie, o które musieliśmy dbać i
utrzymywać z własnych funduszy –
mówi prezes OSP Domanin Adam
Rybczyński. Środki na remonty
pochodziły głównie z funduszu sołeckiego, a o tym, na co zostaną one
przekazane, decydowali mieszkańcy
podczas zebrań wiejskich. Zawsze
zgodnie orzekano, aby środki z funduszu przeznaczonego dla wsi były
inwestowane właśnie w ten obiekt.
- O przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego decyduje nie tylko
Rada Sołecka i sołtys, ale również
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mieszkańcy wsi. Poprzez głosowanie
podczas zebrań decyduje się o tym,
w jaki sposób te środki mają być zagospodarowane. Do tej pory zawsze
były one przekazywane na Dom
Strażaka, ponieważ jest to główny
obiekt w naszej wsi, niejako jej centrum, więc był to zawsze priorytet
wsi – zaznaczył. W ostatnim czasie
sala została odnowiona, wymienione
zostały wszystkie okna i drzwi, wyremontowano kuchnię i wymieniono
podłogę. Również o środki na ubezpieczenie czy bieżące utrzymanie
obiektu musieli zadbać mieszkańcy
Domanina, na czele z OSP.
Teraz OSP Domanin zrzuciła ten
ciężar ze swoich barków, a finansowanie remontów i utrzymania Domu

Strażaka będzie leżeć w gestii Gminy
Kępno. Zdecydowano, że sala zostanie przekazana na rzecz Gminy, aby
to ona pokrywała koszty utrzymania
obiektu. W tym celu podpisano stosowną umowę. - Nasza jednostka jest
mała i nie potrafimy utrzymać tego
obiektu z własnych środków. Dotychczas wszystkie koszty inwestycyjne
były ponoszone z funduszu sołeckiego i funduszy straży, jednak potrzeby
sali są coraz większe, konieczne jest
założenie ogrzewania, remont dachu
itp., do tego ubezpieczenie, bieżące
utrzymanie i inne koszty. Nie jesteśmy tak bogatą jednostką, aby było
nas stać na utrzymanie i remonty
Domu Strażaka, zwłaszcza, że jest
to duży obiekt, dlatego teraz zajmie
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W poniedziałek, 30 października br., odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Kępińskiego

Drogi i szpital w centrum uwagi
Podczas obrad radni powiatowi
podjęli szereg uchwał dotyczących
między innymi przekształceń placówek oświatowych, planów poprawy
sytuacji finansowej kępińskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej czy programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sporo czasu poświęcono potrzebom inwestycyjnym
związanym z remontem dróg powiatowych.
Złożyli oświadczenia
majątkowe
Podczas sesji przedstawione zostały informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący Rady Stanisław
Baliński stwierdził, że radni Rady
Powiatu Kępińskiego złożyli swoje
oświadczenia w wymaganym terminie (30 kwietnia 2017 r.), a ich analiza nie budzi podejrzeń o wykazanie
nieprawdy i zatajenia. Następnie dokumenty zostały przekazane naczelnikowi Urzędu Skarbowego, a ich
kserokopie staroście kępińskiemu.
Wicestarosta Grażyna Jany
poinformowała, iż do 30 kwietnia
br. staroście kępińskiemu oświadczenia majątkowe złożyło 36 osób.
Nie stwierdzono nieprawidłowości
i 34 oświadczenia przekazano do
Urzędu Skarbowego w Kępnie, a 2
oświadczenia do innych US (Sieradz
i Ostrzeszów).
Informację naczelnika Urzędu
Skarbowego w Kępnie przekazał
pracownik US Tomasz Głowik,
który zakończył swe wystąpienie
stwierdzeniem, że nie znaleziono
przesłanek do wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z
wnioskiem o przeprowadzenie kontroli złożonych oświadczeń.
Która inwestycja
drogowa ważniejsza?
Tego dnia radni podjęli uchwałę,
dotyczącą zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Kępińskiego na
lata 2017 – 2028 oraz uchwałę w sprawie budżetu powiatu na rok bieżący.
Jeden z punktów zaproponowanych zmian w wydatkach budżetowych, dotyczących powiatowych
dróg publicznych, stał się przyczynkiem do dłuższej dyskusji na temat
priorytetów w wydatkowaniu funduszy na remonty dróg. Rozpoczęła ją
radna Krystyna Możdżanowaska,
mówiąc o planowanej inwestycji modernizacji chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia w miejscowości
Ostrówiec. Radna zaznaczyła, iż za-

rezerwowana na ten cel kwota 200
tys. zł nie pozwoliłaby na wykonanie
całego zadania. - Każda inwestycja
drogowa, modernizacja drogi, czy
też budowa chodnika realizowana
na terenie gmin powiatu kępińskiego jest tak ważna dla mieszkańców
tej miejscowości. Ważne są priorytety i racjonalność podejmowanych
decyzji - mówiła K. Możdżanowska.
- Planowana kwota spowodowałaby,
iż inwestycja zrealizowana byłaby
w zaledwie niewielkiej jej części i
podzieliła oczekiwania lokalnej społeczności - mieszkańców Myjomic
i Ostrówca – zaznaczyła. – Dlatego

Starosta wskazał na listę priorytetowych inwestycji drogowych, które czekają na zrealizowanie. Wśród
tych najpilniejszych wymienił między innymi remont znajdującego się
w katastrofalnym stanie wiaduktu kolejowego w Siemianicach nad torami
relacji Poznań – Kluczbork, remont
ulic Broniewskiego, Wrocławskiej i
Dworcowej w Kępnie czy drogi Mroczeń – Laski – Trzcinica.
Wniosek K. Możdżanowskiej
poparł radny Wiktor Gruszka, podobnie jak radna, podkreślając konieczność przeprowadzenia prac
odwadniających na ulicy Osińskiej,

Potrzebę zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ
w Kępnie uzasadniał dyrektor Jakub Krawczyk

na dzień dzisiejszy przychylam się,
by przesunąć środki na inwestycje
drogowe - z propozycją wykonania
niezbędnej modernizacji nakładki
na drodze powiatowej w Osinach i
zagwarantować bezpieczną drogę
pieszym mieszkańcom, a inwestycję
drogową - na drodze powiatowej Myjomice - Ostrówiec - Kierzno - Świba
wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego wpisać jako priorytetową do
realizacji przy aplikowaniu o kolejne środki zewnętrzne.
W odpowiedzi na słowa radnej
starosta Witold Jankowski przypomniał, iż Zarząd Powiatu zaproponował, aby 200 tys. zł, które pierwotnie
przeznaczone były na modernizację
chodnika w Ostrówcu jako środki
niewygasające przesunięte zostały na
rok przyszły z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych. Zaznaczył
też, że wykonywanie prac na drogach
w tym momencie ze względu na brak
wykonawców, którzy podjęliby się
remontów drogowych jest praktycznie niemożliwe.

której stan po opadach deszczu praktycznie uniemożliwia poruszane się
po niej pieszych.
Ostatecznie radni przegłosowali
zmiany w budżecie w przedłożonej
w projekcie uchwały formie, zawierającej propozycję przeznaczenia 200
tys. zł na przyszłoroczną modernizację dróg powiatowych bez wskazywania konkretnej inwestycji.
Przekształcenia placówek
oświatowych
W programie obrad Rady Powiatu znalazł się pakiet uchwał dotyczących przekształceń placówek oświatowych prowadzonych przez powiat
kępiński. Potrzebę ich podjęcia uzasadniał naczelnik Wydziału Edukacji
i Sportu Andrzej Jóźwik. - W marcu
podejmowaliście państwo uchwały,
dotyczące dostosowania sieci szkół
do nowego ustroju szkolnego. Natomiast kolejnym krokiem, jaki wymaga ustawodawca od organów stanowiących – jednostek samorządu jest
stwierdzenie przekształcenia szkoły,
które jest zapisane w art. 18 ustawy

Prawo oświatowe - mówił naczelnik.
- Uchwały stanowią równocześnie
akty założycielskie placówek.
Tego dnia radni przyjęli również
informację o stanie realizacji zadań
oświatowych w placówkach prowadzonych przez powiat kępiński w
roku szkolnym 2016/2017.
Program naprawczy
dla szpitala
Podczas sesji radni zajęli się programem naprawczym SP ZOZ w
Kępnie. - W związku ze stwierdzoną
w szpitalu w Kępnie stratą finansową w wysokości 1.028.744, 91 zł
ustawa o działalności leczniczej
nakazuje przygotować program naprawczy. Został on przygotowany i
przedstawiony państwu do zaopiniowania i podjęcia stosownej uchwały
– uzasadniał dyrektor SP ZOZ Jakub
Krawczyk. - Program naprawczy
szpitala w Kępnie ma za zadanie
poprawienie sytuacji finansowej i
w tym programie mamy 5 punktów,
które chcielibyśmy po zatwierdzeniu
przez państwa programu finansowego konsekwentnie realizować.
Pierwszy punkt przewiduje
wzrost kontraktu z NFZ wskutek
zmiany sposobu finansowania sieci
szpitali. Zakłada się, że w czwartym
kwartale roku bieżącego wzrost przychodów wyniesie 400 tys. zł, w roku
2018 – ponad 1,6 mln zł, a w roku kolejnym ponad 1,8 mln zł.
W drugim punkcie programu
znalazł się zakup nowoczesnego tomografu komputerowego. - Obecnie
tomograf komputerowy jest dzierżawiony i zakup nowego tomografu
w systemie ratalnym pozwoli nam
zmniejszyć obciążenie miesięcznie o
około 7 tys. zł. W związku z tym od
przyszłego roku da nam to około 44
tys. zł oszczędności, a za dwa lata 88
tys. zł oszczędności – mówił dyrektor
Krawczyk.
Kolejny punkt programu naprawczego zakłada likwidację kuchni
na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Grębaninie, co może dać
oszczędność rzędu 100 tys. zł rocznie. Zadanie przygotowywania 40
posiłków dziennie, które do tej pory
wydawała kuchnia w Grębaninie,
przejmie kuchnia szpitalna w Kępnie.
W programie zakłada się również
podjęcie działań zmierzających do
zwiększenia renomy placówki w zakresie położnictwa i co za tym idzie
zwiększenia wzrostu liczby porodów

odbieranych w SP ZOZ w Kępnie, co
ma generować wzrost przychodów o
ponad 200 tys. zł w roku 2019.
Ponadto działaniem naprawczym
ma być zatrudnienie diagnosty w laboratorium centralnym - rezygnacja z
dyżurów diagnostów laboratoryjnych
i przejście na równoważny czas pracy.
Wynikające z tego oszczędności mają
wynieść około 100 tys. zł rocznie.
Po udzieleniu przez dyrektora
wyjaśnień radni podjęli uchwałę w
sprawie zatwierdzenia programu naprawczego, jednak wątpliwości - dotyczące między innymi zasadności
likwidacji kuchni w Grębaninie spowodowały, że nie była to decyzja
jednomyślna.
Podczas sesji przegłosowano
też uchwałę w sprawie powierzenia
Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania
publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji
i e-rejestracji, poprzez wyposażenie
środowiska informatycznego SP ZOZ
w Kępnie w sprzęt informatyczny i
oprogramowanie oraz dostarczenie
usług, zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych
i miejskich podmiotów leczniczych
w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu
województwa”.
Pomoc na usuwanie
skutków nawałnicy
W związku z apelem o pomoc
finansową, który starosta powiatu
tucholskiego wystosował do Zarządu Powiatu Kępińskiego, radni
zadecydowali o udzieleniu pomocy
finansowej w kwocie 10.000 zł na remont dróg zniszczonych w powiecie
tucholskim podczas sierpniowej nawałnicy.
Uchwalony został „Program
współpracy Powiatu Kępińskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok
2018”.
Tego dnia radni podjęli również
uchwałę uaktualniającą skład osobowy Społecznej Straży Rybackiej w
powiecie kępińskim.
bem

Młody mieszkaniec gminy Kępno włamał się do altanek
działkowych. Usłyszał już zarzuty

22-latek okradł
altanki działkowe
Pod koniec października br. do
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie trafiło zgłoszenie o kradzieży
z włamaniem na terenie ogródków
działkowych w Kępnie. Sprawca
wyłamał zamek i wszedł do wnętrza
altanki, skąd zabrał narzędzia ogrodowe i alkohol, a także butle gazowe.
Policjanci podczas wykonywania rozpytań i sprawdzeń ustalili,
że sprawcą włamania do altanki jest
22-latek z gminy Kępno. Ustalili tak-

że, że nie było to jego jedyne włamanie na teren ogródków działkowych
w ostatnim czasie. Mężczyzna włamał się też do innej altanki, skąd również zabrał butlę gazową.
- 4 listopada br. mężczyzna usłyszał zarzuty włamania z art. 279 kodeksu karnego. Mężczyźnie grozić
może do 10 lat pozbawienia wolności
– poinformowała oficer prasowa KPP
Kępno st. sierż. Anna Lubojańska.
Oprac. KR
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informacje
Grzegorz Berski nagrodzony podczas Gali Mistrzów Agro 2017

W sobotę, 28 października br., Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego zaprosiło na prelekcje oraz wystawę poświęcone kamieniom mikorzyńskim

Sołtys Olszowy
Zagadka kamieni mikorzyńskich
najlepszy w powiecie
W piątek, 28 października br., w dowód na to, że wszystko to, co dzieje
Urzędzie Marszałkowskim w Pozna- się w Olszowie, jest zauważone i doceniu odbyła się gala „Mistrzowie Agro nione – mówił sołtys Olszowy, który
2017”, która zgromadziła 15 zwy- był jedynym reprezentantem powiatu
cięzców etapu wojewódzkiego i tych, kępińskiego, biorącym udział w gali,
którzy otrzymali najwięcej głosów w spośród pięciu laureatów powiatu. Niech stolica Wielkopolski przyposwoich powiatach.
Plebiscyt zorganizowany przez „Głos Wielkopolski” cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Do konkursu rozgrywanego w pięciu kategoriach
– „Rolnik Roku”, „Gospodyni Roku”, „Koło Gospodyń Wiejskich Roku”,
„Gospodarstwo Agroturystyczne Roku” i „Sołtys
Sołtys G. Berski dostał się do ścisłego finału i zajął
Roku” – zgłoszono ponad
24. miejsce w kategorii „Sołtys Roku 2017”
4.000 kandydatów. Głosowanie i wybór zwycięzców leżał w rękach mieszkańców. W mni sobie o gminie Kępno i powiecie
sumie oddano 70.000 głosów, a nagro- kępińskim, który jest wrotami Wielkopolski. Gratuluję również sołtydzono i wyróżniono ponad 200 osób.
W kategorii „Sołtys Roku 2017” sowi Olszyny Marcinowi Kokotowi –
na etapie powiatowym pierwsze miej- laureatowi powiatu ostrzeszowskiego
sce zajął sołtys Olszowy Grzegorz – dodał.
Konkurs był ogłoszony przez
Berski. Spośród 96 sołtysów z całej
Wielkopolski, którzy dostali się do „Głos Wielkopolski”, a patronat nad
ścisłego finału, zajął on 24. miejsce. nim objął M. Woźniak. - Gdy mnie pyG. Berski odebrał pamiątkowy dy- tają za granicą, co wyróżnia Wielkoplom i medal z rąk marszałka woje- polskę, mówię, że pracowici, aktywni,
wództwa wielkopolskiego Marka biorący sprawy we własne ręce ludzie
Woźniaka. - Dziękuję wszystkim, – podsumował marszałek wojewódzKR
którzy oddali na mnie swój głos. To twa wielkopolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się w sali
konferencyjnej Kępińskiej Ośrodka
Kultury, gdzie zaprezentowane zostały dwie prelekcje wygłoszone przez
pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Temat „Kamienie mikorzyńskie refleksje źródłoznawcze” przedstawili: profesor UAM dr hab. Edward Skibiński oraz dr hab. Paweł Stróżyk.
Natomiast kwestią kamieni mikorzyńskich na tle fałszerstw i nadinterpretacji w archeologii słowiańskiej XIX w.
zajął się mgr Jakub Linetty.
Drugą częścią sobotniego wydarzenia był wernisaż wystawy pt.
„Zagadka Kamieni Mikorzyńskich”.
Zaprezentowane zostały kamienie
udostępnione na wystawę czasową z
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jeden z wyrytym przedstawieniem
postaci ludzkiej z trójkątem w uniesionej ręce i pseudorunami odnaleziony w
1855 roku oraz drugi kamień z wyrytym przedstawieniem konia z pseudorunami odnaleziony w 1856 roku.
Na wystawie zapoznać się można
z całą historią odnalezienia kamieni,
książkami wydanymi na ich temat
oraz z różnorodnymi źródłami przemawiającymi przeciwko tezie o autentyczności kamieni mikorzyńskich.
Wystawę można oglądać w Muzeum Ziemi Kępińskiej do 8 grudnia
2017 r.		
Oprac. bem

Historycy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zaprezentowali
stan wiedzy na temat kamieni mikorzyńskich

Udostępnione zwiedzającym
kamienie pochodzą z Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu

W kępińskim Urzędzie Skarbowym w listopadowe wtorki odbywają się
szkolenia z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego

Szkolenia dla przedsiębiorców

Pierwsze takie szkolenie dla tutejszych mikroprzedsiębiorców, albowiem to oni od 2018
roku dołączą do grona podmiotów objętych
obowiązkiem wysyłania JPK_VAT odbyło się
7 listopada br. W szkoleniu tym uczestniczyło
31 osób, choć jak zauważa naczelnik Urzędu
Skarbowego Justyna Mularczyk, zainteresowanych, aby wziąć w nim udział, było znacznie więcej. Stąd już w następny wtorek, 14
listopada br. o godz. 13.00, tym razem w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie,
odbędzie się podobne szkolenie, podczas którego będzie można dowiedzieć się, czym jest
Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować

i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców w Polsce 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. 				
m

Urząd Skarbowy w Kępnie
informuje:

14 listopada 2017 r. godz. 13:00

Szkolenie JPK_VAT

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Kępnie
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anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

OTWARCIE

JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017

Informacje

reklama

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

Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie po raz kolejny zostało beneficjentem Programu Erasmus+ (w obszarze Partnerstw Strategicznych
– Edukacji Szkolnej) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Nowy program realizowany
będzie w szkole w latach 2017-2019, a jego tytuł brzmi: Jesteś częścią nas – Europejska
młodzież kreatywnie tworzy swą przyszłość poprzez innowacje. Koordynatorem merytorycznym projektu jest Paulina Pacyna-Dawid, finansowym – główny księgowy szkoły
Tomasz Fajga. Wartość projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej wynosi
19985 Euro

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

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

Projekt Erasmus+
po raz kolejny w „Sucharku”
W ramach pierwszych działań
projektowych w dniach od 15 do 20
października 2017 roku w Vollen, w
Norwegii, odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe koordynatorów i nauczycieli biorących udział w
realizacji projektu Erasmus+. Liceum
reprezentowała dyrektor Danuta
Stefańska i nauczyciel języka angielskiego Marek Froń. Ponadto, w
spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerskich szkół z Norwegii,
Czech, Niemiec, Włoch i Wrocławia.
Pierwszego dnia po oficjalnym
otwarciu konferencji uczestnicy
spotkania mieli okazję przyglądać
się pracy norweskiej szkoły i wziąć
udział w zajęciach z różnych przedmiotów. W trakcie kilkudniowego
pobytu zobaczyli również muzeum

najwybitniejszego skandynawskiego
dramaturga - Henryka Ibsena oraz
Noblowskie Centrum Pokoju, gdzie,
wśród licznych eksponatów, można
oczywiście znaleźć te poświęcone
polskim noblistom. Zwiedzili również imponujący architektonicznym
rozmachem gmach Opery Narodowej
i uczestniczyli w spektaklu baletowym pt. „Hedda Gabler”, który był
rewelacyjną współczesną interpretacją dramatu Ibsena.
Ciekawym doświadczeniem było
też zwiedzanie kopalni kobaltu w
Blaafarveverket. W okresie rozkwitu
80% światowego zapotrzebowania na
kobalt, z którego pozyskiwano niebieski barwnik wykorzystywany w ceramice i przemyśle, było zaspokajane
wydobyciem z tej właśnie kopalni.

Oprócz tych atrakcyjnych punktów programu uczestnicy spotkania
również ciężko pracowali. Codziennie brali udział w zebraniach zespołu,
w trakcie których analizowali przebieg ostatniej konferencji uczniowskiej w Krzyżowej, której Liceum
było gospodarzem. Głównie jednak
zajmowano się szczegółami organizacji następnej konferencji. Tym razem
odbędzie się ona w kwietniu 2018
roku w Przybramie, w Czechach.
Konferencje nauczycielskie służą
właśnie temu, aby ustalić plan pracy z
młodzieżą na następne miesiące tak,
żeby najbardziej aktywni uczniowie
mogli podzielić się efektami swojej
pracy z rówieśnikami podczas kolejnej konferencji uczniowskiej.
Marek Froń, Paulina Pacyna-Dawid

Na terenie gminy Kępno realizowany był program „Umiem pływać”

Firma TOMPOL z Myjomic zatrudni:

operatorów maszyn
do cięcia pianki
– mile widziane doświadczenie.

Dzieci uczyły się pływać
Od października do listopada br.
na terenie gminy Kępno realizowany
był program „Umiem pływać”. To
program współfinansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskie
Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Poznaniu w partnerstwie z
Gminą Kępno.
Program był kierowany do dzieci
– uczniów klas I – III szkół podstawowych - bez selekcjonowania na mniej
lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. - W tym roku
szkolnym w zajęciach na pływalni
(10 wyjazdów, po 1,5 h na pływal-

ni) brało udział 90 dzieci z pięciu
szkół podstawowych z terenu gminy
Kępno, tj. Szkoły Podstawowej nr
1 w Kępnie, Szkoły Podstawowej w
Kierznie, Świbie, Olszowie i Krążkowach. Chcemy jak najlepiej przygotować się do prowadzenia takich samych zajęć, gdy będzie otwarta już
nasza kryta pływalnia – podkreślił
burmistrz Piotr Psikus. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni „Oceanic” w Ostrzeszowie i prowadzone
były przez wykwalifikowanych instruktorów pływania.
Głównym celem projektu jest
opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności w zakre-

sie pływania, podnoszenie ogólnej
sprawności fizycznej, zapoznanie
uczniów z niebezpieczeństwami
podczas kąpieli, popularyzacja pływania jako formy rekreacji ruchowej
i kształtowanie pozytywnych cech
osobowości, jak: odwaga, zdyscyplinowanie oraz systematyczność.
W ostatnim semestrze roku
szkolnego 2016/2017 w programie
wzięło udział 45 dzieci z trzech szkół
z terenu gminy Kępno: ze Szkoły
Podstawowej w Mikorzynie, Myjomicach i Hanulinie. W sumie więc w
całym 2017 roku z programu skorzystało 135 dzieci.		
KR

Zainteresowanych prosimy o kontakt
pod nr telefonu 605 823 808 lub osobiście
w siedzibie firmy Myjomice 36, 63-600 Kępno.

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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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poezja
„W listopadzie w polu, sadzie cicho, szaro, mgliście...” jak w znanej piosence snuje się melancholia zamknięta w
słowa kępińskich poetów, których wiersze publikujemy w
drugiej części listopadowego cyklu poetyckiego

Nieprzemijalny czas - część II
Anna Niesobska

Ostatnia rozmowa
Nie otworzyłeś mi drzwi
w ten mroźny grudniowy dzień
zawsze lubiłeś czas bez pożegnań
Odszedłeś
po cichu bez skarg
nagle
zabrakło czasu na
Dziękuję

kto by mi towarzyszył w ostatniej podróży
w żałobnym kondukcie
rzucił garść piachu z którego powstałam
i uronił z żalem szczerą łzę
kto by zatrzymał się przy skromnej mogile
oprószonej pyłem upływającego czasu
zapalił znicz by dusza nie błąkała się po omacku
i wspomniał jaką byłam
zastanowił się gdzie jestem co robię
gdyby mi przyszło odejść już dziś

Chciałeś widzieć naprawdę zamykając
oczy...
Ale czy słowa znajdę by powiedzieć
że to Ty kiedyś zdążyłeś na czas...
POTEM
lekkomyślnie chcieliśmy
zmienić świat i siebie
w nocnym barze
... A więc nie będzie już
Bluesa o czwartej nad ranem...
Toastów
za te drogi na skróty
tabletki nasenne
za drżenie serca
sprawiedliwie zgubionego

egocentrycznie zostawię po sobie ślad
by nie odejść w zapomnienie
wrażliwego ciemnowłosego chłopca
i śliczną dziewczynkę o zielonych oczach
męża któremu oddałam serce
kilku przyjaciół niewielu acz wiernych
i parę tych wierszy w które włożyłam duszę
aby zwyczajnie
może nieco egoistycznie
ale jednak powiedzieć
non omnis moriar
Piotr Wieczorek
Dobre wspomnienia
Chcę zapamiętywać
Złe zapominać
O bliskich
którzy odeszli
warto pamiętać

Przepraszam
że to się nigdy nie powtórzy...
Teraz cisza nieznośna więc nie całkiem normalna
Za te łzy topione w piwie
Przepraszam
Ciebie i serce Twoje za brutalne uwikłania...

Tradycja silniejsza
Silniejsza niż wiara
Odkurzamy wspomnienia
Niech uczą pokory
Szacunku i miłości
Tak ważnych wartości

Nowy Rok
to zwykło się mawiać
dobra okazja do tego by się
zmienić
Ja jednak pragnę Ci życzyć
abyś nadal pozostał sobą
nie pozwól zniszczyć w sobie tego
co Cię wyróżnia w tłumie...
- Ładne
Dobrego roku i zdarzeń, które pozwalają pojąć
sens istnienia
Tego Ci życzę...

Monika Banaś
*non omnis moriar*
gdyby mi przyszło odejść już dziś
z tego świata z prozy życia
dusza wzniosłaby się ku Panu
na sąd ostateczny

Ostatnimi czasy mecze z udziałem
reprezentacji Polski w piłce nożnej cieszą
się niebywałym powodzeniem, a wsród
kibiców zrodziło się nawet coś w rodzaju
kultu, bowiem na mecz gdziekolwiek by
nie byl rozgrywany wybiera się bardzo
wielu kibiców. Nie inaczej bylo przy okazji meczu Armenia - Polska rozgrywanego na dalekim Kaukazie w stolicy Armenii Erywaniu w ramach eliminacji do
Mistrzostw Świata, które to finały zostaną rozegrane na stadionach w Rosji 2018
roku. Na mecz wybrała sie grupa kibiców
i sympatyków piłkarskich z Wielkopolski.
Właśnie przy okazji tegoż spotkania przy
znacznej pomocy Centrum Rozwoju Stosunków Ormiańsko - Polskich i prezesa
Karena Shahumyana udało nam się zorganizować i odwiedzić ten malowniczy i
fascynujący kraj. Państwo u podnóża Biblijnej Góry Ararat, na której to osiadła
Arka Noego robi ogromne wrażenie.
Ale po kolei lot z Warszawy z miedzylądowaniem w Kijowie zajął nam około 5 godzin. Następnie zameldowaliśmy
się w hotelu w Erywaniu, krótki spacer
po mieście i oczywiście nocleg. Następnego dnia po śniadaniu i spotkaniu z naszą
przewodnik panią Marzeną, Polką mieszkającą w Armenii od ponad 20 lat, udaliśmy się na zwiedzanie Erywania. Stolica
Armenii jest jednym z najstarszych, miast
świata. Została założona w 783 roku p.n.e.
Rzym jest dla przykładu 30-lat młodszy.
Na początku miasto nie wydaje się w
żaden sposób szczególne, ale pierwsze
co zauważamy, idąc ulicą, to porządek i
czystość. Samochody: mercedesy, audi...
wszystkie lśniące i czyściutkie, można
też dostrzec ikony socjalizmu lady, wołgi. Erywańczycy ubierają się naprawdę
dobrze i modnie, szczególnie nie można
oderwać oczu od kobiet, bardzo zadbanych z delikatnym makijażem, podkreślającym ich piękną ormiańską urodę. Od
pani Marzeny dowiedzieliśmy się o tym,
że wśród Polaków jest wiele osób pochodzenia ormiańskiego, że wymienię tylko
takie postacie jak - aktorka Anna Dymna, krytyk kulinarny Robert Makłowicz,
poeta Zbigniew Herbert czy kompozytor - Krzysztof Penderecki. Ponadto
Cher urodziła się jako Cherilyn Sarkisian, Charles Aznavour - jako Szahnur

Stać przy grobie
Nie znaczy jeszcze
Wierzę w zmartwychwstanie.
Stać przy grobie
Nie znaczy jeszcze
Że pamiętam, tęsknię, płaczę…
Stać przy grobie
Zapalić światło
I sentymentalnie
Zamyślić się
Jak było?

A może usłyszeć
pytanie
Co zrobiłeś
z tym
co zostawiłem
po sobie…

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

Marek Kowalski

Czy to wszystko?
Tylko tyle?

Napisz czy się spełniło...

Wycieczka do Armenii na mecz Armenia - Polska w ramach eliminacji do MŚ w Rosji 2018 r.

Waghinak Aznawurian, ojcem Andre
Agassiego był Emanoul Aghassian oraz
znany piosenkarz Garou. Wszyscy są potomkami emigrantów. Liczba ludnośći w
samej Armenii wynosi prawie 3 miliony.
Trzecia część Armeńczyków mieszka w
Erywaniu, tu są studia oraz perspektywy
pracy, własnie dlatego stolica ciągle się
rozrasta i przyciąga. Niby zabudowa socjalistyczna, ale też nowoczesna i stylowa.
Nad miastem góruje 23-metrowy pomnik
„Matki Armenii”, która w dłoni trzyma
miecz i spogląda w kierunku Turcji, chyba
najbardziej znienawidzonego przez Ormian kraju. Najdobitniej o tej nienawśći
świadczy „Cicernakaberd” pomnik Muzeum Ludobójstwa - należy przypomnieć,
że w 1915 r. Turcy ze względu na czystki
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etniczne (religią w Turcji jest islam, a w wyroby mialy około 400 lat). Udaliśmy się
Armenii chrześcijaństwo), w ciągu jedne- na wieczór z muzyką armeńską. Wspólną
go roku wymordowali przeszło 1,5 milio- biesiadę i kolację zorganizowało w przedna Ormian - było to pierwsze tak maso- dzień meczu Towarzystwo Przyjaźni Polwe ludobójstwo w dziejach świata, wielu sko - Armeńskiej.
uciekło. Nieopodal wzgórza, na którym
Nadszedł moment, na który tak barznajduje się pomnik jest stadion Haraz- dzo wyczekiwaliśmy i główny cel naszej
dan swego czasu jeden z największych wyprawy, czyli mecz eliminacyjny z druw Europie (mógł pomieścić 80-90 tys. żyną Armenii. Jeśli chodzi o futbool to
ludzi). Kilkadziesiąt metrów obok stadio- przegrywa tu z „Borbą”, czyli zapasami
nu znajduje się pomnik piłkarzy Araratu i sztangą - kolejną dyscypliną sportu jest
Erywań. Na niewielkim wzniesieniu pięt- podnoszenie ciężarów. Na trzecim miejnastu piłkarzy, trener Nikita Simonian scu są szachy - to sport narodowy. Dzieci
i jego asystenci. Przed nimi postawiono uczą się grać już w szkole, można je zowielką replikę Pucharu ZSRR. Pod sier- baczyć grające na placach, gdzie pełno
pem i młotem wygrawerowano informa- jest umieszczonych szachownic, zamiast
cję, że Ararat Erywań triumfował w
tych rozgrywkach
w 1973 i 1975 r.
oraz, że w 1973
r. został mistrzem
kraju, wyprzedzając w tabeli takie
sławy jak: Dynamo Kijów i Dynamo Moskwa.
To byly czasy
- opowiada nam Uczestnicy wycieczki przyjęci zostali przez przedstawicieli władz Armenii.
napotkany star- Od lewej: prezes Centrum Rozwoju Stosunków Ormiańsko-Polskich Karen
szy gość ubrany Shahumyan, Jarosław Pawlak, ambasador Armenii w Polsce - Edgar
w dres klubu Ara- Ghazaryan, Andrzej Mroziński
rat. Jak się okazło spotkalismy byłego boisk do piłki nożnej. Liga piłkarska w
zawodnika tej drużyny, którego wnuk gra Armenii nie rozwija się - w najwyższej
obecnie w reprezentacji Armenii U-21. klasie rozgrywkowej gra 8 drużyn. Na
Lepiej nie mogliśmy trafic. W Araracie spotkania ligowe Ormianie nie mają ochograli sami Ormianie - kontynuował. Nie ty i w porywach przychodzi ich 200 osób.
bylo na nas mocnych. Wtedy wszyscy ży- Na meczach kadry jest trochę lepiej, ale
lismy piłką. W sezonie 1974/75 r. dotar- święta piłkarskiego nie ma. Dlatego mecz
lismy do ćwierćfinału Pucharu Mistrzów z Polską rozegrany będzie na małym
(dawniej - PEMK), gdzie odpadlismy do- kilkunastotysięcznym stadionie Hanrapiero z obrońcą i tryumfatorem tej edycji petakan. Chociaż obecnie piłka ligowa
Bayernem Monachium, przegrywając pozostawia w Armenii wiele do życzenia,
mecz w Monachium 2-0 i wygrywając to reprezentacja potrafi zaskoczyć i bywa
w Erywaniu 1-0. Teraz jest duzo gorzej, nieprzewidywalna. Dlatego nauczeni
bo nie mamy dobrych zawodników. Jest jednak doświadczeniem z poprzedniego
tylko jeden Mchitarian (Manchester spotkania, m.in. blamażu w Kopenhadze
United) - mówi, że to taki ich Robert Le- 0-4 oraz pierwszego meczu z Ormianami
wandowski. Sam Mchitarian to jednak w Warszawie na Stadionie Narodowym,
za mało. Stwierdził że jest realistą i na gdzie w dramatycznych okolicznościach
nasze pytanie - czy Armenia ma z Polską wygraliśmy 2-1. Mieliśmy lekkie obawy
szansę odpowiedział bez wahania - Nie!. o formę naszych reprezentantów. Jak się
Wymienił jeszcze kilka nazwisk, które wkrótce okazało, nasze obawy były bezdobrze pamietał, jak: Lato, Szarmach i podstawne, wszystko poszło łatwo i przyjemnie. Pierwszy gol padł już w drugiej
minucie meczu, a piłkę do bramki posłał
Grosicki. Błyskawicznie strzelona bramka pozwoliła naszym zawodnikom na
kontrolowanie meczu i punktowanie rywali. W końcu z Armenią wygraliśmy 6-1.
Swoje trafienia dołożyli Błaszczykowski
i Wolski, natomiast Lewandowski popisał się hat-trickiem i tym samym został najskuteczniejszym zawodnikiem w
dziejach reprezentacji Polski. Na Kaukaz
wybrała się spora grupa kibiców, których
na stadionie pojawiło się półtora tysiąca.
Po ostatnim gwizdku sędziego armeńscy
i polscy kibice podziękowali sobie wspólnymi oklaskami. Warto było pokonać tak
dużo kilometrów, bo reprezentacja zgotowała w Erywaniu prawdziwe show.
Grupa kibiców przed
Armenia to kraj magiczny, fascynuhotelem w Erywaniu
jący o przebogatej kulturze i historii świata - bowiem to własnie tu po biblijnym
Deyna. A nam aż przeszły ciarki. Na ko- potopie, wszystko zaczęło się od nowa.
niec życzył nam zwycięstwa i awansu do Ormianie to wspaniały mądry, bardzo goMŚ w Rosji. Wyjeżdżamy z Erywania 28 śćinny i doświadczony przez los naród, na
km na wschód, gdzie kolejnym punktem zewnątrz zawsze jednak, pogodny i życznaszego zwiedzania był klasztor Garni, liwy. W ich naturze łączy się góralska zapoświęcony bogu słońca Michru i twier- wziętość i hart ducha z umiłowaniem do
dza. Klasztor Garni to jedyny eksponat ze zabawy w klimacie kultury śródziemnostarożytnych pomników Armenii. Garni morskiej. Także wszędzie widoczna jest
jest jednym ze świadectw pokazujących majestatyczna swoją posturą - święta Góra
miejsce Armenii w starożytnym świećie. Ararat, gdzie swój potopowy rejs, zakońBowiem tu dochodziło do połączenia czyła Arka Noego. Góra robi niesamowite
Wschodu z Zachodem. Armenia to kraina wrażenie - przyglądasz się jej z podziwem
objawowa. Podobnie jak jezioro Sewan, i czujesz, że ona tobie też się przygląda,
które również odwiedziliśmy.
piękna i milcząca, świadek niezwykłej hiPo dwóch dniach zwiedzania, atrak- storii. Wycisnęła na mnie piętno i nawet
cjach turystycznych oraz wspaniałych kiedy wróciłem już do domu, ciągle myślę
wrażeniach związanych między innymi o niej oraz o tych niezwykłych miejscach
z wizytą w fabryce dywanów (najstarsze i ludziach.
Oprac. Jarosław Pawlak
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Przy okazji obchodzonego Dnia Seniora w Taborze Wielkim podsumowano dotychczasową działalność i wybrano nowy Zarząd

Seniorzy otrzymali
listy gratulacyjne

Uroczyście świętowali Dzień Seniora
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koło w Taborze Wielkim świętował Dzień
Seniora. Wśród zaproszonych gości

znaleźli się: wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak, przewodniczący
Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i

Inwalidów w Bralinie Alojzy Leśniarek, proboszcz parafii w Turkowych, do której należy Tabor
Wielki, ks. Ryszard Zieliński i

Wójt Gminy Bralin
ogłasza

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Weronikopole, gmina Bralin
I. ZAKRES PRZETARGU:

kierownik zespołu „Ale Babki”
Henryk Kupczak. Nie zabrakło
też przedstawicieli kół emerytów z
sąsiednich miejscowości.
Witając gości, przewodnicząca
Maria Pańczuk omówiła działalność
Koła, akcentując możliwość aktywnego wypoczynku letniego.
W swoim wystąpieniu wójt R.
Wojtysiak omówił sprawy społeczno-gospodarcze dotyczące gminy Bralin. Oprócz życzeń złożonych emerytom, nawiązał też do prawidłowej
współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Taborze Wielkim. Konkretnym owocem wspólnych starań wójta
i strażaków jest pozyskanie samochodu ford transit o wartości 212.000 zł.
Auto przekazane będzie OSP Tabor
Wielki do połowy listopada br.

Z kolei A. Leśniarek, po omówieniu działalności Oddziału Rejonowego, podziękował wójtowi za pomoc i
nieustanne wspieranie poczynań tegoż Oddziału. W następnej kolejności
głos zabrali: sołtys Taboru Wielkiego
Zofia Węgrzynowicz, radny Piotr
Pańczuk i prezes OSP Tabor Wielki
Jan Trojak.
Ustępujący Zarząd Koła otrzymał jednogłośnie absolutorium. Dokonując wyboru nowego Zarządu
postanowiono, aby pozostał jego dotychczasowy skład. I tak w Zarządzie
Koła w Taborze Wielkim ponownie
znaleźli się: M. Pańczuk – przewodnicząca, Teresa Maślanka – skarbnik, Maria Trojak – sekretarz oraz
członkinie: Z. Węgrzynowicz i Jolanta Dąbrowska.
UG Bralin

Kolejna sesja Rady Gminy Bralin

Położenie

Weronikopole

Nr ewid. działki

174/2

Pow. (ha)

4,8976 ha (grunty orne 3,1076 ha, użytki rolne zabudowane 0,06 ha, pastwiska
trwałe 0,16 ha, lasy 1,39 ha, nieużytki 0,18 ha)

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00041007/0

Cena wywoławcza
nieruchomości brutto

150.000,00 zł

Wysokość wadium

15.000,00 zł

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w miejscowości Weronikopole, stanowi własność gminy
Bralin. Działka o kształcie nieregularnym, położona w otoczeniu lasów przy granicy
z miejscowością Rzetnia. Większa część działki porośnięta jest „dziką” roślinnością.
Na terenie przeznaczonym pod zabudowę znajduje się budynek gospodarczy w złym
stanie technicznym. Na części nieruchomości znajduje się stare wyrobisko kruszywa,
obecnie zarośnięte drzewami i krzewami tzw. „samosiejkami”.

Przeznaczenie

Gmina Bralin nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość. W aktualnym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bralin, tereny na których zlokalizowana jest przedmiotowa działka oznaczono jako:
tereny rolnicze wskazane do zalesienia R/ZL, tereny lasów ZL, tereny zabudowy
zagrodowej, zabudowy rekreacyjnej oraz rozproszonej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej MRR.

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 12:30 w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin, ul.
Rynek 3, 63-640 Bralin.
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Nabywcą nieruchomości może zostać osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz.2052 z
późn. zm.). Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony
organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.
2. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu i
regulaminie o przetargu.
3. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Weronikopole, Bralin.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin - pokój 16,
nr telefonu 62 / 78 11 230 w godz. pn.–pt. 7:30–15:30.

Będą wyjaśniać
nieprawidłowości

25 października br. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Bralin. Podczas obrad radni zmienili uchwałę
budżetową na 2017 r. oraz Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Bralin
na lata 2017–2025. Podjęli też uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz rocznych
stawek od środków transportu na
2018 r. Radni podjęli również kolejne
decyzje w sprawie reformy oświatowej i zadecydowali o stwierdzeniu
przekształcenia
dotychczasowych
sześcioletnich szkół podstawowych
w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej w
szkoły ośmioletnie.

Następnie przewodniczący Rady
Grzegorz Lemanik przedstawił pokontrolne wyniki Regionalnej Izby
Obrachunkowej, sprawdzającej poprawność gospodarki finansowej i
funkcjonowania gminy, która wykazała kilka nieprawidłowości. Wójt Roman Wojtysiak wyjaśnił, że nieprawidłowości te zostały stwierdzone przez
inspektorów, jednak bez podania dokładnych przyczyn, co zdarza się również w innych gminach, ze względu na
np. sytuacje nieprzewidziane wcześniej
w budżecie. Gmina Bralin będzie teraz
wyjaśniać, z jakich przyczyn powstały
wykazane nieprawidłowości.
KR

- OGŁOSZENIE Wójt Gminy Bralin
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,
iż został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy Bralin ul. Rynek 3, wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Bralin przeznaczonej do oddania w użyczenie.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 9 listopada 2017 r.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono
na stronie internetowej www.bip.bralin.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bralinie
pokój 16, nr telefonu 62 / 78 11 230 w godz. pn.-pt. 7:30-15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ inż. Roman Wojtysiak

Wójt Gminy Bralin
/-/ inż. Roman Wojtysiak
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Informacje

wiadomości
cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 9
„Śląski Ikar – Antoni Gabriel” w reżyserii Jana Zuba otrzymał główną nagrodę podczas
uroczystej gali VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmowego/Fly Film Festival w Warszawie. Dokument poświęcony został dawnemu mieszkańcowi Mnichowic, który w 1936 r. w
prymitywnych warunkach zbudował… samolot

Grand Prix dla filmu o Antonim Gabrielu
Wśród zaproszonych na uroczystą galę gości znaleźli się m.in.:
Janusz Niedziela – prezes Zarządu
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, płk Piotr Iwaszko, dowódca
23. Bazy Lotnictwa w Mińsku Mazowieckim, Dominika Jurkiewicz
– wicemistrzyni świata w sporcie
mikrolotowym, Sebastian Kawa –
trzynastokrotny mistrz świata w
szybownictwie, attaché wojskowi
ambasad akredytowanych w Warszawie, przedstawiciele polskich
zespołów akrobacyjnych: kpt.
Maciej Kopiel – „Biało-Czerwone Iskry” z Dęblina, mjr Dariusz
Stachurski – „Orliki” z Radomia
i płk Wojciech Krupa – Grupa
„Żelazny” z Poznania.
Imprezę w warszawskiej „Kinotece Multiplex”, mieszczącej
się w Pałacu Kultury i Nauki,
poprowadzili: Agnieszka Kamińska i Jarosław Kret. Tego
wieczoru przed publicznością
wystąpiła Aleksandra Świdzińska, absolwentka Warszawskiego
Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina na Wydziale
Instrumentalnym.
Konkursowe filmy oceniało
jury w składzie: przewodnicząca
Agnieszka Kamińska – dziennikarka
telewizyjna i radiowa, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu SWPS w
Warszawie, Tadeusz Arciuch – dokumentalista, reżyser filmowy, kierownik Redakcji Oprawy i Promocji

TVP Historia oraz Mariusz Luszowski i Lesław Żurek – aktorzy i pasjonaci lotnictwa.
W kategorii filmów fabularnych
zwyciężył „Valerian i Miasto Tysiąca
Planet” w reżyserii Luca Bessona. Za
najlepszy dokument uznano produkcję Dmitry Ponomareva – „Obrońcy
przestrzeni”, część 2. Film opowiada

chmur” w reż. Anny Goleniewicz.
Nagrodę przyznali także widzowie
festiwalu. W tym roku zadecydowali, że trafi ona do Mateusza Ścibora,
15-latka, który poprzez film „Glider
Polska” przekazał emocje, jakie towarzyszą lataniu szybowcem.
Najważniejsza z nagród – Grand
Prix – została przyznana Janowi Zubowi za film „Śląski Ikar – Antoni
Gabriel”. Blisko 30-minutowy dokument to ogromny sukces twórcy
tego obrazu oraz pomysłodawców,
Jacka Kuropki z Bralina i Piotra
Menzla z Katowic.
O przyznaniu tej nagrody
jury zdecydowało jednogłośnie. –
„Śląski Ikar” wyróżnia się wśród
współczesnych produkcji, w których dominuje szybki i dynamiczny montaż. Przyznam, że urzekła
mnie nieśpieszność tego filmu. To,
że oglądając go, możemy pozwolić
sobie na refleksję – powiedziała
przewodnicząca jury. – Bohater
filmu pochodzi z małej miejscowości, a na ekranie, oprócz jego
historii, widzimy codzienność jej
mieszkańców. Ten film bardzo
Nagrodę dla filmu w imieniu
różnił się od swoich konkurentów,
reżysera odebrał Jacek Kuropka
dlatego zdecydowaliśmy się go nagrodzić.
o walkach, które obecnie toczą się na
Nagrodę podczas gali w „KinoUkrainie. Autor pokazuje realia, z ja- tece” w imieniu reżysera, J. Zuba,
kimi musi się zmierzyć pilot w czasie odebrał J. Kuropka, miłośnik histowojny.
rii swojej małej ojczyzny. Statuetkę
Spośród filmów amatorskich wręczył mu J. Niedziela – prezes
uwagę festiwalowego jury zwró- Zarządu Polskiej Agencji Żeglugi
cił nakręcony w 2016 r. „Drapacz Powietrznej. Panu Jackowi w uroczy-

W czasie kręcenia filmu
w Mnichowicach

stej gali towarzyszyła żona, Marzena. – Dla mnie to radość podwójna
– skomentował przyznanie nagrody
Jacek Kuropka - bo oto powstał film
o Antonim Gabrielu, którego losami
pasjonuję się od bardzo dawna, a
ponadto dzięki dokumentowi o tym
niezwykłym człowieku i jego losach
możemy opowiedzieć szerszemu gronu odbiorców. A nagroda – mam nadzieję – nam to ułatwi. Podczas gali
nawiązałem interesujący kontakt z
wysokiej rangi przedstawicielami
lotnictwa. Na razie nie chciałbym
zdradzać nic więcej, bo jesteśmy
dopiero po wstępnych rozmowach.
Swoje wspomnienia o tym niezwykłym warszawskim doświadczeniu

jeden z inicjatorów powstania dokumentu kończy humorystycznie:
- Podczas projekcji filmu w Mnichowicach, 22 października, obiecałem,
że gdy pojadę do Warszawy, to poinformuję uczestników gali, gdzie są
Mnichowice. Słowa dotrzymałem.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że
premiera „Śląskiego Ikara…” odbyła
się 19 października 2017 r. w TVP3
Katowice. Natomiast 27 października
br. o godz. 16.45 w „Kinotece Multiplex” miał miejsce jego pokaz, który
okazał się wielkim sukcesem filmowym. Gratulujemy twórcom i inicjatorom za piękny dokument, sławiący
dorobek śląskiego zakątka naszego
powiatu.
Grażyna Gatner

Na gali J. Kuropka rozmawiał z pasjonatami
lotnictwa o samolocie A. Gabriela

Wójt Gminy Bralin
ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w miejscowości Nowej Wsi Książęcej, gmina Bralin
I. 	ZAKRES PRZETARGU:
Nr ewid.
Pow. (ha)
Nr księgi wieczystej
Położenie
Cena wywoławcza netto
Wysokość wadium
Opis nieruchomości
Przeznaczenie

Nieruchomość I
299/3
0,1099
KZ1E/00043885/2
Nowa Wieś Książęca
31.000,00 zł
3.000,00 zł

Nieruchomość II
299/4
0,1099
KZ1E/00043885/2
Nowa Wieś Książęca
31.000,00 zł
3.000,00 zł

Nieruchomość III
299/5
0,1300
KZ1E/00043885/2
Nowa Wieś Książęca
32.000,00 zł
3.000,00 zł

Nieruchomość IV
299/8
0,1126
KZ1E/00043885/2
Nowa Wieś Książęca
31.000,00 zł
3.000,00 zł

Nieruchomość V
299/9
0,1116
KZ1E/00043885/2
Nowa Wieś Książęca
31.000,00 zł
3.000,00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś Książęca. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta
z dojazdem od drogi wewnętrznej gminnej (utwardzonej kruszywem betonowym) z istniejącej drogi asfaltowej.
Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem 1UMN
– teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin w następujących godzinach:
godz. 10:00 – nieruchomość I – dz. nr 299/3, godz. 10:30 – nieruchomość II – dz. nr 299/4, godz. 11:00 – nieruchomość III – dz. nr 299/5,
godz. – 11:30 nieruchomość IV – dz. nr 299/8, godz. 12:00 – nieruchomość V – dz. nr 299/9.
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu i regulaminie o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Nowa Wieś Książęca, Bralin.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin - pokój 16, nr telefonu 62 / 78 11 230 w godz. pn.–pt. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ inż. Roman Wojtysiak
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region
cd. WIADOMOŒCI BRALIÑSKICH ze str. 9

Pasowanie na pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Zaślubiny ze szkołą

Przyjęcie bralińskich pierwszoklasistów do braci uczniowskiej
było takie, jak być powinno – piękne i wzruszające. Uroczystość miała
miejsce 26 października br. w sali

zaproszeni goście, uczniowie ze starszych klas, a także ukochani rodzice
i dziadkowie. Wśród gości zaproszonych na uroczystość znaleźli się:
dyrektor szkoły Adam Pruban oraz

Podczas ślubowania
na sztandar szkoły

gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.
Maluchom towarzyszyli ich wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja szkoły,

jego zastępczynie Krystyna Żary i
Karolina Forysiak, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy Bralin Sławomir Bąk

oraz przewodnicząca Rady Rodziców
Aleksandra Kubacka.
Całość rozpoczęła się od uroczystego wejścia na pięknie przystrojoną
salę gimnastyczną w towarzystwie
wychowawczyń: Krystyny Hołoś,
Katarzyny Krupy i Agaty Piotrowiak. Tego dnia nawet one były przejęte i nieco stremowane, aby wszystko wypadło jak najlepiej.
Przy drzwiach ustawili się
uczniowie starszych klas, którzy –
tworząc szpaler – stali na baczność i
trzymali duże, tekturowe kredki nad
głowami wkraczających maluchów.
Dostojeństwa pierwszakom dodawał
piękny, granatowy biret z białym frędzelkiem i duża kokarda w takim samym kolorze, wytwornie zawiązana
pod szyją.
Przybyłych powitał Patryk Antczak, uczeń klasy gimnazjalnej. - Zawsze możecie skorzystać z naszych
rad i pomocy, zwracać się do nas
ze wszystkimi trudnymi sprawami.
Uśmiechnijcie się, bo w naszej szkole jest przyjemnie, miło i radośnie –

wieści znad pomianki
listopad 2017, nr 45 (845)
Posterunek policji ma powstać w przebudowanej części Szkoły Podstawowej w Opatowie

mówił do młodszych koleżanek i kolegów. Później były okolicznościowe
wiersze i piosenki. Trzeba przyznać,
że śpiewane nie byle jak, a dziarsko,
radośnie i głośno.
Aż wreszcie przyszedł czas na
niezwykle podniosły moment. Kiedy
wszyscy zebrani powstali, wspólnie
odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie pierwszoklasiści,
podnosząc w górę dwa palce prawej
dłoni, złożyli ślubowanie na sztandar
szkoły, po czym obie panie dyrektor
dużymi ołówkami pasowały dzieci
na „pełnoprawnych” uczniów.
W prezencie od rodziców dzieci
otrzymały: ilustrowany słownik ortograficzny, tabliczkę mnożenia, plan
lekcji, linijkę, słodycze oraz dyplomy,
które wręczyły wychowawczynie.

Z kolei przewodnicząca Rady Rodziców obdarowała dzieci słodkimi
rożkami. W podziękowaniu za przygotowanie maluchów do ślubowania,
przedstawiciele każdej z klas wręczyli paniom wychowawczyniom
kwiaty.
26 października to data, która w
pamięci 59 pierwszoklasistów Szkoły
Podstawowej w Bralinie pozostanie
w pamięci na bardzo długo. O tym,
jak ważny to dla nich dzień, mogłem
się przekonać osobiście, kiedy pod
koniec uroczystości podszedłem do
płaczącego chłopca, by zapytać, dlaczego ma mokre oczy. W odpowiedzi
usłyszałem od siedzącej obok dziewczynki: – On płacze ze szczęścia,
proszę pana.
Jacek Kuropka

Kierująca pojazdem mieszkanka gminy Łęka Opatowska
nie dostosowała prędkości do warunków na drodze

Zjechała na pobocze
i uderzyła w drzewo
12 października br., około godz.
8.35, w Ustroniu doszło do kolizji
drogowej. Patrol policji, który dotarł na miejsce zdarzenia ustalił, że
mieszkanka gminy Łęka Opatowska, kierująca audi, nie dostosowała

prędkości do warunków na drodze,
zjechała na pobocze i uderzyła w
drzewo. Kobieta była trzeźwa. Nie
odniosła poważnych obrażeń ciała.
Została ukarana mandatem karnym.
Oprac. KR

Oddano do użytku kącik historyczno-kulturalny, który powstał w Łęce Opatowskiej w ramach VII edycji konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Uatrakcyjniono
centrum miejscowości

Przebudują szkołę
30 października br. została podpisana umowa na „Przebudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Opatowie”. Zakres prac obejmuje utworzenie
wydzielonych pomieszczeń biurowych
z poczekalnią oraz zapleczem szat-

niowym. W tym celu zaprojektowano
zmiany w układzie funkcjonalnym,
wydzielając z przestrzeni korytarza
poczekalnię z szatnią, a z pomieszczenia sali lekcyjnej - pomieszczenia biurowe z aneksem kuchennym.

Wykonawcą robót jest firma Centrum Budowlano-Remontowe Paweł
Wojtasik z siedzibą w Opatowie, natomiast wartość inwestycji opiewa na
kwotę 97.800,78 zł brutto.
Oprac. bem

Głównym celem zrealizowanego projektu było zagospodarowanie
przestrzeni publicznej przed budynkiem Rządcówki w Łęce Opatowskiej
podnoszące atrakcyjność i estetykę
miejscowości oraz zaspokajające potrzeby w zakresie bezpiecznego oraz
kulturalnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych
mieszkańców Łęki Opatowskiej.
Zakres inwestycji obejmował
utwardzenie terenu przed głównym
wejściem do Rządcówki, w tym:
rozbiórkę opasek betonowych przed
fasadą frontową budynku oraz betonowego murku/obrzeża na przedłużeniu fasady w kierunku wschodnim,
montaż opaski z płyt granitowych
płomieniowanych na podbudowie z
betonu; założenie rabaty z zielenią
ozdobną oraz obrzeża rabat z kostki

granitowej na fundamencie betonowym. Zagospodarowany został teren
zielony służący do ekspozycji dwóch
tablic
informacyjno-wystawienniczych. Wykonano również montaż
biblioteczki zewnętrznej z półkami
na książki tzw. bookcrossingowej
(mającej służyć do nieodpłatnego
przekazywania książek osobom, które zechcą je przeczytać i przekazać
następnym czytelnikom), dwóch ławek zewnętrznych, stojaka na rowery
oraz kosza na śmieci.
Koszt całego przedsięwzięcia
wyniósł 74.357,69 zł, z czego kwota
pozyskanej dotacji to 30.000,00 zł.
Pozostałe wydatki w ramach przedsięwzięcia w kwocie 44.357,69 zł zostały sfinansowane z budżetu gminy.
Oprac. bem

W rejonie Opatowa młody mężczyzna zatrzymał nietrzeźwego kierowcę

Zatrzymał nietrzeźwego i wezwał patrol

16 października br., w godzinach
wieczornych, do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie zadzwonił młody mężczyzna. Powiadomił on, że jadąc autem
drogą krajową nr 11, na terenie gminy
Łęka Opatowska, zauważył citroena, którego kierowca nie do końca
panował nad kierownicą. Citroen
zjeżdżał na drugi pas ruchu i mógł
powodować zagrożenie w ruchu drogowym. - 20-latek zadzwonił na numer alarmowy, a następnie udał się

za jadącym „wężykiem” citroenem.
Kierowca citroena wkrótce zjechał
na przydrożną stację paliw. Tam został zatrzymany przez zgłaszającego.
Niebawem także dotarł w tę okolicę
patrol mundurowych – poinformowała oficer prasowa KPP Kępno st.
sierż. Anna Lubojańska.
Okazało się, że kierowca citroena
– 30-latek z gminy Łęka Opatowska –
jest jest nietrzeźwy. W wydychanym
powietrzu miał ponad 2 promile alkoholu. - Policjantom Wydziału Ruchu

Drogowego usiłował wmówić, że autem nie miał zamiaru teraz jechać,
chciał je zostawić na parkingu i udać
się do domu na nogach. Kłamał również, że nie posiada przy sobie dokumentów i kluczyków do pojazdu,
które miał przekazać rzekomemu
kuzynowi – dodaje funkcjonariuszka.
Mężczyzna straci teraz uprawnienia do kierowania pojazdami na
minimum 3 lata. Czekają go też bardzo wysokie, kilkutysięczne kary
grzywny.		
Oprac. KR
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gmina
kurier baranowa
listopad 2017, nr 45 (1039)
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi po Kępnem uczestniczyli w wymianie w
ramach realizowanego projektu Erasmus+

Powiatowe zawody w Drużynowym Tenisie Stołowym w
ramach XIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Złoto i srebro
pingpongistów z Mroczenia

Zarówno mroczeńska drużyna chłopców, jak
i dziewcząt, odnotowała wielki sukces w turnieju

Kolejny raz na Malcie
Od 18 do 25 października br. kolejna grupa uczniów z Zespołu Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
wraz z opiekunami uczestniczyła w
wymianie w ramach realizowanego
projektu Erasmus+. Przed wyjazdem
uczniowie uczyli się, jak przygotować się do wyjazdu za granicę, jak
prawidłowo poruszać się po lotnisku,
a przede wszystkim - jaka pogoda zastanie ich na Malcie i jakie ubrania ze
sobą zabrać.

Młodzież nabywała umiejętności
współpracy i nawiązywania kontaktów

Podczas pobytu na wyspie
uczniowie odwiedzili maltańską
szkołę partnerską Guardian Angel
Secondary Education Resource Centre, gdzie wraz ze swoimi rówieśnikami uczestniczyli we wspólnych
zajęciach. Młodzi ludzie nabywali
umiejętności nawiązywania kontaktów oraz współpracy z nowo poznanymi osobami. Popołudnia zajęte
były przez zwiedzanie pięknej Malty.
Uczniowie odwiedzili zjawiskową

stolicę Valetta, pierwsze maltańskie
miasto Mdina i urokliwe trójmiasto:
Vittoriosa, Senglea i Cospicua. Tradycją już stały się wizyty uczniów
ZSS w Castello dei Baroni, który jest
siedzibą Zakonu Maltańskiego.
Pogoda dopisała, a uczniowie z
łatwością mogli zauważyć różnicę
pomiędzy maltańską a polską jesienią. Po tygodniu wszyscy szczęśliwie
i z uśmiechami na twarzy wrócili do
swojego kraju.
Oprac. KR

Uczniowie wraz z opiekunami mieli
możliwość podziwiania uroków Malty

Skrzaty z powiatu kępińskiego walczyły o awans do finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Tymbarka

Talent piłkarskich skrzatów
skrzył się w blasku jupiterów

„Skrzat” to określenie najmłodszej piłkarskiej kategorii wiekowej.
Obejmuje ona 6- i 7-latków (roczniki
2010-2011). W piątkowy wieczór, 20
października br., na baranowskim
„Orliku” skrzaty z powiatu kępińskiego walczyły o awans do finału
wojewódzkiego
Ogólnopolskiego
Turnieju Tymbarka. W zawodach
wzięły udział trzy zespoły: UKS
„Pionier” Baranów, „Strażak” Słupia
i „Marcinki” Kępno. Z tej rywalizacji
zwycięsko wyszły kępińskie „Marcinki”.
Wszystkie mecze były bardzo zacięte i obfitowały w mnóstwo emocji.
Kibice dostroili się do poziomu rozgrywek i gorąco oklaskiwali najładniejsze akcje. Dwa pierwsze spotka-
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nia zakończyły się bezbramkowymi
remisami. O ostatecznej kolejności
decydował więc trzeci mecz turnieju, w którym gospodarze zawodów,
piłkarze UKS „Pionier” Baranów,
zmierzyli się z kępińskimi „Marcinkami”. I tu również do przerwy
był bezbramkowy remis. Rozstrzygnięcie nastąpiło tuż przed ostatnim
gwizdkiem. Dwa gole Jasia Wyrzykowskiego dały „Marcinkom” upragniony awans. Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali pamiątkowe medale, wszystkie teamy – piękne dyplomy, a najlepsze zespoły – okazałe
puchary. Nagrody ufundował wójt
gminy Baranów.
Wspomnieliśmy już, że imprezie
towarzyszyła wspaniała atmosfera.

Piłkarskie zmagania skrzatów toczyły się w blasku jupiterów, a trybuny
falowały emocjami. Organizatorzy
nie zapomnieli również o gorącej
herbatce (40 litrów!) oraz paróweczce
dla piłkarzy. Kibiców namawiamy,
by odnotowali nazwiska chłopców,
którzy tego dnia zdobyli uznanie w
oczach kolegium trenerskiego i sędziowskiego. Jesteśmy pewni, że o
Adasiu Lenorcie (najlepszy bramkarz, UKS „Pionier” Baranów), J.
Wyrzykowskim (najlepszy strzelec,
„Marcinki” Kępno) czy Oliwierze
Żłobińskim (najlepszy zawodnik,
„Strażak” Słupia) usłyszymy jeszcze
nieraz. Wartko podkreślić, że cała
trójka pierwsze piłkarskie kroki stawiała w Baranowie.
es
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27 października br. w Łęce
Opatowskiej drużyny dziewcząt i
chłopców rozgrywały zawody rangi
mistrzostw powiatu w Drużynowym
Tenisie Stołowym. Znakomicie zaprezentowały się drużyny ze szkoły
w Mroczeniu, powtarzając wyniki z poprzedniego roku szkolnego.

Zespół w składzie: Jakub Pawlak,
Bartosz Górecki i Tobiasz Rabiega zdecydowanie zwyciężył w
kategorii chłopców. Dziewczęta w
składzie: Wiktoria Zychla, Nikola
Czajkowska i Julia Bilska wywalczyly 2. miejsce i awans do rozgrywek rejonu kaliskiego.
es

Sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu w finałach wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych

Historyczny wynik
sztafet z Mroczenia

W październiku br. na Hipodromie Wola w Poznaniu rozegrano
finały wojewódzkie Sztafetowych
Biegów Przełajowych 10x 800m
dziewcząt i 10 x 1000 m chłopców.
Prawo startu w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej mają uczniowie urodzeni
w latach 2002-2004, czyli klasy II i
III gimnazjum oraz klasy VII szkoły
podstawowej.
Sztafety przełajowe ze Szkoły
Podstawowej w Mroczeniu odnotowały historyczny sukces. Zespół
dziewcząt zajął 6. miejsce, a chłopców – 7. na 40 sztafet, mistrzów swoich powiatów. Nasza nieduża szkoła,
licząca zaledwie 189 uczniów, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, okazała się najlepsza w całym
rejonie kaliskim.
Dziewczęta z mroczeńskiej szkoły, biorące udział w finałach woje-

wódzkich i powiatowych - Klaudia
Pietrzak, Patrycja Dwornik, Paulina Michalska, Martyna Zawada,
Amelia Tyra, Martyna Poszwa, Joanna Makowska, Wiktoria Zychla,
Aleksandra Giel, Klaudia Jerczyńska, Agnieszka Gruszka, Amelia
Sołtysik, Magdalena Marczak i Dominika Michalska - trenowane były
przez Małgorzatę Mikoś.
Reprezentacja chłopców – zwycięzcy zawodów powiatowych i
7. sztafeta Wielkopolski - Kacper
Fojtar, Szymon Skiba, Tobiasz
Rabiega, Mateusz Dyduch, Krystian Gruszka, Adrian Rzepka,
Filip Klepin, Marcel Maliszewski,
Krzysztof Brząkała, Sebastian
Krawczyk, Patryk Lubowski i Szymon Jańczak - szkolili się pod okiem
Jerzego Mosia.
es

WYNIKI RYWALIZACJI
Dziewczęta:

Chłopcy:

1. LO Puszczykowo
2. ZS nr 5 Jarocin
3. SP nr 2 Piła
4. SP Witkowo
5. SP nr 1 Gostyń
6. SP Mroczeń

1. SP nr 1 Gostyń
2. ZS nr 5 Jarocin
3. LO Puszczykowo
4. SP nr 1 Gniezno
5. SP Tarnowo Podgórne
6. SP Witkowo
7. SP Mroczeń

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk
adres zakładu: ul. Poniatowskiego 24, 63-600 Kępno,
tel. (62) 78 245 58, 602 570 336
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gmina
G£OS TRZCINICY
listopad 2017, nr 45 (1009)

20 października br. Rada Gminy Trzcinica podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata 2017-2023”

Prace nad dokumentem obejmowały organizację szkolenia, badania
ankietowe, spotkania oraz konsultacje społeczne dla mieszkańców

Program rewitalizacji
gminy Trzcinica uchwalony

„Program Rewitalizacji Gminy Trzcinica na lata 2017-2023”
czeka na umieszczenie w wykazie programów rewitalizacji

Przyjęty dokument jest efektem realizacji projektu
pn. „Przygotowanie Programu Rewitalizacji Gminy
Trzcinica” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach wsparcia dla programów rewitalizacji gmin w perspektywie finansowej
2014-2020.
Całość prac obejmowała przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy oraz zorganizowanie badań ankietowych wśród mieszkańców i otwartych spotkań roboczych. Końcowy etap to konsultacje
społeczne, podczas których można było zgłosić uwagi
do projektu Programu.
Wykonawcą programu rewitalizacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy była firma „Remedis” z Poznania. Zapisy programu
podlegały licznym weryfikacjom, w tym kilku doko-

nanym przez zespół rewitalizacyjny
działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Realizacja projektu obejmowała także organizację spotkania
podsumowującego całość prac,
które odbyło się w Urzędzie Gminy

Trzcinica w sali sesyjnej 24 października.
Gmina Trzcinica wystąpiła już z
wnioskiem o umieszczenie „Programu Rewitalizacji Gminy Trzcinica
na lata 2017-2023” w wykazie programów rewitalizacji województwa
wielkopolskiego.
Oprac. bem

Gmina Trzcinica pozyskała dotację w wysokości 14.000 zł
na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych

„Aktywna tablica”

dla uczniów i nauczycieli
Celem programu „Aktywna tablica” jest
podnoszenie kompetencji cyfrowych w szkołach

W październiku br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy znów było bardzo wesoło

Twórczo w bibliotece
Na zaproszenie dyrektor placówki
Renaty Gość, do trzcinickiej książnicy zawitała znana wszystkim dzieciom autorka książek – Edyta Zarębska z mężem Robertem. W spotkaniu
autorskim i ciekawych warsztatach
uczestniczyły dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Trzcinicy wraz
z nauczycielkami.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor
biblioteki, która bardzo serdecznie
powitała gości oraz dzieci. Następnie
pani Edyta, ubrana w piękną, niebieską suknię, opowiedziała uczniom o
swoim największym w dzieciństwie
marzeniu – byciu ,,pisaczką” oraz

o próbie jego realizacji. Dzieci bardzo ochoczo włączyły się w snucie
opowieści, które autorka zakończyła recytacją wierszyka o myszkach,
które zjadły jej wiersze. Następnie
pan Robert zachwycił dzieci fragmentem barwnej opowieści o małych
myszkach, kocie i Bożym Narodzeniu. Uczniowie odgadywali także
bohaterów bajek oraz sami odgrywali
scenki. Autorka zaprezentowała również swoje zdolności ilustratorskie.
Tworzyła rysunki kreska po kresce, a
rozbawione dzieci starały się odgadnąć powstające na kartce postacie,
wykorzystując przy tym swoją niesa-

mowitą wyobraźnię. Na zakończenie
spotkania pan Robert zagrał piosenkę ,,Mądra rzeka”, a dzieci śpiewały
oraz akompaniowały, klaszcząc do
rytmu.
Po spotkaniu dyrektor biblioteki podziękowała gościom, a dzieci
wręczyły im kwiatki oraz nagrodziły
ich gromkimi brawami. Chętni mogli
także zakupić książki autorki oraz
uzyskać autograf pisarki.
Zadanie zostało zrealizowane w
ramach Programu „Partnerstwo dla
książki” i dofinansowane ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Oprac. m

Tablice interaktywne z projektorem, głośnikami i innymi urządzeniami pozwalającymi na przekazanie
dźwięku zakupione zostaną dzięki
dofinansowaniu pozyskanemu w
ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna
tablica”.
Głównym celem programu jest
umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych
pomocy dydaktycznych, wybranych

przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, a także
podniesienie kompetencji uczniów
i nauczycieli. Lekcje i inne zajęcia
będą prowadzone z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej i innych pomocy dydaktycznych, co służyć ma
rozwojowi kompetencji cyfrowych
uczniów, ich zainteresowań, uzdolnień oraz kreatywności.
Na realizację przedsięwzięcia w
gminie Trzcinica oprócz pozyskanych 14.000,00 zł przeznaczonych
zostanie 3.500,00 zł z budżetu gminy.
Oprac. bem

W październiku 2017 r. w gminie Trzcinica rozpoczęła się
VIII edycja zajęć nauki pływania dla uczniów ze szkół podstawowych w formie pozaszkolnych zajęć sportowych

Nauka pływania dla uczniów

W zajęciach, które odbywają się w
obiekcie krytej pływalni w Namysłowie, udział bierze łącznie 71 uczniów.
Zaplanowano 9 wyjazdów w okresie
do grudnia br. Uczestnicy tradycyjnie
otrzymali czepki pływackie, a zajęcia
prowadzą wykwalifikowani instruktorzy nauki pływania, natomiast za
bezpieczeństwo odpowiadają dodatkowo ratownicy wodni i opiekunowie. Głównym celem zajęć, oprócz
nabywania typowo umiejętności pły-

wackich, jest oswojenie uczestników
z wodą oraz przedstawienie zasad korzystania z akwenów wodnych. Zajęcia w ramach działań profilaktycznych
będą także korygować wady postawy i
promować aktywność fizyczną.
- W bieżącej edycji objęliśmy nauką pływania wszystkie chętne dzieci z drugich i trzecich klas obu szkół
podstawowych – dodaje wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik
Oprac. m
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Region

gmina
ECHO RYCHTALA
listopad 2017, nr 45 (812)
Wielobój lekkoatletyczny uczniów klas IV-VII szkół podstawowych gminy Rychtal

Uczniowie coraz sprawniejsi
18 października br. na rychtalskich obiektach sportowych przeprowadzony został wielobój lekkoatletyczny uczniów klas IV-VII szkół

podstawowych gminy Rychtal.
Formuła wieloboju powiązana była z wiekiem kalendarzowym
uczestnika i złożona była z pięciu

Uczniowie rywalizowali w pięciu
konkurencjach sportowych

konkurencji: skok w dal z miejsca,
skłony tułowia w przód, siady z leżenia w czasie 30 sekund, bieg na
dystansie 50 m ze startu wysokiego i
bieg zwinnościowy 4 x 10 m. Dzięki
powiązaniu wyników z wiekiem kalendarzowym możliwa była wspólna
rywalizacja, zarówno młodszych, jak
i nieco starszych zawodników, co w
wypadku szkół o znacznie zróżnicowanej liczebności przybliża szanse
wszystkim zespołom.
Reprezentacje liczyły 20 zawodników, którzy przeszli wcześniej
eliminacje w swoich placówkach.
Łącznie 60 uczestników wykonało
540 prób sprawnościowych, które należało przeliczyć na punktacje
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Z każdej ze szkół
do klasyfikacji generalnej zespołu

WYNIKI WIELOBOJU SPRAWNOŚCIOWEGO

UCZNIOWIE Z NAJLEPSZYMI WYNIKAMI
W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH
SP Drożki – chłopcy:
1. Bartłomiej Gniłka (304 pkt.)
2. Kamil Szyszka (300 pkt.)
3. Tomasz Hełmiński (273 pkt.)
SP Drożki – dziewczęta:
1. Wiktoria Ferdynus (335 pkt.) – dyplom
2. Jessika Otremba (294 pkt.)
3. Amelia Burchot (289 pkt.)
SP Wielki Buczek – chłopcy:
1. Filip Stanisławczyk (325 pkt.)
2. Krystian Rachel (317 pkt.)
i Oskar Pierecki (317 pkt.)
3. Dawid Kowalczyk (302 pkt.)
SP Wielki Buczek – dziewczęta:
1. Izabela Rachel (328 pkt.) – dyplom
2. Julia Pawłowska (326 pkt.)
3. Julia Olejniczak (316 pkt.)
SP Rychtal – chłopcy:
1. Gracjan Marek (355 pkt.) – dyplom
2. Kacper Szczepaniak (318 pkt.)
3. Filip Namyślak (311 pkt.)
SP Rychtal – dziewczęta:
1. Julia Szczepaniak (343 pkt)
2. Amelia Świerczyńska (322 pkt)
3. Amelia Domagała (319 pkt)

wchodziła suma punktów uzyskanych przez 15 najlepszych zawodników oraz zawodniczek. - Wszystkich
sportowców poddano próbom sprawnościowym, kształtując jednocześnie
wśród ćwiczących postawę dbałości
o ciało, potrzebę kontroli własnej
sprawności fizycznej, tworząc tym
samym nawyki związane z profilaktyką zdrowotną – podkreślają organizatorzy: Piotr Nasiadek i Mirosław
Szydlik. - Młodzi sportowcy poznawali i stosowali również zasady bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej i utrwalali nawyki związane
z prawidłowym stosowaniem technik
ćwiczebnych – dodają.

NAJLEPSI W GMINIE RYCHTAL
Chłopcy:
1. Gracjan Marek
2. Filip Stanisławczyk
3. Kacper Szczepaniak
Dziewczęta:
1. Julia Szczepaniak
2. Wiktoria Ferdynus
3. Izabela Rachel
NAJLEPSZE WYNIKI
W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH:
50 m – start wysoki:
Julia Szczepaniak
Skok w dal z miejsca:
Wiktoria Ferdynus, Julia Szczepaniak
Bieg zwinnościowy 4x10 m:
Julia Pawłowska, Daria Bochniak
Skłony w przód z leżenia tyłem:
Aleksandra Banaszczyk
Skłony tułowia w przód:
Gracjan Marek
KLASYFIKACJA GENERALNA
1. SP Rychtal
2. SP Wielki Buczek
3. SP Drożki

Wartym podkreślenia jest również fakt, że ogół badanych uczniów
osiągniął znacznie lepsze wyniki, niż
w latach ubiegłych. Spośród uczniów
ze szkół gminy Rychtal zaledwie kilku uczniów osiągało wyniki w granicach 300 punktów. W obecnej edycji
wieloboju ponad 70 % uczestników
przekroczyło ten wynik.
Sędziami, którzy przyjmowali
zaliczenia prób od zawodników, byli
uczniowie klas trzecich gimnazjalnych z Rychtala. Najlepsi zawodnicy
otrzymali medale, a najlepszy uczeń
w każdej szkole otrzymywał dodatkowo dyplom.
Oprac. KR

- OGŁOSZENIE -

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rychtal wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o publikacji na stronie internetowej projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rychtal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie do publicznego wglądu odbędzie się w dniach od 17.11.2017 r. do 07.12.2017 r. w Urzędzie Gminy
Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rychtal rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 04.12.2017 r. w budynku Urzędu Gminy Rychtal przy ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal, o godz.
10:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.
Dz. U. z 2017, poz. 1073), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rychtal na
adres Urzędu Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29.12.2017 r.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać
Wójtowi Gminy Rychtal w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 r. Stosownie do przepisu art. 40 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. z 2016 r. poz. 353) uwagi i wnioski
mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Wójt Gminy Rychtal
Czesław Balcerzak
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Łącznie 60 uczestników wykonało
540 prób sprawnościowych

XXX sesja Rady Gminy Rychtal

W Rychtalu wyższe podatki
27 października br. w Rychtalu
odbyła się XXX sesja Rady Gminy
Rychtal. Radni przyjęli wszystkie
przygotowane pod głosowanie projekty uchwał.
Wśród podjętych decyzji znalazły się zmiany w budżecie na bieżący
rok, a także stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. W związku z
wprowadzonymi zmianami podatek
od budynków mieszkalnych będzie
wyższy o 5%, od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza – o 2,4%, a od pozostałych
budynków nierolniczych – o 2,5%.

Podatek od gruntów, na których prowadzona jest działalność, pozostanie
bez zmian, ale za pozostałe grunty
podatek będzie o 2% wyższy. Radni
zatwierdzili także nową taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w
wodę, którą podnieśli ją o 3,3%, oraz
odprowadzania ścieków – o 7%. Zatwierdzono również roczne stawki podatku od środków transportowych. W
związku z faktem, że w gminie nie ma
dużo środków transportowych dwulub trzyosiowych, podatki uchwalono na wyższym poziomie, lecz z
uwzględnieniem upustów.
KR

Gmina

region
GONIEC PERZOWSKI
listopad 2017, nr 41 (796)

W gminie Perzów zakończono realizację dwóch zadań dofinansowanych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Na boisku w Trębaczowie wykonana
została trybuna i oświetlenie

Rozbudowują bazę sportowo-rekreacyjną
31 października br. zakończyły
się prace związane z realizacją zadań: „Boisko z trąbą – modernizacja

We wszystkie prace aktywnie
włączyli się mieszkańcy sołectw

boiska sportowego w miejscowości
Trębaczów” oraz „Żyj sportowo,
czyli zdrowo – rozbudowa bazy re-

kreacyjno-sportowej w miejscowości
Słupia pod Bralinem”. Projekt był
współfinansowany przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego w
ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” w ramach VII
edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Na boisku w Trębaczowie przy
aktywnym udziale mieszkańców
została ułożona kostka brukowa, na
której stanęła trybuna. Boisko zostało
również wyposażone w oświetlenie.
Jednocześnie zakończyły się prace remontowe w Słupi pod Bralinem
związane z wykonaniem nawierzchni pod ławką. Zamontowane zostały
lampy solarne oraz bramki. Mieszkańcy zainstalowali barierki ochronne, kosz na śmieci i stojak na rowery.

Wójt Gminy Perzów

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej dz. nr 37/5 w miejscowości Perzów
1.

PRZEDMIOT PRZETARGU ORAZ OPIS NIERUCHOMOŚCI
Działka gruntowa nr 37/5 w Perzowie o powierzchni 0,0469 ha zapisana jest w księdze wieczystej KZ1E/00033707/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie. Właściciel Gmina Perzów. Oznaczenie użytków:
grunty orne RVI – 0,0469 ha. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Do 30.11.2017 r. jest
przedmiotem dzierżawy.
2. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Gmina Perzów nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla terenu na którym znajduje się sprzedawana nieruchomość. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Perzów zatwierdzone
Uchwałą Rady Gminy Perzów Nr XXVII/136/2012 z dnia 28.12.2012 r. przewiduje, że przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach o kierunkowym przeznaczeniu: tereny zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej.
3. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się dnia 11.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali nr 5 GOK w Perzowie, Perzów 77a.
4. CENA WYWOŁAWCZA DO PRZETARGU
Cena wywoławcza nieruchomości w I przetargu została ustalona na kwotę 6.600,00 zł (netto) (słownie: sześć tysięcy sześćset
złotych 00/100). Do wartości uzyskanej wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej
w dniu sprzedaży.
5. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU, TERMIN WPŁATY I WYSOKOŚĆ WADIUM
ORAZ INFORMACJE DODATKOWE
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 660,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem
na konto Gminy Perzów w SBL Perzów 63 8413 0000 0200 0619 2000 0006 najpóźniej do wtorku dnia 05.12.2017 r.
w treści wpisując „wadium; dz. nr 37/5 w Perzowie”.
2.  	 Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi.
4.   Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
5. 	 Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
6. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową powiększoną o VAT należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia
umowy notarialnej na konto Gminy Perzów w Banku SBL 74 8413 0000 0200 0619 2000 0002.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Kępnie,
po sporządzeniu protokołu z przetargu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby,
która wniosła wadium.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej,
Rolnictwa i Oświaty Urzędu Gminy w Perzowie, Perzów 78, pok. nr 6 (tel.62 78 61 853).

Wójt Gminy Perzów
/-/ Danuta Froń

W następnej kolejności lokalna społeczność wspólnymi siłami wykonała
piłkochwyty.
Na zaproszenie wicemarszałka województwa wielkopolskiego
Krzysztofa Grabowskiego sołtysi z
gminy Perzów wraz z wójt Danutą
Froń 5 listopada 2017 r. uczestniczyli

w spotkaniu organizowanym przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” w Opatówku.
Spotkanie było podsumowaniem dotychczasowej działalności i zaangażowania mieszkańców sołectw.
Oprac. bem

40-latek z gminy Perzów kierował samochodem, mając w
wydychanym powietrzu 2,4 promila alkoholu i prowadząc
rozmowę przez telefon komórkowy

Kierowca na podwójnym gazie
i z telefonem przy uchu
18 października br., około godz.
12.10, w Trębaczowie patrol policji z
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymał do kontroli drogowej
40-latka z gminy Perzów. Mężczyzna
kierował samochodem, prowadząc
jednocześnie rozmowę przez telefon
komórkowy. Podczas rozmowy policjanci wyczuli wyraźnie woń alkoho-

lu. Okazało się, że 40-latek jest pijany
– w wydychanym powietrzu miał aż
2,4 promila alkoholu.
Mężczyzna straci uprawnienia
do kierowania pojazdami. Czekają go
wysokie kary finansowe. Ponadto zostanie przeciwko niemu sporządzony
wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego za wykroczenie. Oprac. KR

Wójt Gminy Perzów
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.)
informuje, że
podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzów nr 78, wykaz nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej zasób mienia komunalnego
Gminy Perzów, oznaczonych jako działka
nr 680/4 położona w Trębaczowie.
Wykaz został wywieszony na okres 6 tygodni.
Wójt Gminy Perzów
/-/ Danuta Froń

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

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

Ma
Zapraszamy!!!
t
n
a s er i a
Kępno, ul. Szkolna 12,
ł
uk
ce
Wieruszów, ul. Kopernika 5,
s
tel. 507 065 800.
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
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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 kawalerkę - Kępno, Murator.
Tel. 504 998 500.
(TK 428/11/17)
Sprzedam mieszkanie własnościowe 70 m2
wraz z garażem, po kapitalnym remoncie
- I piętro - Al. Marcinkowskiego, Kępno.
Tel. 606 615 000.
(TK 429/11/17)
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 ziemię 3 ha - Domasłów.
Tel. 795 625 455.
(TK 406/10/17)

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2 w centrum
Kępna.. Tel. 733 440 602. (TK 433/11/17)

Sprzedam garaż na Os. Odrodzenia.
Kontakt: 602 570 336.
(TK 403/10/17)

Wynajmę mieszkanie (kawalerkę) 70 m2 w
Bralinie, ul. Kępińska. Tel. 609 238 645.
(TK 426/10/17)

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

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 grudnia 2017 r. Tel. 600 226 487.
(TK 395/10/17)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

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

Do wynajęcia mieszkanie 52 m2, dwupokojowe - Kępno, Wiosny Ludów. Cena 1.100 zł +
opłaty, kaucja. Tel. 695 561 281.
(TK 431/11/17)

Sprzedam działkę budowlaną 10 arów Chojęcin. Tel. 784 745 035. (TK 416/10/17)

Do wynajęcia pokoje dla pracowników.
Tel. 889 143 311.
(TK 355/09/17)

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

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 mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 287/07/17)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię garaż na Os. Wiosny Ludów lub
Spółdzielczej w Kępnie. Tel. 661 995 884.
(TK 432/11/17)

Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, alarmy, monitoring. Tel. 889 786 700.
(TK 392/10/17)
Szybkie pożyczki na dowód, tanie
ubezpieczenia rolne. Tel. 510 805 686
- Kępno, budynek Sanepidu, I piętro.
(TK 655/12/16)
Lekcje śpiewu dla dzieci i młodzieży.
Tel. 663 310 182.
(TK 370/09/17)

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)

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)

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

PRACA

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

Przyjmę pracownika do produkcji i montażu
okien, drzwi, fasad aluminiowych.
Tel. 513 010 282.
(TK 425/10/17)

motoryzacja

Skup katalizatorów - Najwyższe
ceny. Tel. 506 709 677.
(TK 366/09/17)

Pożyczki w domu klienta - zatrudnimy doradców klienta.
Tel. 514 044 709.
(TK 418/10/17)
Zatrudnię brukarzy i operatora ładowarki
volvo L-35. Tel. 500 203 234.
(TK 401/10/17)

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

Kupię mieszkanie minimum dwupokojowe,
może być do remontu - w Kępnie.
Tel. 698 692 576 (po 16:00). (TK 430/11/17)
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 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)
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

Zatrudni kierowcę c+e,

Pomogę w zakresie uzyskania pozwolenia
na pracę cudzoziemców. Tel. 665 770 104.
(TK 414/10/17)

Praca polega na przywozie
i dystrybucji oleju napędowego.

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

FABRYKA MEBLI W LASKACH

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

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.
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mile widziane adr.

oferujemy: - bardzo dobre warunki pracy i płacy

- pracę przez 5 dni w tygodniu
- pracę na terenie kraju.

szczegóły pod numerem telefonu 604 470 047.

Uwaga!

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

Ogłoszenia

Reklama

OBWIESZCZENIE STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

z dnia 06.11.2017
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017.poz 1496),
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),

Zawiadamiam
że dnia 06 listopada 2017 r. została wydana decyzja nr 1/2017 (znak sprawy AB.6745.1.2017)
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Bohaterów Września wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od km 0+000 do
km 0+146,78 oraz od km 0+175,59 do 0+973,06”– nr ewid. gruntów:
w liniach rozgraniczających teren inwestycji

Obręb Kępno; 22, 23/1(23/3;23/4), 23/2(23/5;23/6), 24, 25/13, 31(31/1;31/2),
32, 38(38/1;38/2), 40(40/1;40/2), 43/12, 67/2(67/27;67/28), 67/4(67/33;67/34),
67/6(67/29;67/30), 67/9(67/31;67/32), 67/17(67/25;67/26), 67/18, 67/19, 69(69/1;69/2),
506/7, 509/4(509/5;509/6), 511/3(511/7;511/8;511/9), 512/3(512/4;512/5;512/6), 515/2,
516/3(516/4;516/5;516/6), 517/3(517/4;517/5), 518/1(518/3;518/4;518/5), 519, 520,
521(521/1;521/2), 522/6(522/15;522/16), 558, 559/16, 559/17, 560(560/1;560/2), 562, 563,
568(568/1;568/2), 569(569/1;569/2), 570, 571, 574, 576, 589(589/1;589/2), 593/13, 593/14,
593/15, 593/17(593/21;593/22), 593/18(593/23;593/24), 593/20, 594(594/1;594/2),
595, 596(596/1;596/2), 597(597/1;597/2), 598/1, 2719/4, 4874/9(4874/16;4874/17),
4874/12(4874/18;4874/19), 4874/13(4874/20;4874/21), 4874/14(4874/22;4874/23), 4874/15,
4877(4877/1;4877/2), 4930, 68, 561,
Obręb Osiny; 39/1, 66,

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono działki objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 pok. 116 (tel. 78-28-946) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej
wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy i art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w urzędach gmin
właściwych ze względu na przebieg drogi a także w prasie lokalnej.

Starosta Kępiński
Witold Jankowski

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

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

tel .:

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

PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Fabryka mebli mars
w Bralinie zatrudni:

Tapicerów
oraz
Pracownika
gospodarczego palacz .

Tel. 62 / 760 79 44
lub 512 187 139
lub osobiście w siedzibie firmy
Bralin, ul. Namysłowska 9B.
firma wykonuje całkowite
usługi na posesjach:
- wykaszania, sprzątania,
cięcia drzew i krzewów
- płytkowanie, gipsowanie,
murowanie, malowanie.
Tel. 605 667 074

lek. med. Ma³gorzata Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie
przyjmuje w œrody od 17.00 do 18.30, Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Rejestracje telefoniczne: 693 112 263.

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

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

Firma EKOSAM
Zbigniew Samulski

Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie
do 19 stycznia 2018 r. na adres: Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10,
61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu
ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie
do 31 stycznia 2017 r.

Trębaczów 146, 63-642 Perzów

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

SKUPUJE:
- złom.
Najwyższa jakość
Przystępne ceny
Transport gratis

TEL. 723 882 777

TAPICERÓW

„BIS”

o zwołaniu Komisji Założeń
Planu dla Nadleśnictwa Syców

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną
wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10
w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlppoznan/plan
urządzenia lasu w dniach od 6 do 29 grudnia 2017 r.

ZATRUDNI

Przedsiębiorstwo

Ogłoszenie

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia
projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Syców na
lata 2020-2029. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą
się w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali konferencyjnej nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału
w obradach przez zainteresowane osoby
i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń
do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych
uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu
na środowisko i na obszary natura 2000.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

OFERUJE:
- węgiel brunatny,
- węgiel kamienny: kostka,
orzech, ekogroszek,
ekogroszek Czeski,
- nawozy sztuczne,
- cement,
- wapno budowlane,

KONTAKT: 698 235 817.

Do wynajęcia lokal
o pow. około 20 m2
w sklepie INTERMARCHE
w Wieruszowie.
Kontakt: 600 959 111.
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Recenzja

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Victor Gorsky - „Kameleon. Kulisy pracy w CBŚ”
Mocna, nieocenzurowana opowieść o pracy polskiego przykrywkowca. Podziemie
narkotykowe w Polsce przeżywa swoje najlepsze lata, kiedy zostaje powołane Centralne
Biuro Śledcze, polskie FBI. Maciej Nowacki, policjant i agent w jednej osobie, przez rok
nie jest przydzielany do żadnych spraw, aż zostaje skierowany do rozpracowania siatki
handlarzy narkotyków na południu Polski. Zaczyna wchodzić w perfekcyjnie zorganizowany świat, gdzie nie ma miejsca dla słabych. Jak wygląda służba agenta CBŚ? Czy w pracy przykrywkowca można mieć rodzinę? Jaka jest cena podwójnego życia? Victor Gorsky
zaraz po przejściu na emeryturę napisał tę książkę jako formę terapii po zakończeniu pracy
w świecie, o którym wolałby zapomnieć…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Miranda Megan - „Miasteczko kłamców”

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”.

Przed dziesięcioma laty, kiedy zaginęła jej najlepsza przyjaciółka, Nicolette wyjechała
z Cooley Ridge. W rodzinnym miasteczku pozostawiła bliskich, ukochanego z liceum i
mroczną tajemnicę. Kiedy wydaje jej się, że cały tamten świat ma już za sobą dostaje list:
„Muszę z tobą porozmawiać. Ta dziewczyna. Widziałem tę dziewczynę”. Tyle wystarczy,
by wróciła do domu. Wkrótce po jej przyjeździe do miasteczka znika bez śladu kolejna
dziewczyna. Ostatni raz widziano ją, kiedy wchodziła do lasu, tego samego, który Nicolette zna od dziecka. Tajemnica z przeszłości wraca ze zdwojoną siłą, nakręcając spiralę
strachu i oskarżeń. Atmosfera w Cooley Ridge się zagęszcza, podejrzani są wszyscy, choć
każdy ma alibi.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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.

-

Jessica Strawser - „Prawie was utraciłam”
Wszyscy mówili, że Violet i Finn byli sobie przeznaczeni. Spotkali się co prawda tylko dzięki zrządzeniu losu, ale tak się w życiu zdarza. Po trzech latach małżeństwa mają
cudownego synka i kiedy wyjeżdżają na wakacje na Florydę, Violet nie może uwierzyć
własnemu rodzinnemu szczęściu. Nikt nie byłby bardziej zaskoczony niż ona sama, gdy
Finn zostawia ją na plaży, zabiera synka oraz wszystkie rzeczy z pokoju hotelowego i znika. Zrozpaczona Violet nagle trafia w najgorszy z sennych koszmarów i musi zmierzyć się
ze świadomością, że tak naprawdę w ogóle nie znała mężczyzny, z którym dzieliła życie.
Caitlin i Finn są przyjaciółmi od wielu lat. Jednak kiedy Finn staje w drzwiach jej domu z
synkiem, za którego porwanie jest poszukiwany, i żąda, żeby ukryła ich przed władzami,
szantażując, że odkryje tajemnicę, która może zniszczyć jej własną rodzinę, Caitlin musi
stawić czoło czemuś, wydawałoby się, niewykonalnemu.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 45
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 15 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. Miranda Megan - „Miasteczko kłamców”,
2. Jessica Strawser - „Prawie was utraciłam”,
3. Victor Gorsky - „Kameleon.
	Kulisy pracy w CBŚ”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 44 nagrody otrzymuj¹:

Wioletta Raduła (Wieruszów),
Wanda Kotowska (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Ogłoszenia

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Poczujesz, że chociaż masz więcej zadań i spraw do
pilnowania w domu, to sytuacja się unormuje. Krewni staną się życzliwsi, teściowa spojrzy łaskawszym
okiem na to, co robisz. Jeśli miałeś coś do przedyskutowania, zaczynaj rozmowy w środę lub czwartek.

Byk 21 IV – 21 V
Nie tłumacz się, dlaczego wolisz zadbać o swoją wygodę i pobyć z ukochaną osobą, zamiast robić to, co
każą Ci inni. Po pełni czeka Cię spontaniczna impreza
albo wyjście gdzieś blisko na kawę – poznasz sympatycznych ludzi.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Wenus w trygonie proponuje szukać okazji do zabaw,
a nie porządków czy zakupów. Wykręć się od wyjazdów lub wizyt, na które nie masz ochoty. O dziwo, nikt
się nie zirytuje. Może dzieci także potrzebują w tym
roku odpocząć?

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Na Zdrowie” - 9.11.2017 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 10.11.2017 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 11.11.2017 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Pod Kasztanami” - 12.11.2017 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 13.11.2017 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 14.11.2017 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 15.11.2017 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

Rak 23 VI – 22 VII
Nie szukaj pretekstu do awantury. Kwadratura Marsa
sprawi, że możesz wyolbrzymiać bałagan w domu,
drobny problem z autem czy kranem. Pamiętaj, że
partner może mieć inne zdanie oraz potrzeby.

Lew 23 VII – 22 VIII
Po pełni Merkury przyniesie kilka plotek, które wstrząsną życiem towarzyskim. I zaczną się rozmowy, spotkania, narady, z których raczej nic nie wyniknie. W
końcu Mars w sekstylu zacznie wyciągać Cię z domu
na spacery i wycieczki.

Panna 23 VIII – 22 IX
Nie daj się wciągnąć w kłótnie o tradycje rodzinne i
przyzwyczajenia krewnych, bo popsujesz atmosferę
w związku. Partner zacznie się miotać między Tobą a
rodzicami, nie podejmie żadnej decyzji. Ty zachowasz
się przyzwoicie, jak przystało na Pannę.

Telefon: 603 406 138

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

Waga 23 IX – 23 X
Po pełni za sprawą sekstylu Merkurego możesz liczyć
na nowe propozycje i niespodziewane wydarzenia.
Zajmiesz się uczeniem młodszych współpracowników
czy motywowaniem kogoś zagubionego, ale w efekcie
sama na tym skorzystasz. Możliwe, że awansujesz.

(62) 78 292

Skorpion 24 X – 21 XI

Strzelec 22 XI – 21 XII
Wenus w sekstylu zadba bardziej o związki z przyjaciółmi niż z rodziną, więc o partnera i dzieci dbaj Ty.
Wysłuchaj ich, kup im coś słodkiego. Dzięki Tobie komuś uda się wybrnąć z trudnej sytuacji lub zakończyć
konflikt.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Zapanujesz nad chaosem i bałaganem, wszystko
świetnie zorganizujesz, do tego wcielisz w życie swoje
ostatnie pomysły. Słońce i Jowisz w sekstylach uczynią Cię samodzielnym i bardzo sprawnym.

Wodnik 20 I – 18 II
W domu będzie spokojnie, ale na wielkie zakupy czy
generalne porządki nie będziesz mieć ani czasu, ani
ochoty. Mars w trygonie sprzyja spacerom i wyjazdom.
Zamiast się kłócić, kto ma odkurzać, przejdźcie się
gdzieś.

Ryby 19 II – 20 III
Lubisz aktywny wypoczynek? To wspaniale, bo pod
wpływem dzieci i młodszych krewnych wpadniesz na
świetne pomysły. Nawet bardzo poważne Ryby teraz
będą spontaniczne. Dzięki trygonowi Jowisza wygrasz
z jesienną chandrą.

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

Odzyskasz dobry humor, wigor, chęć do aktywności
i igraszek w łóżku. Wenus w koniunkcji sprzyja również dbaniu o urodę. Zmień fryzurę, dobierz nowy
makijaż, ubieraj się bardziej młodzieżowo – a odejmiesz sobie lat.

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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2

Szkolimy

3

Serwisujemy

NR 45/2017 (737)

Nasz człowiek
w kadrze

Adama
Nawałki

W miniony piątek Adam Nawałka, selekcjoner reprezentacji Polski, ogłosił listę zawodników z Lotto Ekstraklasy, którzy zostali powołani na towarzyskie mecze z Urugwajem i Meksykiem. Wśród graczy z krajowego podwórka, którzy
otrzymali szanse są cztery zupełnie nowe twarze. Jedną z nich jest między innymi Rafał Kurzawa. Dla byłego gracza
Sokoła Świba, Zgody Olszowa i Marcinków Kępno to ogromne wyróżnienie. Co na to popularny „Owen”? Nie od dzisiaj
wiadomo, że nie przepada za wywiadami. Bo przemawiać woli zdecydowanie bardziej na boisku.
Wychowankowie Marcinków Kępno „bohaterami” weekendu w Lotto Ekstraklasie. Gole Drygasa i Tuszyńskiego nie
pomogły jednak Pogoni oraz Zagłębiu w zainkasowaniu chociażby jednego punktu

NASI

w

LIGACH

Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

15. kolejka | jesień 2017
Pogoń Szczecin – Legia Warszawa – 1:3 (0:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:1 w 62. minucie
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

15. kolejka | jesień 2017
Zagłębie Lubin – Cracovia – 1:2 (1:1)
NA BOISKU: 1-79 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 w 23. minucie
Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

15. kolejka | jesień 2017
Górnik Zabrze – Lech Poznań – 3:1 (2:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: asysta
Miłosz Trojak (Ruch Chorzów)
Nice I Liga

16. kolejka | jesień 2017
Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów – 2:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Nice I Liga

16. kolejka | jesień 2017
Chojniczanka – Miedź Legnica – 0:0
NA BOISKU: 89-93 minuta

Marcin Kowalczyk (Ruch Chorzów)
Nice I Liga

16. kolejka | jesień 2017
Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów – 2:1 (0:0)
NA BOISKU: 1-86 minuta
Paweł Baraniak (MKS Kluczbork)
II Liga

16. kolejka | jesień 2017
Błękitni Stargard – MKS Kluczbork – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-61 minuta
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

15. kolejka | jesień 2017
Miedź II Legnica – Ślęza Wrocław – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: 78-90 minuta
Fabian Piasecki (Miedź II Legnica)
III Liga Grupa 3

15. kolejka | jesień 2017
Miedź II Legnica – Ślęza Wrocław – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Miłosz Nowicki (Centra Ostrów Wlkp.)
III Liga Grupa 2

14. kolejka | jesień 2017
Centra Ostrów – Elana Toruń – 0:1 (0:1)
NA BOISKU: 70-90 minuta

Tobiasz Jarczak (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

15. kolejka | jesień 2017
Miedź II Legnica – Ślęza Wrocław – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się

Drygas i Tuszyński strzelają w Ekstraklasie
Dwadzieścia cztery bramki padły w ośmiu weekendowych spotkaniach Lotto Ekstraklasy. W zbudowaniu takiego wyniku udział
mieli byli gracze Marcinków Kępno. Kamil Drygas i Patryk Tuszyński pokazali, jak powinno się strzelać gole. Dla samych zawodników marne to jednak pocieszenie, bowiem ich zespoły zanotowały porażki. Zagłębie Lubin prowadziło po trafieniu Patryka Tuszyńskiego w meczu z Cracovią, ale nie zdołało utrzymać korzystnego wyniku i przegrało z krakowskim zespołem 1:2. Pogoń Kamila
Drygasa przegrała natomiast przed własną publicznością z wracającą do formy Legią Warszawa.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Wyniki i tabele lig młodzieżowych.

Marcin Tomaszewski (Mieszko Gniezno)
IV Liga Grupa Północna

15. kolejka | jesień 2017
Lubuszanin – Mieszko Gniezno – 1:4 (1:1)
NA BOISKU: 1-87 minuta

Patryk Słupianek (Agroplon Głuszyna)
IV Liga Grupa Opolska

15. kolejka | jesień 2017
Agroplon Głuszyna – Małapanew Ozimek – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: 1-80 minuta
Dawid Sibiński (Agroplon Głuszyna)
IV Liga Grupa Opolska

15. kolejka | jesień 2017
Agroplon Głuszyna – Małapanew Ozimek – 3:0 (1:0)
NA BOISKU: poza meczową 18-tką

Sport

piłKa nożna
Lotto Ekstraklasa
15. kolejka | jesień 2017
Górnik Zabrze – Lech Poznań .................– 3:1
Pogoń Szczecin – Legia Warszawa ..........– 1:3
Wisła Kraków – Sandecja Nowy Sącz .......– 3:0
Arka Gdynia – Lechia Gdańsk .................– 0:1
Zagłębie Lubin – Cracovia ......................– 1:2
Korona Kielce – Śląsk Wrocław ...............– 3:0
Termalica Nieciecza – Piast Gliwice .........– 2:1
Wisła Płock – Jagiellonia ........................– 1:2
1. KS Górnik Zabrze
15 29 33:22
2. KP Legia Warszawa
15 28 19:14
3. Jagiellonia Białystok
15 26 21:19
4. MKS Korona Kielce
15 25 25:15
5. KKS Lech Poznań
15 24 24:14
6. Wisła Kraków SA
15 24 19:16
7. KGHM Zagłębie Lubin
15 23 22:17
8. Wisła Płock SA
15 20 18:20
9. WKS Śląsk Wrocław
15 20 19:22
10. MZKS Arka Gdynia
15 19 15:16
11. MKS Sandecja Nowy Sącz 15 17 14:18
12. KS Lechia Gdańsk
15 17 19:24
13. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 15 16 15:19
14. MKS Cracovia SSA
15 15 19:23
15. GKS Piast Gliwice
15 13 16:25
16. MKS Pogoń Szczecin
15 9 12:26
Nice I Liga
16. kolejka | jesień 2017
Zagłębie Sosnowiec – Ruch Chorzów .......– 2:1
Stal Mielec – Stomil Olsztyn ....................– 1:3
Odra Opole – GKS Tychy ........................– 1:0
Raków Częstochowa – Górnik Łęczna ......– 3:1
Chojniczanka – Miedź Legnica ................– 0:0
Puszcza Niepołomice – Pogoń Siedlce ......– 2:3
GKS Katowice – Olimpia Grudziądz .........– 2:0
Wigry Suwałki – Podbeskidzie ................– 3:0
Chrobry Głogów – Bytovia Bytów ............– 0:0
1. MKS Miedź Legnica
16 29 21:14
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 16 28 23:12
3. OKS Odra Opole
16 27 20:19
4. RKS Raków Częstochowa
16 25 27:21
5. MZKS Chrobry Głogów
16 24 19:17
6. MKS Puszcza Niepołomice 16 24 22:19
7. Zagłębie Sosnowiec SA
16 22 22:20
8. MKP Pogoń Siedlce
16 22 22:25
9. FKS Stal Mielec
16 22 20:20
10. GKS Katowice
16 21 22:22
11. MKS Bytovia Bytów
16 20 20:18
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała 16 20 19:23
13. OKS Stomil Olsztyn
15 19 21:28
14. GKS Tychy
16 19 18:23
15. SKS Wigry Suwałki
15 19 16:19
16. GKS Olimpia Grudziądz
16 18 11:16
17. KS Górnik Łęczna
16 17 13:20
18. KS Ruch Chorzów
16 14 22:22
II Liga
16. kolejka | jesień 2017
Warta Poznań – Garbarnia Kraków .........– 1:0
Błękitni Stargard – MKS Kluczbork .........– 1:0
GKS 1962 Jastrzębie – ROW 1964 Rybnik – 2:1
Znicz Pruszków – Legionovia Legionowo .– 1:0
ŁKS Łódź – Rozwój Katowice ...................– 1:0
Wisła Puławy – Radomiak Radom ...........– 1:0
Stal Stalowa Wola – Gwardia Koszalin .....– 2:0
GKS Bełchatów – Gryf Wejherowo ...........– 1:0
Olimpia Elbląg – Siarka Tarnobrzeg ........– 2:1
1. GKS 1962 Jastrzębie
16 34 28:11
2. KS Warta Poznań
16 33 24:8
3. ŁKS Łódź
16 31 16:9
4. RKS Radomiak 1910 Radom 16 30 24:14
5. KS Siarka Tarnobrzeg
16 23 25:24
6. ZKS Olimpia Elbląg
16 23 18:18
7. MKS Znicz Pruszków
16 23 19:22
8. GKS Bełchatów
16 22 25:22
9. RKS Garbarnia Kraków
16 21 19:18
10. KS ROW 1964 Rybnik
16 20 23:24
11. KS Wisła Puławy
16 19 19:19
12. ZKS Stal Stalowa Wola
16 18 17:20
13. KS Legionovia Legionowo 16 18 18:19
14. KP Błękitni Stargard
16 18 13:16
15. KS Rozwój Katowice
16 14 13:25
=. MKS Kluczbork
16 14 13:25
17. KS Gwardia Koszalin
16 14 13:28
18. WKS Gryf Wejherowo
16 13 18:23

III Liga
Grupa 2
14. kolejka | jesień 2017
Unia Solec Kujawski – KKS Kalisz ............– 0:6
KP Starogard Gdański – Lech II Poznań ..– 0:2
Pogoń II Szczecin – Górnik Konin ............– 2:0
Centra Ostrów – Elana Toruń ..................– 0:1
Kotwica Kołobrzeg – Jarota Jarocin ........– 3:1
Sokół Kleczew – Bałtyk Gdynia ...............– 1:0
Wda Świecie – Energetyk Gryfino ...........– 1:1
Świt Skolwin – Polonia Środa ..................– 5:0
Wierzyca Pelplin – GKS Przodkowo .........– 1:0
1. OKS Świt Skolwin
14 32 35:11
2. KKS Kalisz
15 31 25:8
3. TKP Elana Toruń
14 30 20:10
4. KS Sokół Kleczew
15 30 25:10
5. SKS Bałtyk Gdynia
14 28 32:15
6. MKP Kotwica Kołobrzeg
14 27 22:14
7. KKS Lech II Poznań
14 26 25:16
8. KS Polonia Środa Wlkp.
14 23 23:17
9. MKS Pogoń II Szczecin
14 23 20:18
10. KS Wda Świecie
14 21 23:27
11. KS Wierzyca Pelplin
14 16 13:20
12. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 14 13 18:29
13. JKS Jarota Jarocin
14 12 15:26
14. GKS Przodkowo
14 12 19:35
15. KP Starogard Gdańsk
14 11 12:18
16. KS Energetyk Gryfino
14 10 9:25
17. KS Unia Solec Kujawski
14 7 12:30
18. KS Górnik Konin
14 4 14:33
IV Liga
Grupa Północna
15. kolejka | jesień 2017
Lubuszanin – Mieszko Gniezno ...............– 1:4
Grom Plewiska – Warta Międzychód .......– 1:3
Unia Swarzędz – Huragan Pobiedziska ...– 2:0
Kotwica Kórnik – Pogoń Łobżenica ..........– 2:1
GLKS Wysoka – Wełna Skoki ..................– 0:1
Sparta Oborniki – Tarnovia Tarnowo .......– 4:1
Nielba Wągrowiec – GKS Dopiewo ..........– 1:1
Iskra Szydłowo – Orły Pniewy .................– 5:0
1. KS Mieszko Gniezno
15 45 59:10
2. SKS Unia Swarzędz
15 31 29:17
3. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 15 31 39:22
4. MLKP Warta Międzychód
15 31 39:23
5. KSS Kotwica Kórnik
15 27 27:24
6. MKS Nielba Wągrowiec
15 23 30:28
7. KS Wełna Skoki
15 23 30:32
8. KS Grom Plewiska
15 21 27:22
9. MKS Lubuszanin Trzcianka 14 20 29:21
10. LZS Iskra Szydłowo
14 19 38:31
11. MKS Sparta Oborniki Wlkp. 15 17 21:29
12. PKS Orły Pniewy
15 12 18:35
13. GKS Dopiewo
15 12 22:35
14. MGKS Huragan Pobiedziska 14 11 13:35
15. GLKS Wysoka
15 8 12:33
16. KS Pogoń Łobżenica
14 4 7:43
IV Liga
Grupa Południowa
15. kolejka | jesień 2017
Ostrovia Ostrów – Polonia Kępno ............– 1:0
LKS Gołuchów – Victoria Września ...........– 2:3
Rawia Rawicz – Obra Kościan .................– 0:0
Kania Gostyń – Victoria Ostrzeszów ........– 2:1
Tur Turek – SKP Słupca ..........................– 1:1
Pogoń Nowe S. – Biały Orzeł ..................– 1:1
Odolanovia – Korona Piaski ...................– 1:2
PKS Racot – Polonia Leszno ....................– 0:3
1. MKS Victoria Września
15 36 43:13
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 15 32 32:15
3. KS Polonia 1912 Leszno
15 32 29:17
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 15 28 35:21
5. KKS Polonia Kępno
14 26 31:18
6. LKS Gołuchów
15 25 33:27
7. KP Obra 1912 Kościan
15 25 24:18
8. MKS Tur 1921 Turek
15 20 25:23
9. SKP Słupca
14 20 16:21
10. MLKS Odolanovia Odolanów 15 17 20:27
11. KP Victoria Ostrzeszów
15 16 20:24
12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 15 14 23:29
13. KP Rawia Rawicz
15 12 11:31
14. LKS Korona Piaski
15 11 19:37
15. MKS Kania Gostyń
15 9 14:31
16. PKS Racot
15 7 14:37

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

II

IV Liga Grupa Południowa >>> Bramki Piotra Sarbinowskiego i Jacka Kopaniarza
oraz trafienie Pawła Lisieckiego dały Victorii Września trzy punkty w meczu przesądzającym o tytule mistrza jesieni. Victoria ograła na wyjeździe beniaminka z Gołuchowa i na
półmetku rozgrywek umocniła się na pozycji lidera czwartoligowych rozgrywek

Victoria liderem na półmetku,
Polonia spadła w tabeli
Victoria Września pokonała po niezwykle zaciętym i emocjonującym spotkaniu LKS Gołuchów 3:2 (2:1)
i przypieczętowała zdobycie tytułu mistrza jesieni. Ku radości kibiców z Wrześni tamtejsza Victoria,
wobec potknięcia Pogoni Nowe Skalmierzyce z Biały Orłem Koźmin Wielkopolski, zdołała dodatkowo
umocnić się na pozycji lidera rozgrywek w grupie południowej. Piętnasta kolejka zakończyła pierwszą
część sezonu, ale nie oznacza to końca zmagań podczas piłkarskiej jesieni. Zespoły rozegrają jeszcze
awansem dwie kolejki z rundy wiosennej. Niezwykle pracowite tygodnie czekają kępińską Polonię, która oprócz dwóch kolejek z rundy wiosennej rozegra jeszcze zaległe spotkanie z SKP Słupca.
W meczu kończącym zmagania w
rundzie jesiennej piłkarze kępińskiej
Polonii zmierzyli się na wyjeździe
z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski. Zaplanowane na ostatnią kolejkę
rundy jesiennej spotkanie było bardzo
ważne dla układu tabeli bowiem oba
zespoły były w niej sąsiadami. Samo
spotkanie było pojedynkiem „staruszków”. Przypomnijmy, że Ostrovia i Polonia to jedne z najstarszych
klubów w Polsce bowiem kępnianie
w przyszłym roku będą świętować
110-lecie istnienia. Ostrowianie z
kolei są zaledwie o rok młodsi. Oba
zespoły rozpoczęły mecz koncentrując się głównie na zabezpieczeniu
dostępu do własnej bramki. Z czasem
to podopieczni Bogdana Kowalczyka zaczęli przejmować inicjatywę,
jednak nie potrafili przekuć jej na
bramki. Tymczasem miejscowi próbowali wykorzystywać błędy biało-niebieskich i wyprowadzali kontrataki. W pierwszej połowie kibicie nie
oglądali jednak zbyt wielu sytuacji
bramkowych. Sytuacja ta zmieniła się tuż po przerwie kiedy to dwa

Wyniki 15. kolejki

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
KKS Polonia Kępno
0 (0)

Bramka: 1:0 Maciej Mikulski - 85’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Bartosz Mikołajek, Kacper Skupień, Remigiusz
Hojka, Jakub Górecki, Bernard Fai Ndukong,
Łukasz Walczak, Piotr Cierlak, Wojciech Drygas (Adrian Holak - 84’), Filip Latusek (Borys
Wawrzyniak - 74’). Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Kania Gostyń
KP Victoria Ostrzeszów

2 (1)
1 (0)

PKS Racot
KS Polonia 1912 Leszno

0 (0)
3 (2)

MKS Tur 1921 Turek
SKP Słupca

1 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Radosław Wachowski - 12’,
2:0 Szymon Olejniczak - 58’, 2:1 Artur
Skrobacz - 61’.
Bramki: 0:1 Michał Lokś - 14’, 0:2 Łukasz
Gryziecki - 45’, 0:3 Jakub Rerak - 90’.
Bramki: 1:0 Beniamin Trzepacz - 12’, 1:1
Sebastian Raczkowski - 76’.
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razy wystraszył miejscowych Piotr
Cierlak. Najpierw jego uderzenie
głową świetnie obronił Bartosz Jankowski, który także okazał się lepszy
przy dobitce tego samego zawodnika z lewej nogi. Kępnianie mimo, że
nie byli tak groźni w ofensywie jak
w poprzednich spotkaniach tego sezonu to wydawało się że kontrolują
przebieg meczu i zdobycie gola jest
tylko kwestią czasu. W 70. minucie
chwilę nieuwagi mógł wykorzystać
Marek Szymanowski, lecz skutecznie przeszkodzili mu w tym obrońcy.
Kilka minut później doszło do sporej
kontrowersji, po tym jak dośrodkowanie z prawej strony zablokował ręką
Łukasz Wiącek. Na dźwięk gwizdka
przyjezdni zaczęli już ustalać kto będzie egzekutorem rzutu karnego i nie
mogli uwierzyć kiedy arbiter wybiegł
poza 16 metr i wskazał na rzut wolny. Ta sytuacja nie podłamała jednak
kępnian, którzy dalej dążyli do otwarcia wyniku i nawet im ta sztuka się
udała. Piłka znalazła się w siatce za
sprawą Piotra Cierlaka, jednak arbiter
liniowy dopatrzył się pozycji spalonej. Miejscowi szybko wznowili grę
i zdobyli bramkę za sprawą Macieja
Mikulskiego. Zaledwie 17-letni napastnik trafił do siatki po podaniu Michała Giecza. Ostrowianie skupili się
od tego momentu na defensywie i nie

LKS Gołuchów
MKS Victoria Września

2 (1)
3 (2)

Bramki: 0:1 Piotr Sarbinowski - 8’, 1:1
Łukasz Pietrzak - 26’, 1:2 Jacek Kopaniarz - 32’, 2:2 Michał Laluk - 51’, 2:3
Paweł Lisiecki - 76’ (z karnego).

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 (1)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (0)

Bramki: 0:1 Jakub Szymkowiak - 7’, 1:1
Tomasz Kaczmarek - 30’.

MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)
LKS Korona Piaski
2 (1)

Bramki: 0:1 Łukasz Fabich - 44’ (z karnego), 1:1 Bartosz Zmyślony - 90+3’, 1:2
Przemysław Frąckowiak - 90+5’.

KP Rawia Rawicz
KP Obra 1912 Kościan

0
0

dali sobie wydrzeć kompletu punktów. Porażka kosztowała kępiński zespół spadek w tabeli na piąte miejsce.
Mimo, że gracze z Alei Marcinkowskiego piłkarsko zaprezentowali się
lepiej od rywali to zanotowali czwartą
porażkę w sezonie. W najbliższą sobotę Polonia rozegra pierwszy mecz
rundy rewanżowej. Rywalem w meczu otwierającym drugą część sezonu
będzie beniaminek z Odolanowa. W
poprzedniej rundzie piłkarze z Alei
Marcinkowskiego pokonali Odolanovię 2:0. Mistrzostwo jesieni zdobyli w
sobotę gracze Victorii Września, którzy pokonali na wyjeździe LKS Gołuchów 3:2 i wobec potknięcia wicelidera z Nowych Skalmierzyc umocnili
się na czele ligowej tabeli. Pogoń rozczarowała swoich kibiców remisując
na własnym terenie z Białym Orłem
Koźmin Wielkopolski. W tym sezonie
drużyna z Koźmina Wielkopolskiego
zdecydowanie lepiej radzi sobie z wyżej klasyfikowanymi rywalami. Biały
Orzeł spotkanie w Nowych Skalmierzycach rozpoczął od prowadzenia,
które objął już w 7. minucie za sprawą
Jakuba Szymkowiaka. Miejscowi
zdołali wyrównać w 30. minucie, kiedy to bramkarza przyjezdnych pokonał na raty Tomasz Kaczmarek. BAS
Najskuteczniejsi strzelcy
Artur Krawczyk (Polonia Leszno)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Paweł Lisiecki (Victoria Września)
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
Piotr Sarbinowski (Victoria Września)
Łukasz Pietrzak (LKS Gołuchów)
Przemysław Balcerzak (Pogoń Nowe S.)
Program 16. kolejki
Sobota, 11 listopada 2017 roku
11:00
Ostrovia Ostrów – Polonia Leszno
13:00
PKS Racot – Pogoń Nowe S.
13:00
Biały Orzeł – Obra Kościan
13:00
Rawia Rawicz – Victoria Września
14:00
Odolanovia – Polonia Kępno
14:00
LKS Gołuchów – Victoria Ostrzeszów
Niedziela, 12 listopada 2017 roku
13:00
Kania Gostyń – SKP Słupca
14:00
Tur Turek – Korona Piaski
11
11
10
10
10
9
9

Sport

piłKa nożna

Kaliska Klasa Okręgowa >>> Aż czterdzieści pięć bramek padło w ośmiu meczach
czternastej kolejki rozgrywek na zapleczu czwartej ligi. Piłkarze błysnęli skutecznością,
ale najwięcej bramek obejrzeli kibice w Czekanowie, gdzie tamtejszy Piast rozbił drużynę
z Żerkowa, aplikując jej aż dziesięć bramek

Szalony mecz w Laskach,

Orzeł i Pogoń solidarnie na remis
Wyjazdową wygraną 5:1 (1:0) nad Olimpią Brzeziny piłkarze Klubu Sportowego Opatówek na kolejkę
przed końcem pierwszej części sezonu 2017/2018 zapewnili sobie tytuł mistrzów jesieni w Kaliskiej
Klasie Okręgowej. Drużyna spod Kalisza na tą chwilę legitymuje się imponującym bilansem dwunastu
wygranych, jednego remisu oraz bramek 38:5. Zajmujący drugie miejsce Piast Kobylin ma już osiem
punktów straty do drużyny z Opatówka.
Sytuacja mających czwartoligowe
aspiracje piłkarzy oraz działaczy klubu z
Kobylina staje się coraz bardziej skomplikowana. Drużyna z Opatówka punktuje
regularnie, tymczasem Piast gubi punkty
w kluczowych momentach rundy. W jed-

Wyniki 14. kolejki
LZS Victoria Laski
KKS Astra Krotoszyn

3 (0)
4 (0)

Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 48’, 1:1
Łukasz Mońka - 51’, 2:1 Michał Pietras 54’, 3:1 Jakub Nowak - 59’, 3:2 Mikołaj
Marciniak - 60’, 3:3 Krzysztof Ratyński 75’, 3:4 Mikołaj Marciniak - 90’.
Victoria: Łukasz Gogół – Dmitro Andrieczko,
Bartłomiej Rabiega, Aleksander Nasiadek, Patryk Werner, Michał Pietras, Jakub Nowak, Miłosz Noculak, Łukasz Mońka, Arkadiusz Korpeta,
Bartłomiej Gąszczak. Trener: Łukasz Zimoch.

LZS Orzeł Mroczeń
2 (1)
Barycz Janków Przygodzki 2 (1)

Bramki: 0:1 Dawid Płaczek - 24’, 1:1
Marcin Górecki - 45’, 2:1 Marcin Górecki
- 76’, 2:2 Tomasz Adamczyk - 80’.
Orzeł: Rafał Peksa – Daniel Parzybót, Dariusz Luźniak, Wojciech Jurasik, Bartosz Moś,
Mariusz Bednarek, Rafał Janicki (Jakub Strąk
- 75’), Łukasz Gajewski (Patryk Hojka - 60’),
Kamil Rabiega, Leszek Nowak, Marcin Górecki.
Trener: Marek Wojtasiak.

KS Victoria Skarszew
LZS Pogoń Trębaczów

3 (1)
3 (3)

Bramki: 1:0 Jakub Jóźwiak - 3’, 1:1 Mateusz Jendryca - 10’, 1:2 Błażej Ostry - 25’,
1:3 Mateusz Jendryca - 44’, 2:3 Jakub
Jóźwiak - 79’, 3:3 Grzegorz Maślak - 87’.
Pogoń: Tomasz Lempert – Radosław Wróbel
(Rafał Ostry - 80’), Mateusz Jendryca, Łukasz
Kromka, Karol Latusek, Patryk Łydka, Błażej
Ostry, Szymon Piekarski, Paweł Piekarski,
Adam Potoniec, Mateusz Tuszyński. Trener:
Jarosław Karnasiewicz.

KS Stal Pleszew
KS Piast Kobylin

1 (0)
0 (0)

LKS Olimpia Brzeziny
KS Opatówek

1 (0)
5 (1)

Bramka: 1:0 Łukasz Jańczak - 77’.

Bramki: 0:1 Sylwester Biniaszczyk 32’, 1:1 Kacper Majs - 52’, 1:2 Szymon
Janik - 59’, 1:3 Mateusz Stefaniak - 75’,
1:4 Krzysztof Krysztofowicz - 90’, 1:5
Krzysztof Krysztofowicz - 90+2’.

nym z ciekawszych pojedynków przedostatniej kolejki rundy jesiennej Piast drugi raz w tym roku musiał uznać wyższość
Stali Pleszew. Tym razem podopieczni
trenera Marka Nowickiego przegrali na
wyjeździe 0:1. Gola na wagę zwycięstwa
strzelił Łukasz Jańczak. Piast w tym
meczu miał przewagę w posiadaniu piłki,
lecz nie przekładało się to na stwarzanie
groźnych sytuacji. Najbliżej trafienia
goście byli na początku pojedynku, lecz
uderzenia Mateusza Olkiewicza i Tomasza Kokota w dobrym stylu obronił
Tomasz Szymkowiak. Stal ograniczała

KLKS Zefka Kobyla Góra 1 (1)
GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 0 (0)
Bramka: 1:0 Maksym Góra - 39’.

LKS Raszkowianka Raszków 5 (1)
GOS Zieloni Koźminek
4 (4)

Bramki: 0:1 Piotr Skotowski - 3’, 0:2 Konrad Helt - 8’ (z karnego), 0:3 Konrad Helt 19’, 0:4 Wojciech Kranc - 33’, 1:4 Szymon
Nowicki - 43’, 2:4 Piotr Walczak - 53’, 3:4
Adam Potarzycki - 61’, 4:4 Patryk Adamski - 79’, 5:4 Szymon Nowicki - 82’.

LKS Piast Czekanów
GKS Żerków

10 (5)
1 (0)

Bramki: 1:0 Hubert Mesnerowicz - 8’,
2:0 Hubert Mesnerowicz - 11’, 3:0 Sebastian Smolarek - 21’, 4:0 Dawid Kubera
- 26’, 5:0 Hubert Mesnerowicz - 41’, 6:0
Sebastian Smolarek - 50’, 7:0 Hubert
Mesnerowicz - 53’, 8:0 Sebastian Smolarek - 54’, 9:0 Dawid Kubera - 59’, 9:1
Kacper Hetamańczyk - 66’, 10:1 Hubert
Mesnerowicz - 89’.
Najskuteczniejsi strzelcy
19
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
16
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
13
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
11
Krzysztof Krysztofowicz (KS Opatówek)
11
Mateusz Stefaniak (KS Opatówek)
11
Mykola Zavatskiy (Korona-Pogoń)
Program 15. kolejki
Sobota, 11 listopada 2017 roku
11:00
Pogoń Trębaczów – Piast Czekanów
Niedziela, 12 listopada 2017 roku
11:00
Korona-Pogoń – Barycz Janków P.
14:00
Orzeł Mroczeń – Victoria Skarszew
14:00
Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra
14:00
KS Opatówek – Raszkowianka
14:00
Zieloni Koźminek – Stal Pleszew
14:00
Astra Krotoszyn – Olimpia Brzeziny
14:00
GKS Żerków – Victoria Laski

się jedynie do kontrataków. I to właśnie
po jednej z nich szansę na strzelenie
gola miał Bartosz Mazurek, jednak Jakub Poślednik instynktownie obronił.
W 77. minucie miejscowi wyszli na prowadzenie. Po uderzeniu głową Łukasza
Jańczaka piłka trafiła w poprzeczkę, ale
dobitka tego samego gracza była już skuteczna. Po stracie gola Piast próbował
rozpaczliwych ataków, lecz pleszewianie
dobrze spisywali się w obronie i nie dali
sobie wydrzeć zwycięstwa. W końcówce
mogli nawet podwyższyć wynik, ale ze
strzałem Bartosza Mazurka poradził sobie bramkarz Piasta. W Pleszewie kibice
byli świadkami spodziewanych emocji,
ale doczekali się zaledwie jednej bramki.
Zdecydowanie więcej zaoferowały swoim
kibicom jedenastki z Lasek i Krotoszyna.
To był bardzo szalony mecz w wykonaniu
Astry i Victorii. Skazywani na pożarcie
gracze z Lasek zdołali postawić się wymagającemu rywalowi, ale ponownie
nie zdołali dopisać do swojego dorobku
chociażby jednego punktu. Pierwsza połowa tego elektryzującego spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem.
Po przerwie padło za to aż siedem goli.
Krotoszynianie przegrywali już 1:3, ale
ostatecznie wrócili z dalekiej podróży i
wygrali 4:3. Hattricka w tym spotkaniu
skompletował Mikołaj Marciniak. To on
otworzył wynik tuż po przerwie. Później
do głosu doszli jednak gospodarze, którzy
w ciągu ośmiu minut, po trzech stałych
fragmentach gry wyszli na prowadzenie
3:1. Przyjezdni jednak się nie poddali.
Najpierw drugie trafienie zaliczył Mikołaj
Marciniak, a następnie do remisu doprowadził Krzysztof Ratyński. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem
punktów, w 90. minucie Astra zdobyła
bramką na wagę trzech punktów. Szymon
Polowczyk zagrał piłkę wzdłuż pola karnego, a Mikołaj Marciniak dostawił tylko
nogę i bramkarz Victorii skapitulował po
raz czwarty. Remisami zakończyły się natomiast mecze z udziałem dwóch innych
przedstawicieli regionu na tym szczeblu
rozgrywkowym. O tym, że Barycz Janków Przygodzki jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla Orła Mroczeń
wiadomo od lat. Barycz nigdy nie „leżała” podopiecznym Marka Wojtasiaka
i po raz potwierdziła to murawa. Orzeł
przegrywał 0:1, ale tuż przed przerwą za
sprawą Marcina Góreckiego zdołał doprowadzić do wyrównania. Czternaście

Kaliska Klasa Okręgowa
14. kolejka | jesień 2017
Victoria Laski – Astra Krotoszyn ..............– 3:4
Orzeł Mroczeń – Barycz Janków P. .........– 2:2
Victoria Skarszew – Pogoń Trębaczów .....– 3:3
Olimpia Brzeziny – KS Opatówek ............– 1:5
Stal Pleszew – Piast Kobylin ....................– 1:0
Zefka Kobyla Góra – Korona-Pogoń .......– 1:0
Raszkowianka – Zieloni Koźminek ..........– 5:4
Piast Czekanów – GKS Żerków ..............– 10:1
1. KS Opatówek
13 37 38:5
2. KS Piast Kobylin
14 29 31:15
3. KKS Astra Krotoszyn
13 27 28:16
4. LKS Piast Czekanów
13 25 37:23
5. KS Stal Pleszew
13 23 16:10
6. LZS Orzeł Mroczeń
13 22 37:15
7. KLKS Zefka Kobyla Góra
12 21 38:16
8. KS Victoria Skarszew
13 19 31:23
9. LZS Pogoń Trębaczów
14 18 21:26
10. LKS Raszkowianka Raszków 14 18 25:31
11. GOS Zieloni Koźminek
13 15 22:26
12. LKS Olimpia Brzeziny
13 14 16:24
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 14 14 21:35
14. Barycz Janków Przygodzki 14 14 16:25
15. GKS Żerków
14 6 14:57
16. LZS Victoria Laski
14 4 18:62
Kaliska Klasa A Grupa 1
12. kolejka | jesień 2017
Prosna Kalisz – LZS Cielcza .....................– 3:4
CKS Zbiersk – Gladiatorzy Pieruszyce .....– 1:0
Żaki Taczanów – WKS Witaszyce .............– 0:1
OKS Ostrów Wlkp. – Jaskiniowiec Rajsko .– 0:2
Czarni Dobrzyca – RKS Radliczyce ..........– 3:3
Szczyt Szczytniki ................................– pauza
Grom Golina .......................................– pauza
1. CKS Zbiersk
10 30 29:8
2. LZS Cielcza
10 24 38:10
3. WKS Witaszyce
11 18 21:19
4. MLKS Czarni Dobrzyca
11 18 27:15
5. KS Prosna Kalisz
8 15 29:16
6. RKS Radliczyce
10 14 25:26
7. LZS Grom Golina
10 11 20:25
8. OKS Ostrów Wlkp.
10 10 20:41
9. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 10 9 18:22
10. KS Jaskiniowiec Rajsko
11 8 10:23
11. LZS Szczyt Szczytniki
9 7 14:31
12. UKS Żaki Taczanów
10 6 15:30
Kaliska Klasa A Grupa 2
12. kolejka | jesień 2017
Płomień Opatów – LKS Jankowy .............– 2:4
GKS Grębanin – GKS Rychtal ..................– 1:1
Sokół Bralin – LZS Czajków ....................– 4:3
Pelikan Grabów – LZS Siedlików .............– 2:3
Strażak Słupia – LZS Chynowa ................– 5:0
Wielkopolanin – LZS Doruchów ...............– 3:1
Sulimirczyk – LKS Czarnylas ...................– 1:1
1. LZS Strażak Słupia
12 27 34:19
2. LKS Czarnylas
12 21 32:18
3. LZS Doruchów
12 20 19:12
4. LZS Płomień Opatów
12 20 29:30
5. LKS Wielkopolanin Siemianice 12 16 36:33
6. LZS Chynowa
11 16 21:22
7. LKS Sokół Bralin
11 16 21:21
8. LKS Jankowy 1968
11 16 21:23
9. GKS Rychtal
12 15 20:16
10. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 12 15 14:20

11. GKS Grębanin
11 14 13:14
12. LZS Czajków
12 12 19:28
13. LZS Pelikan Grabów
12 11 19:24
14. LZS Siedlików
12 10 23:41
Kaliska Klasa B Grupa 1
11. kolejka | jesień 2017
CKS Zduny – Sokół Chwaliszew ...............– 1:0
Błysk Daniszyn – LKS II Gołuchów ..........– 0:3
Czarni Wierzbno – Prosna Chocz-Kwileń ..– 0:2
LKS Gorzyce Małe – Tarchalanka ............– 2:3
Las Kuczków .......................................– pauza
Błękitni Chruszczyny ...........................– pauza
1. LZS Prosna Chocz-Kwileń
9 25 27:8
2. LZS Tarchalanka Tarchały W. 8 15 21:14
3. LKS Czarni Wierzbno
9 14 17:16
4. LKS II Gołuchów
8 13 11:9
5. LZS Las Kuczków
9 13 21:20
6. LZS Błysk Daniszyn
9 12 15:16
7. LZS Błękitni Chruszczyny
9 12 14:15
8. CKS Zduny
9 11 15:17
9. KS Sokół Chwaliszew
9 5 10:18
10. LKS Gorzyce Małe
9 1 10:28
Kaliska Klasa B Grupa 2
11. kolejka | jesień 2017
Liskowiak Lisków – LZS Godziesze ..........– 1:0
Korona Chełmce – KS Kościelna Wieś ......– 2:4
Panda Pamięcin – Wicher Mycielin ..........– 1:0
KS Kamień – Pelikan Nowy Karolew .......– 1:3
Sparta Russów ....................................– pauza
Dragon Dzierzbin ...............................– pauza
1. KS Pelikan Nowy Karolew
9 19 24:15
2. LZS Sparta Russów
8 18 26:10
3. LZS Godziesze
9 16 19:13
4. LKS Liskowiak Lisków
9 14 28:24
5. KS Kościelna Wieś
7 13 39:16
6. KS Kamień
8 13 22:18
7. LZS Dragon Dzierzbin
8 11 21:16
8. LZS Korona Chełmce
9 7 18:26
9. LZS Wicher Mycielin
8 5 16:31
10. LZS Panda Pamięcin
9 3 7:51
Kaliska Klasa B Grupa 3
9. kolejka | jesień 2017
KUKS Zębców – Iskra Sieroszewice ..........– 3:1
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. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 9 7 12:32
9. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 9 6 19:32
10. LZS Wtórkowianka Wtórek 9 0 2:44
Kaliska Klasa B Grupa 4
9. kolejka | jesień 2017
KS Rogaszyce – Zawisza Łęka O. ............– 3:0
1. LZS Mikorzyn
9 22 39:10
2. LKS Zawisza Łęka Opatowska 9 20 29:12
3. LKS Sokół Świba
9 19 41:7
4. KS Rogaszyce
9 19 26:16
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
9 3 15:36
10. LZS Olszowa
9 0 6:49

LIGOWY WEEKEND W NIŻSZYCH KLASACH
Kaliska Klasa A Grupa 2
11:00
11:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

Niedziela, 12 listopada 2017 roku
LKS Jankowy – Pelikan Grabów
LZS Chynowa – Sokół Bralin
LZS Siedlików – GKS Grębanin
LZS Czajków – Płomień Opatów
LZS Doruchów – Strażak Słupia
LKS Czarnylas – Wielkopolanin
GKS Rychtal – Sulimirczyk Sulmierzyce

minut przed końcem najskuteczniejszy
gracz mroczenian wyprowadził drugi
cios, po którym wydawało się, że Barycz
już się nie podniesie. Tymczasem goście
z Jankowa Przygodzkiego zdołali doprowadzić do wyrównania i wywieźć z Mroczenia jeden punkt. Korzystnego wyniku
do końca nie byli też wstanie dowieźć piłkarze Pogoni Trębaczów. W wyjazdowym
pojedynku z Victorią Skarszew trębaczowianie prowadzili 3:1, ale ostatnie słowo
w tym meczu należało do gospodarzy,
którzy rzutem na taśmę zdołali uratować

remis. Mecz w Skarszewie rozpoczął się
jednak dla podopiecznych Jarosława Karnasiewicza nie najlepiej. Gospodarze po
trafieniu Jakuba Jóźwiaka objęli prowadzenie już w 3. minucie. Przyjezdni
odwrócili losy spotkania jeszcze w pierwszej połowie, kiedy to zaaplikowali rywalom trzy bramki. W końcówce spotkania
w szeregach trębaczowian zabrakło jednak konsekwencji i koncentracji. Pogoń
roztrwoniła dwubramkową zaliczkę i
ostatecznie wyjechała z trudnego terenu z
jednym punktem.
BAS
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III

Sport

rozmaiTości
Piłka nożna >>> Jeszcze pół roku temu Górnik Zabrze grał w pierwszej lidze. Dziś jest mistrzem
jesieni Lotto Ekstraklasy i ma w swoich szeregach dwóch reprezentantów Polski. Szansę zadebiutowania w reprezentacji będzie miał pochodzący ze Świby Rafał Kurzawa

Z piłkarskiej prowincji
do reprezentacji
W miniony poniedziałek w Warszawie rozpoczęło się kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski. Tym razem wybrańcy Adama Nawałki rozpoczęli pierwszy etap przygotowań do przyszłorocznych finałów mistrzostw świata. Zaproszenie na zgrupowanie przed towarzyskimi potyczkami z Urugwajem i Meksykiem
otrzymał między innymi Rafał Kurzawa. Najlepiej asystujący piłkarz Lotto Ekstraklasy wreszcie znalazł
uznanie w oczach selekcjonera reprezentacji.
Przed reprezentacją dwa towarzyskie starcia. 10 listopada biało-czerwoni na PGE Narodowym w
Warszawie zagrają z Urugwajem, a
trzy dni później na Stadionie Energia w Gdańsku zmierzą się z Meksykiem. W poniedziałek w Warszawie
rozpoczęło się kolejne zgrupowanie
reprezentacji Polski, poprzedzające
ostatnie w tym roku występy kadry
narodowej. Zaproszenie na zgrupowanie otrzymało sześciu zawodni-

ków, którzy jeszcze nie dostąpili zaszczytu debiutu w kadrze narodowej.
Dwóch z nich – Tomasz Kędziora i
Damian Kądzior – miało już jednak
okazję uczestniczyć w zgrupowaniu kadry seniorskiej prowadzonej
przez Adama Nawałkę. Czterech
kolejnych, czyli Przemysław Frankowski, Jarosław Jach, Rafał Kurzawa i Jakub Świerczok to absolutni debiutanci. Towarzyskie starcia
z Urugwajem i Meksykiem będą

pierwszym etapem przygotowań
do turnieju finałowego mistrzostw
świata, a zarazem szansa dla reprezentacyjnych nowicjuszy, by wreszcie założyć koszulkę z orłem na
piersi. Kibice w regionie z uwagą
będą przyglądać się pochodzącemu
ze Świby Rafałowi Kurzawie. Przypomnijmy, że popularny „Owen”
piłkarskie kroki stawiał w Sokole
Świba, Zgodzie Olszowa oraz Marcinkach Kępno. I to właśnie z Kęp-

Badminton >>> W miniony weekend rozgrywano siódmą edycję Otwartych Mistrzostw
Kępna w badmintonie. Zawody rozgrywane były w Hali Widowiskowo-Sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizatorem mistrzostw tradycyjnie był Klub
Badmintonowy Vol-Trick Kępno

Badmintonowe święto w Kępnie

W miniony weekend badminton był najprawdopodobniej najbardziej popularną dyscypliną w regionie. W hali Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się bowiem VII Otwarte Mistrzostwa Kępna w Badmintonie, organizowane przez Klub Badmintonowy Vol-Trick Kępno.
W pierwszym dniu imprezy rozgrywano VII Otwarte Mistrzostwa
Kępna Dzieci i Młodzieży w ramach
Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów. W sobotę, 4 listopada kępiński
klub reprezentowało dziewięciu zawodników. W kategorii U-9 Bruno
Misiak, U-11 Filip Sobczak oraz
Artur Jeż, U-13 Julia Fras, Zuzanna Zimoch, Anna Cierpik oraz
Kamil Trąpczyński i bracia Zimoch.
Ostatecznie młodzicy młodsi z klubu
Vol-Trick zdobyli cztery prestiżowe

IV

medale w swojej kategorii. Zuzanna
i Maciej Zimoch złoto, a ich brat
Miłosz Zimoch oraz Anna Cierpik
srebro. Organizatorzy jak zwykle
stanęli na wysokości zadania i przygotowali imprezę na bardzo wysokim
poziomie logistyczno-technicznym,
pamiętając o atrakcyjnych nagrodach
i niespodziankach dla uczestników.
Szczególne podziękowania składamy
firmie Yonex za ufundowanie nagród.
W niedzielę, 5 listopada na kortach
hali KOSiR zameldowali się senio-

rzy. Spośród siedmiorga dorosłych
zawodników z naszego klubu – Magdalena i Robert Orzeszyna, Monika Szymankiewicz, Leszek Dziedzic, Mateusz i Roman Wróbel oraz
Rafał Glinicki tylko dwóm ostatnim
udało się wskoczyć na najniższe miejsce na podium. Niespodzianką oraz
atrakcją kępińskich mistrzostw był
występ w zawodach Barrego Hurleya
z Irlandii, przez co Mistrzostwa Kępnia miały nieco międzynarodowy
charakter.
BAS
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na trafił on w 2010 roku do Zabrza.
Tam jego piłkarska kariera przebiegała jednak jak sinusoida. Największa chwila zwątpienia pojawiła się
jednak, gdy w kadrze Górnika nie
widział go Adam Nawałka. Wtedy
pomocną dłoń wyciągnął Ryszard
Wieczorek, chyba najważniejszy
trener w karierze Kurzawy. To dzięki
Wieczorkowi Rafał Kurzawa mógł
zacząć regularnie grać. Doświadczony szkoleniowiec najpierw postawił
na nastolatka w drugoligowym Energetyku ROW Rybnik, gdzie Rafał był
wypożyczony, a później pozwolił mu
zadebiutować w Ekstraklasie. A miało to miejsce wtedy, gdy Adam Nawałka rozpoczynał pracę w kadrze.

Ciężka i sumienna praca doprowadziła Rafała z piłkarskiej prowincji
na salony. To między innymi dlatego
był jednym z piłkarzy reprezentacji
Polski, którzy byli najbardziej oblegani przez dziennikarzy pierwszego
dnia zgrupowania. 24-latek jest jedną z kluczowych postaci Górnika
Zabrze, który na półmetku sezonu
zasadniczego jest liderem Lotto Ekstraklasy. Sam Kurzawa w piętnastu
meczach tego sezonu zaliczył już 12.
asyst i pod tym względem jest absolutnym liderem w najwyższej klasie
rozgrywkowej. Teraz nadszedł czas
na pokazanie swoich umiejętności w
kadrze narodowej.
BAS

Wyniki i taBele
lig młodzieżoWych
Centralna Liga Juniorów
Grupa Zachodnia
14. kolejka | jesień 2017
Falubaz Zielona Góra – Warta Poznań ....– 0:3
Odra Opole – Zagłębie Lubin ..................– 0:4
Lechia Gdańsk – Miedź Legnica ..............– 2:0
Podbeskidzie – Piast Gliwice ...................– 1:1
Lech Poznań – Arka Gdynia ....................– 2:2
Chrobry Głogów – Warta Gorzów ............– 4:1
Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław ..– przełożony
Górnik Zabrze – Salos Szczecin ....– przełożony
1. WKS Śląsk Wrocław
13 34 47:11
2. KKS Lech Poznań
14 31 43:11
3. MKS Pogoń Szczecin
13 31 36:15
4. KGHM Zagłębie Lubin
14 27 31:18
5. Podbeskidzie Bielsko-Biała 14 26 23:15
6. MZKS Arka Gdynia
14 25 25:15
7. KS Lechia Gdańsk
14 23 16:22
8. KS Warta Poznań
14 20 23:18
9. KS Górnik Zabrze
13 20 28:17
10. MKS Miedź Legnica
14 15 18:21
11. MZKS Chrobry Głogów
14 14 17:23
12. GKS Piast Gliwice
14 13 14:29
13. OKS Odra Opole
14 10 10:31
14. SL Salos Szczecin
13 9 14:32
15. KS Falubaz Zielona Góra 14 6 7:33
16. KP Warta Gorzów Wlkp.
14 4 12:53
Wielkopolska Liga
Juniora Starszego
14. kolejka | jesień 2017
Przemysław Poznań – Mieszko Gniezno ..– 2:2
Tarnovia Tarnowo – Jarota Jarocin .........– 4:2
Unia Swarzędz – Górnik Konin ...............– 2:4
Polonia Leszno – Pogoń Łobżenica ..........– 9:1
Stal Pleszew – Krobianka Krobia .............– 4:3
Warta Śrem – Centra Ostrów ..................– 1:5
Błękitni Wronki – Calisia Kalisz . – nie odbył się
Canarinhos Skórzewo – LKS Ślesin – przełożony
1. KS Polonia 1912 Leszno
14 35 48:10
2. KS Górnik Konin
14 35 53:17
3. MKS Przemysław Poznań
13 31 64:13
4. GKS Tarnovia Tarnowo Pod. 14 24 28:27
5. LZS Krobianka Krobia
14 23 24:25
6. KS Mieszko Gniezno
14 23 28:25
7. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 14 23 33:29
8. MKS Błękitni Wronki
13 22 32:24
9. KS Canarinhos Skórzewo
13 19 32:37
10. KS Stal Pleszew
14 17 23:37
11. JKS Jarota Jarocin
13 16 28:37
12. SKS Unia Swarzędz
14 15 24:30
13. ŚKS Warta Śrem
14 12 23:40
14. KS Pogoń Łobżenica
14 9 27:51
15. LKS Ślesin
13 7 12:40
16. KP Calisia Kalisz
13 3 17:54
Centralna Liga Trampkarzy U-15
Grupa B
12. kolejka | jesień 2017
Lech Poznań – KKS Kalisz – 6:0
Pogoń Szczecin – Chemik Bydgoszcz .......– 5:1
Lechia Gdańsk – FA Szczecin ........– przełożony
Gryf Wejherowo – CWZS Bydgoszcz – przełożony
1. AP Pogoń Szczecin
12 31 47:7
2. KKS Lech Poznań
12 29 70:6
3. KS Lechia Gdańsk
11 25 23:8
4. FA Szczecin
11 21 39:16
5. CWZS Bydgoszcz
11 13 24:22

6. WKS Gryf Wejherowo
11 12 14:48
7. BKS Chemik Bydgoszcz
12 3 6:58
8. KKS Kalisz
12 0 4:62
Wielkopolska Liga
Trampkarza Starszego
Grupa 1
14. kolejka | jesień 2017
Górnik Konin – Ostrovia Ostrów ..............– 3:0
Victoria Września – Centra Ostrów ..........– 3:0
Lech II Poznań – Olimpia Koło ................– 8:0
SKP Cienin Zaborny – Astra Krotoszyn ....– 2:1
1. KKS Lech II Poznań
14 39 93:5
2. KS Górnik Konin
14 33 60:20
3. SKP-SSP Cienin Zaborny
14 26 39:33
4. MKS Victoria Września
14 23 23:30
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 21 40:36
6. MKS Olimpia Koło
14 9 12:65
7. KKS Astra Krotoszyn
14 8 20:48
8. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 14 6 16:66
Wielkopolska Liga
Trampkarza Starszego
Grupa 2
14. kolejka | jesień 2017
AP Reista Jarocin – Kania Gostyń ............– 0:3
Warta Poznań – Jarota Jarocin ...............– 2:2
UKS Śrem – Canarinhos Skórzewo ..........– 4:3
Polonia Środa – Lider Swarzędz ..............– 2:4
1. KS Warta Poznań
14 40 88:10
2. UKS Lider Swarzędz
14 32 38:18
3. MKS Kania Gostyń
14 22 29:27
4. JKS Jarota Jarocin
14 19 29:32
5. UKS Śrem
14 17 35:45
6. KS Canarinhos Skórzewo
14 13 22:27
7. AP Reissa Jarocin
14 9 17:58
8. KS Polonia Środa Wlkp.
14 8 15:56
I Liga Okręgowa
Trampkarza Starszego
10. kolejka | jesień 2017
Marcinki Kępno – Stal Pleszew ................– 5:1
AP Ostrzeszów – KS Opatówek ................– 1:1
LKS Gołuchów – Calisia Kalisz ......– przełożony
1. MUKS Marcinki Kępno
10 26 54:11
2. LKS Gołuchów
9 15 16:16
3. KS Stal Pleszew
9 15 25:24
4. AP Ostrzeszów
8 11 7:13
5. KS Opatówek
10 9 22:24
6. KP Calisia Kalisz
8 1 17:53
I Liga Okręgowa
Młodzika Starszego
10. kolejka | jesień 2017
Marcinki Kępno – Stal Pleszew ................– 7:3
Korona-Pogoń – Victoria Ostrzeszów .......– 2:3
Centra Ostrów – Ostrovia Ostrów ............– 2:1
AT Krotoszyn – Marcinki Kępno ...– przełożony
Astra Krotoszyn ..................................– pauza
1. MUKS Marcinki Kępno
7 21 42:5
2. AT Krotoszyn
7 21 31:3
3. KKS Kalisz
8 16 34:13
4. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 8 12 17:23
5. KS Stal Pleszew
7 11 14:18
6. KP Victoria Ostrzeszów
8 8 14:18
7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 7 4 9:21
8. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 7 3 17:33
9. KKS Astra Krotoszyn
7 0 7:51

