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

O ewangelickim dziedzictwie regionu

99

golonka
po bawarsku

1KG

18 listopada w kępińskim kinie „Sokolnia” odbyło się ósme spotkanie z cyklu „Na styku
Kultur, Religii i Czasów”, organizowanego przez stowarzyszenie „Socjum Kępno i Okolice”. W tym roku stowarzyszenie wspólnie z parafią ewangelicko-augsburską w Kępnie
zaprosiło na spotkanie poświęcone 500-leciu reformacji.
str. 10

Nowy obraz
Potworowskiego
w muzeum

Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. Tadeusza Piotra Potworowskiego wzbogaciło
się o cenny obraz swojego
imiennika.

PRACA W HOLANDII

AB MIDDEN NEDERLAND

jesteśmy zaufanym holenderskim biurem pracy

str. 5

Radni odrzucili
skargę na
przewodniczącego

oferujemy krótko i długoterminową pracę

produkcja, magazyn, logistyka, ogrodnictwo, technika

Wyślij swoje cv na: praca@abmiddennederland.nl

17 listopada br. odbyła się
L sesja Rady Gminy Baranów. Radni podjęli wszystkie przygotowane pod
głosowanie uchwały. Najważniejszą z nich było rozpatrzenie skargi na działalność przewodniczącego
Rady Gminy.

AB Midden Nederland PL

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

str. 14

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
Poświęcenie odremontowanego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie

Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski” reprezentowało województwo wielkopolskie podczas „Dnia Świętego Marcina” w Brukseli

Świątynia w nowej odsłonie Zaprezentowali się w Brukseli
Poświęcenia kościoła dokonał
biskup kaliski E. Janiak

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kierznie
przeszedł generalny remont. W niedzielę, 5 listopada br., biskup kaliski
Edward Janiak dokonał uroczystego
poświęcenia świątyni.
Generalny remont pochłonął
prawie 550.000 zł. Prace trwały od
4 czerwca 2013 r. Inwestycja była
możliwa dzięki pozyskaniu środków
zewnętrznych, m.in. z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Powiatu i Gminy, a także dzięki
ofiarności parafian.
W ramach prac wyremontowano wieżę i ściany zewnętrzne świątyni, wykonano nowe oświetlenie
zewnętrzne, dokonano całkowitej
wymiany instalacji elektrycznej i
nagłośnienia oraz wszystkich żyrandoli i instalacji odgromowej, wymie-

niono szaty liturgiczne, odnowiono
także naczynia liturgiczne. Gruntowny remont drewnianej świątyni
przeprowadziła Tatrzańska Firma
Budowlana.
Biskup E. Janiak dokonał poświęcenia kościoła. Ogłosił też proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Kierznie, ks. Grzegorza
Modrzyńskiego, kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w
Ostrowie Wielkopolskim. - To odznaczenie jest za to, co ksiądz zrobił.
Niech będzie też dla całej parafii,
jako wyraz uznania – podkreślił podczas uroczystej mszy świętej biskup.
Z gratulacjami i życzeniami pospieszyli zaproszeni goście: parlamentarzyści, władze powiatu, Rada Parafialna, sołtys i parafianie.
Oprac. KR

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp.

Wandy Kupczyk.
Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłej oraz Jej bliskim
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Jak poinformowali podczas konferencji prasowej wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz prezes lokalnego
Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” Grzegorz Grzunka, to właśnie
Lokalna Grupa Działania „Wrota
Wielkopolski” jako jedyna reprezentowała województwo wielkopolskie
podczas „Dnia Świętego Marcina”,
które odbyło się w Brukseli 21 i 22
listopada br.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2010 r., a więc od 8
lat, corocznie organizuje w Brukseli
„Dzień Świętego Marcina”. W ramach Planu Operacyjnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich odbywa
się promocja Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski. W wydarzeniu
udział wzięło już siedem lokalnych
grup, a w tym roku nasze województwo reprezentowała Lokalna Grupa
Działania z powiatu kępińskiego –
„Wrota Wielkopolski”.
„Dzień Świętego Marcina” w
Brukseli jest największą imprezą promocyjną Wielkopolski w Brukseli i
przyciąga bardzo wielu gości reprezentujących: Komisję Europejską,
Parlament Europejski, Europejski
Komitet Regionu, Radę Europejską,
przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, reprezentantów biur regionalnych oraz stowarzyszeń i organizacji znajdujących się w Brukseli.
- Celem jest zwiększenie rozpoznawalności Wielkopolski i tradycji na-

szego regionu w Unii Europejskiej.
„Dzień Świętego Marcina” jest okazją do reprezentacji wielkopolskich
produktów regionalnych. Oczywiście, rogal świętomarciński zawsze
króluje na stołach. Wśród produktów, które będziemy tam reprezentować, będzie m.in. kiełbasa biała
parzona, wielkopolska, ponieważ
została ona w tym roku wpisana na
listę geograficznie chronioną w Unii
Europejskiej, więc myślę, że jest to
bardzo ważne, że możemy się tym

wyroby naszych lokalnych producentów. Pokażemy produkty kulinarne, np. wędliniarskie, takie jak:
kiełbasy, kabanosy, szynki, smalec,
salceson. Pokażemy także produkty
w formie napojów oraz lokalne sery,
masło, pieczywo, gzikę jako lokalne
danie, pierogi, ogórki kiszone, kapustę modrą na ciepło, gęsinę i inne
smakołyki – zapowiadał G. Grzunka.
W skład delegacji wszedł również
właściciel i szef kuchni restauracji
„P jak Pysznie” Paweł Powroźnik.

Wicemarszałek K. Grabowski oraz G. Grzunka zapowiedzieli
wyjazd reprezentantów powiatu kępińskiego do Brukseli

szczycić i to pokazywać. Zawsze warto prezentować swój dorobek, a jeśli
możemy to czynić gdzieś w Europie,
to jest to szczególnie ważne – podkreślił wicemarszałek K. Grabowski.
Do Brukseli ze Stowarzyszenia
pojechało 5 osób, które zaprezentowało lokalny dorobek. - Będziemy
chcieli wypromować nasz region,
powiat kępiński, zaprezentować lokalne rękodzieło, a także pokazać

Wszystkie produkty, którymi częstować będzie Belgów, przywiózł do
Kępna.
Wyjazd do Brukseli to jednak
nie tylko możliwość pochwalenia się
lokalnymi produktami, ale także prezentacji stowarzyszenia, spotkania z
belgijską Lokalną Grupą Działania,
porównania działań oraz nawiązania
współpracy partnerskiej.
KR

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie”

Poszerzają sportowe zaplecze

W kępińskim ratuszu została podpisana umowa na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie”. Inwestycja
realizowana będzie przez ostrzeszowską firmę KiK Sp. z o.o., reprezentowaną przez Huberta Koszarnego.
Wartość zadania to 3.374.203,54 zł.
- Są to środki w 1/3 części pozyskane z Ministerstwa Sportu w formie
dotacji na budowę kilku obiektów
sportowych: sali gimnastycznej przy
SP nr 1 i czterech boisk wielofunkcyjnych – wyjaśnił burmistrz Piotr
Psikus. – Jest to inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców i bardzo
potrzebna. Cieszę się, że kolejne
moje zobowiązanie staje się faktem,
a kolejny obiekt sportowy będzie
funkcjonował na terenie gminy Kępno i służył mieszkańcom, a zwłaszcza młodzieży – dodał. Zadowolony
z podpisania umowy był także przed-

stawiciel firmy KiK. - Bardzo nam
miło, że nasza firma sprawdza się na
rynku kępińskim. Mam nadzieję, że
po spełnieniu oczekiwań związanych
z remontem hali widowiskowo-sportowej, równie dobrze poradzimy sobie z budową sali gimnastycznej i

boiska, a mieszkańcy będą mogli z
uśmiechem na twarzy tam uczęszczać, korzystać i się rozwijać – podkreślił H. Koszarny. Termin realizacji
inwestycji upływa 3 września 2018 r.
KR

Umowę na budowę sali i boiska podpisał burmistrz
P. Psikus i H. Koszarny, reprezentujący firmę KiK
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14 listopada 2017 r. w Warszawie odbył się Ogólnopolski VI Kongres Rzetelnych Firm. Biuro Informacji Gospodarczej prowadzone przez Krajowy Rejestr Długów z siedzibą we Wrocławiu dokonało wręczenia Złotych i Diamentowych Certyfikatów Rzetelności dla firm,
które przeszły i ukończyły pozytywnie proces weryfikacji w ramach przeprowadzonego
rankingu Rzetelna Firma

Zawarto pierwsze porozumienia z partnerami „Kępińskiej
Karty Seniora”

Diamentowy Certyfikat Rzetelności dla Projektobud Kępno

Program Rzetelna Firma skupia już ponad 50 tysięcy przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi
gospodarki. Promuje uczciwość,
ponieważ to ona jest siłą napędową
w długofalowych relacjach biznesowych.

Firma. Złote i Diamentowe Certyfikaty Rzetelności przyznawane są w
przestrzeni gospodarczej za szerzenie
zasad etycznych oraz tworzenie niepodważalnej oceny wiarygodności.
- Wysoko przez kapitułę konkursu
została oceniona Nasza transparent-

A. Połomski prezentuje
przyznaną statuetkę

Zaproszenie na tegoroczną galę
wręczenia Złotych i Diamentowych
Certyfikatów Rzetelności otrzymała
już po raz piąty Firma Projektobud
Kępno, która przeszła wnikliwą ocenę i otrzymała pozytywny wynik w
tak prestiżowym rankingu.
Przedsiębiorstwo
Projektobud
Kępno nieprzerwalnie od 2007 roku
jest monitorowana przez Krajowy
Rejestr Długów, a od 5.06.2008 r.
bierze udział w programie Rzetelna

ność, wiarygodność i kreatywność
oraz kultura zachowań gospodarczych na rynku krajowym – mówi
właściciel zakładu Andrzej Połomski. Projektobud znalazł się w ścisłej
czołówce do wyróżnień. - Kongres
Rzetelnych Firm gromadzi przedsiębiorców wyróżniających się wiarygodnością finansową. Oznacza to,
że nie są oni notowani jako dłużnicy
w bazie danych Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospo-

darczej SA, stosują zasady Kodeksu
Etycznego programu Rzetelna Firma oraz mogą wykazać się zaświadczeniami z ZUS i urzędu skarbowego
o niezaleganiu ze świadczeniami i
podatkami. Weryfikowane podmioty
muszą także dostarczyć referencje od
kontrahentów, które potwierdzą ich
uczciwość - dodaje Mirosław Sędłak,
prezes Kapituły Rzetelna Firma.
Program promuje uczciwość
płatniczą, stosowanie w działalności gospodarczej wysokich standardów etycznych oraz dobrych
praktyk rynkowych w kontaktach
z kontrahentami.
Te szczególne wyróżnienie w
postaci złotych i diamentowych statuetek 14.11.2017 r. w Forcie Sokolnickiego w Warszawie otrzymało
114 firm z całego kraju w trakcie VI
Kongresu Rzetelnych Firm. Z ramienia zarządu firmy Projektobud Kępno
prestiżowe wyróżnienie Diamentowego Certyfikatu miał przyjemność i
satysfakcję odebrać pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania jakością
Eliasz Wojtasik. - Przyznawane tego
typu wyróżnienia dla Firmy Projektobud podnoszą jej rangę i prestiż w
obrocie rynku krajowego oraz wyznaczają kierunek wiarygodności
przyszłym kontrahentom – stwierdza
po otrzymaniu nagrody A. Połomski.
Oprac. m

Podpisano ponad 10 porozumień
W Urzędzie Miasta i Gminy w
Kępnie odbyły się pierwsze spotkania, podczas których zawarto porozumienia z partnerami „Kępińskiej
Karty Seniora”. Zostało podpisanych
ponad 10 porozumień z przedsiębiorcami i handlowcami, którzy zdecydo-

wali się zostać partnerami Gminy w
programie.
Posiadacze karty już od stycznia
2018 r. będą mogli korzystać z ulg,
zniżek i rabatów w wielu sklepach, salonach kosmetycznych i fryzjerskich,
aptekach i restauracjach. Oprac. KR

Wielu reprezentantów zdecydowało się
zostać partnerami Gminy w programie
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Publikowany tekst jest kontynuacją wcześniejszego artykułu z „Tygodnika Kępińskiego” zatytułowanego „Ofiary i uratowani” autorstwa Tomasza Kostka Góreckiego, który, by go dokończyć, prowadził kwerendy w wielu instytucjach archiwalnych. Dzięki temu przybrał on aktualną postać

Ofiary i uratowani. Z powiatu kępińskiego II RP do piekła KL Mauthausen-Gusen - część 3
W styczniu br. pisałem już w „Tygodniku Kępińskim” (TK) o członkach wielkopolskiej klasy średniej
pochodzących z przedwojennego powiatu kępińskiego, ofiarach najcięższego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Mauthausen-Gusen (KL
MG), zlokalizowanego na terenie Austrii. Jako że w międzyczasie udało
mi się nie tylko poszerzyć listę jego
więźniów wywodzących się z Pd.
Wielkopolski, ale też odszukać powiązania rodzinne jednego z już
wspomnianych, wracam do tematu i
nie jest to powrót ostatni, bo trwają
wciąż kolejne ustalenia. Ludwik
Szulc (w niektórych źródłach nazywany błędnie Lucjanem) urodził się
21.03.1909 r. w Recklinghausen
(Niemcy), jako najstarszy syn fryzjera Wacława i Balbiny z d. Garbaczyńska. Miał siostrę Florentynę, ur.
2.02.1913 r. oraz brata Kazimierza,
ur. 26.01.1911 r. Jego rodzeństwo tak
jak i on przyszło na świat w Niemczech, gdzie pracowali rodzice, którzy też zapewne tam się poznali. Po
wybuchu I wojny światowej, gdy Wacława powołano do armii niemieckiej, żona z dziećmi zam. w swym
rodzinnym Ostrzeszowie. Przed II
wojną mieszkali przy ul. Kolejowej 6,
a więc nie tylko przy tej samej ulicy,
ale nawet po tej samej jej parzystej
stronie, gdzie pod nr 52 był młyn
wspomnianej już w TK mojej rodziny, Koziców, a potem Szadzińskich.
Kazimierz Szulc został fotografem, a
jego brat Ludwik ukończył Ewangelickie Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Ostrzeszowie, podobnie jak (także przypomniany
wcześniej w TK) zamordowany potem również w KL MG nauczyciel z
Grabowa n/Prosną, ppor. rez. Piotr
Dobosz (1902-1941). Przed II wojną
św. Ludwik Szulc nauczał nieustalonych jeszcze przedmiotów w Publicznej Szkole Powszechnej w Bralinie,
poprzedniczce dzisiejszej Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. Działał tam też społecznie, ale
niestety niewiele informacji się zachowało poza dwoma zdjęciami w
kronice szkoły, z których jedno było
już poprzednio opublikowane w TK.
Nieznane jest też miejsce jego zamieszkania, choć przypuszczalnie
było to gdzieś blisko szkoły. Nie udało się tego niestety ustalić dokładnie,
mimo życzliwości UMiG Bralin, bo
Niemcy zniszczyli lub zabrali akta
uciekając (nie ma to jak przysłowiowy niemiecki porządek…). Po kampanii wrześniowej 1939 r. (o której w
ich wykonaniu nie mam żadnych wiadomości) Ludwik wraz z Kazimierzem schronili się w rodzinnym domu
w Ostrzeszowie, gdzie za 7 miesięcy
miało przyjść po nich niemieckie gestapo. Podobnie jak około 30 innych
w Ostrzeszowie i okolicach zostali
aresztowani 24 kwietnia 1940 r. ok.
godz. 7.30. Było rano, padał śnieg, zaprowadzono ich do ratusza, gdzie
ściągano pozostałych z listy osób niebezpiecznych dla państwa niemieckiego. O godz. 15.00 w asyście 20
niemieckich policjantów ruszyli na
dworzec kolejowy. Pociąg, na końcu
którego były 2 wagony więzienne, w
tym 1 pusty dla nich, zawiózł ich naj-
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pierw do Ostrowa Wlkp., gdzie dołączono aresztowanych z innych miejsc
województwa poznańskiego. Dojechali potem do wtedy jeszcze niemieckiego Wrocławia, a w Dreźnie
niemiecka młodzież przywitała ich
kamieniami rzucanymi w zakratowane okna, bo jak się okazało przy
opuszczaniu wagonu, napisano na
nim: tu jadą polscy bandyci… Stacją
docelową było Monachium, skąd popędzono ich pieszo do KL Dachau,
poza tym dla urozmaicenia było bicie,
kopanie i szczucie psami. Po kilku
km dotarli do obozu utworzonego w
1933 r. zaraz po dojściu do władzy
niemieckich faszystów (nikt wtedy
nie słyszał jeszcze o legendarnych
beznarodowych nazistach). Napis nad
bramą podobnie jak w innych takich
miejscach głosił, że wolność da im
praca… Nie udało mi się ustalić numerów, które dostali bracia Szulc w
Dachau, ale ogólnie wiadomo, że
były czterocyfrowe, zaczynające się
od około 5600. Była to już numeracja
wtórna, bo pierwotna skończyła się

bowi, którzy nienawidzili najbardziej
polskiej mowy i każde słowo budziło
u nich szał wściekłości. Na początek
wysłuchali mowy blokowego: Jesteście wszyscy wciekłymi polskimi psami. Cuchniecie jak skunksy. Wszyscy
tutaj pozdychacie. Możecie sobie jednak przedłużyć trochę wasze parszywe życie nienagannie pracując i wykonując bez szemrania nasze
polecenia. Porządek ma być pedantyczny, ja to lubię i będę tego pilnować. A teraz poćwiczymy sobie zdejmowanie i zakładanie czapek i marsz.
Zauważyłem, że łazicie jak pół zdechłe krowy. To było jego najdłuższe
przemówienie, bo zwykle poprzestawał na uderzeniu pałką w głowę. Blok
Krwawego Hansa miał największą
śmiertelność w całym obozie, co
przysparzało chwały blokowemu,
który chodził pyszny po innych blokach i demonstrował bicie pałką po
głowie lub kantem dłoni w kark albo
kopanie, najlepiej w serce z często
śmiertelnym skutkiem. Janusz Wiza,
ostrzeszowianin, jaki przeżył obóz, o

dwik natomiast nie potrafił chyba żyć
bez młodszego brata i wybrał szybką
śmierć, zamiast powolnego konania.
Rodzicom wysłano pewnie wiadomości, że zmarli na serce lub płuca,
czy inne kłamstwa i trudno sobie wyobrazić, jak wielki ból poczuli, tak
oni jak i siostra, już wysiedleni z Kraju Warty do Generalnej Guberni
(GG). Nie udało mi się ustalić, czy
bracia mieli już swoje rodziny, ale
przypuszczam, że nie. Esesmani zabijali zresztą w ten sposób choćby dla
urlopu, bo za zastrzelenie więźnia w
czasie ucieczki dostawali 3 dni wolnego. Mechanizm tego był następujący: esesman zrywał z głowy więźnia
czapkę i rzucał na pas ziemi tuż przy
drutach zwany pasem bezpieczeństwa, a następnie kazał iść więźniowi
po zgubę i gdy ten naruszał zakazaną
strefę, esesman strzelał i szedł pakować walizki, a po powrocie z urlopu
czynność powtarzał i wyjeżdżał na
kolejne 3 dni i tak bez końca… Niemiecka pomysłowość brała górę,
szczególnie w nocy, gdy nie było
świadków. Wspomniany
wcześniej J. Wiza był natomiast świadkiem zbrodniczych eksperymentów
na hiszpańskich emigrantach ekonomicznych i
uciekinierach wojny domowej (1936-1939 r.), których około 5 tys. wydali
Niemcom na śmierć kolaboranci francuscy, a teraz
ich potomkowie nakazują
usunąć krzyż z pomnika
polskiego
świętego…
Nieświadomi Hiszpanie,
wzywani pozornie na badania medyczne byli
uśmiercani zastrzykiem z
benzyny prosto w serce, a
ostrzeszowianin pomagał
wynosić ich ciała i już po
Późniejszy więzień KL Mauthausen-Gusen - Ludwik Szulc (stojacy pierwszy z prawej) z uczniami przed wojną, w Bralinie
1 dniu wolał iść do kamie31 marca 1940 r. i ktoś z takim sa- którym wspomnę szerzej w przyszło- niołomów niż bezsilnie patrzeć na
mym numerem zdążył już umrzeć ści, świadek ich ostatniej drogi, napi- mordowanie ufnych więźniów. Rzecz
zanim przybyli. Trafili do bloku 12 i sał: …Razem ze mną byli aresztowani w tym, że większość z nich stanowili
obóz ten był dla nich sześciotygo- bracia Szulcowie, Kazik fotograf i Katalończycy, którym odmawia się
dniową kwarantanną przed przewie- jego brat nauczyciel. W Gusen roz- dziś niepodległego państwa, mimo że
zieniem do kolejnego, docelowego. dzielono ich i Kazik mieszkał ze mną, jako odrębny naród mają taką wolę.
Więzień funkcyjny zwany blokowym a przez parę tygodni spaliśmy na tym Wolność w ramach Królestwa Aragopo wybraniu teoretycznie silnych i samym sienniku. Jednego razu, gdy nii utracili oni podobnie jak my w
zdolnych do ciężkiej pracy powie- się obudziłem byłem sam, a Kazika XVIII wieku i chcą ją teraz odzyskać.
dział: … jedziecie do Gusen, do ka- znalazłem wiszącego na drutach. Nasze narody łączy też wspólna namieniołomów. Byłem tam i wiem o Głowa opadła w tył, lewa ręka wznie- zwa, bo gdy Hiszpan chce obrazić
nich wszystko. Dostaniecie tam tak w siona jakby chciał wspiąć się po dru- Katalończyka, mówi o nim El Polaco,
d…, że po nocach będziecie śnić o tach w górę, nogi uwikłane w kolcza- czyli Polak…, co wzięło się z okresu
Dachau i o mnie. Na kolanach ze- ste zwoje, dłonie spalone, brązowe, wojen napoleońskich, gdy Hiszpanie
chcecie wrócić, tylko że nie wróci- na pasiakach plamy krwi, po tym jak nie rozumiejąc języka katalońskiego
cie…, a jak się szybko okazało, nie- dostał serię z karabinu maszynowe- ani też polskiego naszych żołnierzy,
stety miał rację. Wyjechali 5 czerwca go… a jeszcze niedawno, wieczorem zrównali nas narodowo i tak już zoi po dobie jazdy transport zatrzymał spokojnie i rzeczowo analizował stało. Czy nie powinniśmy pomóc
się na małej stacji Sankt Georgen wszystkie posunięcia Hitlera i sojusz- dziś naszym braciom z południa,
(Górna Austria), a potem był jeszcze ników… Kazik był optymistą o wiele choćby poparciem politycznym, gdy
czterokilometrowy marsz do obozu, większym niż ja. Kilka tygodni po Unia Europejska uznając nasze korjako wstęp do programowego wy- jego śmierci tak samo zginął jego niki w Puszczy Białowieskiej, nie
niszczenia. Każdego z idących bito brat…, nawet seria karabinu maszy- uznaje zarazem Katalonii… Znakolbami, a psy pomagały, gryząc. W nowego przecięła go w tym samym miennym jest też stanowisko nieKL Mauthausen-Gusen Kazimierz miejscu… Ludwik Szulc, nr obozowy mieckie popierające Madryt, tak
Szulc wraz z częścią ostrzeszowian 8039, zginął 21.09.1941 r. Przeżył 32 samo jak w czasie wojny domowej,
trafił do izby A bloku 15 (numeru lata, a jego młodszy brat 30. Przeszli kiedy Niemcy uczyli się bombardowięźnia nie ustaliłem), gdzie blokowy przez 2 obozy i wytrzymali prawie wać dywanowo katalońskie i baskijKrwawy Hans, niemiecki kryminali- półtora roku. Czy Kazimierz chciał skie miasta, by potem zastosować to
sta, który ział nienawiścią do wszyst- rzeczywiście uciekać lub zakończyć samo w Wieluniu i Warszawie…
kiego co żywe, zabijał nie tyle z przy- w ten sposób męczarnie, czy też po- Brak pamięci historycznej i dyplomajemności, ale z potrzeby mordowania, mogli mu w tym aktywnie niemieccy tycznej delikatności to mało powiepodobnie obaj jego podwładni sztu- esesmani, już się nie dowiemy. Lu- dziane, a wystarczy przecież, delek-
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tując się sztuką, obejrzeć obraz
Guernica autorstwa Pablo Picasso
(1881-1973). Przy okazji święta Dnia
Zadusznego warto tu dodać, że na
warszawskich Powązkach Wojskowych poza wieloma zaniedbanymi
lub wręcz nieistniejącymi w realu
grobami wielkopolskich i łódzkich
żołnierzy wyszukałem też będące
zwykle w ruinie nagrobki, m.in. katalońskich uchodźców okresu wojny
domowej, jakimi tak władze stolicy
preferujące defraudację kamienic jak
i ambasada hiszpańska nie miały
ochoty się zająć, mimo mych licznych
monitów i trzeba zapytać, gdzie owi
decydenci zostawili przyzwoitość i
pamięć?! Żyłem wśród Katalończyków i Aragończyków kilka lat i choć
nie było mi łatwo zdobyć ich zaufanie, to gdy już się otworzyli, byliśmy
prawie jak rodzina i razi mnie teraz
unijna niesprawiedliwość. Jak pisał J.
Wiza, w gusenowskim Kastenhofen
(kamieniołomach) stan więźniów
zmieniał się z minuty na minutę, a zamordowanych przynoszono na plac
apelowy, bo liczba musiała się zgadzać. Mężczyźni rzadko płakali nawet w obozie, szczególnie w obecności wroga, ale, gdy byli sami, zdarzało
się, że płakali z bezsilności. Jak na
ironię Gusen położone było pięknie, z
trzech stron otoczone górami, z
czwartej był brzeg Dunaju, a w perspektywie wspaniałe pokryte śniegiem szczyty Alp. W pogodne niedzielne popołudnia spacerowali
wokół Austriacy, spoglądając z zaciekawieniem na obóz widoczny jak na
dłoni, gapili się jak małpy... Trzeba
dodać, że kadrę obozu stanowili w
dużej części właśnie Austriacy, których potomkowie nie zamierzają zaprzestać do dziś przemysłowej eksploatacji kamieniołomu granitu,
gdzie tysiące Wielkopolan straciło
życie. Teren obozu nie stanowi też w
całości miejsca pamięci, tak jak to
jest np. w przypadku KL Auschwitz
w Oświęcimiu, ale niektóre jego budynki zamieniono na prywatne apartamenty… No cóż, austriacka pamięć
tak jak wcześniej wdzięczność za odsiecz Wiednia jest niewysłowiona…
Życia zamordowanym nie da się już
przywrócić, trzeba ich uczcić i pamiętać, natomiast reparacje wojenne
za zniszczoną podczas II wojny światowej Polskę powinni Niemcy zapłacić możliwie jak najwyższe, bo należą się one nam nie tylko prawnie, ale
i moralnie, a zarazem nie pozwolą
zapomnieć światu, że niemieckie
obozy koncentracyjne nie były polskimi. Nie jest też powszechnie wiadomo, że Niemcy są nam nadal winni
odszkodowanie przyznane traktatem
pokojowym po I wojnie światowej,
jakieś marne pół miliarda marek w
złocie, do czego trzeba doliczyć odsetki, także w złocie za 100 lat… My
Polacy potrafimy liczyć i mamy dobrą
pamięć… Ciekawe też czy Niemcy
nadal chcą nas uczyć demokracji. Jeśli tak, to proponuję, by te lekcje przeprowadzać w KL Mauthausen-Gusen, bo to był jeden z wielu
tragicznych skutków niemieckiej demokracji.
Tomasz Kostek Górecki,
Klub Kaliszan w Warszawie
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Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego wzbogaciło się o cenny
obraz swojego imiennika

Nowy obraz Potworowskiego w muzeum

Muzeum Ziemi Kępińskiej może
pochwalić się unikatowym nabytkiem, bowiem stało się właścicielem
obrazu „Kwiaty i motyle” autorstwa
swojego patrona – Tadeusza Piotra

padkowo dwa lata temu dowiedziałem się od znajomego, że jedna ze
znanych mu osób posiada w swoich
zbiorach obraz T.P. Potworowskiego. Pół roku temu podjąłem inten-

T. Tajnert z dumą prezentuje
obraz P. T. Potworowskiego

Potworowskiego. Obraz namalowany w 1932 roku w Grębaninie w
pałacu Mańkowskich (mówi o tym
sygnatura na odwrocie dzieła) techniką gwasz, jest już w muzeum. - Przy-

sywne negocjacje z właścicielem
obrazu. I muszę przyznać, że został
on kupiony „rzutem na taśmę”, albowiem sprzedający chciał już go
wystawić na aukcji. Z uwagi na to,

że związany jest z okolicami Kępna
zdecydował się sprzedać to unikatowe dzieło do naszego muzeum –
stwierdza Tomasz Tajnert zastępca
dyrektora muzeum. Osoba, która
sprzedała obraz, chce zachować anonimowość, a cena obrazu pozostaje
tajemnicą handlową. Wiadomo jednak, że na aukcjach podobne obrazy
tego autora osiągają cenę powyżej 80
tys. zł. To unikatowe dzieło będzie
publicznie udostępnione dopiero we
wrześniu przyszłego roku wraz z innymi wypożyczonymi obrazami PT.
Potworowskiego, kiedy to muzeum
będzie obchodziło 80-lecie działalności, a w tym samym czasie zbiega
się 120. rocznica urodzin patrona
tutejszej placówki muzealnej. - Przygotowując się do tej wystawy, chciałbym zwrócić się z apelem do mieszkańców naszego powiatu, jeżeli ktoś
posiada jakieś dzieła Potworowskiego lub pamiątki po mim, to proszę o
udostępnienie ich na czas wystawy –
apeluje T. Tajnert. Należy podkreślić,
że zakup tego obrazu jest najcenniejszym i bardzo prestiżowym nabytkiem muzealnym w ostatnich latach.
m

Kolejna toruńska przygoda Szkoły Podstawowej nr 2 w
Od 6 do 7 listopada br. klasy IV i
VII szkoły podstawowej oraz II gimnaKępnie z „alchemikiem”

Chemiczna przygoda uczniów

Wycieczka obfitowała
w niesamowite atrakcje

zjum Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie uczestniczyły w naukowej wycieczce do Torunia, organizowanej w ramach
realizacji projektu „Experymentarium
matematyczno-przyrodnicze”.
Atrakcji było tyle, ile pierników w
Toruniu! Duża dawka wiedzy, uśmiechu, pozytywnej energii. Doświadczenia, laboratoria, zabawa z nauką w
Centrum Chemii w Małej Skali, seans
w planetarium – wszystko to było niezwykłą podróżą do mikro- i makroświata.
Uczniowie w wolnej chwili piekli
pierniki, wybijali szelągi toruńskie,
raczyli oczy pięknem zabytków oraz
oczarowani słuchali legend i tajemnic
związanych z tym magicznym miastem. 		
Oprac. KR

W sobotę, 18 listopada br., odbył się bal zorganizowany z okazji
65-lecia istnienia Koła Łowieckiego nr 40 „Diana” w Kępnie

Jubileuszowy bal myśliwych
W minioną sobotę w restauracji
„Kamiński a Zdrowie” bawili się myśliwi, sympatycy łowieckich tradycji
i ich goście. Otwierający uroczystość
prezes Koła Jan Gruszka, serdecznie powitał wszystkich przybyłych,
wśród których znaleźli się też samorządowcy i przedstawiciele służb
mundurowych, a następnie zaprosił
gości do wspólnej tanecznej zabawy. Tańce poprzedził wspólny toast
wzniesiony za pomyślność świętującego 65-lecia Koła Łowieckiego.
Tego dnia nie zabrakło ciepłych
słów i życzeń kierowanych do członków świętującego jubileusz Koła
„Diana”. Gratulacje z tej okazji złożył burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus – Wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa życzę

pomyślności, sukcesów łowieckich
oraz wiele zdrowia. Niech św. Hubert otacza swoją opieką i każdego
dnia przypomina o miłości do natury i zwierząt, a także o poszanowaniu etyki, kultury oraz tradycji
myśliwskiej. Do tradycyjnego „darzbór!” dołączam życzenia satysfakcji
zawodowej i osobistej oraz wielu radosnych chwil spędzonych na łowiskach. Do życzeń burmistrz dołączył
bon o wartości 1000 zł do wykorzystania na potrzeby Koła Łowieckiego.
W imieniu wójta gminy Bralin
Romana Wojtysiaka, list gratulacyjny na ręce prezesa J. Gruszki przekazał kierownik Referatu Oświaty,
Kultury, Promocji Urzędu Gminy Sławomir Bąk.		
bem

Na balu bawili się myśliwi,
sympatycy łowiectwa i ich goście

Firma Teknika S.A. największy dystrybutor maszyn do obróbki
drewna w Polsce poszukuje kandydatów na stanowisko
INDUSTRY TECHNOLOGIES

TECHNIK SERWISANT

do obsługi
maszyn CNC

Poszukujemy absolwentów technikum elektrycznego lub mechatronicznego,
elektryków i mechaników.
Wymagania:
● Doświadczenie na podobnym stanowisku
● Wykształcenie techniczne,
● Znajomość budowy maszyn stosowanych
w przemyśle drzewnym
● Dobra znajomość języka angielskiego
lub włoskiego
● Dobra organizacja pracy, rzetelność,
komunikatywność, mobilność
● Dyspozycyjność do krótkich wyjazdów
służbowych
● Znajomość komputera
● Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
● Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej
się firmie
● Atrakcyjne wynagrodzenie
● Możliwość rozwoju zawodowego
● Kursy i szkolenia w kraju i za granicą
● Niezbędne narzędzia pracy
● Samochód służbowy
● Opiekę medyczną w Medicover
● Karnet open do sieci siłowni Calypso

Osoby zainteresowane proponowanym stanowiskiem proszone są o przesłanie CV,
listu motywacyjnego wraz ze zdjęciem oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych na adres: cv@teknika.pl
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Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie

Nowinki z gminy Kępno

17 listopada br. w kępińskim ratuszu odbyła się kolejna konferencja
prasowa, zwołana przez burmistrza
miasta i gminy Kępno Piotra Psikusa. Przedstawił on informacje dotyczące życia i funkcjonowania gminy.
Zadbają o zdrowie
i... uśmiechy uczniów
Gmina Kępno wnioskowała o
dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w
szkołach i taką sumę – 13.360 zł –
otrzymano. To 100% wnioskowanej
kwoty. Przeznaczona zostanie ona dla
trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr
3 w Kępnie oraz szkół w Mikorzynie
i Świbie - tam powstaną gabinety stomatologiczne. - Nie mogliśmy wnioskować o więcej środków, dostaliśmy
maksymalną kwotę na maksymalnie
trzy szkoły – wyjaśnił burmistrz.
Dotacja jest częścią rządowego
programu, który zakłada zwiększenie dostępności do usług medycznych, również dla młodzieży
szkolnej. Założeniem jest, by w
każdej szkole był gabinet zdrowia,
w którym przyjmuje pielęgniarka, a
w większych placówkach – również
gabinety dentystyczne.
Jednym z pomysłów na zapewnienie opieki stomatologicznej w tych
szkołach, gdzie nie ma gabinetu, będzie wynajmowanie co jakiś czas dentobusów w każdym województwie.
Pieniądze dla Świby
Gmina Kępno złożyła dwa zintegrowane wnioski o dofinansowanie
budowy oddziałów przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej w Świbie
oraz bieżącej działalności tej placówki wraz z zajęciami dodatkowymi
dla dzieci. Aby uzyskać dotację, oba
wnioski musiały zostać wysoko ocenione.
Wniosek na bieżącą działalność
zdobył maksimum punktów, jednak
wniosek na rozbudowę, mimo uzyskania pozytywnej oceny, zdobył
zbyt mało punktów. - W tej sytuacji
do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy odwołanie od oceny merytorycznej, w związku z czym wniosek
został rozpatrzony ponownie – tym
razem pozytywnie. Oznacza to, że
otrzymamy dotację w wysokości ponad 770.000 zł i 1/3 tej inwestycji
zostanie wykonana ze środków z dotacji – nie krył radości P. Psikus.
Warto zaznaczyć, że oba wnioski wraz ze studium wykonalności
kępińscy urzędnicy sporządzili samodzielnie, bez konieczności zatrudniania wyspecjalizowanych firm
zewnętrznych.
Wciąż można składać
wnioski na „KWOS”
Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Kępnie przedłużony został
termin składania wniosków o dotację
do wymiany ogrzewania w ramach
programu „Kępno Wolne Od Smogu”
(KWOS). Dokumenty można składać
do 15 grudnia br.
Dotację można otrzymać na likwidację starego pieca, wymieniając
go na ogrzewanie elektryczne, gazowe, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub montaż pompy ciepła do
ogrzewania budynku. Kwota dotacji
to 50% kosztów zakupu i montażu,
ale nie więcej niż 5.000 zł w przypadku podłączenia do sieci ciepłow-
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niczej oraz nie więcej niż 3.000 zł w
pozostałych przypadkach. - Środki
na realizację tego programu zostały
zabezpieczone w przyszłorocznym
budżecie gminy Kępno. Mieszkańcy
składają już wnioski, jednak wciąż
pozostają wolne środki zabezpieczone na ten cel. A zabezpieczono
kwotę 400.000 zł, czyli dwukrotnie

ści znalazło się także nieterminowe
przedłożenie sprawozdania z zakresu
gospodarowania odpadami za 2014
r. (1 kwietnia, zamiast 31 marca).
Sprawa ewentualnego wymierzenia
kary została przez WIOŚ umorzona
ze względu na terminowe składanie
sprawozdań za następne lata. Zwrócono też uwagę na nieprawidłowe ob-

Wniosek Urzędu Miasta i Gminy
Kępno, dotyczący przebudowy ul.
Ruchu Oporu w Kępnie, znalazł się na
21. pozycji wstępnej listy rankingowej. Wartość całego zadania opiewa
na kwotę 3.000.000 zł. - W pierwotnej wersji chcieliśmy złożyć wniosek
na przebudowę ul. Ruchu Oporu i
ul. Bohaterów Września, jednak ze
względu na skalę tej inwestycji musieliśmy podzielić to zadanie na dwa
etapy – podkreślił włodarz gminy.
- Nasz wniosek przeszedł w pierwszym podejściu, został zakwalifikowany. Cieszymy się, że inwestycja za
3.000.000 zł, bo tyle ma kosztować
pierwszy odcinek ul. Ruchu Oporu,
będzie w roku przyszłym zrealizowany. O ostatecznym zatwierdzeniu listy zostaniemy poinformowani. Dziś
wiadomo, że jesteśmy na wysokiej,
bezpiecznej pozycji na liście – dodał.
W przypadku uzyskania dofinansowania, program pokryje 50%

kosztów remontu tego odcinka drogowego. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1.497.238 zł.
Dzieci przygotują
kartki świąteczne
W październiku ogłoszono konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej
na projekt kartki świątecznej dla
Kępna. Wpłynęły już pierwsze prace.
Na zgłoszenia Gmina czeka do końca
listopada.
6 grudnia – w mikołajki – poznamy zwycięzców. Przygotowano dla
nich atrakcyjne nagrody – tablety,
gry planszowe czy karnety do kina
„Sokolnia”.
Wybrane kartki zostaną powielone i wysłane z życzeniami do zaprzyjaźnionych samorządów oraz instytucji. Będzie można również je zakupić,
a pieniądze ze sprzedaży zostaną
przekazane na cele charytatywne
KR

Kierowca forda najechał na pojazd zaparkowany pod jednym z marketów

Nieprawidłowo omijał
Burmistrz P. Psikus przedstawił najnowsze
informacje dotyczące gminy Kępno

większą, niż ta na bieżący rok. W tym
roku podpisane zostały 62 umowy i
mamy już pierwsze decyzje o zwrocie
środków osobom, które przystąpiły
do programu „KWOS” – zaznaczył
włodarz gminy.
Aby zadbać o środowisko, Gmina
wydała publikację pn. „Recykling w
Kępnie” w formie kolorowanki z zadaniami dla dzieci. Książeczki edukacyjne zostaną przekazane dzieciom
ze szkół podstawowych i przedszkoli
z terenu gminy Kępno. - Chcemy
edukować dzieci już od najmłodszych lat, jak segregować odpady i że
warto to robić – wyjaśnił P. Psikus.
Wojewódzka Inspekcja
Ochrony Środowiska
sprawdzała gminę
„Przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach i utrzymanie czystości
w gminach” – w ramach tego zadania
realizowanego przez gminę Kępno, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska przeprowadził kontrolę,
która trwała od 6 do 15 listopada br.
i swoim zakresem obejmowała ostatnie 4 lata. - Kontrola ta była związana z interpelacją poselską, dotyczącą rzekomo złego funkcjonowania
gospodarki odpadami w naszej gminie – wytłumaczył burmistrz.
Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Gmina wypełnia
wszystkie zadania nałożone przepisami, a sposób zorganizowania systemu nie wzbudza zastrzeżeń. - Pani
inspektor nie miała zastrzeżeń, jej
zdaniem wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, więc zarzuty zawarte w
interpelacji poselskiej nie potwierdziły się – podsumował P. Psikus.
Wskazano naruszenia dotyczące
nieosiągnięcia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
przekazywanych do składowania za
lata 2013 i 2014. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to okresu sprzed
uruchomienia ZZO w Olszowie,
kiedy odpady były zagospodarowywane poprzez składowanie. Po uruchomieniu ZZO poziomy odzysku
są spełniane. Wśród nieprawidłowo-

liczenie poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, przekazywanych do
składowania za 2013 r. oraz obliczenie poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2013 i 2014 r. W wyniku ponownego przeliczenia poziom
ten został osiągnięty. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania poprawił
się, ale w dalszym ciągu nie osiągnął
poziomu wymaganego w przepisach.
W wyniku kontroli na Gminę
Kępno nie zostały nałożone żadne
sankcje w postaci grzywny bądź
mandatów karnych.
Również Bank BGK
kontrolował gminę
14 listopada br. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przeprowadził inspekcję w gminie Kępno.
Kontrola bankowa dotyczyła budowy
sześciu segmentów mieszkalnych w
zabudowie szeregowej w Zosinie,
gdzie powstało 12 lokali socjalnych.
Kontrola związana była z tym, że na
przedsięwzięcie otrzymano finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat.
W ramach kontroli sprawdzano
dokumentację związaną z przekazaniem lokali do zamieszkania osobom
uprawnionym. W komisji kontrolnej
znaleźli się: Renata Chodkiewicz i
Krzysztof Baranowski.
W związku z tym, że kontrola
przebiegła pomyślnie i bez żadnych
uwag, kontrolujący nie sporządzili
protokołu.
Przebudowa
ul. Ruchu Oporu
w Kępnie coraz bliżej
13 listopada br. została ogłoszona
wstępna lista rankingowa wniosków
o dofinansowanie na przyszły rok w
ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na liście znalazło się 57 zadań wnioskowanych
przez gminy i 35 zadań powiatowych.
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3 listopada br. w Kępnie, pod
jednym z marketów, doszło do kolizji
drogowej. Kierowca forda, mieszkaniec gminy Bralin, w wyniku nie-

prawidłowego omijania najechał na
zaparkowanego w pobliżu renault.
Kierowca był trzeźwy. Został ukarany mandatem karnym. Oprac. KR

Mieszkaniec Kępna kierował osobowym fiatem, mając w
wydychanym powietrzu 2,5 promila alkoholu

Jechał na „podwójnym gazie”
5 listopada br. policjanci z Kępna zatrzymali do kontroli drogowej
osobowego fiata. Za kierownicą samochodu siedział 52-latek z Kępna.
Od mężczyzny wyraźnie czuć było
alkohol. Jak się okazało, w wydychanym powietrzu miał około 2,5 pro-

mila alkoholu.
Mężczyzna straci uprawnienia
do kierowania pojazdami. Czekają go
wysokie kary finansowe. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie.
Oprac. KR

anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

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

8 listopada br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie obchodzono Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

Zdrowe żywienie - to mądre myślenie
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania został zainicjowany w 2007 roku przez komisarza
Unii Europejskiej i Euro-Toques - organizację zrzeszającą znanych szefów kuchni. Celem święta jest: promowanie zdrowego jedzenia wśród
młodzieży, dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków i informowanie o konsekwencjach złej diety.

Żywienia Aneta Szczęsna. Piramida
żywienia to graficzne przedstawienie
zasad zdrowego odżywiania - ogólnej
idei, jak komponować swój jadłospis,
aby postępować z korzyścią dla zdrowia. Przypomniano o ważnych
zaleceniach Instytutu Żywności i
Żywienia, czyli o 10 zasadach zdrowego żywienia. Podczas spotkania
można było wziąć udział w degustacji zdrowej żywności: owoców

Uczniowie uczyli się, jak
zdrowo się odżywiać

W ten sposób ZSP nr 1 w Kępnie włączył się w obchody Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i
Gotowania. 8 listopada br. młodzież
skupiona w Kole Żywienia „Zdrowie
na talerzu” przygotowała dla uczniów
klas pierwszych technikum i liceum
prelekcję w formie prezentacji multimedialnej, poświęconą najnowszej
,,Piramidzie żywienia i aktywności
fizycznej”. Pogadankę na ten temat
wygłosiła również opiekunka Koła

i zdrowych ciasteczek owsianych z
bakaliami. Zaprezentowano też wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród
uczniów klas pierwszych, której
celem stała się analiza nawyków
żywieniowych młodych ludzi.
W drugiej części spotkania młodzież, wpisując się w ogólnoeuropejskie święto, zaprezentowała plakaty
związane ze zdrowym odżywianiem
wraz z hasłami przewodnimi nawiązującymi do tematyki wydarzenia.

Hasła przewodnie na klasowych plakatach brzmiały: I T R/M - Zdrowe
żywienie, to mądre myślenie, I TE
„ Takiego kopa dają owoce i warzywa”, I TI - „Witaminy jemy i zdrowo
żyjemy”, I LOA - „Zawsze jest pora
na jabłko, marchewkę i pomidora”,
I LOB - „Jedz warzywa i owoce będziesz miał witalne moce”.
Na spotkaniu reprezentanci klas
przedstawili receptury na zdrowe
potrawy i napoje. Młodzież przedstawiła je, śpiewając lub wygłaszając
wiersze.
Tego dnia w szkole odbył się też
quiz, sprawdzający wiedzę uczestników z zakresu funkcjonowania piramidy żywienia. Quiz poprowadziły
uczennice z Koła Żywienia: Martyna Parzonka, Paula Jankowska,
Klaudia Wąsala. Plakaty, hasła przewodnie, receptury lub piosenki poddano ocenie. Klasa I TR/M uzyskała
największą ilość punktów i tym samym wygrała rywalizację, ciesząc
się z dnia bez pytania i słodkiego
poczęstunku.
Uczniowie, uczestniczący w
imprezie, przekonali się, że można bawić się i uczyć jednocześnie.
Zaznaczyć trzeba, że w przeprowadzenie akcji aktywnie włączyli się
uczniowie klas pierwszych, co szczególnie cieszy organizatorów, promujących hasło: Zdrowe żywienie, to
mądre myślenie.
Aneta Szczęsna

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

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

16 listopada br. w siedzibie starostwa w Kępnie odbyło się spotkanie dotyczące deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach

Na rzecz rodzin zastępczych

Realizatorzy projektu pn. „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
oraz WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej
Opieki Zastępczej – zaprosili na prezentację oraz wspólne wypracowanie
rekomendacji w obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.
Prezentacja miała za zadanie
przedstawienie narzędzia służącego
zbadaniu przebiegu procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w
powiatach wraz z rekomendacjami.

Rejonowego w Kępnie - kuratorzy
zawodowi, koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej, pedagodzy szkolni
oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Kępińskiego ze starostą kępińskim
Witoldem Jankowskim oraz wicestarostą Grażyną Jany.
Głównym celem działania jest
wsparcie powiatów w ocenie stanu
wdrożenia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz kierunków działań, jakie należy podjąć w
przyszłości w celu realizacji ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Ma to na celu zmianę sposobu myślenia i przekwalifikowania
formy instytucjonalnej w formę ro-

Uczestnicy spotkania zapoznali się z narzędziem
wsparcia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej

Aplikacja ta ma być przekazana do
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, celem wykorzystania
jej w stworzeniu rankingu powiatów
i bazy danych dotyczących działań
podejmowanych na rzecz rodzinnej
pieczy zastępczej.
W spotkaniu w kępińskim starostwie powiatowym udział wzięli
przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej, przedstawiciele Sądu

dzinną, tak, by jak najwięcej dzieci,
które zostają umieszczone w pieczy
zastępczej, trafiało nie do placówek,
a do rodzin zastępczych.
Jest to etap końcowy, który polega na przedstawieniu wstępnych
założeń narzędzia oraz statystyki
dotyczącej powiatu kępińskiego, jak
również miejsca, na którym znajduje się on w badaniach prowadzonych
przez WiseEuropa, Fundację Przyja-

ciółka oraz Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. To narzędzie
było poprzedzone wywiadem oraz
danymi statystycznymi powiatu, a
także wywiadem grupowym z rodzinami zastępczymi na jego terenie.
Ma to pomóc w utworzeniu bazy
danych statystycznych oraz działań, a
także słabych i silnych stron powiatu.
Chodzi o wskazanie każdemu powiatowi, co może zrobić, a czego jeszcze nie robi, i jak może pozyskiwać
środki na działania mające na celu to,
aby dzieci nie trafiały do instytucji.
Prezentacja pokazała w sposób jasny,
że powiat kępiński znajduje się na
wysokim miejscu w różnych kategoriach wśród wybranych do badania 50
powiatów w Polsce.
- Mam nadzieję, że aplikacja
ta pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na
działania związane z rozwojem rodzinnej pieczy zastępczej – podkreśla dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie Zuzanna Puchalska. - W ostatnich latach
PCPR w Kępnie nie umieszcza dzieci
- szczególnie dzieci poniżej 7. roku
życia - w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaliczyć to można do wielkiego sukcesu powiatu kępińskiego.
Jednak jest potrzeba podejmowania
kolejnych działań na rzecz promocji
rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania nowych kandydatów na rodziców zastępczych, by zawsze była
możliwość umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, a nie w placówkach opiekuńczo–wychowawczych –
zaznacza.		
bem

Firma TOMPOL z Myjomic zatrudni:

operatorów maszyn
do cięcia pianki
– mile widziane doświadczenie.

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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Dzieci walczą

Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia na drodze krajowej nr 11 w Hanulinie

Zderzyły się cztery samochody
Fot. KP PSP Kępno

Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu
pt. „Nie truj siebie i sąsiadów. STOP SMOG”

Fot. KP PSP Kępno

o czyste środowisko

Uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody

16 listopada br. w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie odbyło się
uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu pt. „Nie truj siebie
i sąsiadów. STOP SMOG”. Konkurs
został zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie przy
współpracy Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie oraz
Stowarzyszenia „Nasz bezpieczny
powiat kępiński”.

wowej w Perzowie Michał Troska,
drugie miejsce wywalczył Nataniel
Świerczyński ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu, a trzecie – Mikołaj
Górecki ze Szkoły Podstawowej w
Baranowie. Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli: Jakub Narękiewicz ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie,
Bartosz Troska ze Szkoły Podstawowej w Perzowie oraz Michalina
Tucholska ze Szkoły Podstawowej
w Opatowie. W kategorii klas IV-

Wręczenia nagród dokonali: komendant policji, komendant
powiatowy PSP oraz przedstawicielka PSSE w Kępnie

Do Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie przybyli zaproszeni goście
oraz laureaci konkursu wraz z opiekunami. Wręczenia nagród dokonli: komendant powiatowy Policji w
Kępnie podinsp. Tomasz Paziewski,
komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie bryg.
Wojciech Grabarek oraz przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie Ewa
Marszałek.
W kategorii klas I-III pierwsze
miejsce zajął uczeń ze Szkoły Podsta-

-VII pierwsze miejsce zajął Miłosz
Wypchło ze Szkoły Podstawowej w
Mikorzynie, drugie miejsce zdobyła
Aleksandra Banaszczyk ze Szkoły
Podstawowej w Rychtalu, natomiast
na trzecim miejscu uplasowała się
Kornelia Dołgan ze Szkoły Podstawowej w Perzowie. Wyróżnienia
zdobyli: Zuzanna Sikora ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kępnie, Jakub
Solecki ze Szkoły Podstawowej w
Kierznie oraz Fabian Niechciał ze
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
Książęcej.
Oprac. KR

14 listopada br., tuż po godz. 6.00,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie dotarło
zgłoszenie o wypadku trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 11 w Hanulinie. Na miejscu
okazało się, że w zdarzeniu udział

biorą jednak nie trzy, a cztery pojazdy. Na skutek zdarzenia dwie
osoby doznały niewielkich obrażeń.
- Strażacy udzielili dwóm osobom
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Następnie poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala
przez przybyły na miejsce Zespół Ra-

townictwa Medycznego. Po czynnościach policji i usunięciu pojazdów
przywrócono ruch na drodze, która
na czas działań, przez około godzinę,
była całkowicie zablokowana – poinformował rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
Oprac. KR

Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził
do zderzenia z samochodem ciężarowym

Kolizja osobówki z ciężarówką
17 listopada br., o godz. 16.45, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie został powiadomiony o kolizji
drogowej, do której doszło na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Grabowską w Kępnie.
Policjanci, którzy udali się na
miejsce zdarzenia ustalili, że 58-letni
mieszkaniec gminy Rychtal, kierujący samochodem osobowym marki
Ford Focus, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi ciężarowemu marki Renault Premium, którym
kierował mieszkaniec powiatu oleskiego.
Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Sprawca kolizji został ukarany wysokim mandatem karnym.
Oprac. KR

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała. Fot. OSP Kępno

Kępiński Magirus częścią wystawy podczas targów Retro Motor Show

Chwalili się „Dziadkiem”
Kępiński Magirus to najstarszy wóz
strażacki Wielkopolski. Fot. OSP Kępno

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie mieli
kolejną możliwość prezentacji kępińskiego „Dziadka” – czyli zabytkowego Magirusa.
Od 3 do 6 listopada br., na zaproszenie komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, kępiński Magirus był częścią wystawy podczas targów Retro
Motor Show na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. „Dziadek” po raz kolejny zaprezentował się
jako najstarszy wóz strażacki Wielkopolski.
Oprac. KR

Kolizja drogowa na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Słoneczną w Kępnie

Peugeotem w... peugeota

Dzieci przygotowały
wspaniałe prace plastyczne
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7 listopada 2017 r. na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Słoneczną w Kępnie doszło do kolizji
drogowej. Policjanci, którzy udali
się na miejsce zdarzenia, ustalili, że
18-letnia mieszkanka gminy Kępno,
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kierująca samochodem osobowym
marki Peugeot, podczas włączania
się do ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu poruszającej się ul.
Wrocławską 41-letniej mieszkance
gminy Kępno, która również kie-

rowała się samochodem osobowym
marki Peugeot.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem karnym.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

„Jeśli jest gdzieś niebo, to właśnie tu i właśnie dziś”- tymi słowami Agnieszki Osieckiej uczniowie klas trzecich technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie rozpoczęli
swój bal połowinkowy

Połowinki klas technikum
Uroczysty półmetek odbył się 10 listopada 2017
roku w Motelu Wielkopolskim w Siemianicach. W połowinkach uczestniczyli uczniowie klas IIITE, IIITHR,
IIITGO, IIITAM wraz z wychowawcami: Anną Gawrońską, Agnieszką Trawińską, Anną Paluszek, Edytą Idzikowską oraz Beatą Wylęgą–Grygierzec. Swoją
obecnością bal uświetnili wicedyrektor Janusz Pruch-

nicki oraz kierownik szkolenia praktycznego Agnieszka
Krysiak. Wieczór stał się okazją do wspomnień pierwszych lekcji i spacerów po korytarzach dużego Zespołu
przy ulicy Sienkiewicza oraz podziękowań dla dyrekcji,
wychowawców i rodziców. Młodzież bawiła się w wyśmienitych humorach bez zastrzeżeń. Teraz pozostało
już tylko oczekiwanie na wielki bal studniówkowy. bwg

Z uwagi na oddalenie się z miejsca zdarzenia sprawczyni zatrzymano prawo jazdy

Zderzenie pod marketem
15 listopada br. na ul. Kwiatowej w Kępnie pod jednym z marketów doszło do kolizji drogowej.
Policjanci, którzy udali się na miejsce zdarzenia ustalili, że kierująca samochodem osobowym marki Opel,
26-letnia mieszkanka gminy Baranów, wykonując manewr skrętu w lewo, uszkodziła prawidłowo zaparkowany
pojazd marki Rover.

Kobieta po zaistniałym zdarzeniu oddaliła się z miejsca kolizji, nie podając swoich danych personalnych. Policjanci, dzięki zapisowi z kamer monitoringu, szybko
ustalili dane właściciela pojazdu oraz kierującej.
Z uwagi na oddalenie się z miejsca zdarzenia 26-letniej kobiecie zatrzymano prawo jazdy. Sprawa zostanie
skierowana do Sądu Rejonowego w Kępnie. Oprac. KR

Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje samorządy gminne i powiatowe w zakupie sadzonek drzew miododajnych

Dofinansują sadzenie
drzew miododajnych

Bieżący rok jest dla rolnictwa
czasem bardzo trudnym i zróżnicowanym pod względem klimatycznym. Również pszczelarstwa nie
ominęły trudności. Zdarzenia te
skłoniły do podjęcia działań na rzecz
poprawy warunków chowu i hodowli
pszczół.
Stąd właśnie decyzja Zarządu
Województwa Wielkopolskiego o
dofinansowaniu samorządów gminnych i powiatowych, które zgłoszą
się do programu, w zakupie sadzonek
drzew miododajnych przeznaczonych
do zasadzenia w pasie drogowym lub
terenach rolniczych. Zarząd podjął
taką decyzję z inicjatywy wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
pszczelarzy. Dofinansowanie będzie
wynosiło 90%, jednak nie więcej
niż 20.000 zł na gminę lub powiat.
- Często jest tak, że są nakazy posadzenia drzew w miejsca tych wyciętych ze względu na warunki środowiskowe, więc samorządy kupują
różne drzewa i je sadzą. My chcemy
zaproponować, aby skorzystać z naszej oferty i połączyć pożyteczne z

obowiązkiem. Skoro jest obowiązek
posadzenia drzew, to dlaczego nie
tych miododajnych, które perspektywicznie za ileś lat będą służyć
pszczelarzom i będą miały wpływ
na rozwój pszczelarstwa w naszym
regionie? To nowa inicjatywa, która została podjęta niedawno przeze
mnie. Zarząd Województwa już takie zasady ustalił, a samorządowcy
otrzymali informacje na ten temat –
poinformował wicemarszałek.
Nasadzenia drzew zdecydowanie
poprawią strukturę gleb i ich jakość,
a także przyczynią się do łagodzenia
negatywnych zjawisk związanych z
prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki
mikroklimatyczne przyległych pól.
Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru
owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny.
Wnioski należy składać w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do 30 listopada
br. Dotacje przekazane zostaną natomiast w roku przyszłym.
KR

Forum seniorów w Baranowie

Cel – poprawa życia seniorów
Ruszył cykl ogólnopolskich konsultacji
parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej
z seniorami. Program „Polska seniora” ma
być kompleksową odpowiedzią na wszelkie
potrzeby osób starszych w Polsce i być środkiem do poprawy życia seniorów.
Spotkanie w ramach programu odbyło się
7 listopada br. w Baranowie. Było to jedno z
czterech spotkań inauguracyjnych odbywających się w Wielkopolsce. Organizatorem wydarzenia była poseł na Sejm RP Bożena Henczyca. Tuż obok niej z seniorami z powiatu
kępińskiego i ostrzeszowskiego spotkały się
posłanki: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
i Joanna Frydrych. W forum udział wzięło
blisko 150 osób.
Wydarzenie rozpoczęło się wspaniałym
koncertem zespołu „Słupianie”. Następnie głos zabrały posłanki, które przybliżyły
licznie zebranym seniorom cele i założenia
programu. Seniorzy aktywnie włączali się
w dyskusję, zwracając uwagę posłanek na
problemy seniorów i szukając odpowiedzi
na nurtujące ich pytania. - Według badań w
2050 r. w Polsce ma być około 12.000.000 seniorów – poinformowała poseł B. Henczyca.
- Często zostajecie sami sobie, sami mieszkacie, musicie dbać o siebie, co w wielu przypadkach jest bardzo trudne. Naszą wspólną
wolą jest to, aby wreszcie pomyśleć konkretnie o seniorach, o całej polityce senioralnej.
Chcemy, żeby nasi polscy seniorzy żyli tak,

jak seniorzy chociażby w Niemczech. Chcemy rozmawiać z wami, seniorami, żebyście
to wy powiedzieli, co was boli najbardziej i
czego byście chcieli, żeby wasze życie wyglądało lepiej – stwierdziła posłanka. Właśnie
takie jest założenie programu „Polska seniora”, stworzonego przez PO. Program ten ma
się opierać na trzech filarach, które zakładają
stworzenie warunków do godnego, zdrowego i aktywnego życia dla seniorów w Polsce.
W programie zaproponowano zaprzestanie
pobierania podatku PIT od emerytury, czeki
opiekuńcze, finansujące opiekę nad seniorami dla opiekunów aktywnych zawodowo, jak
również dostęp do darmowych szczepień na
grypę. Przewiduje też m.in. rozpoczęcie badań profilaktycznych i corocznego monitorowania stanu zdrowia seniora, zniżki na leki,
rozwój telemedycyny oraz rehabilitację ustawiczną. W każdym mieście i gminie miałaby
powstać Rada Seniorów, z budżetów samorządów byłby wydzielony senioralny budżet
obywatelski, wprowadzone zostałyby także
Krajowe Karty Seniora.
Po zakończeniu dyskusji pielęgniarka
Maria Zimoch wszystkim chętnym zmierzyła poziom cukru oraz ciśnienie krwi. Seniorom wręczono też tzw. „koperty życia”.
Z kolei Jerzy Płókarz zademonstrował ideę
„przycisku życia”. Nie zabrakło również
smacznego poczęstunku.
KR
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Informacje

wiadomości
16 listopada br. w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie z
Markiem Krajewskim – czołowym przedstawicielem tzw. kryminału retro w Polsce, twórcą,
kultowej już, postaci niemieckiego policjanta Eberharda Mocka oraz polskiego – Edwarda
Popielskiego

Zgodnie z przewidywaniami,
spotkanie zgromadziło wiele osób

Spotkanie z mistrzem kryminału retro

- Nazywam się Mark Krajewski,
mam lat 51, od 20 lat piszę powieści
– rozpoczął prezentację swojej osoby
bohater spotkania, którego obecność

sycznej w roku 2007 zrezygnował z
kariery wykładowcy akademickiego)
i plany na przyszłość, ale również
uchylił rąbka tajemnicy swojego

Pisarza przywitała organizatorka spotkania, dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej Magdalena Wieczorek

w kępińskiej bibliotece przyciągnęła sporą rzeszę miłośników talentu
pisarskiego zdobywy m.in. Nagrody
Wielkiego Kalibru oraz Paszportu
„Polityki” i jednego z najchętniej tłumaczonych polskich pisarzy współczesnych.
Jego cykl, rozgrywajacych się
we Wrocławiu powieści kryminalnych z Eberhardem Mockiem w roli
głównej, zapoczątkowany powieścią
„Śmierć w Breslau” (1999), bardzo
szybko zyskał miano bestsellerowego. Czytelnicy z entuzjazmem przyjęli również kolejny cykl kryminalny Marka Krajewskiego, którego
głównym bohaterem jest komisarz
Edward Popielski, z akcją rozgrywającą się w przedwojennym Lwowie.
Podczas spotkania z czytelnikami autor nie tylko przedstawił swoją
twórczą biografię, drogę do całkowitego poświęcenia się pisarstwu (z
wykształcenia doktor filologii kla-

warsztatu pisarskiego. Opowiedział,
jak kompletuje informacje pozwalające mu wiarygodnie opisywać życie
Wrocławia i Lwowa sprzed lat. Wskazał źródła, stanowiące prawdziwe
kompendium szczegółów składających się na barwny obraz dawnych
realiów. Dzięki studiowaniu przez

pisarza ksiąg adresowych, map i planów, analizowaniu zdjęć i materiałów
prasowych, czytelnicy mogą poczuć
atmosferę przedwojennych polskich
metropolii. M. Krajewski przyznał,
że celowo używał w tytułach książek
o Eberghardzie Mocku niemieckiej
nazwy Breslau, żeby zainteresować i
sprowokować czytelników. - Do czego? Do kupienia książki, oczywiście.
To był tytuł, mówiąc krótko, stworzony w celach marketingowych. A dlaczego przeniósł się w swojej prozie z
ukochanego, rodzinnego Wrocławia
do Lwowa, osadzając w nim fabułę
książek opowiadających o Edwardzie
Popielskim? - Miałem dość niemieckiej atmosfery Wrocławia, chciałem
pisać o Polsce, ale o Polsce utraconej, której już nie mamy. Moja mama
pochodzi spod Lwowa, a więc mam
silne zwiazki z kresami południowo-wchodnimi. Był to zatem wybór poniekąd naturalny – wyjaśnił.
Pisarz prezycyjnie zaplanował
przebieg wieczoru, skrupulatnie realizując nakreślony na wstępie porządek spotkania i dbając przy tym,

aby jego wystąpienie ani przez chwilę
nie traciło waloru atrakcyjności. Nie
było mowy o nudzie czy monotonii.
Liczne anegdoty i relacje z kluczowych dla jego biografii wydarzeń –
sprawiły, że audytorium przez blisko
półtorej godziny żywo reagowało na
wystąpienie pisarza.
Krajewski barwnie opowiadał o
stworzonych przez siebie bohaterach
- Mocku i Popielskim. Niejednoznaczni, skażeni licznymi nałogami,
budzą jednak sympatię, nie tylko
swego twórcy, ale też czytelników, a
zwłaszcza czytelniczek. Wielbicielki
jego książek nie mogą jednak liczyć
na pojawienie się w jego powieści
równie wyrazistej głównej postaci
kobiecej. Pisarz rozwiewa wszelkie
nadzieje w tej kwestii – Opisałbym
taką postać w sposób niewiarygodny. Moi bohaterowie mają wiele
moich cech – przyznał autor. - To
są mężczyźni w średnim wieku. Ja
wiem, jakie niepokoje targają takimi
mężczyznami, jakie mają rozterki,
o czym myślą, czego pragną, jakie
mają fobie. Wiem. W związku z tym
mogę wiernie przedstawić taką postać - wyjaśniał. - Nie jestem w stanie
wczuć się w postać kobiety, myślę, że
przedstawiłbym taką postać w spo-

sób kiepski, stereotypowy.
Uczestnicy spotkania uzyskali możliwość osobistego zaspytania
autora o szczegóły jego pracy, ale
też nurtujące ich aspekty opisanego
przez niego świata. Wykazali się przy
tym świetną znajomością książek
M. Krajewskiego, który nie szczędził im słów uznania. Podkreślał, jak
dużą satysfakcję sprawia mu kontakt
z wiernymi czytelnikami, których
uznaje za swoich przyjaciół.
Organizatorzy zadbali o dodatkową atrakcję. Pisarz wręczył
nagrodę-niespodziankę ufundowaną
przez kępińską bibliotekę czytelnikowi, którgo nazwisko włąsnoręcznie
wylosował z puli losów-wejściówek.
Tradycją spokań autorskich jest
możliwość zdobycia odręcznego podpisu piasarza we własnym egzemplarzu ulubionej książki i bardzo wielu
czytelników skorzystało z tej możliwości.
Był to ostatni punkt porządku
spotkania, precyzyjnie zrealizowanego przez jego bohatera.
Za tydzień na łamach „Tygodnika
Kępińskiego” opublikowany zostanie
wywiad z M. Krajewskim. Już dzisiaj
zapraszamy do lektury.
bem

Długa kolejka czytelników z egzemplarzami książek
pisarza cierpliwie oczekiwała na jego podpis

18 listopada w kępińskim kinie „Sokolnia” odbyło się ósme spotkanie z cyklu „Na styku
Kultur, Religii i Czasów”, organizowane przez stowarzyszenie „Socjum Kępno i Okolice”

Promują dobrą literaturę
Paczka z książkami i audiobookami trafiła do kępińskiej Powiatowej Biblioteka Publicznej w ramach akcji „Paczka literacka”.

O ewangelickim dziedzictwie regionu
W tym roku stowarzyszenie
wspólnie z parafią ewangelicko-augsburską w Kępnie zaprosiło na spotkanie poświęcone 500-leciu reformacji.
Całość rozpoczął seans filmu „Luter”, po którym wygłoszone zostały
trzy prelekcje. Monika Cieślar przybliżyła historię parafii ewangelicko-augsburskiej w Kępnie. Prelekcję
zatytułowaną „Ewangelickie dziedzictwo Ziemi Kępińskiej” zaprezentował
Dominik Makosch. Na zakończenie
zaś zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce ks. bp
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prof. Marcin Hintz wygłosił prelekcję
pod tytułem „Reformacja jako wydarzenie kościelne i społeczne”.
Coroczne spotkania „Na stylu
Kultur, Religii i Czasów” to już lokalna tradycja. Członkowie stowarzyszenia „Socjum Kępno i Okolice”
już od ośmiu lat organizują wydarzenia, podczas których przywołany
jest duch dawnego wielokulturowego
Kępna, zamieszkiwanego przed II
wojną światową przez osoby wyznania mojżeszowego, ewangelików i
katolików. Ich celem jest przybliżanie
mieszkańcom faktów, postaci i zda-

rzeń związanych z Ziemią Kępińską,
jej historią, religią, obyczajami czy
architekturą. Prelekcje i wykłady
tradycyjnie wzbogacane są częścią
artystyczną. W tym roku kępnianie
zaproszeni zostali na seans filmowy.
W latach poprzednich do Kępna zapraszani byli m.in. grający muzykę
żydowską zespół „Hagada”, czołowy
bard muzyki romskiej Józef Merstein
Jochymczyk czy zespół „Zelowskie
Dzwonki” z parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie.
Inicjatywa wpierana jest finansowo przez Gminę Kępno.
bem
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Biblioteka Powiatowa w Kępnie wzięła udział w akcji Wydawnictwa Agora i Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego pt.
„Paczka literacka”, w ramach której do 1200 bibliotek w całej Polsce
trafiły bezpłatnie paczki zawierające 21 książek oraz dwa audiobooki.
Wszystkie książki zostaną wpisane
do katalogu biblioteki i będzie je
można wypożyczyć.
24 października 2017 roku w bibliotece odbyły się warsztaty promujące czytelnictwo z wykorzystaniem
zawartości paczki literackiej. Czytelnicy po zapoznaniu się z przysłanymi
pozycjami mieli za zadanie zachęcić
pozostałych uczestników do wypożyczenia właśnie tej książki. Wśród
polecanych pozycji znalazły się m.in.
„Zapraszamy do Trójki” E. Winnickiej i C. Łazarkiewicz, „Powrót do
Sulejówka” W. Kalicki, „Zdrowy
apetyt” A. Jelonek, D. Frontczak,

„Powstanie Warszawskie. Rozpoznani” I. Michalewicz, M. Piwowarczuk.
Następnym zadaniem czytelników było stworzenie haseł, które
zachęcałyby innych do czytania. Na
końcu, wykorzystując w tym celu
kostki obrazkowe, uczestnicy napisali wspólnie opowiadanie. Końcowy
efekt bardzo spodobał się wszystkim
biorącym udział w zabawie.
Uczestnicy zajęć wyrazili chęć
spotykania się na podobnych zajęciach raz w miesiącu. Istnieje zatem
szansa na stworzenie stałej grupy
osób zainteresowanych literaturą.
Grupa przyjęła nazwę „Dyskusyjny
Klub Dobrej Literatury”.
Wszystkie osoby zainteresowane
tematem i chcące dołączyć do nowo
powstałego klubu, mogą przyjść do
Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Kępnie (ul. Sienkiewicza 26A) i zapisać się na listę uczestników.
Oprac. bem

Gmina

region
ECHO RYCHTALA
listopad 2017, nr 47 (814)

GONIEC PERZOWSKI
listopad 2017, nr 43 (798)
W poniedziałkowe przedpołudnie, 20 listopada br., w Oddziale Przedszkolno-Żłobkowym w Perzowie miała miejsce kolejna
odsłona akcji „Bajka na dobry początek tygodnia”

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości w Wielkim Buczku

Czytają przedszkolakom

„Żeby Polska była Polską”
Listopad to wyjątkowy miesiąc.
Miesiąc, w którym nasze myśli przywołują sylwetki tych, którzy odeszli.
W listopadzie jest też taki dzień, w którym szczególnie wspominamy tych, co
oddali życie za wolność ojczyzny.
Uroczyste obchody Dnia Niepodległości w Wielkim Buczku rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny,

odprawiona przez ks. kan. Krystiana
Kowalskiego, proboszcza tamtejszej
parafii. Patriotyczny wystrój, jak również wzruszające słowa skierowane do
wiernych podczas homilii, podkreśliły
znaczenie tak ważnych dla ojczyzny
wydarzeń.
Po eucharystii uczniowie starszych klas miejscowej szkoły przed-

W ramach prowdzonej w gminie
Perzów akcji czytelniczej grupę maluchów odwiedziła dyrektor Biblioteki Publicznej w Perzowie Natalia
Kowalczyk. Do czytania bajki zaproszono wójt Danutę Froń.
Pani wójt przedstawiła dzieciom
wiersz Marii Konopnickiej „Parasol”.

Przedszkolaki chętnie wysłuchały
krótkiej historyjki nawiązującej do
warunków pogodowych panujących
za oknem. Kolejnym etapem spotkania był minikonkurs na najpiękniej
pokolorowany obrazek, który oceniła
D. Froń, nagradzając każdego malucha słodkim łakociem. Oprac. bem

stawili piękny montaż słowno-muzyczny pod hasłem: „Żeby Polska była
Polską”. Wędrówce po kartach historii
towarzyszył wspólny śpiew pieśni patriotycznych. Taka dawka wzruszeń,
jaka rozpoczęła świętowanie Dnia
Niepodległości, wzmocniła patriotyzm, wiarę, nadzieję i pamięć.
R. M.
Przedszkolakom
czytała wójt D. Froń

Turniej Halowej Piłki Nożnej „Orlików” oraz Turniej Dwójek Siatkarskich

Zawodnicy Klubu Karate „Kaminari” Perzów wywalczyli
7 medali podczas VII Międzynarodowego Turnieju Karate
„Puchar Gór Opawskich” w Prudniku

Czynny wypoczynek po nauce i pracy
9 listopada br. najmłodsi piłkarze
w wieku od 8 do 10 lat rozegrali Turniej Halowej Piłki Nożnej. Rychtalska hala zapełniła się zawodnikami,
którzy jeszcze niedawno uczestniczyli w rozgrywkach III Ligi Okręgowej Orlika, w grupie 5. Cztery drużyny rywalizowały systemem „każdy z
każdym”. Po zaciętych meczach najlepszym okazał się zespół z Trzcinicy
(Mikołaj Fusek, Tomek Zimoch,
Mikołaj Balcerzak, Dawid Durka,
Kacper Kuboszek, Mikołaj Mańka, Hubert Grzelak, Jakub Okaj,
Jakub Parzonka i Tomek Parlich),
który zaliczył na swoim koncie dwa
zwycięstwa i jeden remis. Wiceliderem rozgrywek został GKS Rychtal
2 (Kacper Namyślak, Dominik
Piontek, Filip Rogaliński, Kacper Szczepaniak, Nataniel Świerczyński, Oliwier Sikora, Mateusz
Włodarczyk, Oliwier Gabor, Alan
Świerczyński i Gracjan Dłubak).
Królem strzelców został M. Fusek,

który strzelił łącznie pięć bramek.
- Wszyscy zawodnicy walczyli zacięcie o każdy skrawek boiska. Pod
okiem trenerów realizowali taktyki,
które zapewne wykorzystane zostaną w rundzie wiosennej rozgrywek
ligowych – podkreślili animatorzy
Piotr Nasiadek i Mirosław Szydlik.
Na zakończenie mamy zawodników
wręczyły zwycięzcom dyplomy i medale. Sędziami spotkań byli Dawid
Mieseler i Łukasz Balcer.
Dziesięć dni później, 19 listopada
br., animatorzy imprez rekreacyjno-sportowych w gminie Rychtal, P. Nasiadek i M. Szydlik, przeprowadzili
kolejne przedsięwzięcie – Turniej
Dwójek Siatkarskich. - Jak się okazało, siatkarze wiedzą, że czynny
wypoczynek rzutuje w dużym stopniu na jakość nauki i pracy, którą
podejmujemy na co dzień. Dlatego
odzew na zaproszenie animatorów
był natychmiastowy – mówią organizatorzy. W wyniku rozegranych

spotkań wyłoniono zespoły, które
osiągnęły najlepsze rezultaty: 1. miejsce wywalczyli Oskar Furmański i
Krystian Uruski, tuż za nimi uplasowały się Zuzanna Janik i Agnieszka
Wodnik, a 3. miejsce zajęli Jakub
Kałus i Tobiasz Pisula oraz Ola Janik i Kamil Derkacz. Na zakończenie wręczono medale. Sędzią spotkań
był P. Nasiadek.
- Już dziś zapraszamy na Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej,
który rozpocznie się 2 grudnia br., o
godz. 16.00, w hali sportowej w Rychtalu. W turnieju może uczestniczyć
młodzież i dorośli. Zespoły 5-osobowe (plus 3 osoby rezerwowe) można
zgłaszać na facebooku animatorów
lub telefonicznie do 30 listopada br.
do godz. 18.00. Dla najlepszych drużyn przewidziano dyplomy i medale.
Serdecznie zapraszamy, liczba przyjęć zespołów ograniczona – bądźcie
z nami – zachęcają P. Nasiadek i M.
Szydlik. 		
Oprac. KR

Karatecy wrócili z medalami
W zawodach, które odbyły się 11
listopada 2017 r., wzięło udział ponad
250 zawodników z Czech, Słowacji,
Ukrainy i Polski.
14-osobowa ekipa z Perzowa
(Zofia Moś, Maciej Poślod, Krzysztof Oziembłowski, Dawid Olejnik,

Natalia Chlewicka, Cyprian Jarczak, Zuzanna Kulawik, Natalia
Chudziak, Hubert Kokot, Anna
Kula, Kacper Gnitecki, Hubert
Kozica, Jakub Poślod, Justyna Wyrwas) wywalczyła 7 medali - 3 złote,
2 srebrne i 2 brązowe. Oprac. bem

Pierwsze miejsca zdobyli:
Anna Kula - kumite ind. + 36 kg
Natalia Chlewicka – kumite ind. + 30 kg
Cyprian Jarczak – kumite ind. + 45 kg
Drugie miejsca zdobyli:
Zofia Moś – kumite ind. +30 kg
Maciej Poślod – kumite ind. - 45 kg
Trzecie miejsca zdobyli:
Natalia Chudziak – kumite ind. fantom
Krzysztof Oziembłowski – kumite ind. + 57 kg
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Region

gmina
wieści znad pomianki
listopad 2017, nr 47 (847)
Dzieci z Kuźnicy Słupskiej ne kryły radości podczas otwarcia wyczekiwanego przez
nich placu zabaw

Kolejny plac zabaw w gminie
Uroczyte otwarcie nowej inwestycji dedykowanej najmłoszym
mieszkańcom miejscowości odbyło
sie we wtorek, 7 listopada. Plac zabaw wyposażony został w zróżnico-

wane urządzenia rekreacyjne i zabawowe.
W uroczystości, wspólnie z małymi użytkownikami urządzeń służących zabawie, wzięli udział przed-

Dzieci nie kryły radości
z nowego placu zabaw

stawiciele samorzadu gminnego:
wójt gminy Łęka Opatowska Adam
Kopis, skarbnik Alina Brząkała, sekretarz Małgorzata Gąszczak, radny Piotr Jeziorny i sołtys wsi Krystyna Staloch. Oficjalnego otwarcia
dokonał włodarz gminy – Cieszę się
bardzo i jestem niezmiernie dumny z
faktu, iż kolejny plac zabaw powstał
właśnie w tej miejscowości – mówił
A. Kopis. - Uśmiech na twarzach
dzieci w ten dzień jest najlepszym
podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych w jego powstanie.
Jestem pewien, że powstały plac zabaw przynosi dzieciom wiele radości
- podkreślił wójt.
Inwestcycja została sfinansowana ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnica
Słupska.
Oprac. bem

7 listopada br. w Łęce Opatowskiej odbyły się Mistrzostwa Gminy w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców w ramach XIX Igrzysk Dzieci

Gminne zmagania w unihokeja
W zawodach wzięły udział
wszystkie szkoły z terenu gminy.
Rozgrywki odbywały się systemem
„każdy z każdym”, który
wyłonił najlepsze drużyny w każ-

W zawodach rywalizowały reprezentacje
wszystkich szkół z terenu gminy

12

dej kategorii. Oprócz klasyfikacji
drużynowej, nagrodzono również
najlepszych strzelców i bramkarzy:
Wiktoria Błażejewska (Łęka Opatowska) - najlepsza bramkarka, Nikola Janus (Łęka Opatowska) - najskuteczniejsza zawodniczka, Hubert
Konieczny (Trzebień) - najlepszy
bramkarz, Bartosz Idziak (Łęka
Opatowska) - najskuteczniejszy zawodnik, Michał Lubojański (Trzebień) - najskuteczniejszy zawodnik.
Dodatkowo podczas podsumowania
rozgrywek Marcel Stanikowski z
Siemianic został wyróżniony za zachowanie fair-play.
Oprac. bem

Uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Trzebieniu przyłączyli się do akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”

Moc śniadania

Już od siedmiu lat, 8 listopada
to dzień, w którym uczniowie w całej Polsce przygotowują w klasach
wspólne śniadanie w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia
i Gotowania. W tym roku w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w
Trzebieniu uczniowie z klas I-III również włączyli się do akcji edukacyjnej
„Śniadanie daje moc”.
Dzięki zaangażowaniu rodziców,
którzy wyposażyli swoje pociechy

6 listopada br. w Łęce Opatowskiej odbyły się eliminacje gminne do turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”

Powalczą

o Puchar Tymbarku
W turnieju wzięły udział drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Siemianic, Łęki Opatowskiej i
Opatowa. Zawody odbywały się systemem „każdy z każdym”.
Pierwsze miejsce i awans do etapu powiatowego turnieju wywalczy-

Najskuteczniejsza zawodniczka
- N. Janus i najlepsza bramkarka zawodów
- W. Błażejewska

Końcowa klasyfikacja
turnieju
Dziewczęta:
1 - SP Łęka Opatowska
2 - SP Siemianice
3 - SP Opatów
4 - SP Trzebień
Chłopcy:
1 - SP Trzebień
2 - SP Łęka Opatowska
3 - SP Siemianice
4 - SP Opatów
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w odpowiednie produkty, uczniowie
wykonali w klasach pyszne i zdrowe
kanapki. Dzieci mogły zaprezentować nie tylko umiejętności kulinarne,
ale i artystyczne. Pomysłowe i kolorowe kanapki zostały zjedzone z wielkim apetytem. Wspólnie przygotowany i spożyty posiłek połączony był z
przypomnieniem 12. zasad zdrowego
odżywiania i ważnej roli śniadania w
diecie zwłaszcza małego człowieka.
Oprac. bem

ła drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Łęce Opatowskiej. Na drugim
miejscu uplasowała się reprezentacja
Szkoły Podstawowej w Siemianicach,
a na najniższym stopniu podium znalazła się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Opatowie.
Oprac. bem

Zawody odbywały się systemem
„każdy z każdym”
Do etapu powiatowego zakwalifikowali
się młodzi piłkarze z Łęki Opatowskiej

Region

gmina
Gmina Trzcinica otrzymała blisko milion złotych na przebudowę wraz z rozbudową przedszkola w Laskach

G£OS TRZCINICY
listopad 2017, nr 47 (1011)
7 listopada br. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy zawitał Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa

Teatralna edukacja w bibliotece

Umowa na przedszkole
podpisana

Spektakl pn. ,,Na końcu świata… Przygody Misia i Kacpra pirata”
obejrzeli uczniowie z klas I-III Szko-

ły Podstawowej w Trzcinicy wraz z
nauczycielkami. Wszystkich przybyłych serdecznie powitała dyrektor

Spektakl teatru „Maska”
zachwycił małych widzów

trzcinickiej książnicy Renata Gość.
Zaprosiła wszystkich na przedstawienie opowiadające o niezwykłej sile
przyjaźni małego pirata Kacpra i jego
pluszowego misia Pluszobrodego.
Po spektaklu, który zrobił na małych widzach olbrzymie wrażenie,
aktorzy zostali nagrodzeni oklaskami
oraz kwiatkami. Dzieci po raz kolejny mogły podziwiać wspaniałą grę
aktorską oraz wiele się nauczyć. Tym
razem dowidziały się, jak wielką moc
ma prawdziwą przyjaźń, a także, że
czasem wymaga ona poświęceń.
Przedstawienie teatralne w Trzcinicy odbyło się w ramach programu
„Partnerstwo dla książki” i zostało
dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Oprac. bem

11 listopada br. członkowie klubu Sparta Laski dokonali podsumowania sezonu sportowego

Sparta Laski podsumowała sezon

Sparta Laski to klub, który funkcjonuje od 2007 roku. Początkowo
główną dyscypliną sportu uprawianą w klubie była piłka siatkowa. Z
czasem członkowie Sparty zaczęli
uczestniczyć w różnorodnych biegach, odnosząc przy tym liczne sukcesy.

Na spotkaniu podsumowującym
obecni byli członkowie klubu wraz
z prezesem Mirosławem Skórą. W
podsumowaniu wziął również udział
wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który pogratulował osiągnięć
i podziękował za współpracę. Wójt
omówił także możliwości finanso-

wania działań sportowych z różnych
źródeł.
W trakcie spotkania wyświetlona
została przygotowana przez Łukasza
Grycmana prezentacja multimedialna, przedstawiająca osiągnięcia klubu.
Oprac. bem

31 października 2017 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Poznaniu zawarta
została umowa w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału
ludzkiego”, Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1.
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Umowę zawarto pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez
zastępcę dyrektora Departamentu
Wdrażania Programu Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Agnieszkę Juskowiak a gminą
Trzcinica, reprezentowaną przez wójta Grzegorza Hadzika, przy kontr-

asygnacie skarbnika gminy Grzegorza Baraniaka.
W konkursie złożono 30 wniosków, dofinansowanie otrzymały 23
projekty. Gmina Trzcinica otrzymała
dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową przedszkola w
miejscowości Laski”. Wartość całkowita projektu to 2.344.074,29 złotych,
natomiast dofinansowanie z budżetu
środków europejskich to 999.957,19
złotych, przy czym maksymalnie
można było wnioskować o 1.000.000
złotych.
W chwili obecnej przygotowywany jest przetarg, po jego rozstrzygnięciu rozpoczną się prace budowlane, a następnie wyposażeniowe,
których zakończenie planowane jest
do końca czerwca 2019 roku.
Oprac. bem

Niełatwe zadanie wykonania jak najpiękniejszego jesiennego bukietu postawione został przez przedszkolakami
w Trzcinicy

Jesienne inspiracje
Czternaścioro
przedszkolaków
wzięło udział w w piątej edycji gminnego konkursu plastyczno-technicznego pod hasłem „Dary jesieni, a wyobraźnia dziecka”, który odbył się w
przedszkolu w Trzcinicy 3 listopada br.
W tym roku dzieci zmierzyły
się z zadaniem wykonania bukietu,
a konkurs przeprowadzony został w
formie warsztatów. Nauczyciel prowadzący zademonstrował, w jaki
sposób tworzy się kompozycje, opowiedział dzieciom o przygotowanych
roślinach i technice pracy, po czym
zaprosił do działania. Uczestnicy
dowolnie dobierali wysuszone wcześniej rośliny i układali je w gąbce.
Dla wychowawców była to wspaniała okazja do zaobserwowania
zachowań swoich podopiecznych, a
te były wzorowe. Dzieci pomagały
sobie, doradzały, przynosiły kwiaty

i wspólnie sprzątały. Atmosfera pozwoliła całkowicie oddać się działaniom i stworzyć własne kompozycje,
które po skończeniu każdy uczestnik
ustawił na wyznaczonym miejscu. W
ten sposób powstała niepowtarzalna
wystawa.
Prace dzieci oceniała komisja w
składzie: Ewa Hetmańczyk – wicedyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy,
Danuta Wieczorek – nauczycielka
Zespołu Szkół w Laskach i Zofia
Kwaśniak – pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy. Nagrody i dyplomy
wręczył uczestnikom wójt gminy
Grzegorz Hadzik. O tym jak trudno
było wybrać najlepsze prace świadczyć może liczba miejsc przyznanych
ex aequo. Stroną organizacyjną konkursu zajęła się nauczycielka Aneta
Jędryca.		
Oprac. bem
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Region

gmina
kurier baranowa
listopad 2017, nr 47 (1041)
L sesja Rady Gminy Baranów

Radni odrzucili skargę na przewodniczącego

17 listopada br. odbyła się L sesja Rady Gminy Baranów. Radni
podjęli wszystkie przygotowane pod
głosowanie uchwały. Najważniejszą
z nich było rozpatrzenie skargi na
działalność przewodniczącego Rady
Gminy. Zadecydowano także m.in.
o zmianach w budżecie gminy na
2017 r. oraz Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Baranów na lata
2017-2022.
Skarga na działalność przewodniczącego została złożona przez
radnych opozycyjnych. Dotyczy
ona sprostowania wystosowanego
13 marca br. przez przewodniczącego
Mariana Kremera, skierowanego
do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, w
sprawie spotkania przewodniczącego Rady Gminy oraz wójt Bogumiły
Lewandowskiej-Siwek z dyrektor
Kuratorium Oświaty w Kaliszu Vio-

lettą Słupianek. Kością niezgody
stało się tu m.in. sformułowanie, że
podczas spotkania „wójt przedstawi-

ro na sesji w późniejszym terminie.
Zdaniem skarżących radnych, przewodniczący w sprostowaniu przyznał

VII Międzyszkolny Turniej Warcabowy w ZSS w Słupi

Warcabowe rozgrywki

15 listopada br. w Zespole Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
odbył się VII Międzyszkolny Turniej
Warcabowy pod Patronatem Starosty
Kępińskiego. Tegoroczne rozgrywki
cieszyły się jak zwykle dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział
22 uczniów ze szkół specjalnych w:
Borzęciczkach, Jarocinie, Ostrowie
Wielkopolskim, Kaliszu, Pleszewie
oraz Słupi pod Kępnem.
Puchar Starosty Kępińskiego
dla najlepszej drużyny wywalczyli

reprezentant Jarocina Mariusz Sura,
drugie miejsce zajął Sławomir Idkowiak z Borzęciczek, a trzecie – Dawid Ruzik ze Słupi pod Kępnem.
Zwycięzcy otrzymali medale oraz
nagrody z rąk dyrektor Beaty Lebek.
Pozostali uczestnicy obdarowani zostali drobnymi upominkami, a wszyscy skorzystali z przygotowanego
posiłku.
Udział w tego typu konkursach
działa motywująco na uczniów, pozwala znacznie wyrównać ich szanse

Zwycięzcy otrzymali
atrakcyjne nagrody

Skarga na działalność przewodniczącego
została złożona przez radnych opozycyjnych

ła projekt sieci szkół i obwodów na
terenie gminy Baranów”, kiedy to
projekt ten miał być przyjęty dopie-

Dziewięcioma głosami „za” radni uznali
skargę na przewodniczącego za bezzasadną

się tylko do jednego błędu, będącego
dowodem na zasadność skargi, nie
sprostował natomiast „pozostałej
zakłamanej części pisma dotyczącej
słów kuratora oświaty”. - Dopiero
w czasie XXXVIII nadzwyczajnej
sesji Rady Gminy Baranów, została
podjęta uchwała w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju, co jest dowodem na zasadność skargi grupy
radnych Poprzez sporządzone wyżej
wymienione pismo, przewodniczący niezgodnie z prawdą przedstawił
sytuację dotyczącą gminy Baranów
(...) – przytoczyła uzasadnienie skargi radna Hanna Urbańska.
Dziewięcioma głosami „za” radni
uznali jednak skargę za bezzasadną. KR

Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Baranów

uczniowie ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach. Po zaciętej i bardzo
wyrównanej walce indywidualnej
wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach. Najlepszymi graczami w
kategorii szkół podstawowych zostali: Dominik Róg ze Słupi pod Kępnem, Łukasz Skokowski z Jarocina i
Dominik Nowakowski ze Słupi pod
Kępnem. W grupie gimnazjalistów
oraz uczniów klasy VII zwyciężył

edukacyjne. Możliwość odniesienia
sukcesu wpływa na podniesienie
poczucia własnej wartości, zarówno
wśród rówieśników, jak i w środowisku lokalnym.
Podobnie jak w latach poprzednich, imprezę przygotowali nauczyciele ZSS: Bożena Pajkert, Leszek
Żołędziewski oraz Andżelika Dudzic. Wsparcie finansowe w organizacji turnieju zapewnił starosta Witold Jankowski.
Oprac. KR

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Powstała kolejna droga w Baranowie Zostali wyposażeni

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie
ze środków Województwa Wielkopolskiego

Gmina Baranów, jak co roku,
przeprowadziła przebudowę dróg
gminnych stanowiących dojazd do
gruntów rolnych, na których nawierzchnię gruntową zastąpiono
nawierzchnią bitumiczną lub z kruszywa łamanego. W bieżącym roku
przebudowana została droga gminna
nr 852 535 w Baranowie na długości
0,6 km. Łączna wartość wykonanych
robót wyniosła 1.229.577,48 zł. Na realizację wymienionego zadania Gmina Baranów uzyskała dofinansowanie
ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 77.500,00 zł.
Oprac. KR

w nowoczesny sprzęt

Nietrzeźwy 43-latek z gminy Baranów jechał koparką. Został zatrzymany przez patrol policji

Z promilami prowadził koparkę

Policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
ujawnili kierowcę koparki, który
prowadził swój pojazd po spożyciu
alkoholu.
- Policjanci wracali właśnie z
jednej ze szkół, gdzie prowadzili
„pogadanki”. W pewnym momencie
zauważyli kierowcę koparki, który
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na drodze wykonywał niezrozumiałe dla funkcjonariuszy manewry.
Zatrzymali więc kierowcę koparki. Podczas rozmowy zauważyli, że
mężczyzna jest zdenerwowany, wyczuwalna jest także woń alkoholu –
poinformowała oficer prasowa KPP
Kępno st. sierż. Anna Lubojańska.
Badania potwierdziły przypuszczenia funkcjonariuszy – kierowca w

wydychanym powietrzu miał ćwierć
promila alkoholu.
Na miejsce wezwano patrol Wydziału Ruchu Drogowego, który wykonał czynności związane z kontrolą
policyjną. Mężczyzna na najbliższe
miesiące straci uprawnienia do kierowania. Czeka go także kara grzywny.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 23 listopada 2017

ZSS reprezentowała wicedyrektor
placówki Alicja Zimoch

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi
pod Kępnem znalazł się w gronie 150
szkół województwa wielkopolskiego
objętych programem „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. W ramach
projektu szkoła otrzyma bezpłatne
zajęcia i zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt, np. tablety.

Patronat nad projektem objęła
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska.
Na konferencji w Poznaniu Zespół
Szkół Specjalnych reprezentowała
wicedyrektor placówki Alicja Zimoch.
Oprac. KR

Gmina

region
Remont w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
listopad 2017, nr 47 (1121)

Szkoła jak malowana

Nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Taborze Wielkim

Autorami dzieła są Maciej i
Katarzyna Kot z Dąbrowy Górniczej

OSP Tabor Wielki doczekała się
wymarzonego samochodu
Od minionej soboty OSP Tabor
Wielki już oficjalnie posiada nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy. Uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu zgromadziło wielu gości i
mieszkańców Taboru Wielkiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Michał Błażejewski, przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego

i wieloletni komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie Stanisław Baliński, prezes honorowy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie Eugeniusz
Grzesiak, Adam Kwiatek z komendy PSP w Kępnie i komendant gminny Roman Dębski. Na czele delegacji samorządowej stał wójt Roman
Wojtysiak w towarzystwie zastępcy
wójta Roberta Kieruzala.
Ochotnicza Straż Pożarna w

Strażacy z OSP Tabor Wielki mogą poszczycić się nowym
wspaniałym samochodem ratowniczo-gaśniczym

Taborze Wielkim corocznie bierze
udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz aktywnie uczestniczy w
niesieniu pomocy podczas zdarzeń.
Jednak z uwagi na brak samochodu
ratowniczo-gaśniczego trzeba było
angażować prywatne auta. Stary, wysłużony samochód został zbyty wiele
lat temu, głównie z powodu dużych
kosztów zużycia paliwa. Kilka lat
temu dojrzał pomysł zakupu nowego
samochodu. Ale kolejka oczekujących na nowe pojazdy dla jednostek
OSP nie należy do krótkich. Inna
sprawa to koszty. Jak podkreślił
prezes OSP Tabor Wielki Jan Trojak: - Wójt bardzo sprzyjał naszemu
przedsięwzięciu i w tej sprawie wyjeżdżał do ZOW ZOSP w Poznaniu.
Można dziś powiedzieć, że było warto. Samochód kosztował 212.900 zł,
z czego 102.900 zł było wkładem
Gminy Bralin. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
dofinansował zakup kwotą 100.000
zł, a OSP w Taborze Wielkim 10.000 zł. Poświęcenia samochodu
dokonał proboszcz parafii w Turkowych ks. Ryszard Zieliński.
Grzegorz Banaszak

Przez kilka dni października popołudniami w szkole pojawiała się
nieznajoma para. Pani i pan. Kiedy
uczniowie wychodzili, oni wchodzili
do budynku, niosąc puszki z farbami
i tajemniczo się uśmiechając. - Pewnie to rodzice, którzy malują jakąś
klasę – myślał niejeden. Wszystko
wyjaśniło się dopiero w pewien poniedziałkowy poranek, gdy wielu ze
zdumieniem zobaczyło, że ściany
korytarza na pierwszym piętrze w
budynku nr 1 bralińskiej podstawówki zdobi piękny krajobraz. Składają
się na niego drzewa, trzciny, trawy,
kwiaty, owoce, ukazane na tle jasnego
nieba i błękitnej wody. Są też postacie
sympatycznego misia – Kubusia.
Okazało się, że osobą, dzięki której szkoła stała się bardziej kolorowa,
jest Maciej Kot, artysta pochodzący
z Dąbrowy Górniczej. Pomagała mu
żona, Katarzyna. W 2000 r. M. Kot

włączył się do programu „Motylkowe
Szpitale” Fundacji „Porozumienie
bez Barier”, upiększając około 200
oddziałów dziecięcych szpitali w całej Polsce.
Dyrektor Adam Pruban stwierdził, że trudno ocenić koszt włożonej
przez wykonawców pracy, biorąc pod
uwagę chociażby jej wartość artystyczną. Całe przedsięwzięcie sfinansowała Grupa Maspex – koncern spożywczy z Wadowic, będący jednym z
największych producentów żywności
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Podczas apelu szkolnego poświęconego Janowi Pawłowi II uczniowie podziękowali państwu K. i M.
Kotom za ich pracę. Brawa zdawały
się nie mieć końca. Ponoć kiedy w
szkole robi się zupełnie cicho, słychać
je jeszcze dziś...
Jacek Kuropka
Ściany zdobi piękny krajobraz
i bajkowe postacie

Akcja „Misie Ratownisie” w Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej

Dzieci oddawały swoje pluszaki

Przez miesiąc w Zespole Szkół
im. Ks. Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej
trwała akcja pn. „Misie Ratownisie”,
polegająca na dobrowolnym oddawa-

Uczniowie bardzo chętnie oddawali
swoje pluszaki dla innych dzieci

niu pluszaków.
„Misie Ratownisie” przekazywane są przez strażaków dzieciom poszkodowanym w wypadkach oraz innych zdarzeniach losowych. Pluszaki

spełniają rolę „przytulacza” i „pocieszacza”, który ma odwrócić uwagę od
bólu, cierpienia, widoku najbliższych
rannych i poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych. Pluszaki w tym
momencie pełnią rolę apteczki pierwszej pomocy psychologicznej, która
jest bardzo ważna w tych trudnych
dla dzieci chwilach.
Uczniowie szkoły w Nowej Wsi
Książęcej bardzo chętnie oddawali
swoje przytulanki dla innych dzieci.
Wykazali się wielkim sercem, za co
bardzo im dziękujemy.
Wszystkie misie przekazane
przez naszych uczniów staną się „ratownikami” i będą wręczane przez
strażaków z okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie – dzieciom poszkodowanym w różnych zdarzeniach.
Elżbieta Kuropka

Kolarze z UKS Sport Bralin rywalizowali w Kluczewsku w
ramach II serii Orlen Pucharu Polski

Kolejne świetne wyniki
kolarzy z UKS Sport Bralin
Coraz głośniej o młodych kolarzach z UKS Sport Bralin. Tym razem rywalizowali w Kluczewsku w
ramach II serii Orlen Pucharu Polski.
Doskonale w swojej kategorii spisał się Tomek Czapczyński, który
zajął drugie miejsce. Wśród juniorek
młodszych na dystansie 10,8 km Mi-

lena Drelak minęła linię mety jako
trzecia, a Weronika Przewdzięk była
dziesiąta. Z kolei Maja Drelak na dystansie 16,2 km w kategorii kobiety
orliczki zajęła ósme miejsce. Prawdziwego pecha miał Karol Przewdzięk,
jednak nasz junior, pomimo defektu,
zajął siódme miejsce.
UG Bralin
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia
w 1,
redakcji
w godz.
9.00-16.00
lub tel.7829285
62 / 78 292 84
63–600 drobne
Kêpno,przyjmujemy
ul. Pocztowa
tel. (062)
7829284,
fax (062)
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam mieszkanie 62 m2, trzypokojowe
- Kępno, Os. Kopa. Tel. 698 290 108.
(TK 446/11/17)
Sprzedam myjnię samochodową 500 kw
budynek plus 20 arów działka. Namysłów
ul. Oleśnicka 10. Cena 470 tys. Tel. kontaktowy 733 612 026.
(TK 442/11/17)
Sprzedam działkę 10 arów - Chojęcin.
Tel. 784 745 035.
(TK 444/11/17)
Sprzedam nowy budynek mieszkalny Osiedle Leśne TURZE. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601 754 985.
(TK 445/11/17)

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

Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, po remoncie
w domku jednorodzinnym - Grębanin Kolonia II. Tel. 695 925 200. (TK 436/11/17)
Do wynajęcia mieszkanie 52 m2, dwupokojowe - Kępno, Wiosny Ludów. Cena 1.100 zł +
opłaty, kaucja. Tel. 695 561 281.
(TK 431/11/17)

Sprzedam udziały w nieruchomości w
Kępnie. Tel. 600 874 023.
(TK 427/11/17)

Do wynajęcia mieszkanie 73 m w centrum
Kępna, od 1.01.2018 r. Tel. 733 440 602.
(TK 433/11/17)

Sprzedam kawalerkę - Kępno, Murator.
Tel. 504 998 500.
(TK 428/11/17)

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)

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

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
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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)

OGŁOSZENIE

O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu
11.12.2017 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy ul. Al.Marcinkowskiego 10 w sali nr 6 odbędzie
się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/6 we własności niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużnika: DOROTA STANISŁAWA FERDYNUS
położonej: 63-640 Bralin, Bralin, Bralin,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1E/00014626/7]
Przedmiotem licytacji jest prawo własności niewydzielonego
udziału wynoszącego 1/6 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz
budynkiem gospodarczym parterowym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Bralinie przy ulicy Wrocławskiej 83, gmina Bralin.
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów i budynków numerem 252 o powierzchni łącznej 1700 m2 o
regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta . Nieruchomość jest
ogrodzona częściowo płotem z płyt betonowych ażurowych (front oraz
bok), częściowo płotem z siatki metalowej (bok i tył). Teren niezabudowany jest zagospodarowany zielenią (trawnik, drzewka, ogródek
przydomowy). W budynku mieszkalnym znajdują się następujące pomieszczenia: 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, skrytka, kotłownia wraz
z wejściem, 2 korytarze i wiatrołap. Łączna powierzchnia użytkowa
budynku mieszkalnego to 124,3 m2. Budynek gospodarczy – jest to
obiekt parterowy bez poddasza, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. Łączna powierzchnia użytkowa budynku ospodarczego to
74,1 m2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność Pana
Janusza Podhorodeckiego w udziale wynoszącym 1/2 części, Pani
Krystyny Grażyny Podhorodeckiej w udziale 1/6 części, Pana Jarosława Sławomira Podhorodeckiego w udziale 1/6 części oraz Pani Doroty
Stanisławy Ferdynus w udziale wynoszącym 1/6 części.
Suma oszacowania wynosi 28 747,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 560,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 874,70 zł. Rękojmia
powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków
uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział
1 w Kępnie 72 1020 2241 2004 0000 2009 2616 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Asesor Komorniczy
Komornik Sądowy
Łukasz Kozioł
Łukasz Sójka
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Kupię garaż na Os. Wiosny Ludów lub
Spółdzielczej w Kępnie. Tel. 661 995 884.
(TK 432/11/17)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

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

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

Rury czarne - 3/4 cala, rury ocynkowane
3/4 cala. Tel. 887 913 601.
(TK 422/10/17)

Zatrudnię pomocnika na budowie - dobre
warunki pracy. Tel. 785 195 183.
(TK 443/11/17)

US£UGI

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Sprzedam działki budowlane z warunkami
zabudowy + budynki gospodarcze - Tabor
Wielki. Tel. 885 394 472. (TK 423/10/17)

Sprzedam działkę 0,24 ha w Słupi p.
Kępnem, ul. Słoneczna (TZW działki).
Tel. 605 112 041.
(TK 434/11/17)

Sprzedam mieszkanie własnościowe 70 m2
wraz z garażem, po kapitalnym remoncie
- I piętro - Al. Marcinkowskiego, Kępno.
Tel. 606 615 000.
(TK 429/11/17)

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

Kupię maciory, knury, bydło pourazowe.
Telefon: 500 357 999.
(TK 435/11/17)
Wysłodki buraczane. Tel. 605 743 178.
(TK 437/11/17)
Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228. (TK 343/09/17)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
SPRZEDAM
Sprzedam tanio sprawną używaną zmywarkę Ariston 60 cm. Tel. 511 502 600.
(TK 439/11/17)

Pomoc w nauce, odrabianiu lekcji, opieka.
TEL./SMS: 608 773 167.
(TK 447/11/17)
Przyjmę szycie w domu. Tel. 785 512 803.
(TK 440/11/17)
Płytki, panele, regipsy, malowanie, gładzie
i inne drobne naprawy. Tel. 664 222 885.
(TK 408/10/17)
Szybkie pożyczki na dowód, tanie
ubezpieczenia rolne. Tel. 510 805 686
- Kępno, budynek Sanepidu, I piętro.
(TK 655/12/16)
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)
motoryzacja
Sprzedam przyczepę wywrotkę na niskich
kołach 4,5 tony, zarejestrowana.
Tel. 600 963 549.
(TK 441/11/17)
Skup aut, płacimy najwięcej.
Tel. 514 681 691.
(TK 365/09/17)
Skup katalizatorów - Najwyższe
ceny. Tel. 506 709 677.
(TK 366/09/17)

Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 438/11/17)

PRACA

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.

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

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

CZAS NA
AUTO-GAZ

MONTA¯ INSTALACJI

GAZOWYCH
DWA LATA

GWARANCJI

PPHU "Pilarek"
Mroczeñ 6
tel. 78 182 54

RATY

BEZ PIERWSZEJ
WP£ATY

SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU

PROMOCJA

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690 584 888, 62 / 78 187 98) ogłasza,
że: dnia 11.12.2017 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do:
Stanisław Szubert
stanowiącej: nieruchomość gruntową zabudowaną i objętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów o powierzchni: 1900 m2, położona w miejscowości: Grębanin 39, gmina Baranów,
(63-604 Baranów), działka o nr ewidencyjnym 327. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej.
Działka jest ogrodzona płotem z siatki stalowej zamontowanym częściowo na podmurówce. Działka jest w
kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Teren działki jest płaski ziemny porośnięty trawą. Podjazd
i podejścia utwardzone kostką brukową. Działka posiada nasadzenia ozdobnymi krzewami oraz drzewostanem sosnowym w południowej części działki oraz budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej z dobudowanym garażem. Do działki doprowadzone jest przyłącze wodne, energetyczne i kanalizacyjne w postaci
szamba. Działka położona jest w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej. Stan techniczny budynku i jego wykończenie dobry. Budynek jest parterowy z częściowo użytkowym
poddaszem, wolnostojący, niepodpiwniczony. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 116,50 m2.
Wskład pomieszczeń wchodzą m.in.: ganek, kuchnia, łazienka, 3 pokoje z hallem, garaż i pomieszczenie gospodarcze. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie księga wieczysta nr KZ1E/00010376/1.
położonej:
63-604 Baranów, Grębanin 39,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1E/00010376/1].
Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
138 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, tj. 20 800,00 zł w gotówce.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym
artykule.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu
dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku
spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
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Asesor Komorniczy
Łukasz Kozioł

Komornik Sądowy
Łukasz Sójka

Ogłoszenia

Reklama

Kępińskie Stowarzyszenie Pracowników Budownictwa
ma zaszczyt zaprosić na uroczystość:

Dnia Pracownika
Budownictwa

która odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godz. 18:00
w Restauracji „Kamiński a Zdrowie”
w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34
Rezerwacja do 5.12.2017 r. pod nr tel. 62 / 78 289 52.

Firma EKOSAM
Zbigniew Samulski

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Trębaczów 146, 63-642 Perzów

OFERUJE:
- węgiel brunatny,
- węgiel kamienny: kostka,
orzech, ekogroszek,
ekogroszek Czeski,
- nawozy sztuczne,
- cement,
- wapno budowlane,
SKUPUJE:
- złom.
Najwyższa jakość
Przystępne ceny
Transport gratis

TAPICERÓW

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

tel .:

KONTAKT: 698 235 817.

Zatrudni kierowcę c+e,

SUKNIE ŚLUBNE

Praca polega na przywozie
i dystrybucji oleju napędowego.

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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.

OGŁOSZENIE

O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka (tel. 690 584 888, 62 / 78 187 98) ogłasza, że: dnia 11.12.2017 r. o
godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę
przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja
nieruchomości
należącej do:
Andrzej Graczyk
stanowiącej:
działkę gruntu rolnego o pow. 0,0726 ha o klasyfikacji B-RIVb,
o nr ewidencyjnym 272/1, zlokalizowana w północno-wschodniej części obrębu Trzcinica przy ulicy Młyńskiej i położona w otoczeniu terenów zabudowań mieszkalnych i usługowych. Teren działki jest płaski
porośnięty trawą z pojedyńczymi nasadzeniami owocowymi. Działka
jest w kształcie regulartnego prostokąta o szerokości około 18 metrów.
Od strony ulicy działka ogrodzona jest płotem z z siatki stalowej. Brak
wyodrębnionego wjazdu na działkę
położonej:
63-620 Trzcinica, ul. Młyńska,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1E/00012828/9].
Suma oszacowania wynosi 25 100,00 zł, zaś cena wywołania jest
równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 733,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 510,00 zł w gotówce najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie
37 1020 2241 0000 2602 0012 9791
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego oraz Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585) nieruchomość rolną mogą
nabyć osoby spełniające warunki w/w ustaw.
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Asesor Komorniczy
Łukasz Kozioł

Komornik Sądowy
Łukasz Sójka

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

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

Do wynajęcia lokal
handlowo-usługowy

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

Kępno, ul. Warszawska 43
oraz ul. Wawrzyniaka 2.
Kontakt: 600 959 111.

Przedsiębiorstwo

Do wynajęcia lokal

„BIS”

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

o pow. około 20 m2
w sklepie INTERMARCHE
w Wieruszowie.
Kontakt: 600 959 111.

Zgłoszenia:

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

Fabryka mebli mars
w Bralinie zatrudni:

Tapicerów
oraz
Pracownika
gospodarczego palacz .

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

(62) 78 292 84

lub inne z PRL
oraz części.
Telefon:

604 258 218

sprzedaż opału

Tel. 62 / 760 79 44
lub 512 187 139
lub osobiście w siedzibie firmy
Bralin, ul. Namysłowska 9B.
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

Kupię

126p, 125p, Polonez

węgiel , ekogroszek ,
drewno opałowe ,
drewno kominkowe .
transport

gratis

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Magdalena Niedźwiedzka - „Opowieści z angielskiego dworu. Karol”
Pierwsza część trylogii przedstawia początki skomplikowanego związku księcia Walii z dwiema
najważniejszymi kobietami jego życia, Dianą Spencer i Camillą Shand. Akcja powieści osadzonej w
sytuacji społeczno-politycznej Wielkiej Brytanii i Europy zaczyna się w latach siedemdziesiątych
XX wieku, a kończy w roku 2005. Skupia się na życiu dwóch sławnych małżeństw, ale prezentuje
też galerię nieprzeciętnych i wpływowych postaci z ich otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, rodzenie się i umieranie miłości, walkę o prawo do samostanowienia, a także starania
o określenie swojej roli w świecie. Jest to pierwsza próba powieściowej fabularyzacji życia Diany,
księżnej Walii, Camilli, obecnej księżnej Kornwalii, i księcia Karola. Swego rodzaju subiektywne
studium ich życia.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Dominik Rutkowski - „Zadry”

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

Dramatyczne losy ludzi wplątanych w tryby powojennej historii. „Zadry” to saga opowiadająca
o losach trzech rodzin przybywających na Pomorze Zachodnie z różnych stron Polski. W tym dzikim
miejscu bohaterowie usiłują na nowo ułożyć sobie życie. Śledzimy ich losy na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Małą społeczność dręczy podszyta tragedią tajemnica, która na rozwiązanie musi czekać
aż do upadku PGR-u w latach 90. Czy w PRL-u życie w PGR-ze sprowadzało się do pracy na wielohektarowych polach uprawnych? Czy doskwierały tylko przejściowe kłopoty z dostawami sznurka
do snopowiązałek? Czy w świecie pozbawionym własności prywatnej, gdzie wszystko – każdy dom,
każde drzewo, każde źdźbło trawy – należało do państwa, a PGR dbał o najdrobniejszy aspekt życia
pracowników, było miejsce na emocje? Kto ciągnął na Ziemie Odzyskane i zaludniał tworzące się
PGR-y? Jak powstawał ten mikrokosmos? Autor przenosi nas w realia PGR-owskiej wioski gdzieś na
końcu świata, żeby odpowiedzieć na te pytania.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

pomocników stolarzy

Jung Chang - „Dzikie łabędzie. Trzy córki Chin”
Książka, która poruszyła czytelników na całym świecie. Nie można jej przeczytać tylko w Chinach, gdzie wciąż jest zakazana przez władze. Przejmująca opowieść o trzech pokoleniach jednej
rodziny, której doświadczenia tworzą niezwykły obraz przemian, jakie dokonały się w Chinach.
Babka autorki zgodnie ze starą tradycją miała zabandażowane stopy, a rodzice przeznaczyli ją na
konkubinę generała. Matka stała się zaangażowaną komunistką walczącą o nowe Chiny. Jednak gdy
razem z mężem zaczęli dostrzegać okrucieństwo Mao, oboje doświadczyli bezwzględnych prześladowań podczas Rewolucji Kulturalnej, byli torturowani i zostali zesłani do obozów pracy. Mała Jung
dorastała jako Pionierka z Czerwoną Książeczką pod pachą, ale jako młoda kobieta zdecydowała się
skorzystać z cudem nadarzającej się okazji i opuścić swój kraj na zawsze. Mieszkając w Londynie,
napisała książkę, która pozwoliła zrozumieć światu, czym tak naprawdę są współczesne Chiny.

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

tel.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Pod Kasztanami” - 23.11.2017 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 24.11.2017 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 25.11.2017 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 26.11.2017 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 27.11.2017 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 28.11.2017 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 29.11.2017 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 47
SPONSORZY NAGRÓD:

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

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 29 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. Dominik Rutkowski - „Zadry”,
2. Magdalena Niedźwiedzka - „Opowieści
z angielskiego dworu. Karol”,
3. Jung Chang - „Dzikie łabędzie. Trzy córki Chin”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 46 nagrody otrzymuj¹:

Elżbieta Wilczyńska (Baranów),
Karolina Wilk (Baranów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Będziesz pomysłowy i dokładny, zwłaszcza jeśli chodzi o zajmowanie się domem albo remontem. Przestaniesz siedzieć przed telewizorem, a zaczniesz
uprawiać sport. Postaraj się docenić dzieci, a nie tylko
krytykować je i wytykać im wady.

Byk 21 IV – 21 V
Partner chętniej Ci pomoże w codziennych sprawach,
ale nie pozwól się we wszystkim wyręczać. Wenus i
Jowisz w opozycjach radzą trzymać się razem. Po
pracy sprawiajcie sobie przyjemności: kino, spacer,
cukiernia, wypad do knajpy.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Mars w trygonie nauczy Cię wreszcie czerpać radość z
aktywnego odpoczynku, ale unikaj nagłych zrywów na
siłowni czy w klubie fitness. Zaległości nie da się nadrobić w tydzień, zbędnych kilogramów też nie zrzucisz
podczas jednego weekendu.

Rak 23 VI – 22 VII
Wenus w trygonie podkręca urok, a Jowisz pomaga
jasno i szczerze mówić o uczuciach. Jednocześnie
rozrzucone ciuchy czy godzina spóźnienia mogą Cię
bardzo drażnić, bo Mars nadal znajduje się w nerwowej kwadraturze.

Lew 23 VII – 22 VIII
Jeśli czujesz, że w Twój związek wtargnęła nuda, to
wymuś na partnerze więcej atrakcji. Wenus w kwadraturze wywołuje bowiem potrzebę uwagi, troski i
wsparcia oraz przygód, ale zniechęca do planowania
czegokolwiek.

Panna 23 VIII – 22 IX
Ciągle coś się będzie działo w domu. Merkury w
kwadraturze przekona wszystkich do robienia porządków, zakupów, gotowania. Ba, teraz możesz
przemeblowywać mieszkanie, szukać ładnych mebli
i dodatków.

Waga 23 IX – 23 X
Zachowaj dystans do różnych plotek, bo ktoś złośliwy
może celowo wtrącać się do Twojego stałego związku
albo dopiero rodzącego się. Mars w kwadraturze radzi
być ostrożniejszą, bardziej milczącą.

Skorpion 24 X – 21 XI
Życie miłosne stanie się piękniejsze niż kiedykolwiek.
Partner stanie się bardziej układny i przewidywalny,
zacznie Cię rozpieszczać. Korzystaj z każdej okazji,
aby pobyć razem, nawet zakupy spożywcze sprawią
wam frajdę.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Twoje myśli skupią się na relacjach miłosnych i przyjacielskich. Zamiast flirtować i żartować, zaczniesz się
zastanawiać nad przeszłością i przyszłością. Możesz
mieć partnerowi za złe, że Cię nie rozumie, traktuje
zbyt lekko.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Mars w kwadraturze namawia do większej samodzielności i związanej z nią odpowiedzialności. Przestań
narzekać i pomyśl o tym, że sam jesteś sobie sterem
i okrętem.

Wodnik 20 I – 18 II
Nawet jeśli będziesz musiał z kimś trochę walczyć, to
świetnie sobie poradzisz. Do wtorku w pracy nudnawo,
ale potem wszystko się rozkręci. Słońce w sekstylu
pomoże Ci zarobić na jakimś pomyśle albo projekcie,
który inni odrzucili lub zlekceważyli.

Ryby 19 II – 20 III
Jeśli szukasz pracy albo walczysz o awans, masz teraz większą siłę przebicia niż inni kandydaci. Warto się
starać, a dzięki koniunkcji Jowisza odniesiesz sukces
finansowy. Warto też przejrzeć rachunki – znajdziesz
usługę, za którą przepłacasz .

Telefon: 603 406 138

STAROSTA KĘPIŃSKI

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Mieście Kępnie, oznaczonych geodezyjnie jako obręb 0001, arkusz mapy 7, działki nr: 640/1 o pow. 0,0014 ha, 640/2
o pow. 0,0280 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr
KZ1E/00003357/0 i działka nr 623/1 o pow. 0,0256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00058320/2.
Nieruchomości położone w mieście Kępnie przy ul. Dworcowej tworzą zwarty obszar o łącznej pow. 0,0550 ha
i nieregularnym kształcie, teren w znacznej części zabudowany. Działki położone są bezpośrednio pomiędzy drogą
krajową Nr 11 a drogą powiatową w zasięgu infrastruktura techniczna: energia, woda, gaz, kanalizacja i telefon,
dojazd możliwy ul. Dworcową i Boczną. Zabudowane i wyposażone w urządzenia i budowle nieczynnej stacji paliw
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, obecnie nieużytkowana.
Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępno:
działki nr: 640/1 i 623/1 znajdują się w jednostce bilansowej – AA2KDD - tereny dróg publicznych klasy
dojazdowej i AA1UOT – tereny zabudowy usług obsługi transportu; działka nr 640/2 - znajduje się w terenach
oznaczonych jednostką bilansową AA1UOT - tereny zabudowy usług obsługi transportu.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12, w Urzędzie Miasta
i Gminy Kępno w dniach od 13 września 2017 r. do dnia 10 października 2017 r.. Informację o jego wywieszeniu
zamieszczono w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej starostwa.
I Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 12:00 w sali nr 206 Starostwa Powiatowego
w Kępnie ul. Kościuszki 5

Cena wywoławcza 67.500,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)
Do osiągniętej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 6.750,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 21 grudnia 2017 r. - na konto:

Starostwo Powiatowe w Kępnie
Bank PKO BP SA - 24 1020 2212 0000 5702 0372 5900
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej - 675,00 zł.(sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Ustalony w drodze przetargu nabywca, zobowiązany jest do uiszczenia w całości ceny nieruchomości osiągniętej
w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Starosta Kępiński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Starosta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie.
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Kępnie ul. Staszica 12, tel.: 62 / 78 28 900, -912, - 924.
Ponadto informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiatkepno.pl
STAROSTA KĘPIŃSKI
Witold Jankowski
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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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Sport

piłKa nożna

IV Liga Grupa Południowa >>> Tuż przed zimowymi urlopami graczom z Alei Marcinkowskiego przyjdzie się zmierzyć z ligowym średniakiem ze Słupcy. Sobotnie spotkanie z SKP będzie ostatnim oficjalnym meczem kępnian w 2017 roku

Ligowe ostatki przy Alejach
Wielkopolscy czwartoligowcy zakończyli zmagania w pierwszej części sezonu 2017/2018. W miniony
weekend rozegrano awansem drugą wiosenną kolejkę, która była jednocześnie ostatnim czwartoligowym akordem w 2017 roku. Na zasłużoną przerwę w rozgrywkach muszą jeszcze poczekać gracze
Polonii Kępno oraz SKP Słupca. Oba te zespoły zagrają ze sobą już w najbliższą sobotę w ramach
zaległego meczu dziewiątej kolejki. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego będą chcieli zapewne zakończyć
rok mocnym akcentem, którym będzie zapewne zwycięstwo nad niżej notowanym rywalem. Ewentualne zwycięstwo będzie dla biało-niebieskich lekiem na rehabilitację po ostatniej wpadce przed własną
publicznością z Turem Turek.
Polonia Kępno uległa przed własną publicznością Turowi Turek 1:2
(0:0). Wszystkie bramki w tym spotkaniu padły w dość niecodziennych
okolicznościach, ale to gospodarze
mimo, iż kontrolowali grę przez niemal całe spotkanie musieli się pogodzić z goryczą porażki. Oba zespoły
cały czas pozostają w grze o utrzymanie w zreformowanej czwartej
lidze. Przed samym spotkaniem w
lepszej sytuacji była Polonia, która
miała osiem punktów przewagi nad
beniaminkiem. Biało-niebiescy po
ostatnim gwizdku sędziego mieli się
przekonać jak bardzo niesprawiedliwą dyscypliną jest piłka nożna. Spo-

Wyniki 17. kolejki
KKS Polonia Kępno
MKS Tur 1921 Turek

1 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Remigiusz Hojka - 48’ (samobójcza), 0:2 Bartosz Grabowski - 65’,
1:2 Witold Kamoś - 72’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Witold Kamoś, Bartosz Mikołajek (Wojciech
Drygas - 65’), Remigiusz Hojka, Jakub Górecki,
Bernard Fai Ndukong, Borys Wawrzyniak (Adrian Holak - 75’), Michał Górecki, Piotr Cierlak,
Filip Latusek. Trener: Bogdan Kowalczyk.

MKS Victoria Września
KP Obra 1912 Kościan

1 (0)
1 (1)

Bramki: 0:1 Piotr Sznabel - 34’, 1:1 Łukasz Jasiński - 64’.

KS Polonia 1912 Leszno
0 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 2 (1)

Bramki: 0:1 Bartosz Zmyślony - 24’, 0:2
Sebastian Schneider - 85’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 0:1 Daniel Kaczmarek - 22’, 0:2
Daniel Kaczmarek - 60’ (z karnego).

LKS Korona Piaski
MKS Kania Gostyń

1 (1)
3 (2)

Bramki: 0:1 Radosław Wachowski - 24’,
0:2 Szymon Olejniczak - 27’, 1:2 Andrzej
Bonawenturczyk - 35’, 1:3 Szymon Olejniczak - 57’.

tkanie rozpoczęło się pod dyktando
piłkarzy z Alei Marcinkowskiego,
którzy zepchnęli rywali do głębokiej
defensywy. Tymczasem przyjezdni skupili się wyłącznie na wyprowadzaniu kontrataków. Ta taktyka
mogła przynieść efekt po upływie
niespełna dwóch kwadransach, kiedy
to jeden z najlepszych strzelców ligi
Bartosz Grabowski znalazł się w
sytuacji sam na sam z Grzegorzem
Kubiszynem. Mocny strzał napastnika zatrzymał się jednak na spojeniu
bramki miejscowych. Była to jedyna
okazja w pierwszej połowie, kiedy to
Tur mógł zdobyć bramkę otwierającą
wynik spotkania. Z kolei podopiecznym Bogdana Kowalczyka brakowało postawienia kropki nad „i”.
Kilka razy zagotowało się jednak pod

SKP Słupca
LKS Gołuchów

2 (2)
1 (1)

Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 8’, 1:1 Jakub Woźniak - 11’, 2:1 Kamil Sikorski - 23’.

PKS Racot
2 (1)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 (2)

Bramki: 1:0 Tomasz Gertig - 15’, 1:1
Marcin Szymkowiak - 19’, 1:2 Artur Błażejczak - 35’, 2:2 Hubert Sznabel - 50’
(z karnego).

KP Victoria Ostrzeszów
KP Rawia Rawicz

1 (0)
3 (0)

Bramki: 0:1 Stanisław Kołeczko - 57’,
1:1 Maciej Stawiński - 71’, 1:2 Stanisław
Kołeczko - 74’ (z karnego), 1:3 Jakub Borowczyk - 86’.
Najskuteczniejsi strzelcy
14
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
12
Artur Krawczyk (Polonia Leszno)
11
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
10
Paweł Lisiecki (Victoria Września)
10
Piotr Sarbinowski (Victoria Września)
10
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
9
Przemysław Balcerzak (Pogoń Nowe S.)
9
Łukasz Pietrzak (LKS Gołuchów)
Program 9. kolejki
Sobota, 25 listopada 2017 roku
13:00
Polonia Kępno – SKP Słupca

bramką przyjezdnych. Groźne były
zwłaszcza ataki prawym skrzydłem,
gdzie pod nieobecność Łukasza
Walczaka, Piotr Cierlak stworzył
z Mateuszem Golą bardzo groźny
duet. Po przerwie kibice nie zdążyli jeszcze zająć swoich miejsc, a już
zobaczyli pierwszą bramkę. Podczas
swojej interwencji równowagę na
grząskiej murawie stracił Remigiusz
Hojka, który niefortunnie umieścił
piłkę we własnej siatce. Kępnianie
dwoili się i troili w ofensywie jednak
to nie był ich dzień. Mimo, że na tle
przyjezdnych prezentowali się piłkarsko zdecydowanie lepiej to niewiele
z tej przewagi wynikało. Na domiar
złego w 65. minucie sytuacja gospodarzy stała się jeszcze gorsza. Błąd
w defensywie kępińskiej drużyny
wykorzystał Bartosz Grabowski,
który po raz drugi nie pomylił się w
sytuacji sam na sam z Grzegorzem
Kubiszynem. Siedem minut później Polonii udało się zdobyć bramkę kontaktową. Piłkę po uderzeniu
Witolda Kamosia co prawda złapał
doświadczony i znany z występów w
ekstraklasie Dariusz Brzostowski,
jednak w zamieszaniu upadł z piłką
za linią bramkową. Bramkarz, którego kibice mogą pamiętać z występów w barwach Groclinu Dyskoboli
Grodzisk Wielkopolski był jednak w
tym meczu solidnym punktem swojej
drużyny ratując zespół w kilku sytuacjach. Mimo, zmasowanych ataków
gospodarzy w końcówce nie udało się
wyrównać i trzy punkty pojechały do
Turku. Niespodziewana porażka na
własnym stadionie kosztowała podopiecznych Bogdana Kowalczyka
spadek na szóste miejsce w tabeli.
Okazją do poprawienia sytuacji w
ligowej tabeli będzie sobotnie spotkanie z SKP Słupca. Początek meczu na
Stadionie Miejskim w Kępnie o godzinie 13:00.
BAS

wyniki i tabele
Lotto Ekstraklasa
16. kolejka | wiosna 2018
Legia Warszawa – Górnik Zabrze ...........– 1:0
Śląsk Wrocław – Arka Gdynia .................– 1:2
Wisła Kraków – Pogoń Szczecin ..............– 1:0
Lechia Gdańsk – Wisła Płock ...................– 3:0
Piast Gliwice – Cracovia ..........................– 1:0
Sandecja Nowy Sącz – Lech Poznań ........– 0:0
Jagiellonia – Termalica Nieciecza ............– 0:0
Zagłębie Lubin – Korona Kielce ...............– 0:0
1. KP Legia Warszawa
16 31 20:14
2. KS Górnik Zabrze
16 29 33:23
3. Wisła Kraków SA
16 27 20:16
4. Jagiellonia Białystok
16 27 21:19
5. MKS Korona Kielce
16 26 25:15
6. KKS Lech Poznań
16 25 24:14
7. KGHM Zagłębie Lubin
16 24 22:17
8. MZKS Arka Gdynia
16 22 17:17
9. KS Lechia Gdańsk
16 20 22:24
10. WKS Śląsk Wrocław
16 20 20:24
11. Wisła Płock SA
16 20 18:23
12. MKS Sandecja Nowy Sącz 16 18 14:18
13. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 16 17 15:19
14. GKS Piast Gliwice
16 16 17:25
15. MKS Cracovia SSA
16 15 19:24
16. MKS Pogoń Szczecin
16 9 12:27
Nice I Liga
18. kolejka | wiosna 2018
Górnik Łęczna – Odra Opole ...................– 0:3
Miedź Legnica – Raków Częstochowa ......– 1:1
Ruch Chorzów – Stal Mielec ....................– 1:2
Pogoń Siedlce – GKS Katowice ................– 1:1
GKS Tychy – Wigry Suwałki ....................– 0:3
Podbeskidzie – Chrobry Głogów ..............– 1:0
Olimpia Grudziądz – Zagłębie Sosnowiec – 0:1
Stomil Olsztyn – Bytovia Bytów ..............– 0:1
Chojniczanka – Puszcza Niepołomice ......– 1:1
1. OKS Odra Opole
18 33 25:19
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 18 32 27:13
3. MKS Miedź Legnica
18 31 24:17
4. RKS Raków Częstochowa
18 29 31:22
5. MZKS Chrobry Głogów
18 27 21:19
6. Zagłębie Sosnowiec SA
18 26 25:20
7. MKS Puszcza Niepołomice 18 26 25:22
8. FKS Stal Mielec
17 25 22:21
9. GKS Katowice
18 25 26:24
10. MKS Bytovia Bytów
18 23 21:21
11. Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 23 20:23
12. MKP Pogoń Siedlce
18 23 23:29
13. SKS Wigry Suwałki
16 22 19:19
14. GKS Tychy
18 20 19:27
15. OKS Stomil Olsztyn
17 19 22:31
16. GKS Olimpia Grudziądz
18 18 11:19
17. GKS Górnik Łęczna
18 17 14:26
18. KS Ruch Chorzów
17 14 22:25
II Liga
18. kolejka | wiosna 2018
MKS Kluczbork – GKS 1962 Jastrzębie ....– 0:1
Rozwój Katowice – Warta Poznań ...........– 2:0
Garbarnia Kraków – Radomiak Radom ...– 1:1
ROW 1964 Rybnik – ŁKS Łódź ................– 2:2
Gwardia Koszalin – Znicz Pruszków ........– 2:2
Siarka Tarnobrzeg – Wisła Puławy ..........– 1:0
GKS Bełchatów – Błękitni Stargard ..........– 3:2
Legionovia – Olimpia Elbląg ...................– 0:3
Gryf Wejherowo – Stal Stalowa Wola ......– 0:1
1. GKS 1962 Jastrzębie
18 40 31:11
2. ŁKS Łódź
18 35 20:11
3. RKS Radomiak 1910 Radom 18 34 27:16
4. KS Warta Poznań
18 33 24:12
5. ZKS Olimpia Elbląg
18 29 23:19
6. KS Siarka Tarnobrzeg
18 29 28:24
7. MKS Znicz Pruszków
18 25 22:25
8. GKS Bełchatów
18 25 29:26
9. RKS Garbarnia Kraków
18 23 21:20
10. KS ROW 1964 Rybnik
18 22 26:27
11. ZKS Stal Stalowa Wola
18 22 18:20
12. KP Błękitni Stargard
18 21 18:19
13. KS Wisła Puławy
18 20 20:21
14. KS Legionovia Legionowo 18 18 18:24
15. KS Rozwój Katowice
18 17 16:27
16. KS Gwardia Koszalin
18 15 15:32
17. MKS Kluczbork
18 15 13:26
18. WKS Gryf Wejherowo
18 13 18:27

III Liga
Grupa 2
16. kolejka | jesień 2017
Sokół Kleczew – Jarota Jarocin ...............– 0:0
Kotwica Kołobrzeg – Lech II Poznań ........– 1:1
Centra Ostrów – Górnik Konin ................– 2:4
Świt Skolwin – KKS Kalisz .......................– 1:0
Bałtyk Gdynia – Polonia Środa ...............– 4:1
Unia Solec Kujawski – GKS Przodkowo ....– 1:0
Pogoń II Szczecin – Wda Świecie .............– 1:1
Wierzyca Pelplin – Energetyk Gryfino .....– 3:0
KP Starogard Gdański – Elana Toruń .......– 1:2
1. TKP Elana Toruń
16 36 27:11
2. OKS Świt Skolwin
16 35 36:13
3. MKP Kotwica Kołobrzeg
16 31 24:15
4. KKS Kalisz
17 31 25:10
5. KS Sokół Kleczew
17 31 26:12
6. SKS Bałtyk Gdynia
15 31 36:16
7. KKS Lech II Poznań
15 27 26:17
8. KS Polonia Środa Wlkp.
16 26 26:22
9. MKS Pogoń II Szczecin
15 24 21:19
10. KS Wda Świecie
16 22 26:32
11. KS Wierzyca Pelplin
16 19 16:25
12. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 16 16 21:33
13. JKS Jarota Jarocin
16 16 17:26
14. KP Starogard Gdański
16 14 14:20
15. GKS Przodkowo
16 12 19:37
16. KS Górnik Konin
16 10 22:37
17. KS Unia Solec Kujawski
15 10 13:30
18. KS Energetyk Gryfino
16 10 9:29
IV Liga
Grupa Północna
17. kolejka | wiosna 2018
Mieszko Gniezno – Iskra Szydłowo .........– 3:0
Huragan Pobiedziska – GLKS Wysoka .....– 0:1
Warta Międzychód – Wełna Skoki ...........– 2:0
Orły Pniewy – Grom Plewiska .................– 1:3
Nielba Wągrowiec – Lubuszanin ..............– 3:2
Sparta Oborniki – GKS Dopiewo ..............– 1:0
Tarnovia Tarnowo – Kotwica Kórnik ........– 0:1
Unia Swarżędz – Pogoń Łobżenica ..........– 2:2
1. KS Mieszko Gniezno
17 51 64:10
2. SKS Unia Swarzędz
17 35 35:19
3. MLKP Warta Międzychód
17 35 43:25
4. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 17 31 39:26
5. KSS Kotwica Kórnik
17 30 28:26
6. MKS Nielba Wągrowiec
17 26 34:32
7. KS Grom Plewiska
17 24 31:25
8. KS Wełna Skoki
17 23 31:37
9. MKS Lubuszanin Trzcianka 16 23 34:24
10. MKS Sparta Oborniki Wlkp. 17 23 24:30
11. LZS Iskra Szydłowo
16 22 42:35
12. GKS Dopiewo
17 15 25:37
13. MGKS Huragan Pobiedziska 15 14 15:36
14. PKS Orły Pniewy
17 12 19:42
15. GLKS Wysoka
16 9 14:35
16. KS Pogoń Łobżenica
16 5 10:49
IV Liga
Grupa Południowa
17. kolejka | wiosna 2018
Polonia Kępno – Tur Turek .....................– 1:2
Victoria Września – Obra Kościan ............– 1:1
SKP Słupca – LKS Gołuchów ....................– 2:1
Korona Piaski – Kania Gostyń .................– 1:3
Polonia Leszno – Odolanovia ..................– 0:2
Korona Piaski – Kania Gostyń .................– 1:3
Victoria Ostrzeszów – Rawia Rawicz ........– 1:3
Pogoń Nowe S. – Ostrovia Ostrów ...........– 0:2
1. MKS Victoria Września
17 40 48:15
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 17 35 33:17
3. KS Polonia 1912 Leszno
17 33 32:22
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 17 32 40:24
5. KP Obra 1912 Kościan
17 29 26:19
6. KKS Polonia Kępno
16 29 35:21
7. LKS Gołuchów
17 25 36:32
8. MKS Tur 1921 Turek
17 24 28:25
9. SKP Słupca
16 23 19:25
10. MLKS Odolanovia Odolanów 17 20 23:30
11. KP Victoria Ostrzeszów
17 19 24:29
12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 17 15 25:32
13. MKS Kania Gostyń
17 15 20:33
14. KP Rawia Rawicz
17 15 15:36
15. LKS Korona Piaski
17 12 21:41
16. PKS Racot
17 8 16:40

Prawdopodobnie najlepsza
fotografia ślubna w regionie
www.mp-foto.pl
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Sport

rozmaiTości
Kaliska Klasa Okręgowa >>> Przed kibicami ostatni weekend rywalizacji na zapleczu czwartej ligi. Niedzielne spotkanie w Kobylej Górze zakończy oficjalnie zmagania w
pierwszej części sezonu

Jesień na finiszu,
zaległości prawie odrobione
W miniony weekend kilka drużyn z Kaliskiej Klasy Okręgowej odrobiło ligowe zaległości z
trzech wcześniejszych kolejek. Mimo to jesień i co za tym idzie pierwsza część sezonu na
zapleczu czwartej ligi jeszcze jednak nie dobiegła końca, albowiem pozostało do rozegrania
jedno spotkanie. Będzie nim ligowa zaległość, którą w Kobylej Górze odrabiać będą miejscowa Zefka oraz Victoria Skarszew.
Zaległe spotkanie, które zostanie rozegrane w najbliższą niedzielę o godzinie
14:00 w Kobylej Górze oficjalnie zamknie
pierwszą część obecnego sezonu. Część
zespołów już w miniony weekend odrabiała zaległości z wcześniejszych kolejek.

Wyniki 1. kolejki

KS Stal Pleszew
KS Opatówek

1 (0)
1 (0)

KLKS Zefka Kobyla Góra
GOS Zieloni Koźminek

2 (1)
0 (0)

Bramki: 0:1 Mateusz Stefaniak - 59’, 1:1
Michał Siuda - 86’.
Bramki: 1:0 Mateusz Maciaczyk - 40’,
2:0 Kacper Mądry - 83’.

Wyniki 10. kolejki
LKS Olimpia Brzeziny
LZS Orzeł Mroczeń

0 (0)
4 (1)

Bramki: 0:1 Marcin Górecki - 8’, 0:2 Rafał Janicki - 47’, 0:3 Marcin Górecki - 65’
(z karnego), 0:4 Marcin Górecki - 80’.
Orzeł: Rafał Peksa (Miłosz Mądrzejewski 82’) – Rafał Janicki, Patryk Hojka (Wojciech
Jurasik - 76’), Bartosz Moś, Dariusz Luźniak,
Daniel Parzybót, Jakub Strąk, Kamil Rabiega,
Łukasz Gajewski (Kamil Grądowy - 70’), Leszek Nowak (Mariusz Bednarek - 34’), Marcin
Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

W gronie tym znalazł się między innymi
Orzeł Mroczeń, który w zaległym meczu
dziesiątej kolejki gładko i bez większych
problemów rozprawił się na wyjeździe z
Olimpią Brzeziny. Mroczenianie zwyciężyli 4:0, choć pierwsza połowa nie zapowiadała tak przekonującego zwycięstwa
drużyny Marka Wojtasiaka. Orzeł po
trafieniu Marcina Góreckiego prowadził
bowiem po trzech kwadransach zaledwie
1:0. Worek z bramkami rozwiązał się po
zmianie stron. Przyczynił się do tego między innymi Marcin Górecki, który dzie-

Wyniki 13. kolejki
KKS Astra Krotoszyn
LKS Piast Czekanów

1 (1)
1 (1)

Bramki: 1:0 Mikołaj Marciniak - 28’, 1:1
Hubert Mesnerowicz - 43’.
Najskuteczniejsi strzelcy
24
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
16
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
15
Mikołaj Marciniak (Astra Krotoszyn)
13
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
12
Mateusz Stefaniak (KS Opatówek)
11
Hubert Mesnerowicz (Piast Czekanów)
11
Krzysztof Krysztofowicz (KS Opatówek)
11
Mykola Zavatskiy (Korona-Pogoń)
Program 11. kolejki
Niedziela, 26 listopada 2017 roku
14:00 Zefka Kobyla Góra – Victoria Skarszew

sięć minut przed końcem spotkania skompletował hattricka. Wcześniej do bramki
miejscowych trafił jeszcze Rafał Janicki i mroczenianie wyjechali z Brzezin z
czterobramkową zdobyczą. Dzięki temu
zwycięstwu Orzeł zakończy pierwszą
część sezonu na piątym miejscu. Stanie
się tak bez względu na wynik rywalizacji Zefki Kobyla Góra i Victorii Skarszew
w zaległym spotkaniu jedenastej kolejki.
Zaległości odrabiali też w Krotoszynie.
Tam miejscowa Astra podejmowała w
najciekawszym weekendowym pojedynku Piasta Czekanów. Mecz zakończył się
sprawiedliwym podziałem punktów, który zdecydowanie bardziej zadowolił krotoszynian. Gracze Astry przynajmniej do
pierwszego wiosennego meczu będą zajmować trzecie miejsce w tabeli. Remisem
zakończyło się jeszcze spotkanie lidera
jesiennych rozgrywek, Klubu Sportowego
Opatówek, który zaledwie po raz drugi w
tym sezonie dał sobie wydrzeć punkty.
Wcześniej urwać punkty absolutnemu liderowi pierwszej części sezonu udało się
Victorii Skarszew. W minioną niedzielę do tego grona dołączyła Stal Pleszew.
Drużyna z Opatówka mimo podziału
punktów w Pleszewie w dalszym ciągu
zachowuje bezpieczną przewagę nad drugim w stawce Piastem Kobylin. Po piętnastu kolejkach wynosi ona już dziewięć
punktów.
BAS

Unihokej >>> Hala Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji była areną zmagań tegorocznych
Mistrzostw Powiatu Kępińskiego w Unihokeju rozgrywanych w ramach XIX Licealiady 2017/2018
oraz XIX Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2017/2018

WyNIKI I TaBElE
Kaliska Klasa Okręgowa
1. kolejka | jesień 2017
Stal Pleszew – KS Opatówek ...................– 1:1
Zefka Kobyla Góra – Zieloni Koźminek ...– 2:0
10. kolejka | jesień 2017
Olimpia Brzeziny – Orzeł Mroczeń ..........– 0:4
13. kolejka | jesień 2017
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów ..........– 1:1
1. KS Opatówek
15 41 40:6
2. KS Piast Kobylin
15 32 34:15
3. KKS Astra Krotoszyn
15 31 34:17
4. LKS Piast Czekanów
15 29 40:25
5. LZS Orzeł Mroczeń
15 28 44:15
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
14 24 40:19
7. KS Stal Pleszew
15 24 17:13
8. KS Victoria Skarszew
14 19 31:26
9. LZS Pogoń Trębaczów
15 18 22:28
10. LKS Raszkowianka Raszków 15 18 25:32
11. GOS Zieloni Koźminek
15 18 24:28
12. Barycz Janków Przygodzki 15 17 17:25
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 15 14 21:36
14. LKS Olimpia Brzeziny
15 14 16:33
15. GKS Żerków
15 9 16:57
16. LZS Victoria Laski
15 4 18:64
Kaliska Klasa A Grupa 1
8. kolejka | jesień 2017
Prosna Kalisz – Szczyt Szczytniki ............– 4:1
1. CKS Zbiersk
11 30 30:10
2. LZS Cielcza
11 27 40:11

NASI w LiGacH
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

16. kolejka | wiosna 2018
Wisła Kraków – Pogoń Szczecin – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

16. kolejka | wiosna 2018
Zagłębie Lubin – Korona Kielce – 0:0
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Rafał Kurzawa
(Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

16. kolejka | wiosna 2018
Legia Warszawa – Górnik Zabrze – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Miłosz Trojak
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

18. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Stal Mielec – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Nice I Liga

18. kolejka | wiosna 2018
Miedź Legnica – Raków Częstochowa – 1:1 (1:1)
NA BOISKU: 1-81 minuta

Unihokejowe zmagania po raz dziewiętnasty
9 i 10 listopada w Hali Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju. Do realizacji tego
zadania po raz dziewiętnasty przystąpiły Wydział Edukacji i Sportu i Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Kępiński Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
Do rywalizacji w Licealiadzie przystąpiły po dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Rozegrano trzy
tercje, dziewczęta reprezentujące ZSP nr
2 w Kępnie pokonały reprezentację ZSP
nr 1 w Kępnie 4:2. Najlepszą zawodniczką
turnieju została Klaudia Bryza z ZSP nr 1
w Kępnie, najskuteczniejszą zawodniczką
meczu została Weronika Skiba, a Magdalenę Sobolewską wybrano najlepszą
bramkarką zawodów. Obie zawodniczki
reprezentowały ZSP nr 2 w Kępnie. Taki

II
IV

sam wynik 4:2 padł w kategorii chłopców,
gdzie lepsi okazali się zawodnicy z ZSP
nr 1 w Kępnie. Najlepszym zawodnikiem
meczu został Kamil Tomaszewski z ZSP
nr 2 w Kępnie, a najlepszym strzelcem
Tomasz Klein. Tomasz Czapczyński
okazał się najlepszy między słupkami i to jemu przypadł tytuł najlepszego
bramkarza zawodów. Obaj zawodnicy to
uczniowie ZSP rr 1 w Kępnie. W kategorii szkół podstawowych w rocznikach
2002-2004 najlepszą zawodniczką została
Magdalena Skórecka z Gimnazjum w

Opatowie, najskuteczniejszą zawodniczką turnieju została Agnieszka Gruszka
ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu, a
najlepszą bramkarką Arleta Majchrzak
ze Szkoły Podstawowej w Mikorzynie.
Wśród chłopców tytuł króla strzelców
wywalczył Kacper Fojtar, bramkarzem
mistrzostw został Mateusz Gogół,. Obaj
gracze to reprezentanci Szkoły Podstawowej w Mroczeniu. MVP zawodów
powędrowało natomiast w ręce Adriana
Gawlika z Opatowa.
BAS

Tygodnik Kępiński 23 listopada 2017

3. KS Prosna Kalisz
10 21 35:18
4. WKS Witaszyce
11 18 21:19
5. MLKS Czarni Dobrzyca
11 18 27:15
6. LZS Grom Golina
11 14 25:26
7. RKS Radliczyce
11 14 26:28
8. LZS Szczyt Szczytniki
11 10 16:35
9. OKS Ostrów Wlkp.
11 10 20:42
10. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 10 9 18:22
11. KS Jaskiniowiec Rajsko
11 8 10:23
12. UKS Żaki Taczanów
11 6 16:35
Kaliska Klasa A Grupa 2
6. kolejka | jesień 2017
GKS Grębanin – LZS Chynowa .................– 3:1
11. kolejka | jesień 2017
LKS Jankowy – Sokół Bralin ...................– 2:0
1. LZS Strażak Słupia
13 27 38:24
2. LZS Doruchów
13 23 24:16
3. LZS Płomień Opatów
13 23 34:31
4. LKS Czarnylas
13 22 33:19
5. LKS Jankowy 1968
13 22 25:24
6. LKS Sokół Bralin
13 19 25:26
7. GKS Rychtal
13 18 22:17
8. GKS Grębanin
13 18 19:18
9. LKS Wielkopolanin Siemianice 13 17 37:34
10. LZS Chynowa
13 16 25:29
11. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 13 15 15:22
12. LZS Czajków
13 12 20:33
13. LZS Siedlików
13 11 26:44
14. LZS Pelikan Grabów
13 11 20:26

Marcin Kowalczyk
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

18. kolejka | wiosna 2018
Ruch Chorzów – Stal Mielec – 1:2 (0:1)
NA BOISKU: 1-32 minuta
Paweł Baraniak
(MKS Kluczbork)
II Liga

18. kolejka | wiosna 2018
MKS Kluczbork – GKS 1962 Jastrzębie – 0:1 (0:0)
NA BOISKU: 63-90 minuta

Mateusz Stempin
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

17. kolejka | jesień 2017
KS Polkowice – Ślęza Wrocław – 2:3 (0:1)
NA BOISKU: 92-94 minuta
Fabian Piasecki
(Miedź II Legnica)
III Liga Grupa 3

17. kolejka | jesień 2017
Miedź II Legnica – Stilon Gorzów Wlkp. – 2:1 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się
Miłosz Nowicki
(Centra Ostrów Wlkp.)
III Liga Grupa 2

16. kolejka | jesień 2017
Centra Ostrów – Górnik Konin – 2:4 (1:2)
NA BOISKU: 1-71 minuta
Tobiasz Jarczak
(Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

17. kolejka | jesień 2017
KS Polkowice – Ślęza Wrocław – 2:3 (0:1)
NA BOISKU: 1-80 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 0:2 w 69. minucie
Marcin Tomaszewski
(Mieszko Gniezno)
IV Liga Grupa Północna

17. kolejka | wiosna 2018
Mieszko Gniezno – Iskra Szydłowo – 3:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-84 minuta
Patryk Słupianek
(Agroplon Głuszyna)
IV Liga Grupa Opolska

17. kolejka | jesień 2017
Agroplon Głuszyna – LZS Gronowice – 2:1 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz
Dawid Sibiński
(Agroplon Głuszyna)
IV Liga Grupa Opolska

17. kolejka | jesień 2017
Agroplon Głuszyna – LZS Gronowice – 2:1 (0:0)
NA BOISKU: poza meczową 18-tką

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

