www.tygodnikkepinski.pl

Tygodnik
Kêpiñski
nr indeksu 379662, ISSN 1232–6445

Nr 48 (1252), rok XXVIII, 30.11.2017 r.

Cena 2.10 zł

9

(w tym 5% VAT)

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

Przecięto wstęgę na płycie lądowiska

99

kiełbasa
biała SUROWA

24 listopada br. uroczyście otwarto lądowisko dla śmigłowców ratowniczych,
które znajduje się na dachu kępińskiego szpitala.
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Nie wykluczam,
że Kępno
kiedyś znajdzie
się w mojej
powieści

PRACA W HOLANDII

AB MIDDEN NEDERLAND

jesteśmy zaufanym holenderskim biurem pracy
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Gminy
powiatu
kępińskiego
na wysokich
pozycjach

oferujemy krótko i długoterminową pracę

produkcja, magazyn, logistyka, ogrodnictwo, technika

Wyślij swoje cv na: praca@abmiddennederland.nl

AB Midden Nederland PL

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

Ranking Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
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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
Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski” podczas Dnia Świętego Marcina w Brukseli

Reprezentowali Wielkopolskę
i częstowali lokalnymi smakołykami

Od 20 do 22 listopada br. kępińskie Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski” miało przyjemność uczestniczyć w wizycie studyjnej w Belgii i
jako jedyne reprezentować nie tylko
powiat kępiński, ale również całą
Wielkopolskę. Głównym punktem

marszałek Krzysztof Grabowski.
- Mam nadzieję, że nasze regionalne
specjały oraz słynne rogale świętomarcińskie przeniosą państwa na
chwilę do naszego regionu. A zdecydowanie warto, bo Wielkopolska
to nie tylko przepyszne jedzenie, ale

Kępińska delegacja nie tylko częstowała lokalnymi
produktami, ale też sama prezentowała się znakomicie

programu wizyty był udział w 8. edycji obchodów Dnia Świętego Marcina
w Brukseli – największym wydarzeniu promocyjnym województwa
wielkopolskiego w stolicy Europy.
Wydarzenie w imieniu marszałka
Marka Woźniaka otworzył wice-

także bogata kultura i długa historia
– podkreślił K. Grabowski. Odbyło
się również spotkanie zorganizowane
w ramach wizyty studyjnej z posłem
do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem oraz z Lokalną
Grupą Działania z belgijskiej Flan-

drii. Wizyta została zorganizowana
przez Biuro Wielkopolski w Brukseli we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu.
Dzień Świętego Marcina na stałe
wpisał się już w kalendarzu brukselskim
jako
wielkopolskie
święto, które cieszy
się ogromną popularnością.
Tegoroczna
edycja
zgromadziła
ponad 400 gości, w
tym posłów do Parlamentu Europejskiego,
przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu
Regionów oraz Korpusu Dyplomatycznego.
Wśród nich znaleźli
się m.in.: Elżbieta
Bieńkowska – unijna
komisarz ds. rynku wewnętrznego,
przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP,
Artur Orzechowski – ambasador RP
w Królestwie Belgii, a także Jacek
Grabowski i Ireneusz Bochenek –
konsulowie RP w Królestwie Belgii.
W wydarzeniu uczestniczyli również

W tym roku Wielkopolskę w Brukseli reprezentowało
Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”

przedstawiciele polskich samorządów, reprezentanci biur regionalnych,
międzynarodowych organizacji i
stowarzyszeń oraz Wielkopolanie
mieszkający w stolicy Belgii. Lokalną Grupę Działania z powiatu
kępińskiego – Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski” – reprezentowali:
Paweł Powroźnik – właściciel restauracji „P jak Pysznie” w Kępnie,
Magdalena Wieczorek – dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
w Kępnie, Aldona Lorek – przedstawiciel firmy Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Maryniak oraz Grzegorz
Grzunka i Katarzyna Chowańska
– prezes i pracownica biura Lokalnej
Grupy Działania. Kępińską reprezentację wspierali również dyrektor
Departamentu PROW Izabela Mroczek oraz pracownicy Urzędu Mar-

swoją działalność parlamentarną.
Spotkanie to było także okazją do
zapoznania się z tym, jak funkcjonuje
Parlament Europejski oraz tematami,
nad którymi obecnie pracują posłowie.
Ostatniego dnia wizyty miało
miejsce spotkanie z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania „Haspengouw” ze wschodniej Flandrii.
Oprócz wymiany doświadczeń dotyczących działań prowadzonych przez
obie LGD, rozmawiano na temat
możliwości nawiązania współpracy
w celu realizacji projektu międzynarodowego. Wielkopolska delegacja
miała również okazję zobaczyć dwa
projekty wdrożone przez „Haspengouw”. Pierwszy z nich realizowany
jest na terenie farmy ekologicznej
„De Alverberg”, która prowadzi

Członkowie LGD spotkali się z posłem
do Parlamentu Europejskiego A. Grzybem

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano dziś umowę na udzielenie
rządowej dotacji na budowę nowego bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Kępnie

Rządowe środki dla szpitala w Kępnie
Na mocy umowy podpisanej między wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem a starostą
kępińskim Witoldem Jankowskim
powiat otrzyma wsparcie finansowe
w kwocie 3 605 836 złotych. W
oficjalnym podpisaniu umowy
uczestniczyła również wicewojewoda Marlena Maląg,
wicestarosta kępiński - Grażyna Jany i skarbnik Powiatu
kępińskiego Marcin Trojak.
Rządowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót
budowlanych oraz wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w sprzęt i
aparaturę medyczną.
Kępińska jednostka jest
kolejną, po szpitalach w
Gnieźnie i w Pile, która może
liczyć na dotację z rezerwy budżetowej rządu Beaty Szydło.
– To kolejne środki dotyczące
zdrowia publicznego, które trafiają
do Wielkopolski. Inwestycja dotycząca szpitala będzie podnosić kom-

fort pacjentów – podkreślał podczas
spotkania wojewoda Z. Hoffmann.
Z kolei starosta kępiński W.
Jankowski wskazywał, że szpital w
Kępnie nie ma wyłącznie znacze-

okręgowego. Przyjeżdżają do nas
pacjenci z sąsiadujących powiatów.
Nowy blok operacyjny będzie oddany do użytku w przeciągu pięciu
miesięcy. Chcemy jak najlepiej spo-

Z. Hoffmann z W. Jankowskim
podpisał umowę o dotacji do szpitala

nia powiatowego, a jest jednostką o
ponadlokalnym charakterze. – Nasza placówka spełnia rolę szpitala

żytkować otrzymane środki i zakupić sprzęt wysokiej klasy – mówił
W. Jankowski.
Oprac. m

szałkowskiego w Poznaniu – Beata
Pilarska i Paweł Kinal.
Wśród zaprezentowanych w
Brukseli przysmaków znalazła się
m.in. pierś gęsi w sosie żurawinowym, szare kluski z okrasą i modrą
kapustą na ciepło, gzika, pierogi z
mięsem, kapustą i grzybami, ruskie
oraz z jabłkami i cynamonem, a także
kiełbasa biała parzona wielkopolska,
która w tym roku otrzymała unijny
certyfikat jakości Chronionego Oznaczenia Geograficznego i jest już piątym produktem z Wielkopolski z tym
odznaczeniem. Goście mogli skosztować również tradycyjnych wędlin,
serów, grzybów, nalewek, soków
naturalnych oraz innych specjałów
kuchni wielkopolskiej.
Tego samego dnia członkowie
delegacji Lokalnej Grupy Działania
spotkali się z wielkopolskim posłem
A. Grzybem, który przedstawił im

działalność edukacyjną dotyczącą
zrównoważonego rolnictwa i hodowli
zwierząt. Drugi został zrealizowany
w ramach celu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego” i polegał na
renowacji samotni Vrijhern, która
dzięki temu stała się ważnym puntem
turystycznym w regionie.
Inicjatywa organizacji Dnia
Świętego Marcina w Brukseli sprawia, że Wielkopolska staje się coraz
bardziej rozpoznawalna w stolicy
Unii Europejskiej, a pieczone na
miejscu przez cukiernika rogale świetomarcińskie zyskują wielkie grono
międzynarodowych fanów. Prezentacja produktów regionalnych to
jedna z form promocji województwa
wielkopolskiego w Europie, które od
kilku lat jest członkiem Europejskiej
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
Oprac. KR
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24 listopada br. uroczyście otwarto lądowisko dla śmigłowców ratowniczych, które
znajduje się na dachu kępińskiego szpitala

Przecięto wstęgę
na płycie lądowiska
Przybyłych na otwarcie lądowiska powitał dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie Jakub Krawczyk. W uroczystości
uczestniczyła wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, poseł na Sejm
RP Andżelika Możdżanowska,
poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski, dyrektor
Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Damian
Marciniak, przedstawiciele władz
powiatowych i gminnych, reprezentanci parlamentarzystów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dyrektorzy okolicznych szpitali,
projektanci, wykonawcy inwestycji,
pracownicy starostwa powiatowego
w Kępnie, ordynatorzy oddziałów

szpitala oraz kierownicy jednostek
organizacyjnych.
Po przecięciu wstęgi na płycie
lądowiska i poświęceniu obiektu,
którego dokonał ks. proboszcz Jerzy
Palpuchowski, nastąpiła część oficjalna uroczystości, podczas której
przybliżono przebieg prac związanych z przygotowaniami, pozyskiwaniem środków i realizacją inwestycji.
Zadanie pod nazwą „Budowa
lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kępnie” współfinansowane było ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa
IX Wzmocnienie strategicznej infraPrzybyłych gości powitał
dyrektor SP ZOZ J. Krawczyk

struktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020. Jego
koszt to 2.849.512,90 złotych, w tym
dotacja ze środków EFRR wyniosła
2. 299 386,00 złotych, zaś wkład własny SPZOZ w Kępnie – 550 126,90
złotych.
28 listopada 2016 roku zawarta
została pomiędzy Ministerstwem
Zdrowia a SP ZOZ w Kępnie umowa na dofinansowanie zadania. Niezwłocznie po jej podpisaniu ruszyły
prace związane z przygotowaniem
postępowania przetargowego. 17
marca 2017 roku podpisano umowę
na budowę lądowiska. Inwestycja
weszła w fazę realizacji. W marcu
br. ruszyły prace, a w kwietniu rozpoczęto roboty na dachu szpitala.
Zgodnie z harmonogramem inwestycji, założono jej zakończenie do
30 października 2017 roku. Termin
został dotrzymany - 30 października
odbył się odbiór techniczny obiektu,
a 3 listopada odbioru płyty lądowiska
dokonał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie.
Komunikację z płytą lądowiska
zapewnia winda i klatka schodowa
ewakuacyjna. Zarówno do windy, jak
i klatki schodowej, prowadzą zadaszone pomosty, co umożliwia transport pacjenta bez względu na warunki
atmosferyczne. Infrastrukturę lądowiska dopełnił montaż sieci i urządzeń potrzebnych do jego obsługi.
- Jeśli chociaż jedno życie przez
to lądowisko, które zbudowaliśmy,

zostałoby uratowane, to warto było
tę inwestycję przeprowadzić, bez
względu na to, jakie środki wydaliśmy, jaką ciężką pracę wykonaliśmy
– podkreślał w swoim wystąpienie
starosta kępiński Witold Jankowski. – Warto było. Przypomniano
też dane dotyczące wzrastającej liczby transportów międzyszpitalnych
śmigłowcami Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego z SPZOZ w Kępnie. W
2015 r. były to 2 transporty, w 2016
r. – 1 transport. W roku bieżącym do
października wykonano już 7 lotów
transportowych. Strategiczne położenie powiatu kępińskiego, uwarunkowania demograficzne, liczba dużych
zakładów pracy oraz zwiększanie się
ruchu tranzytowego w województwie
każe przewidywać dalsze zwiększenie się liczby zdarzeń, które kępiński
szpital i działający w jego strukturach
SOR będą musieli obsłużyć.

krok do tego, żeby Szpitalny Oddział
Ratunkowy mógł istnieć, to kolejny
krok, żebyśmy mogli pozyskiwać dodatkowe środki finansowe, kolejny
krok do współpracy z innymi, okolicznymi jednostkami medycznymi.
Podczas uroczystości podkreślano zaangażowanie pracowników
starostwa powiatowego i kępińskiego
szpitala w realizację inwestycji, która
ma wpłynąć na radykalne skrócenie
czasu transportu pacjenta od momentu podjęcia do momentu trafienia na
salę operacyjną. Zapewniony zostanie szybki dostępu do SOR, całodobowy transport chorego, a także
szybki i bezpieczny transport chorego
z SPZOZ w Kępnie do szpitali specjalistycznych. Celem zrealizowanego
projektu było dostosowanie SOR w
Kępnie do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku,
określającego warunki funkcjonowa-

Nowe lądowisko poświęcił
ks. kanonik Jerzy Palpuchowski

- Bezpieczeństwo pacjenta jest
dla nas bezcenne, ta wartość przyczynia się do tego, że spotykamy się
na tak ważnej uroczystości – mówiła
wiceminister A. Możdżanowska. - To
inwestycja historyczna dla powiatu
kępińskiego, która warunkuje przyszłość szpitala powiatowego. Niezwykle ważna, bo wiemy, jakie są założenia strategiczne i tylko osoby, które
podejmują ryzyko, tylko osoby, które
widzą strategię długofalową, podejmują takie decyzje, które warunkują
sukces – powiedziała. – Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy
się przyczynili do realizacji tej inwestycji, strategicznej inwestycji, która
plasuje naszą placówkę medyczną
jako szpital regionalny, bo to kolejny

nia tego typu oddziałów, poprzez budowę całodobowego lądowiska.
- Dzisiejsze wydarzenie, uroczystość otwarcia lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych
to wielki krok na przód w rozwoju
kępińskiej placówki - zaznaczył dyrektor J. Kowalczyk. - To nie tylko
dostosowanie się do niezbędnych
wymogów systemu ratownictwa
medycznego, ale także przykład
tworzenia najlepszych warunków w
zakresie infrastruktury i organizacji
pozwalających szpitalowi w Kępnie
znaleźć się w gronie nowoczesnych
lecznic, zapewniających udzielanie
pacjentom świadczeń zdrowotnych
na najwyższym poziomie.
bem

Powiat Kępiński nagrodzony w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w
ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wyróżnienie dla Powiatu Kępińskiego

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marzeny Wodzińskiej
nagrodziła projekt pod nazwą Organizacja Warsztatów Piosenkarskich
,,Piosenka jest dobra na wszystko”.
Powiat Kępiński organizując
Powiatowy Konkurs Piosenki, rokrocznie koncert finałowy poprzedza
warsztatami wokalnymi prowadzonymi przez znanego piosenkarza.
- Ta formuła doskonale się

sprawdza - przyznaje naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Marcin Wiśniewski.
- Uczestnicy bardzo sobie chwalą
możliwość skorzystania z podpowiedzi i uwag osób zajmujących się piosenką zawodowo. Przyznaną nagrodę finansową również przeznaczymy
na organizację warsztatów.
Celem konkursu było pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie

inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii
rozwoju obszarów wiejskich. Chodzi
o inicjatywy, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności
i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski oraz promowanie
działań przyczyniających się do popularyzowania i realizacji idei „małej
ojczyzny” bliskiej swoim obywatelom.		
Oprac. bem

Goście zaproszeni
na uroczystość

Lądowisko w liczbach

- wymiar płyty lądowiska - 21
x 20,50 m
- od frontu budynek wzmocnion
o żelbetowym dźwigarem
kratowym podtrzymującym płytę
lądowiska
- grubość płyty ze względu na
wyprofilowane spadki - od 15 do
20 cm
- płytę utrzymują: wieże, dźwiga
ry i podpory o łącznej masie oko
ło 48 ton
- łączna ilość betonu wykorzysta
na do budowy to około 300 m3
- łączna ilość stali wykorzystana
do budowy to około 40 ton
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Publikujemy ostatnią w tym roku część cyklu opracowań autorstwa Tomasza Kostka Góreckiego opisującego losy mieszkańców powiatu kępińskiego
w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen

Ofiary i uratowani. Z powiatu kępińskiego II RP do piekła KL Mauthausen-Gusen - część 4
Z obu ostrzeszowskich transportów do Gusen via Dachau, liczących
w sumie 60 osób, wróciło jedynie 7
żywych, więc prawie co 9-ty. Po
pierwszej wywózce z 24 kwietnia
1940 r., druga była 3 maja 1940 r. (nie
przypadkiem w niedawne święto narodowe), potem do obozów odjechało
jeszcze więcej osób, tym razem nie
tylko do Gusen, ale i do innych. Wojny nie przeżyło 85 mieszkańców
Ostrzeszowa i okolic wywiezionych
do niemieckich obozów koncentracyjnych, a większość z nich była osadzona w KL MG. Jedną z najliczniejszych grup zawodowych wśród
więźniów z tego terenu byli nauczyciele i z 16 wywiezionych nieprzypadkowo prawie wszyscy zostali zamordowani.
Na
zdjęciu
zamieszczonym w książce „Dzieje
Ostrzeszowa” pod red. Stanisława
Nawrockiego wywożeni w majowym transporcie, konwojowani przez
niemiecką policję, idą czwórkami
przez miasto na dworzec kolejowy i
trzeba sobie wyobrazić, że dwie
czwórki zamordowano, a kamieniołomy, udrękę i rozpacz przeżył dopiero
jeden z kolejnej, itd. Czy jesteśmy
jednak w stanie to sobie wyobrazić
dziś, gdy żyjemy wolni i bezpieczni?
Nie podano, niestety, źródła wspomnianego zdjęcia, ale i tak chyba nie
jest aż tak wyraźne, by dało się odróżnić poszczególne osoby, a ponadto
nie żyją już często ci, którzy mogli by
tej identyfikacji dokonać. Nie zachowały się, niestety, żadne akta braci
Szulców, bo tak bywało zwykle z dokumentami więźniów obozów koncentracyjnych, za którymi szły ich
teczki wojskowe, a po śmierci osadzonych pewnie je niszczono. Udało
mi się natomiast cudem wyłowić z
gęstwiny bardzo popularnego wtedy
nazwiska teczkę wojskowych akt odznaczeniowych ich ojca, w czym wydatnie pomógł ślad w postaci przedwojennych akt meldunkowych z
UMiG Ostrzeszów. Ojciec Ludwika
i Kazimierza Szulców, Wacław, ur.
się 28.09.1875 r. we wsi Terespotockie, pow. Nowy Tomyśl, jako syn Ludwika i Agnieszki z d. Fogel. Być
może więc syn Ludwik, późniejszy
nauczyciel z Bralina dostał imię po
dziadku.
Wcześniej
jednak,
13.06.1908 r. w Ostrzeszowie poślubił
Wacław Szulc ostrzeszowiankę Balbinę Garbaczyńską, ur. 29.03.1880
r., córkę Józefa i Agnieszki z d. Lewandowskiej. A tak sam pisał o sobie
w wojskowych aktach odznaczeniowych: …w latach zaborczych pracowałem samodzielnie w zawodzie fryzjerskim w Westfalii gdzie do wybuchu
wojny światowej stale działałem w
polskich stowarzyszeniach… tudzież
sposobem konspiracyjnym umacniałem współrodaków do podtrzymywania ducha niepodległościowego. W
roku 1916 zostałem zaciągnięty do
armii niemieckiej na front rosyjski, a
później francuski. Podczas urlopu w
lipcu 1918 r. (gdy przyjechał do rodziny w Ostrzeszowie) wespół z innymi założyliśmy tam Radę Żołnierską i
zbrojnym czynem rozbroiliśmy najazd
niemiecki. Od tego czasu tj. 6 stycznia 1919 r. wstąpiłem do stałych oddziałów powstańczych jako ochotnik i
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przydzielony zostałem do komp. gar- wał, a ostatnia jego korespondencja z czasie I wojny wybijał prawdopodob- 28 urodzin brakło mu ok. półtora
nizonowej w Ostrzeszowie, skąd 25.08.1939 r. wpłynęła do Komitetu nie własną monetę zwaną pieniądzem mies. Wacław Śliwiński był też jedochotniczo brałem udział na froncie Krzyża i Medalu Niepodległości zastępczym, bo zachowały się żetony nym z wielu zamordowanych w Gupd.-poznańskiem. Po odparciu na- (KKiMN) 3 dni później, na 3 dni 100 fenigów z napisem W. Sliwinski, sen uczniów Gimnazjum im. Króla
jeźdźcy 3 batalion 12 p. Strz. Wlkp., w przed wybuchem wojny, wiec jej kon- Schildberg. Zmarł w wieku 63 lat w Kazimierza Wielkiego prowadzonektórym się znajdowałem został prze- tynuacji już nie było. Gdy akta woj- listopadzie 1938 r., a piwem zawodo- go przez ks. Salezjanów w Ostrzeszoniesiony na front litewsko-białoruski, skowe przejęli Niemcy koresponden- wo zajęła się jego żona Wiktoria ur. w wie. Szkoła ta miała swoją markę w
ta
spowodowała
jednak 1880 r. w Mieściskach pow. Szamotu- kraju, zatrudniała wysokiej klasy
gdzie również brałem udział w po- cja
tyczkach przeciwko wojskom rosyj- wysiedlenie jego, żony i córki do GG, ły, c. Michała i Julianny z d. Kar- profesorów, dających rzetelną wiedzę
skim. Po skończonej wojnie dałem się a obaj synowie trafili do obozu też nie pik. W interesie pomagały też ich i wyszło z niej wielu mądrych lub
zwolnić z wojska mając lat 45. Mimo przypadkiem, bo Niemcy nienawi- liczne dzieci, których czworo urodzi- mniej mądrych, ale za to mocno ustopodeszłego wieku obowiązki żołnie- dzili powstańców wlkp. i w ten spo- ło się w Kępnie, a troje w Ostrzeszo- sunkowanych ludzi. Była elitarna
rza wypełniałem sumiennie (na tamte sób zemścili się na jednym z nich, że wie. Poza Wacławem były to jeszcze: także z powodów finansowych, czesne
czasy 45 lat było poważnym wie- przeżył śmierć własnych dzieci. Nie Wanda Maria, ur. 1906, Maria wynosiło więcej niż pensja nauczykiem…). Na pytanie o posiadane od- udało mi się ustalić, gdzie dokładanie Anna, ur. 1909, Jadwiga ur. 1914, ciela. Dziś w tym samym budynku
znaczenia odpowiedział: żadnego ich wysiedlono, choć ogólnie wiado- Czesław Wojciech, ur. 1916, Wale- jest I LO im. Mari Skłodowskiej-Cuodznaczenie nie posiadam gdyż sobie mo, że mieszkańców powiatu kępiń- rian, ur. 1918 i Wacława Maria ur. rie. Tę samą szkołę ukończyło przed
nie życzyłem i kazałem dawać młod- skiego kierowano głównie do Mińska 1921. Wacław został wywieziony do wojną kilku krewnych, o których piobozu tego samego dnia, co bra- sałem w TK, w tym też student prawa
szym rocznikom by w ten spocia Szulcowie. Przyjaźnił się też poległy na czele plutonu w walce na
sób zachęcić do walki. Odznaz aresztowanym wtedy J. Wizą bagnety pod Sieradzem w 1939 r.,
czony Medalem Niepodległości
i gdy znaleźli się w KL Dachau por. rez. Jan Kozica (brat mej babci
27.06.1938 r., chciał go wymiei mieli oddać przed kąpielą rze- Rozalii, także absolwentki tego gimnić na bardziej adekwatny
czy osobiste przypomnieli so- nazjum), którego pośmiertny awans
Krzyż Niepodległości przyznabie, że siostra Janusza dała mu na kapitana jest właśnie procedowawany biorącym jak on czynny
na drogę butelkę od piwa pełną ny. Szkoda tylko, że szkoła ta nie znaudział w odzyskaniu niepodlejakiegoś płynu, więc wypili na lazła współcześnie miejsca dla mungłości z bronią w ręku. Mimo
dobry początek, a że okazał się duru innego swego przedwojennego
wielu godnych zaufania świaddobrym francuskim konia- ucznia, mego wujka Władysława
ków jego udziału w walkach
kiem… tego pierwszego dnia Szadzińskiego, który zmarł niedawpowstania wlkp. i na froncie lijuż nie zapamiętali… Innym no w USA, a walczył w wojnie koretewsko-białoruskim wojny z
razem już w Gusen blokowy ańskiej (1950-1953) w amerykańskim
bolszewikami zamiana się nie
Krwawy Hans, topił Wacka w lotnictwie bombowym. Śmierć tysiępowiodła. Jednym z nich był
sadzawce by oddał mu złotą cy więźniów KL MG, głównie mieszjego b. d-ca, por. w st. sp. (stanie
ślubną obrączkę, której nie zo- kańców woj. poznańskiego, w tym
spoczynku) Roman Mędlewstawił w tzw. depozycie na za- nauczycieli, lekarzy, inżynierów, proski, który zeznał w/s wnioskotracenie, ale zaszył w spodniach, fesorów, kupców, rzemieślników,
dawcy: … wstąpił jako ochotnik
co widział inny aresztowany w żołnierzy, a także księży, nie może
na początku powstania wlkp. do
Ostrzeszowie i za 2 dodatkowe zostać zapomniana.
WP i służył w 11 komp. 12 p.
porcje chleba zdradził kolegę…
Tymczasem brakiem pamięci,
Strz. Wlkp. (późniejszego 70
To była bezwzględna walka o wyobraźni i podstawowej wiedzy
pułku Piechoty Wlkp. z Pleszeprzetrwanie choćby jeszcze jed- historycznej popisali się niedawno
wa i Jarocina), której byłem
Przedwojenne zdjęcie Wacława Szulca, ojca zamordowanych
nego dnia i żaden z nas nie wie, politycy belgijski i holenderski, któd-cą do kampanii bolszewickiej.
w KL Mauthausen-Gusen Ludwika i Kazimierza
jak by się zachował na ich miej- rzy, nazywając polskich patriotów
Był zawsze walecznym i wzorowym żołnierzem wykonującym pomi- Maz., Mrozów i Cegłowa na Mazow- scu, tam gdzie liczyły się zwierzęce faszystami, zapomnieli zarazem o
mo swego wieku ciężkie obowiązki szu, ale też w okolice Kielc i do same- instynkty, a nie człowieczeństwo. swych rodakach, którzy służyli liczżołnierza-powstańca ku pełnemu za- go miasta. Miejscem zbiorczym dla Wacław długo walczył o obrączkę łą- nie i ochotniczo w szeregach SS…
dowoleniu przełożonych. Pod tym po- mieszkańców powiatu, skąd wywo- czącą go z rodziną i domem, ale w Warto by pouczyć owych dyletanświadczeniem podpisali się też żono dalej, było kino „Bajka” w Kęp- końcu musiał ją oddać, by nie dać się tów, że ostatni marsz faszystów w
ostrzeszowianie: por. rez. Włady- nie. Potwierdza to wpis w aktach wy- utopić niemieckiemu seryjnemu mor- Warszawie miał miejsce 5.10.1939
sław Garstka (ur. 1892), od 1939 r. siedleńczych Wacława Szulca. Nie dercy. Po tym wydarzeniu W. Śliwiń- r. w Alejach Ujazdowskich, gdzie
jeniec niemieckich oflagów i st. strz. wiem czy przeżyli wojnę i wrócili do ski stracił humor, który nie opuszczał przed swym kanclerzem Adolfem
Franciszek Jędrzejewski. Heroicz- Ostrzeszowa lub osiedli gdzie indziej. go nigdy wcześniej i pogodził się z H., defilowali Niemcy. Było to jednak
ność czynów wnioskodawcy po- Nie ustaliłem także czy ich córka, a tym, że żywy do domu już nie wróci. rzeczywiście w podanej przez nich
świadczył także adiutant d-cy frontu siostra zamordowanych braci, założy- Jak pisał o przyjacielu J. Wiza: Wacek odległości od mającego niebawem
ostrzeszowsko-kępińskiego por. rez. ła własną rodzinę i jeśli tak, to jakie zmarł, choć miał instynkt obozowego powstać niemieckiego obozu koncenWitold Prusinkiewicz (ur. 1896), nazwisko miała po mężu, nie wiem talentu, umiejętność przystosowania tracyjnego KL Auschwitz-Birkenau,
późniejszy kierownik ostrzeszow- też czy miała dzieci. Wiele tych pytań się w najgorszych warunkach, był gdzie to Niemcy mordowali głównie
skiego Kółka Rolniczego i Banku Lu- bez odpowiedzi. Może jest jednak jednym z najlepszych, najbardziej Polaków różnych wyznań i narododowego, a w końcu jeniec niemieckie- grób rodziny Szulców w Ostrzeszo- bezinteresownych ludzi, jakich zna- wości. Natomiast to, co zrobili eurogo oflagu VII A w Murnau. Wreszcie wie lub okolicy i ktoś o Nich pamięta? łem w życiu, miał jednak namiętność, posłowie mieniący się być polskimi,
poparł go także dowódca frontu Ze swej strony będę wnioskował o a tych w obozie mieć nie można, mu- którzy zagłosowali przeciw Polsce
ostrzeszowsko-kępińskiego płk p. r. pośmiertny awans Wacława Szulca siał palić i to go zgubiło, palił suszone lub wstrzymali się od głosu w jej
(pospolitego ruszenia) WP Stanisław na I stopień oficerski. Swe młode ży- fusy od kawy, żołędzie, i in. jego wy- obronie, trzeba nazwać podłą i nikThiel (1881-1943), następnie gen. cie stracił w obozie także rodowity nalazki, bo palenie tytoniu było w czemną zdradą. Polityka historyczna,
bryg. NSZ (Narodowych Sił Zbroj- kępnianin Wacław Śliwiński, ur. obozie karane śmiercią. Za papierosy do jakiej ostatnio wróciliśmy, jest nanych), o którego pozytywną weryfi- 5.08.1913 r., jako s. Walentego i Wik- oddawał chleb i zupę, chudł w prze- szą narodową racją stanu, a pamięć
kację rangi generalskiej w WP będę torii z d. Sałata. Na początku 1920 r. rażającym tempie, zmarł po apelu le- o bestialsko pomordowanych przez
wnioskował aż do skutku do Szefa rodzina Śliwińskich przeprowadziła żąc pod blokiem. Ostatnie jego słowa Niemców członkach elity wielkopolMON i Prezydenta RP. Gen. Thiel ni- się z Kępna do Ostrzeszowa, gdzie były o córce:… moja maleńka ma ta- skiej powinna trwać wiecznie. To
gdy nie zapominał o swych powstań- zam. przy ul. Strumykowej 8 (dom kie mięciutkie policzki jak brzoskwi- była nasza prawdziwa Nadzwyczajna
cach i żołnierzach, a teraz my - ich ten istnieje nadal). W Ostrzeszowie nia… Kartoteka więźnia podaje tylko Kasta. Cześć ich pamięci!
Tomasz Kostek Górecki,
potomkowie - nie możemy zapo- Wacław ukończył gimnazjum, a krót- jego datę urodzenia i śmierci. Zmarł
Klub Kaliszan w Warszawie
mnieć o Nim i nigdy nie zapomnimy! ko przed wojną 14.02.1938 r. ożenił 17.06.1941 r. i miał ledwie 27 lat, a do
Zeznania i podpisy udokumentowano się ze Stanisławą Marią Bielicką i w
pieczęcią Ostrzeszowskiej Komisji tym samym roku urodziła im się córŹródła: CAW WBH – Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego w W-wie,
dla Ustalenia Udziału w Powstaniu ka Maria Magdalena. Ojciec Wacłakartoteki, akta personalne i odznaczeniowe; Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Wlkp. Wymiany odznaczenia jednak wa, Walenty, ur. w 1875 r. w Kataw Oświęcimiu, karty personalne i kartoteki więźniów KL MG; UMiG Ostrzeszów, przedwojenne akta
pow.
Kościan,
s.
odmówiono ze względów procedural- rzynkach
meldunkowe; Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn.33 II/91, Wysiedleni z Kraju Warty do GG; B. J.
nych, bo komitet zakończył swe prace Franciszka i Agnieszki z d. FrąckoWizowie, Rachunek Przetrwania, Warszawa 1983; Stanisław Nawrocki, Dzieje Ostrzeszowa, Kalisz
w marcu 1939 r. Mimo wszystko Wa- wiak był przedsiębiorcą i prowadził
1990; badania i ustalenia własne autora;
cław Szulc był uparty i nie rezygno- hurtownię piwa w Ostrzeszowie. W
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Wiadomości

wywiad tygodnia

O zainteresowaniach lat młodzieńczych, podobieństwie do wykreowanych przez siebie postaci literackich, stosunku do ekranizowania swoich książek oraz o dociekliwych czytelnikach i możliwości zagoszczenia Kępna w jego powieściach, podczas niedawnego pobytu w Kępnie opowiedział
pisarz Marek Krajewski. Rozmawiali: Magdalena Bendzińska i Mirosław Łapa

Nie wykluczam, że Kępno kiedyś
znajdzie się w mojej powieści

Na początek pytanie standardowe
- skąd u pana zainteresowanie kryminałem retro osadzonym w scenerii Wrocławia?
Po pierwsze – zainteresowanie kryminałem. To zainteresowanie kryminałem w ogóle jako takim, nie tylko retro,
pojawiło się u mnie jako u dziecka,
młodego chłopaka. Uwielbiałem czytać kryminały po prostu i to kryminały
różnych gatunków, także i kryminały
historyczne. Głównie się zaczytywałem powieściami Raymonda Chandlera. To było jedno moje zainteresowanie.
Drugie, to było zainteresowanie moim
miastem Wrocławiem, jego przeszłością, jego historią. I to drugie zainteresowanie połączyło się z pierwszym.
Postanowiłem napisać powieść kryminalną osadzoną w czasach dawnych, w
realiach Wrocławia niemieckiego.
Skąd pomysł na opisanie właśnie
tego okresu w historii miasta?
Ten okres w historii Wrocławia,
okres międzywojenny i wcześniejszy,
a mówiąc ściśle - niemiecka historia
Wrocławia była tematem tabu w czasach mojej młodości. Jestem rocznik
sześćdziesiąty szósty, mam lat 51 i
moje dzieciństwo, moja młodość upłynęła w latach 70. i 80. Wtedy mówienie
o niemieckiej przeszłości Wrocławia
było zakazane. A to, co jest zakazane
jeszcze bardziej nas rozpala. Jest takie
łacińskie przysłowie: quod non licet
acrius urit – to, czego nam nie wolno,
jeszcze mocniej nas pali.
Czy pan w jakiś sposób jest
pierwowzorem Eberharda Mocka i
Edwarda Popielskiego, a może innych, drugoplanowych postaci w
pańskich powieściach?
Pierwowzorem to raczej nie, natomiast mogę powiedzieć, że nasyciłem moich bohaterów moimi cechami, wieloma,
ale nie wszystkimi. Na przykład nie są mi
bliskie cechy, takie, jakie wykazują Mock
czy Popielski – upijanie się, picie nadmierne alkoholu. Jestem całkowitym abstynentem, nie palę papierosów, prowadzę
zdrowy tryb życia, chodzę wcześnie spać,
biegam trzy razy w tygodniu po 10 kilometrów. Jestem człowiekiem prowadzącym inny tryb życia niż moi bohaterowie,

z całą pewnością. Natomiast są pewne
cechy wspólne. Na przykład bardzo sobie
cenię elegancję, ubieram się w sposób tradycyjny, lubię styl - garnitur i krawat. Zawsze tak występuję przed moją publicznością, z szacunku dla niej. Uważam, że jest

Marek Krajewski - urodził się 4 września 1966
roku we Wrocławiu. Z wykształcenia doktor filologii
klasycznej, specjalizujący się w językoznawstwie
łacińskim. Pisarz. Czołowy przedstawiciel nurtu
tzw. kryminału retro. Laureat Nagrody Wielkiego
Kalibru oraz Paszportu „Polityki”. Jeden z najchętniej
tłumaczonych polskich pisarzy współczesnych. Twórca
bestsellerowych powieści kryminalnych o Eberhardzie
Mocku oraz o Edwardzie Popielskim.
to dobra cecha człowieka występującego
publicznie. Poza tym moi bohaterowie są
filologami klasycznymi podobnie jak ja,
miłośnikami starożytności. Kolejne cechy to są takie, że są pedantyczni. Ja też
jestem pedantem, przywiązuję wielką
wagę do szczegółów. Rzecz, powiedzmy
lżejszej już wagi - mamy podobne zainteresowania kulinarne. Podobnie jak moi
bohaterowie, uwielbiam golonkę, żeberka, boczek gotowany.
Czy istnieje szansa na to, żeby Kępno zaistniało, w któreś z pana przyszłych powieści?
W moim emocjonalnym rankingu
miast są tylko trzy. To jest Wrocław - moje

ukochane miasto, w którym się urodziłem
i wychowałem, to jest Lwów, spod którego pochodzi rodzina mojej mamy i to
jest małe nadmorskie Darłowo, które jest
związane z moją żoną – tam się urodziła.
Jak państwo widzą wszystkie te miasta
mają związki rodzinne ze mną. Kępno
nie ma żadnych takich związków.
Powiat kępiński w czasach II Rzeczypospolitej graniczył z Rzeszą
Niemiecką. Na tej granicy działo
się bardzo wiele ciekawych rzeczy, które można by w jakiś sposób wpleść epizodycznie w pana
powieść.
Z całą pewnością. Nie wykluczam,
że Kępno kiedyś znajdzie się w mojej
powieści jako sceneria epizodyczna.
Przecież jak napisałem o Rawiczu w
pierwszej mojej powieści, to czemu nie
o Kępnie? Gdyby była taka potrzeba to
pomyślę o państwa mieście. Epizodu
rozgrywającego się w Kępnie nie wykluczam.
Wiemy, że pracuje pan często w
swojej „samotni w południowej
Wielkopolsce” i zastanawiamy
się, czy jest ona oddalona od Kępna znacznie, czy też znajduje się
w pobliżu?
Nieznacznie oddalona. Pozostawię
w tajemnicy to miejsce, natomiast chcę
państwu powiedzieć, że bardzo mnie
cieszą państwa sugestie. Jeżeli państwo
sugerują takiemu pisarzowi jak ja, że
Kępno, czyli państwa miasto, mogłoby
być scenerią mojej powieści, to jest dla
mnie wielki komplement, bo to znaczy,
że państwo cenią mój talent. Dziękuję
za ten komplement. Muszę przyznać,
że jestem tutaj po raz pierwszy w życiu,
chociaż przejeżdżałem wielokrotnie. Natomiast po raz pierwszy jestem i muszę
stwierdzić, że wielkie wrażenie zrobiła na
mnie wspaniale odremontowana wieża ciśnień, którą widziałem po drodze. Jechałem bardzo wolno, za mną denerwował się
jakiś człowiek, bo chciałem dokładnie ją
obejrzeć. Imponuje mi, kiedy stara substancja mieszkaniowa jest pieczołowicie
zabezpieczana. Bardzo mi się to podoba.
Pana proza nie trafiła jeszcze na
ekrany kinowe, pomimo, że mówiło
się już w tym kontekście o takich

reżyserach, jak Agnieszka Holland,
Filip Bajon, czy Patryk Vega. Jak
pan myśli, dlaczego?
Myślę, że z powodów finansowych
i prawnych, tak mogę najogólniej powiedzieć. Nie wdając się w szczegóły,
zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie prawne,
są poważne przeszkody, które uniemożliwiły adaptację czy ekranizację powieści
o Mocku. Jest pewna nadzieja, że będzie
ekranizacja powieści o Popielskim, lwowskiej trylogii, to jest nikła nadzieja, ale
jakaś tam jest. Natomiast niedługo, bo w
styczniu, zobaczymy telewizyjny spektakl
teatralny na podstawie powieści „Mock”.
Czy ma pan swoje marzenia czy też
wyobrażenia dotyczące przeniesienia pańskiej prozy na ekran? Czy
nie kusi pana współpraca z twórcami filmowymi?
Nie, nie mam ochoty wkraczać do
świata filmowego. Ja pozostaję w świecie
literackim. Raz do roku prezentuję moim
czytelnikom nową powieść, to jest moja
praca, to jest moje życie i to robię. Praca
w filmie, czy przy filmie to jest chaos, a ja
nie lubię chaosu. Wolę pozostać w swoim
uporządkowanym, spokojnym świecie.
Znam wielu reżyserów i cenię ich, na
przykład jestem zaprzyjaźniony bardzo
blisko z reżyserem Januszem Zaorskim.
Szanuję ich pracę, ale nie ciągnie mnie w
stronę filmu w sensie takim, że miałbym
współpracować, pisać scenariusze. Nie, to
nie jest mój świat.
Nie chciałby pan mieć bezpośredniego wpływu na to, co zobaczymy,
miejmy nadzieję już wkrótce, na
ekranie?
Wpływ muszę mieć taki, że będę wiedział, iż mój bohater nie wystąpi w filmie
jako kobieta, na przykład. Tak się zdarzyło
w ekranizacji powieści jednego z autorów
kryminałów. Nie zgodziłbym się, gdyby
specjalizujący się w filmach komediowych
reżyser chciał dokonać adaptacji mojej
książki. Wtedy bym się nie zgodził, ale
jeżeli jest to nazwisko reżysera, któremu
ufam, którego uważam za artystę dobrego,
którego filmy cenię, tak jak w przypadku
Janusza Zaorskiego, to wtedy się zgadzam
i nie ingeruję więcej. To mnie nie interesuje, to nie jest mój świat.
Jak długo jeszcze planuje pan pisać książki o Mocku i Popielskim?
9 lat - taki jest mój plan. Do sześćdziesiątki będę pisał powieści albo o
Mocku albo o Popielskim, a potem mam
nadzieję, że będę mógł już pisać wolniej,
nie raz do roku, tylko raz na kilka lat.
Będę miał bardzo dużo książek na rynku, to daje pewne poczucie stabilizacji i
bezpieczeństwa. Wtedy chciałbym pisać
książki historyczne. Oczywiście, zdaję
sobie sprawę z tego, że mój plan może się

nie spełnić. Ja jestem człowiekiem, który
stosuje zasadę pesymizmu defensywnego.
Zakładam, że coś się może nie udać i tworzę od razu plan awaryjny, plan B. Jest on
taki, że będę dalej pisał kryminały, to jest
jasne. Natomiast gdyby się jednak udało,
to wtedy zamierzam pisać powieści historyczne osadzone w realiach starożytnego
Rzymu. Zwłaszcza interesują mnie wielkie powieści batalistyczne, wojskowe, o
walkach legionów rzymskich. Nie sądzę,
aby to wzbudziło entuzjazm u moich czytelników, a czytelniczek zwłaszcza. Takie
mam plany, bardzo mgliste.
Czy pisze pan już kolejną powieść,
która wyjdzie za rok? Kto jest jej
bohaterem - Mock czy Popielski?
Tak, piszę powieść o Mocku. Jest rok
1906, Mock ma 23 lata, jest studentem
filologii klasycznej. Ta książka będzie
odpowiedzią na pytanie, dlaczego Mock
wstąpił do policji.
Na zakończenie pytanie dotyczące
czytelników, a właściwie ich pasji
wyłapywania pewnych nieścisłości, powtórzeń w pańskich powieściach. Czy pan jest z tego powodu
zadowolony?
Bardzo jestem zadowolony, kiedy
czytelnicy zgłaszają mi rozmaite uwagi
sensowne i ważne, kiedy tropią jakieś powtórzenia, jakieś pomyłki. Każdemu się
zdarza pomyłka, ja nie jestem doskonały,
tylko ten nie robi błędów, kto nie pracuje.
Jest to moim zdaniem, przysłowie głęboko prawdziwe. Zatem kiedy zrobię błąd i
czytelnik mi zwróci uwagę, to się bardzo
cieszę, bo wtedy wiem, że w kolejnym
wydaniu, czy dodruku to będzie poprawione i książka będzie miała lepszą formę. Ja bardzo cenię moich czytelników i
jeżeli czytelnicy są tak wnikliwi, i znają
moją twórczość na wyrywki, to chylę czoła. Okazuję im zawsze ogromny szacunek
i radość, że mam takich czytelników.
Czy jest pan z nich tak samo dumny,
jak kiedyś ze swoich studentów?
To jest co innego. Bardzo doceniam
moich czytelników i studentów też doceniałem, ale w wypadku studenta i pracownika naukowego mamy do czynienia z pewnym stosunkiem podległości,
sprzecznymi interesami. Na przykład,
kiedy student chciałby zdać egzamin z
mniejszym wysiłkiem niż oczekiwałby
tego prowadzący, może dochodzić do
konfliktów czy do spięć. Jest to sytuacja
podrzędności i nadrzędności. W przypadku czytelnika - jest to stosunek równorzędny. To są moi partnerzy, słucham
ich uwag. To są moi przyjaciele, których
ja doceniam, z którymi lubię rozmawiać.
Tutaj nie ma mowy o żadnej podrzędności
czy nadrzędności.

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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Wiadomości

informacje
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego

KOMENTARZE WŁODARZY GMIN:
GMINA KĘPNO – burmistrz Piotr Psikus: Gmina Kępno uplasowała się na 30. miejscu w rankingu
zrównoważonego rozwoju, a tym samym odnotowała znaczący awans, bo aż o 9 miejsc. Jestem z tego
powodu bardzo zadowolony. To sukces przede wszystkim mieszkańców gminy Kępno, samorządu i
firm tutaj działających. Praca tych wszystkich środowisk zaowocowało tak dobrym wynikiem w rankingu. Należy dodać, że ogromny wpływ na zdobytą pozycję mają środki unijne, które zostały pozyskane
przez gminę w ostatnim czasie, jak i realizowane inwestycje. Korzystając z okazji, gratuluję sąsiadom
– gminie Baranów i Wieruszów – bardzo wysokich miejsc.

Gminy powiatu kępińskiego
na wysokich pozycjach
Ogłoszony został najnowszy
Ranking Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego, obejmujący 2478 samorządów.
Stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej doroczny
ranking ma na celu monitorowanie
zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów,
jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na
bazie opracowanych wzorców. Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem
są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pod uwagę brane są m.in.
wydatki na projekty inwestycyjne
na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1.000 mieszkańców, liczba
podmiotów gospodarczych na 1.000
mieszkańców, saldo migracji, liczba
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1.000 mieszkańców oraz
odsetek mieszkańców korzystających
z oczyszczalni ścieków. - Wysokie
miejsce w rankingu nie bierze się
znikąd. Na dynamikę rozwoju gmin
duży wpływ ma umiejętność przyciągania inwestorów. To także w dużej
mierze zasługa fantastycznych samorządów. Jeśli samorząd umie pozyskiwać inwestorów i kreować miejsca pracy, gmina może rozwijać się
w sposób zrównoważony – wyjaśnił
twórca rankingu Eugeniusz Sobczak
z Politechniki Warszawskiej.
W tegorocznej edycji rankingu
liderem wśród gmin wiejskich został
Kleszczów. Spośród gmin miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajęły

Polkowice. Biorąc pod uwagę gminy
miejskie, na prowadzeniu znalazł się
Karpacz. Z kolei najdynamiczniej
rozwijającym się miastem na prawach powiatu została Warszawa.
A jak prezentują się gminy
z naszego regionu?
W zestawieniu gmin miejsko-wiejskich wśród 616 gmin Kępno uplasowało się na 30. miejscu,
awansując o 9 pozycji w ciągu roku.
Warto wspomnieć, że choć sąsiednia gmina Wieruszów wyprzedziła
Kępno o jedną pozycję, Ostrzeszów
został sklasyfikowany na 72. miejscu, Kluczbork na 116., Namysłów
na 108., Syców na 208, a Byczyna na
509. Na wyróżnienie zasługują niedalekie Nowe Skalmierzyce, które plasują się na 6. miejscu.
W rankingu gmin wiejskich największy sukces w najbliższym regionie odniósł Baranów, zajmując 6. pozycję na 1559 sklasyfikowane gminy
i awansując o 5 miejsc. 23. miejsce
zajął Perzów, 35. – Łęka Opatowska,
95. – Bralin, 382. – Trzcinica, a 485.
– Rychtal. Prawie wszystkie gminy zarejestrowały awans na wyższe
pozycje, w rankingu spadła jedynie
gmina Trzcinica. Gminy z sąsiedniego powiatu wieruszowskiego plasują
się kolejno: Bolesławiec – 227. miejsce, Sokolniki – 229., Łubnice – 392.,
Galewice – 467., Czastary – 550. i Lututów – 800. Z kolei gminy z powiatu ostrzeszowskiego zajmują następujące miejsca: Kobyla Góra – 173.,
Kraszewice – 342., Doruchów – 728.
i Czajków – 791.		
KR

RANKING GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH:
1. Polkowice (woj. dolnośląskie)
2. Ożarów Mazowiecki (woj. mazowieckie)
3. Stryków (woj. łódzkie)
...
30. Kępno (woj. wielkopolskie) (wcześniej 39. miejsce)
...
614. Sępopol (woj. warmińsko-mazurskie)
615. Ryglice (woj. małopolskie)
616. Lipsk (woj. podlaskie)

RANKING GMIN WIEJSKICH:
1. Kleszczów (woj. łódzkie)
2. Kobierzyce (woj. dolnośląskie)
3. Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie)
...
6. Baranów (wcześniej 11. miejsce)
23. Perzów (wcześniej 63. miejsce)
35. Łęka Opatowska (wcześniej 65. miejsce)
95. Bralin (wcześniej 160. miejsce)
382. Trzcinica (wcześniej 348. miejsce)
485. Rychtal (wcześniej 580. miejsce)
...
1557. Radzanów (woj. mazowieckie)
1558. Dynów (woj. podkarpackie)
1559. Miączyn (woj. lubelskie)
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GMINA BARANÓW – wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek: Na 1555 gmin w Polsce, 6. miejsce
to ogromny sukces, który zawdzięczamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, ale przede wszystkim
naszym przedsiębiorcom. W pierwszej dziesiątce tego rankingu są gminy z czołówki najbogatszych
gmin w Polsce, a tu pośród nich my – gmina Baranów, która wśród tych najbogatszych jest dopiero na
121. miejscu. Jednak oprócz zasobów finansowych liczy się w tym rankingu, jak te pieniądze wydajemy,
kto z nich korzysta, na co je przeznaczamy, ile dajemy środków na inwestycje, jaki jest dochód własny,
ile jest podmiotów gospodarczych, ile jest osób pracujących, jaki procent ludności objętych jest wodociągami, kanalizacją. Najwięcej punktów i tak wysokie miejsce zawdzięczamy wysokim wydatkom na
inwestycje. I tu muszę podziękować moim pracownikom, którzy pomagają mi ten budżet rozplanować i
wydać oraz radnym, którzy wnoszą pomysły i te cele akceptują. Ze swojej strony mogę państwa zapewnić, że 2018 r. nie będzie gorszy w inwestycje na terenie naszej gminy, a na pewno lepszy, bo budżet
gminy Baranów w wydatkach przekroczy 55.000.000 zł.
GMINA PERZÓW – wójt Danuta Froń: W rankingu Politechniki Warszawskiej JST Zrównoważonego Rozwoju, porównując z poprzednim rokiem, przesunęliśmy się z 63. miejsca na 23. miejsce w tym
roku. Jestem z tego bardzo zadowolona i dumna, ponieważ świadczy to o dużej aktywności i kreatywności mieszkańców. Pracownicy Urzędu Gminy w Perzowie starają się współpracować z wszystkimi
mieszkańcami, przedsiębiorcami, rolnikami i organizacjami, a to daje pozytywne efekty i harmonijny
rozwój gminy. Inwestycje gminne wpisują się w potrzeby mieszkańców, a reszta to pracowitość i mądrość wielu osób. Cieszę się, że mamy tak prężnie rozwijające się firmy, co powoduje bardzo małe
bezrobocie. Sądzę, że gmina Perzów rozwija się dobrze i mieszka się u nas coraz lepiej.
GMINA ŁĘKA OPATOWSKA – wójt Adam Kopis: Wyniki rankingu są rzetelną diagnozą, która
mnie, jako wójta, bardzo cieszy. Tak wymierny awans był możliwy dzięki znacznemu wzrostowi wielu
wskaźników, a konkretnie: operatywności i przedsiębiorczości mieszkańców naszej gminy, co w połączeniu z ilością przedsiębiorców wciąż przybywających i zatrudniających dużą ilość pracowników przekłada
się na znikome bezrobocie; inwestycjom poczynionym w ostatnim czasie tak przez gminę, jak i przedsiębiorców oraz samych mieszkańców, do tego dochodzi dobra współpraca z Radą Gminy i wspólne, strategiczne decyzje służące rozwojowi gminy; stabilnej polityce finansowej gminy – stałe stawki podatkowe,
a dodatkowo przez te 3 lata kadencji wszelkie inwestycje i zadania realizowane są w oparciu o środki
własne i pozyskane środki zewnętrzne, bez podpierania się kredytami; odsetkowi mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków – to też jeden z mierników, nad którym pracujemy, wykonaliśmy kolejne
odcinki kanalizacji i jesteśmy przygotowani do dalszych dużych inwestycji w tej płaszczyźnie, obejmując
znaczne obszary gminy; wpływ mają również dobre i bardzo dobre wyniki nauczania osiągane przez
uczniów w naszych placówkach oświatowych, pozwalające młodzieży kontynuować naukę w szkołach
ponadgimnazjalnych o różnych profilach; realizacja zadań na różnych płaszczyznach przez zespół ludzi
pracujących w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej, jak również w innych jednostkach organizacyjnych
gminy. Nic się nie dzieje bez dobrych ludzi, a tacy są na terenie gminy Łęka Opatowska. Pragnę bardzo
podziękować wszystkim mieszkańcom bez wyjątku, którzy mają swój udział w osiągniętym wyniku.
GMINA BRALIN – wójt Roman Wojtysiak: Bardzo się cieszę, że zajęliśmy wysokie, 95. miejsce w
rankingu na 1559 gmin wiejskich. Jako gmina dokonaliśmy prawie największego awansu w powiecie
kępińskim, bo aż o 65 pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to zasługa naszych operatywnych
i pracowitych mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy wspaniale rozwijają swoje firmy i zapewniają
miejsca pracy. Jestem dumny z gminy Bralin i jej mieszkańców. Myślę, że w przyszłym roku wynik będzie jeszcze lepszy. Stać nas na to.
GMINA TRZCINICA – wójt Grzegorz Hadzik: Wynik rankingu pokazuje, jaki potencjał społeczno-gospodarczy posiadamy. W rankingu bardzo mocno oddziałującym kryterium jest liczba miejsc pracy,
ponadto liczba podmiotów gospodarczych. Ta różnica jest trudna do zniwelowania bez znaczącego
rozwoju gospodarczego i wzrostu liczby miejsc pracy. Jest to proces długotrwały, ale konsekwentnie
go realizujemy. W celu stworzenia lepszych warunków przedsiębiorcom, od wielu lat zwalniamy na
okres 2 lat z podatku od nieruchomości wybudowane na cele produkcyjne budynki. Kolejne znacząco
oddziałujące kryteria to procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, który w naszym
przypadku wynosi około 28%, natomiast znacznie bardziej rozwinięte gospodarczo gminy posiadają
ten współczynnik powyżej 50%. Przekłada to się również na odsetek wydatków inwestycyjnych, co
również jest silnie punktowane w rankingu. Mając świadomość, iż dochody własne szybko nie ulegną poprawie, gdyż jest to proces długotrwały, czynimy starania, aby pozyskać środki zewnętrzne na
różnorodne zadania. Na lata 2017 i 2018 pozyskano już z zewnętrznych źródeł ponad 5.000.000 zł,
co przełoży się na punktację w rankingach za kolejne lata. Mimo, iż gmina Trzcinica nie jest jeszcze
mocno rozwinięta gospodarczo, to często słyszymy, że sporo inwestujemy i wiele się dzieje. Jest to w
dużym stopniu wynik aktywności w poszukiwaniu środków zewnętrznych. Natomiast pozostałe kryteria
spełniamy na dobrym poziomie. Jednocześnie gratuluję gminie Baranów, liderowi naszego powiatu,
tak zaszczytnego miejsca, świadczącego o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, na który pracowano przez wiele lat.
GMINA RYCHTAL – wójt Czesław Balcerzak: Do każdego rankingu podchodzimy z powagą. Poprawa o 100 miejsc względem roku ubiegłego to znaczny sukces. Nasze miejsce w pierwszej 1/3 ilości
gmin polskich to też mobilizacja do dalszych działań prorozwojowych. Nie możemy się porównywać z
gminami, które dysponują znacznie większymi budżetami, lepszą lokalizacją w pobliżu miast czy większą ilością zakładów pracy, co generuje nowymi miejscami pracy i większymi dochodami własnymi.
Budżet gminy Rychtal w 2017 r. to 16.000.000 (znaczące wydatki na oświatę), co powoduje, iż kwota
na wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca jest znacząco niższa od gmin w powiecie kępińskim. W wielu
innych wskaźnikach jesteśmy wyżej w rankingu, np. stopień skanalizowania gminy czy w infrastruktura
drogowa. Wyciągając wnioski z kolejnego rankingu, będziemy wspólnie z Radą Gminy realizować na
miarę możliwości finansowych zrównoważony rozwój w gminie Rychtal.
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anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

OTWARCIE

JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017

Informacje

reklama

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

24 listopada br. w kępińskim kinie „Sokolnia” odbyła się Noc Poetów

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

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

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi...
Poetycko-muzyczne spotkanie
rozpoczął nieformalny hymn śpiewających poetów w wykonaniu dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu, mistrza piosenki literac-

dni nie było mnie w Kępnie i coś
się chyba wydarzyło, a mianowicie
utraciłem władzę - żartował włodarz.
- Na ręce pani dyrektor przekazuję
na dzisiejszą Noc Poetów klucze do

Władza w Kępnie przekazana
została poetom

kiej Jarosława Wasika. - Bądźcie
pozdrowieni nadwrażliwi za waszą
czułość w nieczułości świata i za niepewność wśród jego pewności – wyśpiewał artysta.
Natomiast oficjalnego powitania
zebranych dokonała dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Anna
Niesobska, spiritus movens całego
wydarzenia. - Witam bardzo ciepło i serdecznie w progach naszego
pięknego kina „Sokolnia” w Kępnie
– mówiła. - Szanowni państwo, jeśli
można wyśnić sobie muzyczną baśń,
to ona właśnie się teraz śni. Bardzo
się cieszę z tego dzisiejszego wydarzenia, ponieważ poezja jest obszarem, który dotyczy mnie najbardziej,
miło mi, że znalazła się sposobność
spotkania się w naszym pięknym
mieście ludzi niezwyczajnych, bowiem zakochanych, zakochanych w
muzyce i poezji.
Na tę noc władzy w mieście
zrzekł się burmistrz Piotr Psikus,
który na ręce dyrektor KOK przekazał klucze do bram Kępna. - Trochę
jestem zakłopotany, ponieważ dwa

bram miasta, aby dzisiejszego wieczoru w naszym mieście rządziła poezja i poeci kępińscy.
Burmistrz był też jednym z
pierwszych gości scenicznej kawia-

Poczekalni”. Kolejne utwory odczytywali ich twórcy, zrzeszeni w Kępińskim Kole Literatów oraz poeci z
nimi zaprzyjaźnieni.
W kawiarnianej dyskusji o poezji wzięli też udział między innymi:
poseł Bożena Henczyca, dyrektor
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, poeta
- Włodzimierz Mazurkiewicz oraz
redaktorzy lokalnych mediów: Michał Zaczyk, Mirosław Łapa i Eugeniusz Tomaszek.
Wspólnie z tomikiem wierszy
podczas Nocy Poetów promowano
płytę „Piosenki z Poczekalni”. Autorami tekstów, które się na niej znalazły są poeci: Danuta Zofia Buks,
Jadwiga Miesiąc, Kinga Szczupak,
Monika Banaś, Aleksandra Jokiel,
Marek Kowalski, Piotr Wieczorek,
Krzysztof Rębowski, Andrzej Jakub Mularczyk, Marek Paprocki
i Anna Niesobska. O stronę muzyczną płyty zadbał wrocławski

Firma TOMPOL z Myjomic zatrudni:

Wystąpił m.in. wrocławski
kompozytor i aranżer J. Telus

renki literackiej, w której prezentowane były wiersze kępińskim poetów
i dyskutowano o roli poezji w dzisiejszym zabieganym świecie. Burmistrz
wybrał i odczytał jeden z wierszy
składających się na tomik „Wiersze z
Widownię kina wypełnili twórcy
i miłośnicy poezji oraz muzyki

kompozytor i aranżer Jacek Telus,
który również wystąpił na scenie kępińskiego kina. W piątkowy wieczór
utwory z płyty prezentowali między
innymi wokaliści ze Studia Piosenki
KOK.
Publiczność oklaskiwała recital
jednego z najbardziej znanych reprezentantów polskiej piosenki autorskiej Roberta Kasprzyckiego.
Wystąpił też ponownie J. Wasik, który przewiózł ze sobą przygotowaną
przez Muzeum Polskiej Piosenki w
Opolu wystawę pt. „Poeci piosenki
w obiektywie Jerzego Dziedziczaka”.
Fotografie podziwiać można było w
holu kępińskiego kina.
Całą imprezę w prawdziwie wirtuozerskim stylu poprowadził Witold Pelka.
Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. bem

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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Policja / Straż pożarna

informacje
Tragiczny wypadek na ul. Poznańskiej w Kępnie

Rowerzysta zginął na miejscu

W Kępnie doszło do zderzenia ciężarówki
z rowerzystą. Fot. KP PSP Kępno

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w 24 listopada br., przed godz. 10.00, na ul. Poznańskiej w Kępnie.
Ze wstępnych ustaleń wynika,
że 54-letni mieszkaniec gminy Baranów, kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes (cysterną
do przewozu mleka), wykonując manewr skrętu w prawo, doprowadził
do zderzenia z jadącym po ścieżce
pieszo-rowerowej rowerzystą. Jednośladem kierował 83-letni mieszkaniec gminy Kępno, który w wyniku

zdarzenia poniósł śmierć na miejscu.
Na miejscu zdarzenia pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w
Kępnie pracowali policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, którzy
zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali
świadków zdarzenia. W przedmiotowej sprawie prowadzone jest dalsze
postępowanie celem ustalenia przyczyn i okoliczności tragicznego w
skutkach wypadku drogowego. Wiadomo, że kierujący samochodem ciężarowym był trzeźwy.
Oprac. KR

Kolizja na ul. Wrocławskiej w Bralinie

Uderzył w barierki i dachował

20 listopada br., o godz. 11.35, na
ul. Wrocławskiej w Bralinie doszło
do groźnie wyglądającej kolizji drogowej.
Policjanci, którzy udali się na
miejsce zdarzenia ustalili, że 57-letni
mężczyzna, mieszkaniec gminy Raszków, kierując samochodem osobowym marki Peugeot, wykonał nieprawidłowo manewr wymijania i uderzył
w barierki ochronne, w wyniku czego
pojazd dachował. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała.
Kierujący był trzeźwy. Za popełnione wykroczenie został ukarany
mandatem karnym.
Oprac. KR

Choć zdarzenie wyglądało bardzo groźnie,
kierowca nie odniósł poważnych obrażeń ciała

Kolizja drogowa w Chojęcinie

Doszło do wycieku gazu LPG

23 listopada br., około godz. 18.30,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie dotarło

Policjanci, którzy udali się na
miejsce zdarzenia ustalili, że 53-letni
mieszkaniec gminy Kępno, kierujący
samochodem osobowym marki Audi,

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kępnie we
współpracy ze Strażą Miejską w Kępnie przeprowadzili kontrole zakładów przemysłowych oraz prywatnych posesji

Ukarano cztery osoby

za spalanie śmieci w piecach
Właściciele czterech posesji otrzymali
bardzo wysokie mandaty karne

Mężczyzna uderzył w przydrożne barierki w wyniku
utraty panowania nad pojazdem. Fot. KP PSP Kępno

zgłoszenie o kolizji, do której doszło
na dawnej „ósemce” w Chojęcinie.
Samochód osobowy uderzył tam w
przydrożne barierki.

stracił panowanie nad pojazdem i
uderzył w przydrożne barierki.
W wyniku zdarzenia doszło do
wycieku gazu LPG. Na miejsce skie-

rowano 4 zastępy straży pożarnej: 2
z JRG Kępno oraz OSP Bralin i OSP
Chojęcin. - Strażacy po dojeździe na
miejsce zdarzenia zabezpieczyli teren akcji i przystąpili do utworzenia
tzw. poduszki z piany ciężkiej wokół
uszkodzonego pojazdu, eliminując
tym samym możliwość zapłonu.
W tym samym czasie zakręcono
zbiornik z gazem. Przez cały czas z
wykorzystaniem detektora wielogazowego sprawdzono możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej.
Po czynnościach policji uszkodzony pojazd zabrała pomoc drogowa
– poinformował rzecznik prasowy
KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
Kierowca pojazdu nie odniósł
żadnych obrażeń. Okazało się jednak, że był nietrzeźwy – w wydychanym powietrzu miał ponad 1,20
promila alkoholu. Mężczyzna stracił
uprawnienia do kierowania pojazdami. Czekają go także bardzo wysokie
kary finansowe.
Oprac. KR

Kolizja w Świbie

Zderzyły się dwa samochody

Kierowca skody zasłabł i wjechał w opłotowanie posesji

Zniszczony płot
skutkiem zasłabnięcia
6 listopada br., około godz. 16.00,
oficer dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o kolizji drogowej, jaka miała miejsce w rejonie ul. Obrońców Pokoju
w Kępnie. Po przybyciu funkcjonariuszy na miejsce okazało się, że
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skoda fabia zjechała nagle z drogi i
uszkodziła dwa przęsła opłotowania.
Sprawcą był 42-letni mieszkaniec
gminy Kępno, który zasłabł podczas
jazdy. Kierowca był trzeźwy. Nie odniósł żadnych obrażeń. Został ukarany mandatem karnym. Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

oraz prywatnych posesji, podczas
których wykazali, że czterech właścicieli posesji spala śmieci w piecach.
Za te wykroczenia policjanci oraz
strażnicy miejscy nałożyli bardzo
wysokie mandaty karne.
Oprac. KR
Fot. KP PSP Kępno

W związku z realizacją planu
priorytetowego dotyczącego walki ze
smogiem, dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kępnie we współpracy ze Strażą Miejską w Kępnie 16
listopada br. przeprowadzili liczne
kontrole zakładów przemysłowych

W czwartek, 23 listopada br., o
godz. 19.53, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu
dwóch samochodów osobowych na
drodze nr 482 w Świbie.
Na miejsce skierowano 3 zastępy
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straży pożarnej: 2 z JRG Kępno oraz
OSP Świba. - Strażacy zabezpieczyli teren działań. Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa
Medycznego, po przebadaniu osób
biorących udział w zdarzeniu, nie
stwierdził potrzeby ich hospitalizacji. Na rozlane płyny eksploatacyjne

zastosowano sorbent. Po czynnościach policji uszkodzone pojazdy
zabrała pomoc drogowa – powiadomił rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. Przyczyną zdarzenia było niezachowanie
bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami.		
Oprac. KR

Wiadomości

informacje

21 listopada br. w Saloniku „Między Wierszami” w siedzibie Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie odbył się XIX Dzień Regionalisty, podczas którego młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie zaprezentowała działalność Rogera Sławskiego,
architekta kościoła św. Marcina w Kępnie. Uczniów do wystąpienia przygotowały Maria
Cierlak i Danuta Wabnic

Roger Sławski - architekt kościoła św. Marcina

Roger Sławski
i jego związki z Poznaniem
XIX Dzień Regionalisty tradycyjnie już został zorganizowany
przez Towarzystwo Miłośników
Ziemi Kępińskiej. Tym razem głos
oddano młodzieży, która przygotowana przez Marię Cierlak i Danu-

kopolski, w tym również w Kępnie.
Do najbardziej znanych obiektów
należą między innymi: Planetarium
w Poznaniu, kościół św. Antoniego
Padewskiego w Poznaniu, skrzydło
Bazaru Poznańskiego od strony ul.
Wolności, konkatedra św. Stanisława
Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim,

Młodzież aktywnie uczestniczy w działalności
Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej

tę Wabnic przedstawiła zebranym
ciekawą prezentację multimedialną.
Jej bohaterem stał się Roger Sławski, architekt kościoła św. Marcina w
Kępnie, który był mieszkańcem Poznania i żył w I połowie XX wieku.
Studiował architekturę w Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej w
Charlottenbergu, którą ukończył w
1895 r. Na podstawie jego projektów
architektonicznych powstało wiele
obiektów nie tylko w stolicy Wiel-

kościół Św. Trójcy w Bydgoszczy, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła w
Krotoszynie i najbardziej dla nas znacząca budowla - kościół św. Marcina
w Kępnie. Na podstawie jego prac odbudowano Stare Miasto w Poznaniu
(ratusz, wagę miejską i odwach). Jako
rodowity poznanianin szczególnie
zapadł w pamięci mieszkańcom swojego rodzinnego miasta, którzy jego
imieniem nazwali ulicę oraz jedną ze
szkół średnich.

Roger Sławski
i jego związek z Kępnem
24 marca 2017 r. w Atrium Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu odbyła się pierwsza konferencja
naukowa z cyklu Roger Sławski i
jego epoka zatytułowana „Twórczość
architekta w krajobrazie wielkopolskich miast i wsi”. W konferencji
uczestniczyli:przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz młodzież Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
wraz z opiekunem Marią Cierlak.
-Podczas konferencji – wyjaśnia M.
Cierlak - przybliżono sylwetkę Rogera Sławskiego, zaprezentowano jego
twórczość architektoniczną. W sesji
posterowej (plakatowej) młodzież
Zespołu zaprezentowała fotografie,
które umieściła w czterech albumach. Zebrane zdjęcia to efekt konkursu fotograficznego, który został
ogłoszony z okazji jubileuszu 100-lecia pod nazwą „Kościół św. Marcina
w różnych odsłonach”. Na 340 fotografiach – kontynuuje M. Cierlak
- młodzież naszej szkoły utrwaliła
piękno architektoniczne kościoła z
zewnątrz jak i również zarejestrowała różne odsłony wnętrza oraz wiele
detali architektonicznych.
W 1684 r. powstał w Kępnie
drewniany kościół pw. św. Marcina
z Tours. W 1909 r. – w kronice parafialnej z okazji 50-lecia ks. prałat

Jubileusz 65-lecia Koła Łowieckiego nr 39 „Knieja” w Kępnie

Jubileusz „Kniei” z Kępna

Marian Magnuszewski napisał:…
domu katolickiemu przypadła specjalna funkcja, został zamieniony na
kaplicę, gdyż przystąpiono do rozbiórki starego drewnianego kościoła
i rozpoczęto budowę nowej, okazałej,
murowanej świątyni. W latach 19091911 powstaje neobarokowy kościół,
konsekrowany 15 października 1911
roku. Projektantem kościoła jest poznański architekt Roger Sławski, który został bohaterem XIX Dnia Regionalisty w Kępnie. I właśnie tę postać
„odkrywała” niejako na nowo młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Na spotkaniu
obecni byli m.in.: wicestarosta Grażyna Jany, burmistrz miasta i gminy
Kępno Piotr Psikus, ks. proboszcz
Jerzy Palpuchowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Kępnie – Bogumiła Drobina,
wicedyrektorzy: Urszula Tyra i Janusz Pruchnicki oraz członkowie,
sympatycy TMZK i pasjonaci dziejów naszej małej ojczyzny.
Uczniowie ZSP nr 1: Anna Lemiesz i Jakub Oszenda w prezentacji multimedialnej nie tylko przy-

Gmina Kępno zawarła trzy umowy z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym

Nowe drogi
w gminie Kępno

W kępińskim ratuszu burmistrz
Piotr Psikus podpisał trzy umowy z
Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym, reprezentowanym
przez Kamila Megę i Małgorzatę
Szuwart.
Umowy dotyczą wykonania
robót budowlanych związanych

gratulacyjne i życzenia złożyli parlamentarzyści z naszego terenu, władze
powiatowe, gminne, władze okręgu
Polskiego Związku Łowieckiego w
Kaliszu oraz prezesi sąsiednich kół
łowieckich.

W trakcie uroczystości wręczono
myśliwym z „Kniei’’ odznaczenia
i wyróżnienia łowieckie, między
innymi najwyższe odznaczenie łowieckie - ZŁOM - otrzymał senior
Koła Jan Strąk.
Oprac. m

asfaltowa o długości 1313 m. Wartość to 584.138,32 zł. Trzecie zadanie to „Budowa ul. Sportowej”.
Obejmuje ono wykonanie jezdni
asfaltowej ul. Sportowej o długości
570 m, nawierzchni z tłucznia i długości 130 m wraz z linią oświetlenia
(655 m kabli i 14 słupów oświetleUmowę podpisał burmistrz P. Psikus
oraz K. Mega i M. Szuwart z KPDM

z zadaniem inwestycyjnym pn.
„Budowa dróg na terenie miasta
i gminy Kępno”. Pierwsza z nich
dotyczy przebudowy ul. Sygietyńskiego w Kępnie. Zadanie obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej o
długości 123 m. Wartość zadania
to 169.376,22 zł. Druga umowa dotyczy inwestycji pn. „Budowa drogi
nr G859674 Przybyszów – Szklarka Mielęcka”. W ramach tego zadania zostanie wykonana jezdnia

18 listopada br. Koło Łowieckie
nr 39 „Knieja” w Kępnie obchodziło
jubileusz 65-lecia działalności. Uroczystość rozpoczęto sygnałami myśliwskimi z pełnym ceremoniałem
łowieckim. Z okazji jubileuszu listy

pomnieli biografię architekta, ale i
przybliżyli zebranym historię kępińskiej świątyni, jak również omówili
budowę oraz wnętrze kościoła. Z
kolei Kinga Szczupak i Bernadetta
Zajączkowska uatrakcyjniły wykład
recytacją, Kinga Szczupak napisała
z tej okazji wiersz o św. Marcinie i
kępińskiej świątyni zatytułowany.
„Dom wspólny, dom Ojca”, który zaprezentowała zgromadzonym w Saloniku „Między Wierszami”. Młodzież
odczytała również znane przysłowia
związane z postacią św. Marcina.
Podczas spotkania można było
zobaczyć projekty architektoniczne
kościoła św. Marcina z podpisem R.
Sławskiego i kompetentnych władz z
1909 roku oraz wiele innych cennych
pamiątek. -Roger Sławski pozostawił
po sobie wiele obiektów, które do
dziś upiększają Wielkopolskę, w tym
i Kępno– mówiła podczas spotkania
Maria Cierlak. Warsztat projektowy
Sławskiego oraz bogata twórczość architektoniczna mogą stanowić wzorzec i źródło inspiracji dla współczesnych architektów.
Grażyna Gatner

niowych z oprawami). Ta inwestycja
kosztować będzie 449.058,41 zł.
Wszystkie zadania, których dotyczą umowy, mają zostać zrealizowane do 31 maja 2018 r. - Cieszę się,
że wykonawcą wszystkich trzech
zadań po raz kolejny została kępińska firma. Ta inwestycja to dobra
wiadomość dla mieszkańców, którzy
już niedługo będą mogli korzystać z
nowych ciągów komunikacyjnych –
podkreślił burmistrz.
Oprac. KR

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

Hala w nowej odsłonie

Zakończył się remont hali widowiskowo-sportowej
Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Zakończył się II etap remontu
hali widowiskowo-sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wykonawcą zadania była firma KiK
z Ostrzeszowa.
Remont hali trwał kilka miesięcy. W pierwszym etapie odnowiono
łazienki oraz instalację centralnego
ogrzewania. Całkowicie wymieniono
także elementy akustyczne i oświetlenia oraz wentylacje. W drugim
etapie wyremontowany został dach,
budynek został docieplony, a cała elewacja odnowiona. Hala będzie tworzyła estetyczną całość wraz z kinem
„Sokolnia” i budowaną krytą pływalnią, które zyskają podobną szatę.
Remont został dofinansowany
przez Ministra Sportu i Turystyki.
Wartość tej inwestycji to 1.798.000 zł.
KR

Zakończono realizację projektu w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020”

Stworzono centrum rekreacji

W gminie Kępno zakończono
projekt pn. „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku
w Przybyszowie” realizowanego w
ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013–2020”.
Realizacja projektu w Przybyszowie dotyczyła doposażenia placu zabaw w elementy zabawowe, budowy
wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem i podłączeniem do niej instalacji elektrycznej oraz wybudowania
kamiennego grilla. Całkowita wartość projektu to 40.182 zł. Inwestycja
została dofinansowana z Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Dotacja ta wyniosła 28.000 zł.
Oprac. KR

W ramach zadania doposażono plac zabaw,
wybudowano wiatę oraz kamienny grill

ECHO RYCHTALA
listopad 2017, nr 48 (815)
Czas w Szkole Podstawowej w Rychtalu obfituje w ciekawe wydarzenia

W rychtalskiej
podstawówce się dzieje!
Nowy rok szkolny 2017/2018 w
Szkole Podstawowej w Rychtalu od
samego początku obfitował w wiele
ciekawych i pouczających wydarzeń,
które w dużej mierze mają wpływ
na samorozwój uczniów. - Wszystkie przedsięwzięcia skierowane do
ogółu społeczności szkolnej oraz do
lokalnego środowiska nacechowane
były kreatywnością organizatorów
i przekonaniem, że to, co robimy,
jest nie tylko powiązane z podstawą
programową czy szerokimi zainteresowaniami uczestników, ale także
świadomością potrzeby zrobienia
czegoś dla innych – podkreśla Piotr
Nasiadek.
Wśród inicjatyw znalazły się:
Projekt „Dzień Chłopaka” organizowany w klasach na godzinach wychowawczych, którym celem było

pełnienie roli sędziów przez uczniów
klas gimnazjalnych, udział w konkursach przedmiotowych według harmonogramu konkursów kuratoryjnych, jesienne inspiracje artystyczne
pod hasłem „Dynioween”, obchody
Święta Niepodległości pn. „O tej, co
nie zginęła” w kościele parafialnym
w Rychtalu, projekt „Sam przygotowuję śniadanie” w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i
Gotowania, w którym uczniowie na
godzinie wychowawczej, pod okiem
nauczycieli i rodziców, samodzielnie
przygotowywali drugie śniadanie
oraz słuchali pogadanek na temat
zdrowego odżywiania, spotkanie z
ratownikiem medycznym Łukaszem
Maryniakiem, absolwentem rychtalskiej szkoły podstawowej – prelekcja
na temat pracy w zawodzie ratującym

Happening Honorowych Dawców Krwi

Podaruj kroplę życia
Wśród inicjatyw podejmowanych w rychtalskiej
szkole znalazły się rywalizacje sportowe

Uczniowie zapisywali się do Szkolnego
Klubu Honorowych Dawców Krwi
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22 listopada br. w Zespo
le Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie odbyło się spotka
nie promujące
wśród uczniów oddaw
anie krwi.
Uczestnicy dowiedzie
li się między
innymi najważniejszyc
h informacji
odnośnie oddawania
krwi, przeciwwskazań oraz tego, jak
odpowiednio
przygotować się do zos
tania krwiodawcą. Dodatkowo roz
dawane były
gadżety promujące RC
KIK oraz zapisy do Szkolnego Klub
u Honorowych
Dawców Kr wi.
Grzegorz Mikołowski
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tworzenie więzi emocjonalnych oraz
kreowanie szacunku do płci przeciwnej, wycieczki rowerowe po okolicznym rezerwacie przyrody „Studnica”
pod hasłem: „Poznaję piękno naszej
małej ojczyzny”, udział w akcji „Narodowy Dzień Sportu” zorganizowanej z inicjatywy Fundacji „Zwalcz
Nudę” – założeniem projektu była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży poprzez pobudzenie do działania
w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, Dzień Edukacji
Narodowej – spektakl słowno-muzyczny dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wybory samorządowe klas
gimnazjalnych i pasowanie na pierwszoklasistę, uczestnictwo uczniów w
spektaklach teatralnych kształtujących osobowość, uwrażliwiających
na piękno, rozwijających umiejętności twórczej ekspresji („Mały książę”
i inne), udział i zajęcie 1. miejsca w
Wieloboju Lekkoatletycznym Szkół
Podstawowych Gminy Rychtal oraz

życie drugiego człowieka czy inicjatywa Rady Rodziców w ramach corocznych andrzejek pn. „Bawię się i
pomagam” – impreza charytatywna
mająca na celu doposażenie pracowni
szkolnych w pomoce dydaktyczne.
- Wielorakość przedsięwzięć realizowanych w Szkole Podstawowej
w Rychtalu, w których swój znaczący
udział mają także klasy gimnazjalne,
pokazuje, że całe środowisko szkolne
czynnie włącza się w działania na
rzecz rozwoju własnych predyspozycji niezbędnych do funkcjonowania w życiu dorosłym. Umiejętność
współpracy w zespole, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, poszukiwanie nowych
rozwiązań, uczestnictwo w ważnych
projektach czy dostosowanie się do
ciągle zmieniających się warunków,
to ważne cechy kształtujące charakter i poczucie tożsamości ze środowiskiem, w którym żyjemy – podsumowuje P. Nasiadek.
Oprac. KR

Gmina

region
Przedszkolaki w Piaskach podczas warsztatów mydlarskich wyczarowały pachnące cudeńka

wieści znad pomianki
listopad 2017, nr 48 (848)
Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe znalazło się w gronie laureatów XVIII
edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju
obszarów wiejskich”

Warsztaty dla przedszkolaków

Nagroda dla stowarzyszenia z Opatowa

23 listopada 2017 r. podczas uroczystej gali w Poznaniu odbyło się
podsumowanie XVIII edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i
prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. Konkurs
organizowany jest corocznie przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Biorą w nim udział jednostki
samorządu terytorialnego, podległe

im instytucje oraz organizacje i podmioty gospodarcze z terenu województwa wielkopolskiego.
Gminę Łęka Opatowska na uroczystości reprezentowali: wójt Adam
Kopis, prezes Opatowskiego Stowarzyszenia
Kulturalno-Sportowego
Marek Kowalski, skarbnik – Grzegorz Adamski oraz członek stowarzyszenia - Maria Jędrasiak.
Opatowskie
Stowarzyszenie
Kulturalno-Sportowe znalazło się w

gronie laureatów i otrzymało z rąk
Marzeny Wodzińskiej – członka
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych.
Stowarzyszenie wyróżniono za
zrealizowany projekt pn. „Ocalić od
zapomnienia”. W projekcie uczestniczyła grupy seniorów 50+. Ideą
projektu było przybliżenie uczestni-

Łęka Opatowska, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności sekcji
wokalno-tanecznej. Wyróżnienie w
Konkursie Urzędu Marszałkowskiego i idąca za tym gratyfikacja finansowa to zasługa wielu ludzi. Przede
wszystkim grupy 25 osób aktywnie
zaangażowanych w działalność Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego. - Mam nadzieję,
że radość z nagrody
przełoży się na jeszcze większą motywację do realizowania
innych
ciekawych
form artystyczno-kulturalno-sportowych
- mówił prezes stowarzyszenia M. Kowalski. - Trzeba wyraźnie
zaznaczyć, że jakiekolwiek działania stowarzyszenia nie miałyby takiego wymiaru,
gdyby nie wsparcie
finansowe realizowanych projektów przez
Urząd Gminy - wójta
Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe
Adama Kopisa. To
otrzymało nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych
wszystko sprawia, że
chce nam się więcej
kom zapomnianych i zanikających działać dla siebie, mieszkańców i dla
form tańca ludowego oraz pieśni lu- całej gminy.
dowych z uwzględnieniem tradycji
Warto zaznaczyć, iż co roku zaludowej z południowej Wielkopolski. interesowanie konkursem jest coraz
Uczestnicy zapoznali się z historią większe, zgłaszają się do niego powybranych tańców oraz słownic- wiaty, gminy, szkoły, stowarzyszetwem gwarowym, co przyczyniło nia, przedsiębiorcy oraz instytucje
się do rozbudzenia ich zainteresowań kultury z całego województwa wielzwiązanych z tradycją. Projekt doty- kopolskiego. Dlatego też nagroda ta
czył również działalności kulturalnej stanowi wyjątkowe wyróżnienie.
i aktywizacyjnej prowadzonej przez
Oprac. bem
stowarzyszenie na terenie gminy

II Gminny Turniej Gier Matematycznych odbył się w Szkole Podstawowej w Łęce
Opatowskiej

We wtorek, 14 listopada br. w
przedszkolu w Piaskach zapachniało... Dzieci uczestniczyły w warsztatach mydlarskich. Z gliceryny tworzyły mydełka w wybranym przez
siebie kształcie, kolorze i zapachu.

Warsztaty mydlarskie były okazją
stworzenia małych niepowtarzalnych
„dzieł sztuki”. Była to dla najmłodszych niezapomniana chwila kreatywnej radości.
Oprac. bem

Uczennica Szkoły Podstawowej w Opatowie Michalina Tucholska zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym
„Nie truj siebie i sąsiadów – STOP SMOG”

Wyróżnienie dla Michaliny
Michalina odebrała wyróżnienie
podczas uroczystości zorganizowanej 16 listopada w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie.
Organizatorem konkursu była
Powiatowa Komenda Policji w Kępnie we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w

Kępnie oraz Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. W konkursie brali udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych
z terenu powiatu kępińskiego. Wpłynęło ponad 200 prac plastycznych.
Oprac. bem

Zawodniczki i zawodnicy z gminy Łęka Opatowska zajęli
dobre miejsca w końcowej klasyfikacji Mistrzostw Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym

Z matematyką za pan brat Tenisowe sukcesy
Druga edycja Gminnego Turnieju
Gier Matematycznych zorganizowana została 16 listopada br. Organizatorem imprezy była Agnieszka Kaźmierczak. W turnieju wzięło udział
po czterech zawodników z każdej
szkoły podstawowej w gminie. Nauczycielki: Bożena Gąska, Barbara

Stempiń i Elżbieta Nowak zasiadały
w komisji konkursowej. Uczniowie
rozwiązywali zadania i zagadki logiczne, takie jak: tangramy, sudoku,
układanki zapałczane, bingo.
Pierwsze miejsce zdobył Piotr
Gąska ze Szkoły Podstawowej w
Opatowie, drugie - Mateusz Łaś ze

szkoły w Siemianicach, zaś trzecia
była Roksana Brylak, reprezentująca podstawówkę w Trzebieniu. Nagrody za pierwsze trzy miejsca i upominki dla wszystkich uczestników
ufundował wójt Adam Kopis. Szkolny sklepik zaopatrzył uczestników w
napoje i batoniki.
Oprac. bem

8 listopada w Raszkowie odbyły
się Mistrzostwa Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i
Chłopców w ramach Igrzysk Dzieci.
Nasz powiat w kategorii dziewcząt
reprezentowały szkoły z Łęki Opatowskiej i Słupi, a w grupie chłopców drużyna z Siemianic. W turnieju
wzięło udział po 14 drużyn w każdej

kategorii. Rozgrywki odbywały się
systemem rosyjskim, który wyłonił
najlepsze drużyny rejonu kaliskiego.
W końcowej klasyfikacji drużyna chłopców z SP Siemianice zajęła miejsce III, drużyna dziewcząt z
SP Łęka Opatowska – IV miejsce, a
dziewczęta z SP Słupia uplasowały
się na VIII pozycji.
Oprac. bem
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Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
listopad 2017, nr 44 (799)
W Perzowie i w Słupi pod Bralinem powstały nowe miejsca rekreacji i wypoczynku

Infrastruktura rekreacyjna
dla dzieci i dorosłych

Projekt nagrodzony

infrastruktury rekreacyjnej w gminie Perzów”. Miejsca rekreacji poza
tymi w Perzowie i Słupi, powstały
również w Miechowie i Domasłowie. Zadanie współfinansowane
było ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Na realizację zadania przeznaczone zostały środki
własne w wysokości 73.072,79 zł.
Otrzymana pomoc finansowa wynosi
127.842,00 zł.
Oprac. bem

W Perzowie wykonana
została ścieżka zabaw

W Perzowie na nowo powstałej
nawierzchni z kostki betonowej powstała ścieżka zabaw. Obok gąsienicy z cyferkami dla najmłodszych i
zachęcającego do aktywności „twistera”, znalazł się kompas, na którym
starsze dzieci mogą ćwiczyć i rozwijać orientację względem kierunków
świata. Do wspólnej zabawy zachęca
tradycyjna gra w klasy w nowoczesnej, „kosmicznej” odsłonie. Rodzice mogą pokazać swoim pociechom,
jak sami bawili się w dzieciństwie.
Wzdłuż ścieżki postawiono trzy ławki, a teren oświetlają dwie lampy solarne.
Najmłodsi mieszkańcy Słupi pod
Bralinem mogą cieszyć się z bogato
wyposażonego placu zabaw, na którym znalazły się: uwielbiane przez
dzieci „bocianie gniazdo”, linarium
czy domek, które stwarzają nieograniczone możliwości zabawy. Dorosłych do aktywnego wypoczynku
mają zachęcić urządzenia siłowni
zewnętrznej.
Powstały bezpieczne i nowoczesne miejsca, sprzyjające integracji
międzypokoleniowej i międzysąsiedzkiej.
Inwestycje zrealizowane zostały w ramach zadania pn. „Budowa

W Słupi p. Bralinem powstał
plac zabaw oraz ...

Zrealizowany przez GOK projekt
obejmował zorganizowanie festynu
rodzinnego. W jego trakcie dzieci
miały okazję bliżej poznać historię
związaną z perzowskim smokiem,
widniejącym w herbie gminy Perzów.
Działania projektowe miały na celu
podtrzymywanie i przekazanie ginącej legendy o smoku i zainteresowanie najmłodszych jego historią, jak
również kultywowanie tradycji lokalnej i regionalnej.
Oprac. bem

W połowie listopada 2017 r. otwarty został sklep w Słupi
pod Bralinem

Sklep już funkcjonuje
... urządzenia siłowni
zewnętrznej

Stawki podatku i taryfy uchwalone

Uchwały w tych sprawach podjęte zostały podczas XXXIV sesji
Rady Gminy Perzów, która odbyła się
20 listopada br. w Gminnym Ośrodku
Kultury.
Wysokość stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. określono w
wysokości 0,78 zł od m2 powierzchni
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w
wysokości 0,64 zł od m2 od budynków lub ich części mieszkalnych, a
od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości
20,77 zł od m2 powierzchni.
Podczas sesji ustalono też wysokości rocznych stawek podatku od

W Poznaniu odbyła się gala, podczas
których nagrodzono laureatów konkursu

Nagrodzony został projekt pn.
„Gminny festyn rodzinny z okazji Dnia
Matki i Dziecka ze smokiem w tle”.
23 listopada 2017 roku w Poznaniu wójt Danuta Froń wraz z pracownikami GOK uczestniczyła w
gali podsumowującej konkurs, który
zorganizowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Przedstawiciele gminy Perzów z rąk
Marzeny Wodzińskiej – członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego - odebrali nagrodę w wysokości 5
tysięcy złotych.

Rada Gminy Perzów uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych, zatwierdziła również taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
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Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie znalazł się w gronie
laureatów konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

środków transportu. Najwięcej, bo
1.448,00 zł, trzeba będzie zapłacić za
ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów
powyżej 8 ton i poniżej 12 ton.
Radni zatwierdzili taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfa za pobór 1 m3 wody z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
wynosi 2,70 zł. Cena za odprowadzanie do kolektora sanitarnego ścieków
powstałych w gospodarstwach domowych to 6,60 zł, zaś ścieków powstałych z innej działalności - 7,40 zł.
Cena za zrzut 1 m3 ścieków dowożo-

nych do stacji zlewnej z terenu gminy
Perzów to 7 zł, a spoza terenu gminy
12,00 zł.
Tego dnia podjęto też uchwałę
w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu 1q żyta - przyjmowanej jako
podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego - z 52,49 zł do 51,00
zł. Przyjęty również został „Roczny
program współpracy gminy Perzów
z organizacjami pozarządowymi na
rok 2018”.
Przegłosowana została zmiana uchwały budżetowej na rok 2017
- dochody ustalono w wysokości
20.749.050,52 zł, a wydatki w wysokości 23.599.907,84 zł.
Oprac. bem
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Mieszkańcy wsi długo musieli sobie radzić bez jakiegokolwiek
punktu handlowego. Ku zadowoleniu lokalnej społeczności znalazł
się najemca lokalu, który postanowił ułatwić mieszkańcom życie
codzienne i zadbał o szeroki asor-

tyment sklepu. Ma to duże znaczenie szczególnie dla osób starszych
i niezmotoryzowanych, które przy
robieniu zakupów musiały liczyć
na pomoc innych, a obecnie zyskały
więcej niezależności.
Oprac. bem

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na doposażenie
gabinetów higienistki szkolnej

Dofinansowanie trafi do szkół

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.
Kwota dofinansowania wynosi

13.214,80 zł. To 100% wnioskowanej
kwoty, która trafi do dwóch szkół:
Zespołu Szkół w Perzowie oraz Zespołu Szkół w Trębaczowie.
Jednym z pomysłów na zapewnienie opieki stomatologicznej w
szkołach, w których nie ma gabinetu, będą dentobusy w każdym województwie.
Oprac. bem

Region

gmina
14 listopada 2017 r. strażacy ochotnicy z Aniołki Pierwszej
odebrali nowy samochód pożarniczy

G£OS TRZCINICY
listopad 2017, nr 48 (1012)
W czwartek, 16 listopada odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Trzcinica, podczas której
podjęto między innymi uchwały w sprawie stawek podatkowych i zatwierdzenia taryf za
wodę i ścieki

Nowy samochód pożarniczy
w Aniołce Pierwszej

Radni podjęli uchwały
Tego dnia radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata 2017–2028 oraz
„Roczny program współpracy gminy
Trzcinica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na rok 2018”. Radni
podjęli również uchwałę w sprawie
zmiany budżetu i w budżecie gminy
na 2017 rok. Dochody zmniejszone
zostały o 1.934.861,23 zł do kwoty

20.770.308,16 zł, wydatki zaś zmniejszono o kwotę 2.025 378,36 zł do
kwoty 23.355 902,82 zł.
Podjęto uchwałę określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej zapłacić trzeba będzie
0,89 zł od m2 powierzchni użytkowej,
od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,77 zł, a od związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - 20,79 zł.

16 listopada obradowała
Rada Gminy Trzcinica

Zatwierdzono także taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
z urządzeń stanowiących składnik
mienia komunalnego gminy ustalono
stawkę 2,50 zł netto za m3 wody używanej do celów bytowych i tyle samo
do celów związanych z działalnością
gospodarczą.
Za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
stawka wyniesie 4,65 zł netto za m3
ścieków odprowadzanych w związku
z prowadzeniem działalności gospodarczej i tyle samo dla pozostałych
użytkowników kanalizacji. Cena za
1 m3 ścieków dowożonych i odprowadzanych do zlewni nieczystości płynnych usytuowanej w oczyszczalni
ścieków w Laskach - 3,00 zł netto dla
mieszkańców gminy Trzcinica oraz
8,50 zł dla osób dowożących ścieki
spoza terenu gminy. Opłata abonamentowa za wodomierze to 2,65 zł
netto miesięcznie.
Z 52,49 zł do 52,00 zł radni obniżyli średnią cenę skupu 1q żyta,
przyjmowaną jako podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego.
Oprac. bem

Uczennica Gimnazjum w Trzcinicy Julita Krowiarz zajęła drugie miejsce w X Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym „Chemia bez tajemnic”

Chemiczny sukces Julity

15 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w
Kobylej Górze odbył się X Międzyszkolny Konkurs Chemiczny „Chemia
bez tajemnic”. W konkursie wzięli
udział uczniowie kl. VII szkoły podstawowej i klas II-III gimnazjum z
trzech powiatów: ostrzeszowskiego,
oleśnickiego i kępińskiego.
Zespół Szkół w Trzcinicy reprezentowały trzy uczennice: Agata
Fajga, Julita Krowiarz i Dominika
Woźnica. W pierwszej części konkursu wszyscy uczestnicy rozwiązywali test z zadaniami zamkniętymi
i otwartymi dotyczącymi różnych
działów chemii. Trzy osoby z największą liczbą punktów przeszły do
części ustnej. Wśród nich znalazła
się J. Krowiarz. Uczestnicy ścisłego
finału musieli wykazać się umiejętnością zbudowania modelu związku
chemicznego. Rozpoznawali sprzęt

laboratoryjny, piktogramy i musieli
podać nazwisko sławnego chemika.
W ostatecznej klasyfikacji uczennica z Trzcinicy zajęła drugie miejsce.

Przygotowaniem do konkursu zajmowała się Grażyna Kłoczaniuk – nauczycielka chemii.
Oprac. bem

Aby pozyskać nowy samochód,
Gmina Trzcinica podjęła działania w
ubiegłym roku. Zostały zabezpieczone środki własne Gminy w ostatecznej wysokości 121.900 złotych.
26 maja 2017 r. został złożony
odpowiedni wniosek do Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP w
Poznaniu o dopłatę do zakupu samochodu w wysokości 100.000 złotych.
Środki te przekazał Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wniosek OSP w Aniołce Pierwszej został rozpatrzony pozytywnie
i samochód znalazł się w grupie 30
pojazdów, na które został ogłoszony
przetarg.

Pozyskano lekki samochód ratowniczo-gaśniczy typu kontener
ze zbiornikiem wody o pojemności
200 litrów i agregatem wysokociśnieniowym oraz innym wyposażeniem. - Chciałbym podziękować Zarządowi Wojewódzkiemu Związku
OSP RP za uwzględnienie potrzeb
naszej jednostki – mówi wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik. - Dziękuję także Zarządowi Województwa
Wielkopolskiego za wsparcie zadania kwotą 100.000 złotych. Otrzymany lekki pojazd pożarniczy jest
już czwartym nowym pojazdem pozyskanym w ostatnim czasie.
Oprac. bem

Gmina Trzcinica zawarła umowę na budowę kanalizacji

Zbudują

kanalizację sanitarną
22 listopada 2017 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania
„Budowa kanalizacji sanitarnej, w
tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem
dróg w miejscowości Trzcinica - etap
I”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak”
z Ostrzeszowa. W zakres zadania
wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, budowa

sieci wodociągowej z przyłączami,
rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej.
Wartość zadania to około 5.000.000 złotych, z czego
3.242.332,56 złotych udało się pozyskać z Wielkopolskiego Programu
Operacyjnego. Zakończenie prac
planowane jest na 16 listopada przyszłego roku.
Oprac. bem

Komunikat
Wójt Gminy Trzcinica

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 za zm.), został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym.

Julita Krowiarz wykazała się
olbrzymią wiedzą chemiczną

Miejsce wywieszenia:
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
– u sołtysów poszczególnych sołectw,
– strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 78 15 010.
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gmina
kurier baranowa
listopad 2017, nr 48 (1042)
Wielki Bal Seniora finałem projektu pn. „Stary człowiek i może”

Seniorze – carpe diem!
Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów rzuciło wyzwanie
stereotypowi kojarzącemu osobę
starszą tylko z bezradnością i niemocą. Finałem projektu pn. „Stary
człowiek i może” był Wielki Bal
Seniora. Wydarzenie było także połączone z minionym Dniem Seniora.
Widowiska, jakie przygotowano w
piątek, 24 listopada br., „Baranowska Chata” długo nie zapomni.
Projekt realizowany tej jesieni
przewidywał różne formy aktywności. Od warsztatów artystycznych
(decaupage), zajęć sportowych (nordic walking), konsultacji medycznych
i dietetycznych, do wspomnianego
już balu. - Chcieliśmy pokazywać,
że stateczny wiek nie musi blokować twórczej aktywności. Przecież
seniorzy inicjują ciekawe przedsięwzięcia, pomagają w rozwiązywaniu
lokalnych problemów, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwe-

stią stereotypów – tłumaczy prezes
Stowarzyszenia Helena Pawlak.
Niezwykłe wprowadzenie w
rytm zabawy stanowiły „Metamorfozy”. Za tą tajemniczą nazwą stał
pomysł... diametralnej odmiany. Oto
pięć odważnych pań – Wiesława
Przydatek, Krystyna Oleś, Joanna
Nowicka, Maria Nokiel i Helena
Kokot – przyjęło ofertę salonu urody Atelier Staszak z Kępna, by po
skrywanych tajemnicą przygotowaniach ukazać efekty nie tylko licznej
publiczności, ale i ciekawej zmian
rodzinie. Efekty przeszły wszelkie
oczekiwania. Lustro przecież nie kłamie! Panie zmieniły nie tylko swoje
fryzury, makijaż czy strój, ale również stały się bardziej pewne siebie.
To właśnie ta wewnętrzna przemiana
była sednem przeprowadzonych metamorfoz. Każda z cudownych dam
otrzymała od zachwyconego ich urodą przewodniczącego Rady Gminy w

Baranowie Mariana Kremera białą
różę, a od publiczności – gromkie
brawa.
Następnie głos zabrała wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek, dziękując za zaproszenie oraz życząc
udanego wieczoru, po czym przekazała kwiaty na ręce prezes Stowarzyszenia. Odczytano również życzenia
od minister Andżeliki Możdżanowskiej oraz poseł Bożeny Henczycy.
Po części oficjalnej przyszła pora na
uroczysty bal, który rozpoczęty został skrzypcowym recitalem Jacka
Klyty.
Projekt Stowarzyszenia Seniorów Gminy Baranów otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020.
Dofinansowany został również przez
Urząd Gminy w Baranowie.
Oprac. KR

I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Prusice koło Wrocławia

Sukcesy baranowskich tancerzy
25 listopada br., w Prusicach koło
Wrocławia, odbył się I Ogólnopolski
Turniej Tańca Towarzyskiego o Pu-

char Wójta Gminy Prusice koło Wrocławia. W turnieju wzięło udział 150
par tanecznych z całego kraju.
Szymon i Wiktoria Zychla odnotowali kolejny
wielki sukces w swojej tanecznej karierze

Gminę Baranów reprezentowały
trzy pary. Ogromny sukces odniosła
para: Szymon i Wiktoria Zychla,
zajmując 1. miejsce w kategorii powyżej 15 lat – klasa D.
Świetnym wynikiem mogą pochwalić się również inni reprezentanci Baranowskiego Studia Tańca.
W kategorii do lat 9 – klasa H Błażej
Gruszka i Paulina Kolendowicz zajęli 2. miejsce, a w kategorii 10 – 11
lat – klasa H Filip Kubik i Kamila
Kryściak również zajęli 2. miejsce.
Oprac. KR

WYNIKI TURNIEJU

(kat. powyżej 15 lat

– klasa D):
1. Szymon i Wiktoria Zyc
hla
(Baranowskie Studio Tań
ca – Baranów)
2. Szymon Adamczak i We
ronika Tychmanowicz
(„Filemon” – Szamotuł
y)
3. Waldemar i Weronika
Kosiccy
(„S łońce” – Poznań)
4. Jakub Maślak i Agata
Matusiak
(„Margo” – Leszno)
5. Maciej Hofbauer i Jul
ia Śnieżek
(„Inspiracja” – Wrocław
)
6. Patryk Studnicki i Lau
ra Machnik
(Studio Tańca Zielińska
Hanna – Ząbkowice)
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Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym
Mistrzowski Turniej o Puchar Wójta Gminy Baranów
rozegrany zostanie w sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej
w niedzielę 3 grudnia. Początek – godz. 15.00
W zawodach mogą wziąć udział tylko mieszkańcy gminy Baranów.
Turniej rozegrany zostanie w czterech kategoriach:
kobiety, mężczyźni 18-35 lat, mężczyźni 36-50 lat
i mężczyźni powyżej 50 lat. Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach zmierzą się w walce o Superpuchar.
Zapisy w Urzędzie Gminy w Baranowie
lub telefonicznie: 62 / 78 104 54.

Gmina

region
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
listopad 2017, nr 48 (1122)

Dzień Seniora w Bralinie

Ludzie złotego wieku świętowali

Swoje doroczne święto obchodzili w Bralinie seniorzy. Spotkanie
rozpoczęła msza święta w kościele
parafialnym. Dalszy przebieg miał
miejsce w restauracji „Złoty Kłos”.
Uroczystość poprowadził wiceprzewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Bralinie Stanisław

Mirowski. Wszyscy przemawiający
zwracali uwagę na bardzo dobrą wzajemną współpracę. Dziękując w imieniu samorządowców, wójt Roman
Wojtysiak również podkreślił ten
element. Wskazał zarazem na konkrety. Otóż, już za kilka dni nastąpi
zmiana siedziby PZERiI w Bralinie.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebo-

waniom lokalowym, związek przeprowadzi się do nowych pomieszczeń
przy ul. 3 Maja 9. Jest to dawny budynek ośrodka zdrowia.
W dowód uznania Oddział Rejonowy w Bralinie PZERiI dokonał
odznaczeń. Otrzymali je: wójt gminy Bralin R. Wojtysiak, zastępca
wójta Robert Kieruzal, sekretarz

Inwestycja kosztowała 457.040,18 zł. Dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 116.250,00 zł

gminy Zbigniew Łatka, kierownik
Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i
Promocji Sławomir Bąk, inspektor
do spraw księgowości podatkowej i
opłat lokalnych UG Bralin Marzena Kuropka, kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie Justyna Świerczyńska, wicestarosta powiatu kępińskiego Grażyna
Jany, przewodniczący Rady Powiatu
Kępińskiego Stanisław Baliński i
właściciel restauracji „Złoty Kłos”

w Bralinie Małgorzata Kunz. Natomiast dyplomy uznania dostali:
członkowie wspierający – Tadeusz
Hojeński i Tadeusz Hanuszewicz,
redaktor „Ilustrowanego Tygodnika
Powiatowego” Maria Łabuda, kościelny parafii w Bralinie Benedykt
Marczak i organista parafii w Bralinie Krzysztof Antczak. Uroczystość
uświetnił występ znanego i cenionego zespołu „Ale Babki” z Bralina.
Grzegorz Banaszak

Wśród odznaczonych przez PZERiI
znalazł się m.in. wójt R. Wojtysiak

Dzień Seniora w Mielęcinie

Wielka biesiada seniorów

Tym razem swoje święto obchodzili członkowie Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Mielęcinie – Koło numer 5 w Mielęcinie, które liczy obecnie 37 członków.
Spotkanie emerytów składało się
z dwóch części. W pierwszej, która miała charakter sprawozdawczo
– wyborczy, dotychczasowa przewodnicząca Kazimiera Kupczak
w swoim wystąpieniu podkreśliła
aktywność członków Koła w Mielę-

Stanisław Mirowski i kierownik
Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Sławomir Bąk. Na zakończenie podkreśliła, iż taki dzień jest okazją do
zwrócenia uwagi społeczeństwa na
ludzi starszych, ich codzienne troski
i problemy.
Przewodniczący oddziału rejonowego A. Leśniarek docenił wkład w
prawidłowe funkcjonowanie koła w
Mielęcinie. Sekretarz gminy Bralin
Zbigniew Łatka podziękowania za

Tym razem swoje święto obchodzili członkowie Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mielęcinie

Droga Tabor Wielki – Chałupki
oddana do użytku
Choć droga łącząca Tabor Wielki
z Chałupkami jest już użytkowana
od pewnego czasu, to jej oficjalne
oddanie do użytku nastąpiło 15 listopada br.
Na uroczyste oddanie drogi do
użytku władze samorządowe zaprosiły wicemarszałka województwa
wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Gminę Bralin reprezentowali: wójt Roman Wojtysiak,
zastępca wójta Robert Kieruzal,
kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Artur Wójcik
oraz kierownik Referatu Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji Sławomir
Bąk.
Ponadto udział w uroczystości
wzięli: inspektor nadzoru inwestorskiego Jacek Małecki, prezes Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Kamil Mega, proboszcz
parafii w Turkowych ks. Ryszard

Zieliński oraz pracownicy Urzędu
Gminy Bralin i mieszkańcy Taboru
Wielkiego.
Gospodarz gminy R. Wojtysiak
podziękował wicemarszałkowi K. Grabowskiemu za otrzymane wsparcie
finansowe z urzędu marszałkowskiego. Podziękowanie za sprawne i
terminowe wykonanie prac usłyszał
również prezes KPDM K. Mega.
Wicemarszałek województwa wielkopolskiego wyraził zadowolenie, że
możliwa była taka pomoc finansowa i
że będąc tu, na miejscu, widzi efekty
tej pomocy.
Przebudowy drogi dokonano na
odcinku 657 m o szerokości 4 m. W
zakres prac weszło wykonanie warstwy odcinającej (15 cm), podbudowy z kamienia (23 cm) i asfaltobetonu (5 cm). Ponadto wykonane zostało
pobocze z kruszywa kamiennego (2
x 0,75 m). Towarzyszyły temu inne

prace pomocnicze. Oprócz tego wykonano przebudowę drogi gminnej w
Goli, która jest włączeniem do drogi
wojewódzkiej. Długość tego odcinka
to 170 m, a szerokość nawierzchni –
4,5 m. W tym przypadku w zakresie
prac znalazło się wykonanie stabilizacji (15 cm), podbudowy z kamienia
(23 cm), asfaltobetonu (2 x 4 cm) i
pobocza z kruszywa kamiennego z
odzysku (2 x 1 m).
Łącznie inwestycja kosztowała 457.040,18 zł. Dofinansowanie z
Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 116.250,00 zł.
Najbardziej zadowoleni z wykonanej inwestycji są okoliczni mieszkańcy. Powstały w ten sposób nowy
ciąg komunikacyjny oznacza lepsze
połączenie z główną drogą i lepszy
dojazd do pól, z którego będą korzystać rolnicy.
Grzegorz Banaszak

cinie, którzy czynnie biorą udział w
pracach na rzecz lokalnej społeczności. Oprócz Dnia Seniora, drugim
istotnym spotkaniem jest wieczerza
wigilijna. Tradycyjnie w okresie adwentu przygotowywane są symboliczne upominki, którym towarzyszą odwiedziny członków. Emeryci
zrzeszeni w Kole uczestniczą w jednodniowych wycieczkach oraz we
wczaso-wycieczkach. To doskonały
sposób na integrowanie całej grupy.
K. Kupczak słowa uznania i wdzięczności skierowała do przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI
Alojzego Leśniarka, a także do wójta Romana Wojtysiaka i proboszcza
parafii pod wezwaniem św. Mikołaja
w Parzynowie ks. Mirosława Jankowskiego. W spotkaniu uczestniczył też zastępca przewodniczącego oddziału rejonowego w Bralinie

zaangażowanie złożył na ręce przewodniczącej K. Kupczak. Wynikiem
prawidłowej współpracy jest m.in.
budowa dróg czy Domu Ludowego.
Zebrani członkowie Koła dokonali wyboru nowych władz. Przewodniczącą Koła w Mielęcinie ponownie
została K. Kupczak, sekretarzem –
Wiesława Knapczyk, a skarbnikiem
– Henryka Kulesza. Zatem nic się
nie zmieniło. Wystawia to wszystkim
trzem paniom jak najwyższą ocenę za
dotychczasową pracę na rzecz emerytów, skoro zgromadzeni dokonali
ponownego wyboru.
Następnie rozpoczęła się druga
część spotkania. Uświetnił ją swoim
występem zespół „Ale Babki” pod
kierunkiem muzycznym Henryka
Kupczaka. Biesiada połączona z tańcami wypełniła pozostały czas świętowania. 		
Oprac. KR
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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
MroczeŃ. 5.200 m 2 (kompletnie
wszystkie media). BezpoŚrednio
przy drodze Kępno - Namysłów.
Tel. +420 736 111 546. (TK 460/11/17)

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

Do wynajęcia mieszkanie 73 m2 w centrum
Kępna, od 1.01.2018 r. Tel. 733 440 602.
(TK 433/11/17)

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

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

Sprzedam mieszkanie 38 m2, IV piętro,
osiedle 700-lecia. Tel. 603 591 746.
(TK 457/11/17)

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

Sprzedam grunty rolne - Trębaczów.
Tel. 605 161 511.
(TK 450/11/17)

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

Sprzedam mieszkanie: Kobyla Góra 3 pok.,
II p., całkowicie odnowione.
Więcej: 793 026 002.
(TK 458/11/17)
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)

Naprawa komputerów, strony i sklepy internetowe. Tel. 889 786 700. (TK 462/11/17)

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

Szwalnia przyjmie szycie tapicerki meblowej, pokrowcy. Gwarantujemy terminowość
i jakość. Kontakt: 698 742 221.
(TK 449/11/17)

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

Usługi ogólnobudowlane, malowanie, płytki,
regipsy. Tel. 661 350 591. (TK 459/11/17)

Przyjmę pracownika do produkcji i montażu okien, drzwi, fasad aluminiowych.
Tel. 513 010 282.
(TK 454/11/17)

PRACA

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

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)

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)

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

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

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

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

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

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

Sprzedaż: byczków mięsnych i czarno-białych oraz żarłaki. Tel. 663 418 120.
(TK 452/11/17)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Pokoje dla pracowników - Kępno, wysoki
standard. Tel. 605 314 046.
(TK 456/11/17)

Sprzedam: pług 3-skibowy obrotowy, pług
3-skibowy zagonowy, agregat uprawowy,
rozrzutnik obornika oraz siewnik 3-metrowy.
Tel. 663 772 922.
(TK 451/11/17)

LEKARSKIE
motoryzacja

Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, po remoncie
w domku jednorodzinnym - Grębanin Kolonia II. Tel. 695 925 200. (TK 436/11/17)

Sprzedam nowy budynek mieszkalny Osiedle Leśne TURZE. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601 754 985.
(TK 445/11/17)

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

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

Do wynajęcia pomieszczenie na
sklep, biuro - ul. Kościuszki 14.
Tel. 513 026 540 lub 604 755 529.
(TK 386/10/17)

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

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.

Sprzedam piec c.o. „Żywiec”, 3 sezony
grzewcze, 2,2 KW. Tel. 667 486 453.
(TK 461/11/17)
Garaże blaszane, bramy garażowe.
Tel. 608 467 942.
(TK 455/11/17)
Sprzedam tanio sprawną używaną zmywarkę Ariston 60 cm. Tel. 511 502 600.
(TK 439/11/17)
Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 438/11/17)
ANTYKI — STAROCIE: skup, sprzeda¿,
renowacja. Jarocin, ul. Wodna 6. Tel. 500
086 800, 510 972 050, piotrantyk@op.pl.
Sklep od 11.00 do 16.30.
US£UGI
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

Sprzedam przyczepę wywrotkę na niskich
kołach 4,5 tony, zarejestrowana.
Tel. 600 963 549.
(TK 441/11/17)

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

Dynamicznie rozwijająca się firma
poszukuje pracowników przy

produkcji materaców
z pianki.

Mile widziana umiejętność szycia.
Oferujemy stabilną i ciekawą pracę.
Dla najlepszych pracowników
możliwość awansu.
Zapewniamy atrakcyjne warunki płacy i pracy.
Miejsce pracy Osiny / Kępno.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem 798 283 198.
Praca dla kobiet i mężczyzn.
Szukamy ambitnych pracowników do cięcia
pianki na maszynie CNC i na krajarce pionowej.
Poszukujemy osób z doświadczeniem
i do przyuczenia.
Oferujemy stabilną i ciekawą pracę.
Dla najlepszych pracowników istnieje
możliwość awansu.
Miejsce pracy Osiny / Kępno. Nr tel. 798 283 198.

ORTODONCJA

lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Aparaty stałe i ruchome.
Przyjęcia: Ostrzeszów, ul. Leśna 45,
tel. 62 / 732 79 50, 601 98 51 11.
Środa i piątek: 15.00-20.00.

RTG

ZDJÊCIA

PANTOMOGRAFICZNE
Ostrzeszów, ul. Leœna 45

Tel.: 627 327 950, 601 985 111

Œroda i Pi¹tek: 15.00-19.00

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego prowadzi badania
poświęcone XIX- i XX-wiecznemu kępińskiemu browarnictwu.
Zwracamy się do mieszkańców Kępna i okolic z uprzejmą prośbą
o udostępnienie wszelakich informacji dotyczących istniejących w Kępnie
browarów, wyszynków, karczm, rozlewni: piw, wód gazowanych, wódki.
Wszelakie informacje i zapytania prosimy kierować
na adres e-mail wiatrak@muzeumkepno.pl, telefonicznie 62 78 230 58
bądź osobiście w siedzibie Muzeum Ziemi Kępińskiej - Ratuszowa 2
w dniach wtorek-piątek w godzinach od 10:00 do 16:00.
16
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Ogłoszenia

Reklama
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.

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
Muzeum Ziemi Kępińskiej im T.P. Potworowskiego w Kępnie
serdecznie zaprasza na warsztaty tworzenia bombek choinkowych
7-9 grudnia 2017 r., w godzinach 10.00-11.00 oraz 12.00-13.00.
Zajęcia odbędą się w sali edukacyjnej Muzeum przy ul. Ratuszowej 2.
Limit miejsc w grupie ograniczony! Zapisy na warsztaty przeprowadzane
są telefonicznie 62 78 230 58, mailowo muzem@muzeumkepno.pl
lub osobiście w siedzibie Muzeum. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

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 zatrudni osobę na stanowisko
ślusarz lub pracownika fizycznego
z okolic Kępna.
Więcej informacji pod nr tel. 793 308 355.

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
Joanna Krzyżanek - „Kot Papla i skarpetki”
„Kot Papla i skarpetki” to opowiastka o kocie, który próbuje rozwiązać zagadkę znikających skarpetek. Kto je podkrada mieszkańcom miasteczka? Czy chomikuje je właścicielka sklepu ze skarpetkami, krawiec szyjący Skarpeciaki, dyrektor Muzeum Skarpetek
czy Filip - miłośnik skarpet. A może chomik? Kto pomoże Cynamonowi, Lakocie i Papli
dowiedzieć się, czy istnieją prawe i lewe skarpetki. „Kot Papla i skarpetki”
to książeczka dla dzieci, które znają już wszystkie litery, dwuznaki i zmiękczenia. Potrafią czytać, ale chcą robić to płynnie. Duże litery, proste zdania i
piękne ilustracje są zaproszeniem na literkową ucztę.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Amor Towles - „Dżentelmen w Moskwie”

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

Wszystko zmienił jeden wiersz… To przez niego hrabia Rostow musiał zamienić przestronny apartament w Metropolu, najbardziej ekskluzywnym hotelu Moskwy, na mikroskopijny pokój na poddaszu, z oknem wielkości szachownicy. Dożywotnio. Taki wyrok
wydał bolszewicki sąd. Rostow wie, że jeśli człowiek nie jest panem swojego losu, to z
pewnością stanie się jego sługą. Pozbawiony majątku, wizyt w operze, wykwintnych kolacji i wszystkiego, co dotychczas definiowało jego status, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Z pomocą zaprzyjaźnionego kucharza, pięknej aktorki i niezwykłej dziewczynki
na nowo buduje swój świat. Gdy za murami hotelu rozgrywają się największe tragedie
dwudziestego wieku, hrabia udowadnia, że bez względu na okoliczności warto być przyzwoitym. A największego bogactwa nikt nam nie odbierze, bo nosimy je w sobie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

pomocników stolarzy

Michał Kruszona - „Reifstein albo Podróż Trzech Króli”

NA BARDZO DOBRYCH

Andrzej, pochodzący z małego miasteczka Reifstein, jak tysiące Wielkopolan trafia na
front pierwszej wojny światowej. Chęć zysku okazuje się dla niego ważniejsza od narodowej solidarności i Andrzej staje się denuncjatorem jednego z polskich towarzyszy broni.
W nagrodę za wzorową postawę pruskiego żołnierza zostaje zabrany z frontu i skierowany
do Iłowej, do majątku księcia Hochberga. Stamtąd, poprzez Rumunię i Turcję, jedzie do
Afryki, gdzie ma dbać o interesy Hochberga. Tak zaczyna się jego podróż… Opowieść
jest pretekstem do ukazania niełatwych relacji polsko-niemieckich. Jest też ważnym głosem przypominającym o poległych w czasie pierwszej wojny światowej Wielkopolanach
i Ślązakach.

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

tel.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 48
SPONSORZY NAGRÓD:

6 grudnia, w Mikołajki,
pracownicy Samorządowej Biblioteki Publicznej
rozdawać będę na kępińskim Rynku
upominki w postaci książek.
Wręczane będą one na własność, lecz bibliotekarze
mają nadzieję, że czytelnicy spragnieni dalszych
literackich wrażeń odwiedzą bibliotekę,
by wypożyczyć kolejne lektury.
Akcja trwać będzie od godziny 10.00
do wyczerpania zapasów.
Przygotowane zostanie ponad 60 paczek z książką.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 6 grudnia 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. Joanna Krzyżanek - „Kot Papla i skarpetki”,
2. Amor Towles - „Dżentelmen w Moskwie”,
3. Michał Kruszona - „Reifstein albo Podróż
Trzech Króli”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 47 nagrody otrzymuj¹:

Magdalena Niechciał (Laski),
Grażyna Seiffert (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
Czeka Cię cudowny czas. Trygon Słońca pomaga naprawić błędy, znaleźć zguby oraz odkryć
talenty. W środę powróż sobie – Luna w Twoim
znaku szybko spełni marzenia.

Byk 21 IV – 21 V
Czeka Cię cudowny czas. Trygon Słońca pomaga naprawić błędy, znaleźć zguby oraz odkryć
talenty. W środę powróż sobie – Luna w Twoim
znaku szybko spełni marzenia.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Będzie sennie i leniwie, ale już od piątku Wenus
w opozycji pomoże odkryć talenty. Pełnia Księżyca w Twoim znaku doda Ci wigoru i poprawi
humor. Ludzie będą lgnąć do Ciebie.

6.
7.

Apteka „Burchacińscy” - 30.11.2017 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 1.12.2017 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 2.12.2017 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 3.12.2017 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Pod Kasztanami” - 4.12.2017 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 5.12.2017 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 6.12.2017 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

Rak 23 VI – 22 VII
Dzięki trygonom Jowisza i Wenus wszystko będzie łatwe. Udzielaj się więc towarzysko, ale pamiętaj o układach i zależnościach. Nikogo jawnie
nie krytykuj ani nie faworyzuj.

Lew 23 VII – 22 VIII
Jesień bywa męcząca i nużąca. Dlatego bez
wyrzutów sumienia odpoczywaj. Słońce w trygonie szykuje nowe, ambitne zadania, ale najpierw
wszystko dokładnie zaplanuj.
Telefon: 603 406 138

Panna 23 VIII – 22 IX

CZAS NA

Słońce w kwadraturze miesza, psuje. Dzięki
refleksowi oraz właściwemu wyczuciu sytuacji
unikniesz kłopotów i wiele zrobisz. Podczas niedzielnej pełni Luny podsumuj sukcesy.

AUTO-GAZ

MONTA¯ INSTALACJI

GAZOWYCH

Waga 23 IX – 23 X
Będziesz entuzjastyczna, ale Mars w koniunkcji
radzi unikać trudnych tematów oraz osób. Święty spokój jest ważniejszy od zwycięstwa w dyskusjach. Dbaj o swoją duszę.

DWA LATA

GWARANCJI

PPHU "Pilarek"

Skorpion 24 X – 21 XI
Wszystko Ci się uda, a więc skup się na ważnych rzeczach. Do czwartku koniunkcja Wenus
pomaga w miłości i w biznesie. W weekend znów
nabierzesz ochoty na wyzwania i przygody.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Koniunkcja Słońca doda Ci sił, a niedzielna pełnia w opozycji wigoru. Bez trudu przekonasz rodzinę do słusznych decyzji, a także wyciągniesz
znajomych z kłopotów miłosnych.

Mroczeñ 6
tel. 78 182 54
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

PIERWSZEJ
RATY BEZ
WP£ATY
SEKWENCYJNY WTRYSK GAZU

PROMOCJA

Koziorożec 22 XII – 19 I
Jowisz w sekstylu obdarzy Cię empatią.
Nie zapominaj tylko o swoich potrzebach.
Gdy w środę i czwartek Księżyc będzie w kwadraturze, ktoś może Ci zrobić na złość. Uważaj.

Wodnik 20 I – 18 II
Słońce w sekstylu podkręci popularność. Nie
ominą Cię zaproszenia na wielkie imprezy czy
posiadówki ze znajomymi. Pełnia w trygonie pomoże odkryć nowe zainteresowania.

Ryby 19 II – 20 III
Słońce w kwadraturze zachęca, by nie stać w
cieniu. Luna w Twoim znaku radzi, by pokazywać
się od najlepszej strony. Poczucie humoru i empatia przegonią problemy.

Rewitalizacja Gminy Baranów
Gmina Baranów zakończyła realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.
W dniu 29 listopada 2017 r. w „Baranowskiej Chacie” odbyła się konferencja, w czasie której przedstawiono
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Baranów na lata 2017 – 2023”. Zaprezentowano najważniejsze wnioski
wynikające z diagnozy stanu rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy, a następnie zaprezentowano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zlokalizowane w sołectwach Baranów, Joanka i Mroczeń. W czasie konferencji
skupiono się na zaplanowanych projektach społecznych, inwestycyjnych i uzupełniających. W ramach rewitalizacji
prowadzone będą działania mające na celu integrację mieszkańców i aktywizację różnych grup społecznych. Zadania inwestycyjne będą polegały m.in. na przebudowie budynku Centrum Kulturalno – Oświatowego w Baranowie,
„Baranowskiej Chaty”, modernizacji Domu Ludowego w Joance oraz Pałacu Wężyków w Mroczeniu.
Szacuje się, że koszt wszystkich projektów wyniesie ok. 56 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina postara się uzyskać dofinansowanie w wysokości 43 mln 860 tys. zł, a z Europejskiego Funduszu
Społecznego w wysokości 1 mln 955 tys. zł. Wkład własny z budżetu Gminy wyniesie ok. 10 mln 185 tys. zł.
Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z Programem Rewitalizacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baranów.
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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

20

Projektujemy
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Szkolimy

3

Serwisujemy

Sport

piłKa nożna

IV Liga Grupa Południowa >>> W sobotę rozegrano zaległy mecz dziewiątej kolejki grupy
południowej czwartej ligi. Spotkanie zakończyło zmagania w pierwszej części sezonu

Polonia kończy rok zwycięstwem,
czwarta liga zapadła w zimowy sen
W sobotnie popołudnie odbyło się zaległe spotkanie dziewiątej kolejki rozgrywek o mistrzostwo grupy południowej czwartej ligi. Na Stadionie Miejskim w Kępnie miejscowa Polonia podejmowała SKP Słupca. Lepsi
okazali się gospodarze, którzy zwyciężyli 3:0 (1:0) i uczynili kolejny krok w kierunku pozostania w reformowanych w przyszłym roku rozgrywkach czwartej ligi. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego w pełni kontrolowali
przebieg spotkania i zasłużenie sięgnęli po komplet punktów.

Zgodnie z terminarzem spotkanie
Polonii Kępno z SKP Słupca miało
zostać rozegrane w sobotę, 23 września. Mecz został jednak odwołany z
powodu zalania płyty boiska Stadionu Miejskiego w Kępnie. Na odrabianie ligowych zaległości piłkarze
musieli poczekać, aż do ostatniego
weekendu listopada. Dla obu zespołów był to więc ostatni mecz o punkty
w 2017 roku. Kępnianie chcieli pożegnać się ze swoimi kibicami pewnym zwycięstwem i sztuka ta im się

Wyniki 9. kolejki

KKS Polonia Kępno
SKP Słupca

3 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Łukasz Walczak - 22’, 2:0 Filip Latusek - 84’, 3:0 Łukasz Walczak - 89’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Bernard Fai Ndukong, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas
(Bartosz Mikołajek - 88’), Łukasz Walczak, Borys Wawrzyniak (Michał Górecki - 60’), Piotr
Cierlak (Adrian Holak - 90’), Filip Latusek (Maciej Sikora - 89’). Trener: Bogdan Kowalczyk.
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)
8
Filip Latusek (Polonia Kępno)
8
Daniel Kaczmarek (Ostrovia Ostrów)

udała. – Cieszę się, że zakończyliśmy
rundę zwycięstwem. Jeszcze bardziej
jestem zadowolony z tego, że w trudnych warunkach zaprezentowaliśmy
kilka ciekawych zagrań i akcji – powiedział Bogdan Kowalczyk, trener
kępińskiej Polonii. Piłkarze z Alei
Marcinkowskiego od pierwszej minuty ruszyli do ataków, co od razu zaowocowało kilkoma groźnymi sytuacjami. Na bramkę kibicom przyszło
czekać jednak do dwudziestej drugiej
minuty, kiedy to Łukasz Walczak
wykorzystał bardzo dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego Wojciecha
Drygasa. Po zdobyciu bramki w
szeregi miejscowych wdarło się nieco rozluźnienia. Kępnianie popełnili
kilka kiksów, ale na ich szczęście nie
przełożyło się to na sytuacje ze strony rywala ze Słupcy. Biało-niebiescy
dominowali na boisku, ale nie udało
im się przekuć swojej przewagi na
kolejne bramki. Najbliżej szczęścia
był Piotr Cierlak, który sprytnym
przyjęciem oszukał całą linię obrony
przyjezdnych i znalazł się w sytuacji
sam na sam z bramkarzem. Strzał
napastnika jednak minimalnie minął słupek. Po zmianie stron Polonia
zagrała jeszcze lepiej i raz po raz kotłowało się pod bramką SKP. Kiedy
już udało się trafić do siatki to sędzia
odgwizdał pozycję spaloną Łukasza
Walczaka. Wszystkie niewykorzystane sytuacje mogły zemścić się na
gospodarzach w 70. minucie, kiedy to

Sebastian Raczkowski znalazł się w
sytuacji sam na sam z Grzegorzem
Kubiszynem. Bramkarz kępińskiej
jedenastki wyszedł jednak obronną
ręką z tego pojedynku, wybijając futbolówkę na rzut rożny. Gospodarze
udokumentowali swoją przewagę
dopiero w samej końcówce spotkania. W 84. minucie do prostopadłego podania ruszył, wprowadzony w
miejsce Borysa Wawrzyniaka, Michał Górecki. Pilnujący go obrońca
poślizgnął się na grząskiej murawie.
Do napastnika Polonii zdążył dołączyć jeszcze Filip Latusek, który
otrzymał piłkę do pustej bramki, a
następnie dopełnił formalności. Gospodarze chcieli zakończyć mecz
jak najwyższym rezultatem, dlatego
niemal do ostatnich sekund walczyli o kolejne trafienia. Minutę przed
końcem regulaminowego czasu gry
wynik spotkania ustalił Łukasz Walczak. Pomocnik biało-niebieskich
ponownie trafił głową, zamykającym
tym razem dośrodkowanie Filipa Latuska. Mecz zakończył się pewnym
i zasłużonym zwycięstwem Polonii. Dla kępińskiego zespołu była to
także dziesiąta wygrana w obecnym
sezonie. Zgromadzone trzydzieści
dwa punkty pozwolą przezimować
Polonii na piątym miejscu w ligowej
tabeli. Kępnianie rzutem na taśmę
wyprzedzili bowiem w tabeli Obrę
Kościan.
BAS

Kaliska Klasa Okręgowa >>> Decyzją Wydziału Gier Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zaległe spotkanie piłkarzy z Kobylej Góry oraz Skarszewa zostało przeniesione na wiosnę i zostanie rozegrane tydzień przed inauguracją rundy rewanżowej

Zagrają dopiero na wiosnę

18 marca 2018 roku, po zimowej przerwie wrócą rozgrywki Kaliskiej Klasy Okręgowej. Tydzień wcześniej
odrabiane będą zaległości z rundy jesiennej. Nie ma ich jednak wiele, bo do rozegrania pozostanie jedynie spotkanie Zefki Kobyla Góra z Victorią Skarszew. Pierwotnie spotkanie miało zostać rozegrane w
minioną niedzielę, ale na prośbę klubów mecz przeniesiono na wiosnę.
Przed tygodniem kilka drużyn z
Kaliskiej Klasy Okręgowej odrobiło
ligowe zaległości z trzech wcześniejszych kolejek. 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, zwyciężając 4:0.
Zaległości odrabiano jeszcze w Krotoszynie oraz Pleszewie. Astra po-

dejmowała Piasta Czekanów i mecz
zakończył się sprawiedliwym podziałem punktów, który zdecydowanie
bardziej zadowolił krotoszynian, bowiem gracze Astry przynajmniej do
pierwszego wiosennego meczu będą
zajmować trzecie miejsce w tabeli.
Remisem zakończyło się też spotkanie lidera jesiennych rozgrywek, Klubu Sportowego Opatówek, który zaledwie po raz drugi w tym sezonie dał

sobie wydrzeć punkty Stali Pleszew.
Do zamknięcia rundy jesiennej pozostało ostatnie z zaległych spotkań,
w którym Zefka Kobyla Góra miała
zmierzyć się z Victorią Skarszew. Zaplanowane na minioną niedzielę spotkanie został jednak odwołane i przeniesione na wiosnę. Mecz zostanie
rozegrany tydzień przed inauguracją
wiosennej części rozgrywek, a więc
11 marca.
BAS

wyniki i tabele
Lotto Ekstraklasa
17. kolejka | wiosna 2018
Korona Kielce – Legia Warszawa ............– 3:2
Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin ..............– 1:0
Lech Poznań – Wisła Płock ......................– 2:1
Arka Gdynia – Sandecja Nowy Sącz ........– 5:0
Górnik Zabrze – Jagiellonia ...................– 3:1
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice ................– 2:2
Cracovia – Lechia Gdańsk .......................– 2:1
Termalica Nieciecza – Wisła Kraków ........– 3:3
1. KS Górnik Zabrze
17 32 36:24
2. KP Legia Warszawa
17 31 22:17
3. MKS Korona Kielce
17 29 28:17
4. KKS Lech Poznań
17 28 26:15
5. Wisła Kraków SA
17 28 23:19
6. Jagiellonia Białystok
17 27 22:22
7. MZKS Arka Gdynia
17 25 22:17
8. KGHM Zagłębie Lubin
17 24 22:18
9. WKS Śląsk Wrocław
17 23 21:24
10. KS Lechia Gdańsk
17 20 23:26
11. Wisła Płock SA
17 20 19:25
12. MKS Cracovia SSA
17 18 21:25
13. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 17 18 18:22
14. MKS Sandecja Nowy Sącz 17 18 14:23
15. GKS Piast Gliwice
17 17 19:27
16. MKS Pogoń Szczecin
17 10 14:29
Nice I Liga
19. kolejka | wiosna 2018
Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna .......– 2:2
GKS Katowice – Miedź Legnica ................– 1:0
Stal Mielec – GKS Tychy ..........................– 3:0
Odra Opole – Pogoń Siedlce ...................– 1:1
Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice – 3:1
Wigry Suwałki – Olimpia Grudziądz ........– 1:0
Bytovia Bytów – Podbeskidzie ................– 1:1
Chrobry Głogów – Ruch Chorzów ............– 1:0
Stomil Olsztyn – Chojniczanka ................– 0:1
1. Chojniczanka 1930 Chojnice 19 35 28:13
2. OKS Odra Opole
19 34 26:20
3. RKS Raków Częstochowa
19 32 34:23
4. MKS Miedź Legnica
19 31 24:18
5. FKS Stal Mielec
19 31 28:23
6. MZKS Chrobry Głogów
19 30 22:19
7. GKS Katowice
19 28 27:24
8. Zagłębie Sosnowiec SA
19 27 27:22
9. MKS Puszcza Niepołomice 19 26 26:25
10. SKS Wigry Suwałki
18 26 22:21
11. MKS Bytovia Bytów
19 24 22:22
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała 19 24 23:27
13. MKP Pogoń Siedlce
19 24 24:30
14. GKS Tychy
19 20 19:30
15. OKS Stomil Olsztyn
18 19 22:32
16. GKS Olimpia Grudziądz
19 18 11:20
17. GKS Górnik Łęczna
19 18 16:28
18. KS Ruch Chorzów
19 15 24:28
II Liga
19. kolejka | wiosna 2018
Radomiak Radom – Siarka Tarnobrzeg ...– 1:2
Gwardia Koszalin – ŁKS Łódź ..................– 0:1
Znicz Pruszków – MKS Kluczbork ............– 1:1
Garbarnia Kraków – GKS Bełchatów .......– 1:1
Wisła Puławy – Rozwój Katowice .............– 1:0
Stal Stalowa Wola – Błękitni Stargard .....– 0:2
GKS 1962 Jastrzębie – Gryf Wejherowo ..– 3:0
Warta Poznań – Legionovia Legionowo ...– 2:0
Olimpia Elbląg – ROW 1964 Rybnik ........– 6:3
1. GKS 1962 Jastrzębie
19 43 34:11
2. ŁKS Łódź
19 38 21:11
3. KS Warta Poznań
19 36 26:12
4. RKS Radomiak 1910 Radom 19 34 28:18
5. ZKS Olimpia Elbląg
19 32 29:22
6. KS Siarka Tarnobrzeg
19 32 30:25
7. MKS Znicz Pruszków
19 26 23:26
8. GKS Bełchatów
19 26 30:27
9. KP Błękitni Stargard
19 24 20:19
10. RKS Garbarnia Kraków
19 24 22:21
11. KS Wisła Puławy
19 23 21:21
12. KS ROW 1964 Rybnik
19 22 29:33
13. ZKS Stal Stalowa Wola
19 22 18:22
14. KS Legionovia Legionowo 19 18 18:26
15. KS Rozwój Katowice
19 17 16:28
16. MKS Kluczbork
19 16 14:27
17. KS Gwardia Koszalin
19 15 15:33
18. WKS Gryf Wejherowo
19 13 18:30
III Liga Grupa 2
17. kolejka | jesień 2017
Lech II Poznań – Świt Skolwin .................– 0:0

Wda Świecie – Centra Ostrów ..................– 1:2
Polonia Środa – Pogoń II Szczecin ...........– 1:1
Jarota Jarocin – Bałtyk Gdynia ...............– 1:1
Elana Toruń – Unia Solec Kujawski ..........– 0:0
GKS Przodkowo – Kotwica Kołobrzeg ......– 1:1
Energetyk Gryfino – KP Starogard Gdański .– 0:0
Górnik Konin – Wierzyca Pelplin .............– 2:3
Sokół Kleczew – KKS Kalisz – 0:0 (rozegrany 5.08)
1. TKP Elana Toruń
17 37 27:11
2. OKS Świt Skolwin
17 36 36:13
3. MKP Kotwica Kołobrzeg
17 32 25:16
4. SKS Bałtyk Gdynia
16 32 37:17
5. KKS Kalisz
17 31 25:10
6. KS Sokół Kleczew
17 31 26:12
7. KKS Lech II Poznań
16 28 26:17
8. KS Polonia Środa Wlkp.
17 27 27:23
9. MKS Pogoń II Szczecin
16 25 22:20
10. KS Wda Świecie
17 22 27:34
11. KS Wierzyca Pelplin
17 22 19:27
12. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 17 19 23:34
13. JKS Jarota Jarocin
17 17 18:27
14. KP Starogard Gdański
17 15 14:20
15. GKS Przodkowo
17 13 20:38
16. KS Unia Solec Kujawski
16 11 13:30
17. KS Energetyk Gryfino
17 11 9:29
18. KS Górnik Konin
17 10 24:40
IV Liga
Grupa Północna
14. kolejka | jesień 2017
Huragan Pobiedziska – Iskra Szydłowo ...– 0:1
Lubuszanin – Pogoń Łobżenica ...............– 9:1
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 Lubuszanin Trzcianka 17 26 43:25
7. MKS Nielba Wągrowiec
17 26 34:32
8. LZS Iskra Szydłowo
17 25 43:35
9. KS Grom Plewiska
17 24 31:25
10. KS Wełna Skoki
17 23 31:37
11. MKS Sparta Oborniki Wlkp. 17 23 24:30
12. GKS Dopiewo
17 15 25:37
13. MGKS Huragan Pobiedziska 17 14 15:38
14. GLKS Wysoka
16 9 14:35
15. PKS Orły Pniewy
17 12 19:42
16. KS Pogoń Łobżenica
16 5 10:49
IV Liga
Grupa Południowa
9. kolejka | jesień 2017
Polonia Kępno – SKP Słupca ...................– 3:0
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. KKS Polonia Kępno
17 32 38:21
6. KP Obra 1912 Kościan
17 29 26:19
7. LKS Gołuchów
17 25 36:32
8. MKS Tur 1921 Turek
17 24 28:25
9. SKP Słupca
17 23 19:28
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
Kaliska Klasa Okręgowa
11. kolejka | jesień 2017
Zefka Kobyla Góra – Victoria Skarszew – odwołany
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
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Sport

rozmaiTości
Tenis stołowy >>> W Praszce odbyła się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Turnieju
Tenisa Stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na starcie stanęli tradycyjnie reprezentanci naszego regionu

Sporty walki >>> Reprezentanci SKT Niedźwiedź wzięli udział w Mistrzostwach Polski Zachodniej Taekwon-do
ITF PZT oraz Taekwon-do Polish Open Cup PUT

Kolejne sukcesy
zawodników Niedźwiedzia

Dobre występy naszych w Praszce
W Hali Sportowej Kotwica w Praszce odbył się Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego z okazji
Święta Niepodległości. W dziewięciogodzinnym turnieju, rozgrywanym na dwunastu stołach
wystartowało 93. zawodników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych oraz kategorii open.
Kolejny bardzo dobry występ zanotowali tenisiści stołowi z naszego
regionu. W najliczniejszej kategorii
41-60 lat znakomite trzecie miejsce w
bardzo silnej konkurencji wywalczył
Jan Kasendra z Kępna, który był bliski końcowego zwycięstwa. Najpierw
pomyślnie przebrnął cztery rundy, a
w finale spotkał się z zawodnikiem
STS SDK Pong Wieluń Sławomirem Pychyńskim. Były trzecioligowiec z Wielunia okazał się mistrzem
końcówek, gdyż w pierwszym secie
przegrywał już z kępnianinem 2:7,
8:10 by rozstrzygnąć tego seta na

swoją korzyść. Drugiego seta wygrał mieszkaniec Kępna, natomiast
w trzecim powtórzyła się sytuacja z
pierwszego, kiedy znów Jan Kasendra miał dwie piłki setowe przy stanie 10:8 i przegrał go 10:12. W czwartym secie z kolei prowadził wysoko
Sławomir Pychyński 8:3, Kasendra
wyszedł na prowadzenie 10:9, ale
ostatecznie uległ doświadczonemu
tenisiście z Wielunia 10:12 i w całym
meczu 1:3. Wysokie szóste miejsce w
tej samej kategorii zajął Andrzej Gogol z Mnichowic. W kategorii open
zwyciężył grający aktualnie w Bun-

deslidze Szymon Mora. W kategorii
do 40 lat piąty był mieszkaniec Łęki
Opatowskiej Paweł Gottfried, a na
najniższym stopniu podium uplasował się Jakub Swerhun z pobliskiego
Bolesławca. Obaj trenują tenis stołowy w GUKS Byczyna. W najstarszej
kategorii zwyciężył były drugoligowiec Jan Izydorczyk z Opola. Ósme
miejsce wśród weteranów wywalczył
Władysław Kącki ze Słupi pod Kępnem. Otwarcia turnieju dokonał Dyrektor M-GOKiS w Praszce Jacek
Pac, a sekretarzem turnieju był Edmund Olszowy.
BAS

Tenis stołowy >>> Nasi pingpongiści mają za sobą kolejne udane starty. Tym razem z
powodzeniem rywalizowali oni w kolejnej odsłonie Grand Prix Sycowa

Tenisiści w czołówce Grand Prix

Jeden weekend dwa kierunki – Opole i Strzelce Krajeńskie, dwie
największe imprezy Taekwon-do drugiego półrocza zorganizowane przez dwie czołowe organizacje Taekwon-do w Polsce. W Opolu
Taekwon-do Polish Open Cup i 520 zawodników, z 26 klubów, reprezentujących 3 państwa.
Podczas zawodów w Opolu klub
SKT Niedźwiedź wystawił dziewięciu zawodników którzy zdobyli
7. medali – 3 złote, 3 srebrne oraz 1
brązowy. W skład drużyny Niedźwiedzia weszli: Amelia Bąk, Julia
Wiśniewska, Laura Chomiak, Igor
Podyma, Tobiasz Sułkowski, Jakub Kurzawa, Antoni Dominiak,
Stefan Dominiak i Aleks Jabłoński
oraz Anna Chomiak i Maciej Buczkowski (kierownik ekipy). Z kolei
w Strzelcach Krajeńskich odbyły się
Mistrzostwa Polski Zachodniej. Wystartowało w nich 360 zawodników.
Klub SKT Niedźwiedź reprezentowało jedenastu zawodników, którzy
przywieźli aż 19. medali – 7 złotych,
7 srebrnych i 5 brązowych. W skład

drużyny weszli kierownik ekipy Andrzej Zmyślony, sekundanci Leszek
Mamzer i Robert Chomiak oraz
zawodnicy: Leon Słaby, Rozalia
Słaby, Lena Duchnowska, Piotr
Pilarski, Marta Mamzer, Monika
Niemiec, Agnieszka Niemiec, Fabian Lepsy, Delfina Zadros, Morfeusz Chomiak, Aleksandra Polak.
Konkurencje, w których zawodnicy
SKT Niedźwiedź brali udział to walki light-contact i walki semi-contact,
techniki specjalne oraz techniki
szybkościowe. W grudniu zawodnicy jadą walczyć do Gostynia. SKT
Niedźwiedź zakończy rok startów
zawodami klubowymi które odbędą
się w Kępnie.
BAS

NASI w LiGacH
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

W Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie odbyła się szósta,
przedostatnia runda IV Grand Prix w Tenisie Stołowym. Kolejny raz znakomicie spisali się
reprezentanci naszego regionu, którzy w Sycowie startują
zarówno w kategoriach szkolnych jak i open.
Wyniki 6. rundy

iV Grand Prix
Tenisa Stołowego Syców 2017
Kategoria łączona
(szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne)
1. Roch Ciesielski - 100 pkt.
2. Jakub Pawlak - 95 pkt.
3. Martyna Kostrzewa - 91 pkt.
Kategoria open zrzeszeni
1. Piotr Klimek - 100 pkt.
2. Andrzej Gogol - 95 pkt.
3. Łukasz Zawodnik - 91 pkt.
Kategoria open niezrzeszeni
1. Jan Kasendra - 100 pkt.
2. Piotr Nowicki - 95 pkt.
3. Jacek Kokott - 91 pkt.

II
IV

W kategorii gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych bez podziału
na płeć czwarte miejsce zajął Robert
Walery z Trębaczowa. W kategorii
open zrzeszeni drugi był Andrzej
Gogol z Mnichowic. Z kolei w kategorii open niezrzeszeni zwyciężył
Jan Kasendra z Kępna (3 wygrany
turniej w tej edycji), a czwarty był
Bogusław Górecki ze Słupi pod
Kępnem, szósty Władysław Kącki
również ze Słupi pod Kępnem, a na
ósmym miejscu zmagania ukończył
Piotr Korczak z Baranowa. To była
chyba jedna z najbardziej emocjonujących rund jakie odbyły się dotych-

czas. Wyniki końcowe pozostają w
dalszym ciągu do rozstrzygnięcia.
Kolejność końcowa Grand Prix zostanie wyłoniona podczas ostatniej
rundy cyklu, którą zaplanowano na
10 grudnia. Tradycyjnie odbędzie się
ona w hali sportowej MOSiR Syców.
W tym dniu nastąpi podsumowanie
całorocznej rywalizacji i wręczenie
pucharów, medali, dyplomów dla najlepszych zawodników turnieju. Nad
prawidłowym przebiegiem imprezy
czuwały pracownice MOSiR Syców a
jednocześnie sędziny turnieju: Marta Szlak i Klaudia Janicka.
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Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Nice I Liga

17. kolejka | wiosna 2018
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice – 2:2 (1:1)
NA BOISKU: nie pojawił się (pauza za kartki)

19. kolejka | wiosna 2018
GKS Katowice – Miedź Legnica – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-58 minuta

Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

Marcin Kowalczyk
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

17. kolejka | wiosna 2018
Śląsk Wrocław – Zagłębie Lubin – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-89 minuta

19. kolejka | wiosna 2018
Chrobry Głogów – Ruch Chorzów – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się

Rafał Kurzawa
(Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

Paweł Baraniak
(MKS Kluczbork)
II Liga

17. kolejka | wiosna 2018
Górnik Zabrze – Jagiellonia Białystok – 3:1 (1:1)
NA BOISKU: cały mecz

19. kolejka | wiosna 2018
Znicz Pruszków – MKS Kluczbork – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: 1-62 minuta

Miłosz Trojak
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

Miłosz Nowicki
(Centra Ostrów Wlkp.)
III Liga Grupa 2

19. kolejka | wiosna 2018
Chrobry Głogów – Ruch Chorzów – 1:0 (0:0)
NA BOISKU: cały mecz

17. kolejka | jesień 2017
Wda Świecie – Centra Ostrów – 1:2 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: zdobył bramkę na 1:2 w 93. minucie

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

