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Spokojnych, pogodnych
a przede wszystkim zdrowych

świąt Wielkiej Nocy
w rodzinnym gronie
wszystkim Klientom,
Kontrahentom
oraz Pracownikom życzy
Zarząd „Intermarche” Kępno

Czy to koniec zarazy?
- Zakończenie restrykcji ochronnych nie oznacza końca pandemii. Obecnie to koniec
obostrzeń. Wirus wpisał się w naszą codzienność, na pewno możemy się spodziewać
zachorowań sezonowych. Każdy z nas powinien troszczyć się o swój stan zdrowia i
innych. Nie lekceważmy przeziębienia, pozostańmy w domach w razie objawów grypopodobnych. Apeluję o zdrowy rozsądek, dbajmy o osoby mniej odporne, np. ludzi
starszych. Akceptujmy osoby, które mimo wszystko chcą nadal nosić maseczki. To jest
indywidualna decyzja człowieka – podkreśliła dyrektor WPWIS w Poznaniu, dr Jagwiga
Kuczma-Napierała.
str. 3

W Bralinie
będzie
referendum
Termin przeprowadzenia
referendum w sprawie odwołania wójta gminy Bralin oraz Rady Gminy Bralin został wyznaczony na
22 maja br.

str. 10

co tydzień w „TK”

sytuacja

str. 6
str. 6

Świętowali Złote Gody
str. 11

Droga krzyżowa
na dwóch kółkach
str. 12

epidemiczna
w powiecie kępińskim
str. 2

Wiedzą wszystko Szczypiorniak
po baranowsku
o pożarach

Informacje

wiadomości
Uwaga na fałszywe SMS-y dotyczące nadpłaty lub niedopłaty PIT

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło na Trakcie Napoleońskim w Baranowie.
Przewożony ładunek wystawał za obrys pojazdu i uderzył przechodnia

Fałszywe sms-y
Źle zabezpieczony
dotyczące PIT ładunek ranił pieszego

Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości SMS ws. nadpłaty
lub niedopłaty w podatku. Nadpłatę
bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w
serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym.
Resort finansów nie jest nadawcą
wiadomości SMS, które trafiają do
podatników, a w treści wiadomości
znajduje się link prowadzący rzekomo do konta urzędu skarbowego
lub numer telefonu komórkowego,

pod którym będzie można skontaktować się z (fałszywym) pracownikiem skarbówki. - Wiadomości są
próbą wyłudzenia danych – mówi
Izabela Kuciapa, naczelnik Urzędu
Skarbowego w Kępnie. - Nadpłatę
bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić
w serwisie e-Urząd Skarbowy na
podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym. Przestrzegamy i apelujemy
o ostrożność – dodaje naczelnik US
w Kępnie.
Oprac. m

Bieg Wiosenny „Smerfna Piątka 2022” w Kaliszu

Kępińska policjantka
na podium

Fot. KPP Kępno

20 marca br. w Kaliszu odbył się
Komendę Powiatową Policji w
Bieg Wiosenny „Smerfna Piątka” Kępnie w kategorii służb munduro2022. Do rywalizawych reprezentowacji po raz czwarty
ła funkcjonariuszka
zaprosił
Policyjny
Ogniwa Patrolowo-InKlub Biegacza KMP
terwencyjnego – sierż.
Kalisz, a honorowy
szt. Kinga Gierak.
patronat nad impreZajęła ona
trzecie
zą objęli: prezydent
miejsce wśród kobiet,
Kalisza i komendant
natomiast w kategorii
miejski Policji w Kawiekowej K30 uplaliszu. Trasę, liczącą
sowała się na drugim
5 kilometrów, pokomiejscu. Gratulujemy
nało 211 uczestniczek
osiągniętego wyniku
i uczestników. Trasa
i życzymy dalszych
wiodła alejkami parku miejskiego sportowych sukcesów!
oraz ulicami miasta Kalisza.
Oprac. KR

Kinga Gierak (druga od lewej)
na podium. Fot. KPP Kępno

ILOŚĆ szczepieŃ
DO 3 KWIETNIA

szczepienia w polsce
– DO 6 KWIETNIA

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

53.997.014

Szpital w Kępnie
w tym dzieci (5-11 lat)
Punkt Szczepień
Powszechnych (zawieszony)

Pierwsza lub jedna dawka

22.608.803

Druga dawka

19.641.472

W pełni zaszczepieni

22.373.451

14.572
378
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka
Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

223.472
11.523.267
18.564

Samochód umożliwia szybkie i
wygodne przewiezienie ładunku. Pamiętajmy jednak, że są granice, których kierowca przekroczyć nie może.
Prawidłowe wykonanie załadunku i
jego zabezpieczenie stanowi podstawę
bezpiecznego transportu. Przekonał
się o tym kierowca volkswagena, który spowodował zagrożenie na drodze.
Sytuacja miała miejsce 21 marca
br., około godziny 12.00. Dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu
drogowym na Trakcie Napoleońskim
w Baranowie. Na miejsce natychmiast
zostali wysłani policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego KPP Kępno. Jak
się okazało, kierujący volkswagenem,
46-letni mieszkaniec Kępna, niewłaściwie przewoził ładunek w postaci

profili metalowych, wystających poza
obrys pojazdu (elementy wystawały
przez okno pojazdu). Wykonując manewr omijania 83-letniego pieszego,
mieszkańca Kępna, uderzył go w głowę. W wyniku poniesionych obrażeń
starszy mężczyzna został przetransportowany do kępińskiego szpitala.
Kierujący był trzeźwy. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
- Pamiętajmy, że przepisy bardzo
dokładnie regulują zasady, które powinniśmy przestrzegać. Ważną – i
pierwszą – zasadą jest to, że ładunek
nie może spowodować przekroczenia
dopuszczalnej masy całkowitej lub
ładowności pojazdu. Z pewnością
ładunek nie powinien też zmieniać
położenia, ani wystawać poza obrys pojazdu, jak miało to miejsce w

przedstawionej sytuacji. Do kierowcy należy więc odpowiednie zabezpieczenie ładunku (np. pasy, plandeki, itp). Niedopuszczalny jest również
przewóz śmieci czy materiałów sypkich, które są nieodpowiednio zabezpieczone. Należy także pamiętać, że
wszelkie urządzenia, służące poprawie bezpieczeństwa ładunku, powinny być chronione przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub
spadnięciem podczas jazdy. Wszystkie te przepisy, zasady oraz regulacje
zawarte są w dziale dotyczącym warunków używania pojazdów w ruchu
drogowym (art. 61 Ustawy Prawo o
ruchu drogowym) – wskazuje oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, sierż. Rafał Stramowski.
Oprac. KR

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Wszystkie	Ponowne	Zgony	Przyczyna śmierci:	Wykonane	Liczba		
zakażenia
zakażenia		COVID/współistniejące
testy
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 marca 2022 r.

1

0

0

0/0

80

27			

141

2 marca 2022 r.

18

2

1

1/0

106

14			

126

3 marca 2022 r.

3

0

0

0/0

58

9			

115

4 marca 2022 r.

13

2

0

0/0

125

25			

110

5 marca 2022 r.

10

1

0

0/0

51

21			

99

6 marca 2022 r.

3

2

0

0/0

47

15			

79

7 marca 2022 r.

0

0

0

0/0

37

2			

58

8 marca 2022 r.

14

4

0

0/0

129

17			

82

9 marca 2022 r.

13

0

1

1/0

106

3			

93

10 marca 2022 r.

10

2

0

0/0

90

13			

108

11 marca 2022 r.

12

2

1

1/0

82

11			

96

12 marca 2022 r.

8

2

1

0/1

90

1			

73

13 marca 2022 r.

5

0

0

0/0

60

1			

93

14 marca 2022 r.

2

0

0

0/0

36

14			

84

15 marca 2022 r.

7

0

0

0/0

84

12			

107

16 marca 2022 r.

6

0

0

0/0

109

11			

110

17 marca 2022 r.

8

1

1

1/0

69

13			

82

18 marca 2022 r.

3

0

0

0/0

72

5			

78

19 marca 2022 r.

11

1

0

0/0

78

5			

72

20 marca 2022 r.

4

0

0

0/0

41

2			

59

21 marca 2022 r.

0

0

0

0/0

30

7			

54

22 marca 2022 r.

4

1

0

0/0

63

6			

60

23 marca 2022 r.

5

1

0

0/0

68

9			

51

24 marca 2022 r.

4

0

2

0/2

57

5			

41

25 marca 2022 r.

2

1

0

0/0

54

10			

40

26 marca 2022 r.

2

0

0

0/0

46

4			

36

27 marca 2022 r.

3

0

0

0/0

27

0			

43

28 marca 2022 r.

1

0

0

0/0

43

2			

35

29 marca 2022 r.

1

0

0

0/0

59

5			

30

30 marca 2022 r.

4

0

0

0/0

77

5			

17

31 marca 2022 r.

0

0

0

0/0

37

1			
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wiadomości

Informacje
Od 28 marca br. zniesienie obowiązku noszenia maseczek. Nie będzie izolacji i kwarantanny, czyli koniec pandemii?

Czy to koniec zarazy?

Już bez restrykcji
W dniu ogłoszenia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego
zniesienia obowiązku zakrywania
nosa i ust, z wyjątkiem podmiotów
leczniczych oraz zaprzestania izolacji
domowej, kwarantanny dla współdomowników i kwarantanny granicznej, mieliśmy w kraju 8994 nowe
przypadki zakażeń koronawirusem, a
w powiecie kępińskim jeden przypadek i 35 osób na kwarantannie. - Podjąłem decyzję o tym, żeby od 28 marca wprowadzić dwa rozwiązania.
Pierwsze z nich, to zniesienie obowiązku noszenia maseczki. Tutaj
bardzo ważne zastrzeżenie jest takie,
że nie dotyczy podmiotów leczniczych (…). W pozostałych miejscach
takiego obowiązku już od 28 marca
nie będzie – stwierdził minister, rekomendując jednak noszenie maseczek
w miejscach dużych skupisk ludzkich. - Druga decyzja, to zniesienie
izolacji domowej oraz kwarantanny

czątku pandemii wynosi 577.878. W
tym dniu w powiecie kępińskim nie
odnotowano zakażenia, a od początku tego roku Covid-19 zaraziły się
1843 osoby. Szacuje się, że od początku pandemii w powiecie zachorowało
ponad 35 tysięcy osób.
Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba osób, które 31
marca br. zmarły z powodu koronawirusa w województwie wielkopolskim
wyniosła 5, a w powiecie nie odnotowano zgonu. Z powodu Covid-19 od
początku pandemii odnotowano w
Wielkopolskiem 10 205 zgonów. Z
kolei w Kępińskiem tylko w tym roku
zanotowano 33 zgony.
Łączna liczba przypadków koronawirusa w całej Polsce do 31 marca
to 5 957 940, z czego dziś liczba nowych zakażeń wyniosła 4997.
Liczba osób, które zmarły z powodu zakażenia, to już 115 785 w
skali kraju (z czego dziś 133). Pod
względem liczby zgonów 8 kwietnia
Teraz już pracujemy
bez maseczek

domowej dla współdomowników, ale
także wszystkich kwarantann związanych z wjazdem do Polski – ogłosił
A. Niedzielski. Pacjenci zidentyfikowani jako pozytywni, będą musieli
sami się izolować w domu. - Dobre
wskaźniki zobowiązują nas do podejmowania takich decyzji. Perspektywy i to, jak prognozujemy przebieg
dalszej liczby zakażeń, a także sytuacja międzynarodowa, są pozytywne. Przewidujemy, że do końca
kwietnia będziemy mieć znaczącą
redukcję zakażeń i hospitalizacji –
dodał szef resortu zdrowia.
Eksperci z zespołu ds. prognozowania przebiegu epidemii COVID-19
w Polsce przewidują, że zakażeń nie
będzie w najbliższych miesiącach
tyle, żeby obciążyć znacznie system
opieki zdrowotnej. - Najważniejszym
elementem naszej obserwacji jest
sytuacja w szpitalach. Mimo zdecydowanie większej liczby zakażeń
w piątej fali, liczba hospitalizacji
utrzymywała się poniżej poziomu 20
tys. Wariant omikron okazał się zdecydowanie mniej dolegliwy – podsumował A. Niedzielski.
COVID-19 W WIELKOPOLSCE
I KĘPIŃSKIM
Zarażenia
31 marca br. liczba nowych zakażeń koronawirusem w województwie
wielkopolskim wyniosła 482. Oznacza to, ilość osób, które zachorowały
na Covid-19 w województwie od po-

ub.r. padł najwyższy dobowy wynik od początku pandemii – zmarły
954 osoby (wynik sumował dane ze
świąt). 29 grudnia 2021 r. odnotowano 794 zgony i był to drugi najwyższy
wskaźnik w ciągu jednej doby.
Od początku pandemii zakażenia i zgony w województwie wielkopolskim stanowią 9,7% wszystkich potwierdzonych zachorowań na
koronawirusa w Polsce oraz 8,81%
wszystkich zgonów.
Najwyższy wynik dziennych zakażeń od początku pandemii odnotowaliśmy 27 stycznia br – liczba odnotowanych przypadków przekroczyła
57 tys. Rekord sprzed V fali został
ustanowiony 1 kwietnia 2021 roku,
kiedy potwierdzono 35 251 nowych
infekcji.
Testy
31 marca br. w Polsce wykonano
około 48,7 tys. testów na Covid-19.
Od pojawienia się koronawirusa w
Polsce łączna liczba wykonanych
testów na Covid-19 wynosi 35 695
077. 31 marca br. liczba pozytywnych
wyników wynosi 4053. To oznacza,
że spośród wszystkich testów, te z pozytywnym wynikiem stanowią 8,3%.
31 marca br. dzienna liczba testów na
koronawirusa wyniosła około 54,7
tys. w tym dniu w powiecie kępińskim wykonano 37 testów, a od początku tego roku przetestowano 8571
osób.
W ciągu ostatnich siedmiu dni
w Polsce wykonywało się średnio

około 50,1 tys. testów dziennie. Od
początku pandemii w Polsce liczba
potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem wyniosła 5 942
054. Stanowi to 16,6% wszystkich
wykonanych testów i 17,1% przebadanych osób (różnica wynika z tego,
że niektóre osoby były badane wielokrotnie).
Liczba łóżek w szpitalach
Obecnie liczba zajętych respiratorów dla pacjentów chorych na
Covid-19 wynosi 268. Natomiast
liczba zajętych łóżek to 4049 – podaje polskie Ministerstwo Zdrowia.
31 marca dla pacjentów z Covid-19
w Polsce łączna liczba dostępnych
respiratorów to 1298. Liczba zajętych
urządzeń wynosi 268, co oznacza,
że liczba wolnych respiratorów to na
tę chwilę 1030. Wolnych jest więc
79,4% dostępnych obecnie respiratorów. 31 marca br. całkowita liczba dostępnych respiratorów wynosiła 1299
(991 – wolne respiratory, 308 – zajęte respiratory). Zajętych było więc
23,7% dostępnych urządzeń.
W Wielkopolsce 31 marca br.
ogólna liczba łóżek dla pacjentów
Covid-19 / liczba łóżek zajętych przez
pacjentów Covid-19 to 778/227. Liczba respiratorów dla pacjentów Covid-19 / liczba respiratorów zajętych
przez pacjentów Covid-19 – 68/13.
Pozostaje wolnych 55 łóżek respiratorowych.
31 marca pacjenci z Covid-19
zajmowali 31,2% wszystkich dostępnych miejsc w kraju (odpowiada to
liczbie 4544 łóżek).
Szczepienia
Łączna liczba dawek szczepionki
wykorzystanych w Polsce od początku epidemii koronawirusa wynosi 53
973 903. Odsetek szczepień wykonanych na każde 100 mieszkańców kraju w Polsce wynosi obecnie 140,72.
W kępińskim szpitalu i jego punktach
do 3 kwietnia br. zaszczepionych zostało 28 634 osób.
Szpital w Kępnie jako tzw. węzłowy rozpoczął w 30 grudnia 2020 r. o
godzinie 08:00 szczepienia personelu
przeciw Covid-19. Na początek do
szpitala trafiło 75 dawek preparatu
firmy Pfizer-BioNTech. W pierwszej kolejności zaszczepili się: lek.
Artur Kubot – zastępca ordynatora
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, lek. Karol Kuchta – lek.
specjalista chirurgii ogólnej, lek.
Ewa Łopińska – ordynator Oddziału

Pamiętamy puste półki
w czasie zarazy...

Internistycznego, Barbara Stężały
– pielęgniarka Oddziałowa Oddziału
Internistycznego, Anna Marciniak
- ratownik medyczny Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. Pierwsi pacjenci w powszechnym szczepieniu
zostali przyjęci 15 stycznia 2021 r.
Liczba osób zaszczepionych od
początku pandemii co najmniej jedną
dawką szczepionki przeciw Covid-19
wynosi 22 602 311. Liczba osób, które
otrzymały obie dawki lub zaszczepionych jednodawkowym preparatem
Johnson&Johnson wynosi 19 638 807.
Ocena - bardzo dobry
Zapytana dyrektor Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektoratu Sanitarnego dr Jadwiga
Kuczma-Napierała jak ocenia działania podległych jej służb (w tym w
powiecie kępińskim) w czasie pandemii stwierdziła: - Działania Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
w województwie wielkopolskiego
oceniam bardzo dobrze. Gdy naszą
działania zdominował koronawirus,
stanęliśmy na wysokości zadania.
Praca inspekcji sanitarnej w dobie
pandemii koronawirusa zmieniła
się diametralnie. Przybyło obowiązków, wzrosła odpowiedzialność.
Zostaliśmy skierowani do działań
związanych z pandemią. To stało się
priorytetem. Wszyscy inspektorzy i
pracownicy działali prężnie, realizując powierzone im zadania za co
pragnę im serdecznie podziękować
na łamach tego pisma – zaznaczyła dyrektor WPWIS. Jednoczesnie
dodała - Zakończenie restrykcji
ochronnych nie oznacza końca pandemii. Obecnie to koniec obostrzeń.
Wirus wpisał się w naszą codzienność, na pewno możemy się spodziewać zachorowań sezonowych. Każdy
z nas powinien troszczyć się o swój
stan zdrowia i innych. Nie lekceważmy przeziębienia, pozostańmy w domach w razie objawów grypopodob-

nych. Apeluję o zdrowy rozsądek,
dbajmy o osoby mniej odporne, np.
ludzi starszych. Akceptujmy osoby,
które mimo wszystko chcą nadal nosić maseczki. To jest indywidualna
decyzja człowieka – podkreśliła J.
Kuczma-Napierała.
Zamknięty szpital tymczasowy
Po decyzji ministra przestał
działać szpital tymczasowy na Miedzynarodowych Targach Poznańskich, który został uruchomiony
1 lutego 2021 r. na podstawie decyzji ministra zdrowia. Początkowo uruchomione zostały dwa
moduły liczące 56 łóżek, ale wraz
z rozwojem epidemii, na bieżąco podejmowano decyzje o dodawaniu kolejnych. - Ten rok pokazał, jak wiele
może zdziałać dobra współpraca.
Dziękuję lekarzom, których praca
i poświęcenie pozwoliło zapewnić
opiekę setkom chorych, a także Grupie MTP, która w czasie potrzeby
zaangażowała się w stworzenie i koordynację tego miejsca – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
W pierwszym okresie funkcjonowania szpitala łącznie hospitalizowanych było 1289 pacjentów, na oddział
intensywnej terapii bezpośrednio
zostało przyjętych 31 chorych. Największą liczbę pacjentów szpital zanotował 8 kwietnia 2021 roku, kiedy
to w placówce znajdowało się 322 zakażonych wirusem Sars-CoV2.
Od 2 listopada, zgodnie z wnioskiem wojewody wielkopolskiego
skierowanym do ministra zdrowia,
szpital tymczasowy w Poznaniu wznowił swoją działalność w związku ze
zwiększającą się liczbą zakażeń oraz
hospitalizacji osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W tym okresie hospitalizowanych było 1864 pacjentów.
Od momentu uruchomienia do szpitala zostało przyjętych 3153 pacjentów.
- Jako środowisko medyczne mogliśmy służyć mieszkańcom Poznania
oraz Wielkopolski. Dzieło Szpitala
Tymczasowego wymagało porywu
kompetencji, entuzjazmu oraz zapału
- jak się wydaje do tej pory - egzamin
ten zdołaliśmy zdać – podkreśla dr
hab. Szczepan Cofta.
W miejscu dotychczasowego
szpitala tymczasowego utworzony
został dodatkowy punkt dla uchodźców z Ukrainy. Wyposażone sale i
łóżka zostaną przeznaczone dla osób,
które uciekły przed wojną. Na dwóch
z czterech pawilonów zajmowanych
przez szpital, utworzono już punkty
noclegowe, gdzie schronienie może
znaleźć ponad 700 osób.
m

Pierwsi zaszczepieni w kępińskim szpitalu
wraz ze szczepiącymi i dyrektor szpitala

Dane statystyczne z portalu 300gospodarka.pl
z 31.03.br oraz zliczone samodzielnie.
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W tekście Krzysztofa Pięciaka przypominamy wydarzenia, jakie miały miejsce 77 lat temu w naszym powiecie opisane szerzej w książce „W oddziale
Babinicza. Działalność oddziału konspiracyjnego Wojska Polskiego Jastrzębie, Oświęcim i losy jego partyzantów” wydanej w tym roku przez Instytut
Pamięci Narodowej

Ludzie od „Babinicza”

Była jesień roku 1994, może
1995, gdy w lesie za Aniołką Drugą koło Trzcinicy (powiat Kępno)
Kazimierz Woźnica znalazł oparty
o drzewo ryngraf. „W pierwszych
latach to myśmy sobie nie zdawali
sprawy, co to jest, że to jest ten ryngraf” – mówiła Maria Woźnica, gdy
ta historia stała się głośna.
„Ryngraf, cudownie ocalony” –
tak o nim pisano, gdy okazało się,
że wiąże się z partyzancką historią
(zob. „Tygodnik Kępiński” z 28 lutego 2018 r.). Dziś można o niej opowiedzieć więcej.
Przenieśmy się
o 76 lat wstecz
Kępno, grudzień 1946 r., okolice gmachu Urzędu Bezpieczeństwa
(UB). Pod garażami tłoczą się funkcjonariusze bezpieki. Popychają do
zdjęcia siedmiu ludzi: kobietę i sześciu mężczyzn. Pięciu z nich nosi
mundury, na nich ryngrafy z Matką
Boską, w rękach mają broń (choć
wyeksponowano ją do zdjęcia, magazynki wyjęto lub rozładowano).
Ubecy ustawiają się w głębi, prezentują zacięte twarze. Oraz chyba też

Gdy zakłada KWP, jej trzon stanowią ludzie, którzy znali go wcześniej z AK. Wkrótce organizacja
rozrasta się, wchłaniając istniejące
już konspiracyjne grupy, pragnące
działać w ramach większej organizacji, a także tworzy nowe struktury. Zasięg KWP rozszerza się na
wieluńskie i poznańskie, po Częstochowę i na Śląsk. Tworzy się siatka
wywiadu, sięgająca wielu miast Polski, oraz kolportaż konspiracyjnej
prasy, w której „Warszyc” – który
nawet w konspiracji zachowa temperament nauczyciela – tłumaczy
społeczeństwu sytuację polityczną,
poglądy „ludzi z lasu” i cele działalności KWP. Wierzy, że szansą dla
Polski są wybory parlamentarne, w
których zwycięży mikołajczykowskie PSL.
„Karać rękę,
a nie ślepy miecz”
„Nasza działalność jest buntem
przeciw bezprawiu, jest wykazywaniem go i zwalczaniem wszelkimi dostępnymi środkami, jest
samoobroną i walką o wolność i
suwerenność Polski metodami Ru-

Ćwiczenia plutonu PUBP w Kępnie, powołanego do walki z podziemiem niepodległościowym
(ze zbiorów IPN)

zadowolenie, bo kolejna w tym miesiącu obława wreszcie zakończyła
się powodzeniem. Może czuje też
ulgę? Szef lokalnej bezpieki może
w końcu zameldować do Poznania o
likwidacji „bandy”.
W protokół rewizji wpisują: dwa
erkaemy, broń maszynową, pistolety (z zaznaczeniem, że zabrało je
uczestniczące w akcji wojsko). Oraz
biało-czerwone opaski z literami
„KWP”.
Konspiracyjne
Wojsko Polskie
Dwa lata wcześniej.
Jest rok 1945. Choć AK zostaje
rozwiązana, dla wielu jej żołnierzy
walka trwa. W centralnej Polsce, w
rejonie Radomska i Piotrkowa, tworzy się nowa organizacja: Konspiracyjne Wojsko Polskie. Tworzy je kpt.
Stanisław Sojczyński „Warszyc”:
rocznik 1910, przed wojną nauczyciel i podporucznik rezerwy, a podczas niemieckiej okupacji zastępca
komendanta i dowódca Kedywu
Obwodu Radomsko AK, wsławiony
odbiciem więźniów z niemieckiego
więzienia w Radomsku.
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chu Podziemnego” – pisał Sojczyński, wyjaśniając, że celem walki
jest obrona społeczeństwa przed
terrorem: karanie aktywistów komunistycznych (np. grzywnami
finansowymi, chłostą). Tłumaczył
swoim partyzantom, że szeregowi
funkcjonariusze aparatu komunistycznego „często są nie tyle złymi
Polakami, ile ludźmi otumanionymi, nie mającymi poważniejszego
wpływu na bieg wydarzeń”. Rozkazywał, aby „karać rękę, a nie
ślepy miecz”: wymierzać broń w
wysoko postawionych działaczy
partyjnych, ubeków i agentów, a
likwidacje poprzedzać zbieraniem
dowodów indywidualnej winy, które analizował specjalny pion KWP,
nazwany Kierownictwem Walki z
Bezprawiem.
W coraz trudniejszych warunkach walki partyzanckiej trzymanie
się tych wytycznych nie zawsze było
możliwe; nie udało się też wykonać
m.in. wyroku, wydanego na szefa
łódzkiego UB.
„Część naszego terenu okupuje banda silnie uzbrojona w broń

automatyczną […]. Jest to banda
polityczna, gdyż tępią bandytyzm.
Wczoraj w nocy zastrzelili 2-ch bandytów” – takim zdaniem, na pozór
nielogicznym, miejscowi milicjanci
donosili o pojawieniu się na ich terenie oddziału KWP. I choć używali
narzuconego przez przełożonych
języka, w którym dla celów propagandowych określano partyzantów
mianem bandytów (tak samo podczas II wojny światowej postępowali Niemcy), to doskonale orientowali
się w podległym sobie terenie i bez
trudu odróżniali oddział partyzancki od grupy przestępczej.
Tymczasem to właśnie partyzanci występowali często w roli
obrońców społeczeństwa, zwalczając rozpowszechniony od początku
wojny bandytyzm.
„Babinicz” i „Śmiały”
„Wszystko mnie wkurzało po
wojnie w tej Polsce” – tak mówił
Andrzej Sikorski „Jędruś”, wspominając swe początki w KWP. Wierny
ideałom AK i zdeterminowany, by
walczyć, poprzez znajomego leśnika
– również akowca – trafił do partyzantki. Właściwie do niej powrócił:
„w lesie” znalazł się bowiem po raz
pierwszy w 1944 r.; miał wówczas
niecałych 15 lat.
Sikorski trafia do oddziału „Jastrzębie” (kryptonim zmieniono
później na „Oświęcim”). Dowodzi
nim 25-letni podporucznik Alfons
Olejnik „Babinicz”. Pełen „bojowego ducha” Sikorski, uchodzący za
kilka lat starszego, zostaje jego zastępcą (później funkcję tę przejmie
ppor. Jan Siewiera „Wicher”). Latem
1946 r. oddział liczy ok. 60 ludzi,
działa między Wieluniem i Częstochową. Wielu z jego członków należało wcześniej do AK, kilku do
NSZ, a są i tacy, którzy „za Niemca”
byli zbyt młodzi (15-letni „Jędruś”
był jednak wyjątkiem).
Większość spośród „Jastrzębi”
stanowią bowiem chłopi: rolnicy,
robotnicy rolni, drobni rzemieślnicy. Ogromna większość z nich ma
między 18 a 25 lat i pochodzi z tych
wsi, wokół których teraz walczą.
Wspiera ich miejscowa społeczność, niosąca pomoc nie anonimowym partyzantom, lecz kolegom
i krewnym. Chcą walczyć mimo

rozmaitych „marchewek”, jak reforma rolna, oraz mimo propagandy komunistów twierdzących, że
reprezentują interesy robotników i
chłopów.
Walczy też Jan Gonera „Śmiały”
z Lasek koło Kępna (zob. „Niespokojne pogranicze”, „Tygodnik Kępiński” z 27 lutego 2019 r.), który
z czasem obejmuje dowództwo kilkuosobowej drużyny. Podlegają mu
partyzanci pochodzący z Piotrówki,
Opatowa, Rychtala i okolic Kępna.

Partyzanci drużyny Jana Gonery „Śmiałego” z oddziału „Babinicza” po aresztowaniu. W
pierwszym szeregu od lewej: Jan Gonera „Śmiały”, Leon Powroźnik „Dawid”, Ludwik Statkiewicz „Mech”, Edmund Hys „Jodła”, Jan Idziak „Mrugała”, Wacław Antoniak „Wierzba”.
Między nimi stoi matka jednego z partyzantów, w głębi widoczni funkcjonariusze PUBP w
Kępnie (ze zbiorów IPN)

Zatem gdy w pierwszych dniach
listopada „Babinicz” rozpuszcza
oddział na tzw. meliny, gdzie mają
spędzić zimę, ukrywają się w dobrze znanych rejonach Ignacówki,
w wykopanej w lesie kryjówce nazywanej bunkrem. Planują przetrwać zimę i zebrać się znów wiosną 1947 r. Ale wówczas mało kto
już wierzy, że się to uda: z liczącego
ok. 60 ludzi oddziału pozostało ich
zaledwie 26.
Czy to im dodawał otuchy odnaleziony przez Kazimierza Woźnicę
ryngraf? Miejsce jego odnalezienia
powiązano właśnie ze „Śmiałym” i
jego towarzyszami. To właśnie tam
modlili się partyzanci, tam też odbywały się msze święte, odprawiane dla podkomendnych Franciszka
Olszówki „Otta” oraz grupy Jana
Gonery przez księdza Edmunda Jasiaka z Kępna.
„Śmiałego” i jego towarzyszy
zatrzymano 16 grudnia 1946 r., gdy
licząca 70 żołnierzy WP i KBW
oraz funkcjonariuszy UB obława
przeczesująca okolice Kępna odnalazła leśny schron (poległ przy nim

Las w okolicach Kępna, w którym partyzanci oddziału Jana Małolepszego ps. „Murat” zbudowali tzw. bunkier. Widoczne odkryte wejście do bunkra (ze zbiorów IPN)
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Mieczysław Kokot „Świstak”) i kryjówkę pod domem Statkiewiczów w
Ignacówce. Zatrzymanych skazano
na śmierć i rozstrzelano 19 lutego
1947 r.
Gdy wkrótce po egzekucji na
miejsce ukrycia zwłok w lesie pod
Poznaniem trafił leśniczy, który powiadomił o odkryciu milicję, jej komendant rozkazał „wszystkie zwłoki
ułożyć w dole tak, jak były i jak najprędzej zniknąć”. Kilka dni później
pięć ciał wykopano i przewieziono

do Zakładu Medycyny Sądowej w
Poznaniu. Prawdopodobnie – tak jak
w innych podobnych przypadkach –
wykorzystano je jako preparaty do
ćwiczeń anatomicznych. Los szóstego ciała, ukrytego w innym miejscu,
pozostaje tajemnicą.
Ostatni leśni
Gdy obława ruszała na poszukiwanie „Śmiałego” i jego towarzyszy,
struktury KWP „Warszyca” były już
rozbite. Sojczyńskiego i członków
jego sztabu zatrzymano latem 1946
r. wskutek zdrady łącznika. Ale oddziały partyzanckie walczyły dalej;
część z nich podporządkował sobie
następca „Warszyca”, por. Jerzy
Jasiński „Janusz”, tworząc tzw. II
Komendę KWP. Inne – jak oddział
„Babinicza” – walczyły w osamotnieniu.
Po obławach i aresztowaniach z
przełomu 1946/1947 r. morale ludzi
pozostających w konspiracji złamały najpierw wybory parlamentarne –
według oficjalnych, sfałszowanych
wyników zwyciężyli w nich komuniści – oraz amnestia z lutego 1947
r., ogłoszona jako ostatnia szansa
powrotu do legalnego życia.
„Ostatnich leśnych” zebrał Jan
Małolepszy „Murat”, który stworzył tzw. III Komendę KWP. Podległe mu partyzanckie patrole walczyły jeszcze kilka lat, a ostatnich
wywodzących się z KWP konspiratorów aresztowano dopiero w połowie lat 50.
***
„W oddziale »Babinicza«”: tak
zatytułowano książkę opowiadającą
o oddziale ppor. Alfonsa Olejnika.
To opowieść o oddziale i jego działalności na tle historii KWP. A także
historia indywidualnych losów partyzantów, ich społeczno-polityczny
portret zbiorowy: ich poglądy, codzienność, motywacje. A także opowieść o ich dalszych losach.
Krzysztof Pięciak
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Misie z nowymi przyjaciółmi

kańców, księdza proboszcza, przewodniczącą Rady Powiatu i członków
aktywnego Stowarzyszenia „Bractwo
Świętego Idziego” – w codzienności i
odnalezieniu się w trudnych czasach...
Razem możemy więcej!

Podczas wizyty samorządowców
w Brukseli na Europejskim Komitecie Regionów w biurze europoseł
Andżeliki Możdżanowskiej w Parlamencie Europejskim odbyło się
spotkanie i dyskusja w ramach Komi-

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów”

Wielkopolskie przysmaki
z jabłek i śliwek

Trwa nabór zgłoszeń w konkursie
dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem
lub ze śliwką pn. „Przysmaki z wielkopolskich sadów”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia br., a na
najlepsze potrawy czekają atrakcyjne
nagrody.
Konkurs skierowany jest do
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
Wielkopolski. Celami konkursu są:
promocja owoców możliwych do
pozyskania z sadów z terenu województwa wielkopolskiego – jabłek i śliwek,
wyróżnienie Kół Gospodyń
Wiejskich, które spajają
społeczność lokalną, żyjącą w Wielkopolsce, a także
promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, jego
walorów oraz naturalnej,
nieprzetworzonej żywności. Do ważnych aspektów
konkursu należy zaliczyć
też reklamę miejsc o wyjątkowych cechach, bogatych
kulturowo i przyrodniczo. Konkurs
sprzyja przekazywaniu wiedzy o regionie, jego tradycjach, dziedzictwie
kulinarnym oraz integracji pokoleniowej uczestników.
- Koła Gospodyń Wiejskich są
najczęściej podstawowymi organizacjami kultywującymi miejscowe
tradycje i podtrzymujące lokalny
folklor. Uczestnictwo w konkursie
„Przysmaki z wielkopolskich sa-

dów” to okazja do zaprezentowania swojego dorobku kulinarnego.
Sady są nieodłącznym elementem
wiejskiego krajobrazu, a owoce pozyskiwane z nich przez cały rok cieszą nasze stoły. Udział w konkursie
daje szansę dotarcia do szerszego
grona odbiorców i zainteresowania
swoją działalnością i wyjątkowymi
walorami potencjalnych turystów.
Konkurs to także promocja lokalnej,
zdrowej i nieprzetworzonej żywno-

ści, tworzonej w oparciu o stare,
rodzinne receptury oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej
uczestników – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego,
Krzysztof Grabowski.
Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne i lokalne, w przygotowaniu których wykorzystano
produkt zbierany w sadach z terenu województwa wielkopolskiego.

Konkurs zrealizowany zostanie do
końca czerwca br. Informacja o jego
przeprowadzeniu zostanie przekazana uczestnikom konkursu. Przygotowane potrawy będą oceniane w
dwóch kategoriach: kategoria I – na
najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem oraz kategoria II – na najlepszą
potrawę regionalną ze śliwką. Zgłoszone potrawy zostaną ocenione pod
następującymi kryteriami: sposób
prezentacji potrawy (wygląd, estetyka, oryginalność i sposób
podania), walory smakowe
i zapachowe oraz związek
potrawy z regionem i jego
tradycjami. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną
potrawę na jedną z dwóch
kategorii. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne
nagrody finansowe i dyplomy uczestnictwa.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
wzięcia udziału w konkursie przez Koła Gospodyń
Wiejskich zawarte są w regulaminie konkursu zamieszczonego na
stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu oraz stronie https://www.
umww.pl/przysmaki-z-wielkopolskich-sadow oraz stronie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska
https://sdk-wlkp.pl/zapraszamy-doudzialu-w-konkursie-przysmaki-zwielkopolskich-sadow/. Oprac. KR

sji Rozwoju Regionalnego o środkach
dla samorządów z Piotrem Psikusem – burmistrzem miasta i gminy
Kępno oraz Adamem Banaszakiem
– radnym Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Zbiórka wyposażenia wojskowego dla Żołnierzy Obrony
Terytorialnej na Ukrainie

Fot. KPP Kępno

Uśmiech dziecka jest bezcenny,
a szczęśliwa mama to bezpieczna rodzina z przyjaciółmi w Polsce.
W Ośrodku Parafialnym w Mikorzynie Miś ma wspaniałych – i
małych, i dużych – przyjaciół: miesz-

Fot. www.gazetasenior.pl
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Dzieci z Ukrainy, przebywające w
Ośrodku Parafialnym w Mikorzynie,
otrzymały od europoseł Andżeliki
Możdżanowskiej misie, które pomogą
im odnaleźć się w nowej, trudnej
rzeczywistości i będą dla nich pociechą

Spotkanie
z samorządowcami

Pomoc dla
żołnierzy z Ukrainy
Z inicjatywy kierownika Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, asp.
szt. Radosława Jędrasiaka, została
zorganizowana już druga zbiórka wyposażenia wojskowego dla Żołnierzy
Obrony Terytorialnej na Ukrainie.
27 marca br. najpotrzebniejsze
rzeczy, takie jak: wyposażenie wojskowe w postaci butów taktycznych,
kamizelki taktyczne, umundurowanie, odzież termiczna, siatki maskujące oraz jedzenie, zostały dostarczo-

ne Żołnierzom Obrony Terytorialnej
na Ukrainie. Do zbiórki przyłączyła
się prokurator Aleksandra Zając-Hanulak z Prokuratury Rejonowej
w Kępnie, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Opatowskiej, która zapewniła transport
przekazanych rzeczy bezpośrednio
na Ukrainę. - Za okazaną pomoc i
zaangażowanie w zbiórce wszystkim
serdecznie dziękujemy – podkreślają
organizatorzy zbiórki. Oprac. KR
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Leszek Dąbrowski wziął udział w XVI Rowerowej Drodze
Krzyżowej

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z gminy Kępno

Droga Krzyżowa Świętowali Złote Gody
na dwóch kółkach
Każdego roku, w związku z tzw.
Złotymi Godami, medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadawane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wręczane terytorialnie
przez przedstawicieli samorządu
małżeństwom, które na ślubnym kobiercu stanęły 50 lat temu.
30 marca br. jubileusz Złotych Godów świętowały 42 pary z
gminy Kępno. Podczas uroczysto-

ści aktu dekoracji medalami „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
dokonał Krzysztof Godek – zastępca burmistrza miasta i gminy
Kępno wraz z sekretarzem Katarzyną Kołcio-Kraus, skarbnikiem
Jarosławem Ciesielskim, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Marią Skibą oraz inspektorem
USC Ewą Dzwończak.
Jubilaci otrzymali legitymacje

potwierdzające akt nadania medalu
oraz kwiaty. Do par małżeńskich trafią również fotografie upamiętniające
tę wyjątkową uroczystość. Zastępca
burmistrza złożył dostojnym jubilatom życzenia wszelkiej pomyślności
na dalsze lata wraz z podziękowaniem za tak piękne przeżycie wspólnej drogi życia i wspaniały przykład
dla młodego pokolenia.
KR

Pamiątkowe zdjęcie przy
figurze Jana Pawła II

2 kwietnia br., w dniu 17. rocznicy śmierci Jana Pawła II, odbyła się
XVI Rowerowa Droga Krzyżowa śladami znaków wiary po Ziemi Ostrzeszowskiej. Organizatorem wydarzenia była Katolicka Grupa Sportowa
„Szczęście”.
W wydarzeniu udział wziął
również kępiński turysta rowerowy
– Leszek Dąbrowski. - Po dwóch
latach przerwy znowu pojechałem
na Rowerową Drogę Krzyżową do
Ostrzeszowa. Przerwa spowodowana była pandemią Covid-19. Wyjazd
był niepewny ze względu na pogodę,
ale postanowiłem, że podejmę się go.
Miałem jechać ze znajomymi, którzy
przez złą pogodę wycofali się, ale ja

trum Bierzowa z tablicą Jana Pawła
II, ósma – krzyż na rozstaju dróg w
Myślniewie, dziewiąta – krzyż w lesie przy drodze w Wesołej, dziesiąta
– krzyż w Marcinkach przy drodze
na Mąkoszyce, jedenasta – krzyż w
kierunku Góry Krzyża w Zmyślonej
Parzynowskiej, dwunasta – Krzyż Jubileuszowy w Zmyślonej Parzynowskiej, trzynasta – krzyż przy zejściu
z góry w Zmyślonej Parzynowskiej, a
czternasta – rzeźba Jana Pawła II na
posesji Grzegorza Jerzyka w Parzynowie. - Pierwszy raz miałem okazję
porozmawiać z panem Grzegorzem i
zapytać o okoliczności powstania tej
rzeźby. Bardzo miły pan – ocenia L.
Dąbrowski. Plan trasy przewidywał

Pamiątkowe wspólne zdjęcie

Pary, świętujące Złote Gody:
Janina i Jan Bendzińscy, Maria i Bolesław Betka, Zofia i Bogdan Biegasik, Irena i Marian Błasek, Krystyna i Jerzy
Bola, Zofia i Józef Burzała, Danuta i Tadeusz Cicheccy, Teresa i Kazimierz Czyż, Teresa i Bronisław Dirbach, Maria
i Grzegorz Florczak, Krystyna i Leon Furmańscy, Waleria i Andrzej Góreccy, Danuta i Stanisław Gurdak, Barbara i
Ryszard Hadryś, Teresa i Andrzej Hofman, Anna i Antoni Jańczak, Jadwiga i Tadeusz Jarosińscy, Halina i Tadeusz
Jasiak, Maria i Henryk Kalis, Krystyna i Tadeusz Kieruzal, Maria i Henryk Kołodziej, Stanisława i Józef Kołupajew,
Maria i Władysław Kotas, Leokadia i Kazimierz Krzemieniec, Halina i Jerzy Krzywiźniak, Danuta i Stanisław
Kuboszek, Zofia i Zdzisław Kukuła, Maria i Józef Kwiatkowski, Cyryla i Kazimierz Laseccy, Wanda i Piotr Lepka,
Wiesława i Zbigniew Lorenc, Stanisława i Jerzy Majchrzak, Kazimiera i Roch Makieła, Zenona i Józef Michalczyk,
Maria i Czesław Mularczyk, Teresa i Alojzy Nowak, Krystyna i Jan Potomscy, Irena i Stanisław Rybczyńscy, Janina i
Jan Szalek, Halina i Stanisław Szlag, Władysława i Marian Szmaja, Salomea i Sylwester Wencel

Podczas konferencji prasowej zapowiedziano modernizację skateparku w Kępnie wraz z
jego rozbudową o park zabaw i wybieg dla psów

Dla sportu, rozrywki i relaksu

Znaki wiary, znajdujące się po drodze,
stanowiły stacje Drogi Krzyżowej

nie chciałem rezygnować, więc pojechałem sam, choć pogoda się pogarszała, padał śnieg oraz wiał silny,
zimny wiatr – mówi cyklista. - Wstałem o godzinie 6.00 i po przygotowaniu się, o godzinie 7.30, wyjechałem
do Ostrzeszowa. Na miejsce zbiórki
dotarłem o godzinie 9.30. Zostałem
bardzo serdecznie powitany przez
organizatorów. Po wspólnej modlitwie i udzieleniu ciekawych wskazówek, jak poruszać się po drodze,
o godzinie 10.00 wyruszyliśmy w
trasę – wspomina. 22-kilometrowa
trasa rozpoczynała się przy kościele
pw. Chrystusa Króla w Ostrzeszowie. Znaki wiary, znajdujące się po
drodze, stanowiły stacje Drogi Krzyżowej. Pierwsza stacja to „okno papieskie” przy kościele pw. Chrystusa
Króla w Ostrzeszowie, druga – krzyż
przy „Lilijce” w Parku Jana Pawła II
w Ostrzeszowie, trzecia – krzyż przy
klasztornej alejce w Ostrzeszowie,
czwarta – krzyż przy kościele św.
Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie,
piąta – krzyż przydrożny w Rojowie, szósta – krzyż przy obelisku w
Bierzowie, siódma – krzyż w cen-
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również krótki odpoczynek przy zalewie Blewąska w Kobylej Górze. Na
zakończenie odmówiono Koronkę
do Miłosierdzia Bożego. - Na koniec
każdy uczestnik Rowerowej Drogi Krzyżowej otrzymał pamiątkowe
broszurki. Dostałem też wartościowe
opracowanie historyczne, dotyczące
wszystkich odwiedzonych na trasie
stacji – podkreśla kępiński rowerzysta. - Po przejechaniu kolejnej Rowerowej Drogi Krzyżowej mogę powiedzieć, że podjąłem bardzo dobrą
decyzję, mimo trudnych warunków
pogodowych i tego, że z Kępna jechałem sam. Choć było zimno i bardzo
zmarzły mi ręce, atmosfera była ciepła i pogodna – podsumowuje. - W tej
edycji udział wzięło około 20 osób. W
sumie przejechałem w tym dniu prawie 63 kilometry – dodaje.
Była to już kolejna edycja niezwykłego wydarzenia, które zapewnia uczestnikom zarówno duchowe
przeżycia podczas wspólnych rozważań, chwile refleksji, poznanie miejsc
Ziemi Ostrzeszowskiej, jak i dawkę
aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu.
KR

Jeszcze w tym roku na terenie
Spółki „Projekt Kępno” przeprowadzona zostanie modernizacja i rozbudowa skateparku, powstanie park
zabaw, czyli tzw. górka wrażeń, oraz
wybieg dla psów.
W ramach inwestycji powstaną
liczne elementy poprawiające sprawność i umiejętności zręcznościowe
dzieci i młodzieży, takie jak
trasy wspinaczkowe czy mały
park linowy, ale
również zapewniające rodzinny
relaks i aktywny
wypoczynek.
W budżecie
Gminy Kępno
na ten cel zabezpieczono 550
tysięcy złotych.
Burmistrz Piotr
Psikus oraz prezes Zarządu Spółki
„Projekt Kępno”, Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska, przedstawili
projekty tej inwestycji podczas konferencji prasowej, która odbyła się
29 marca br. - Cieszę się, że podczas
sesji Rady Miejskiej w Kępnie radni
podjęli jednogłośną decyzję o przekazaniu dodatkowych środków dla
Spółki, które umożliwią realizację
tego zadania – mówił włodarz miasta
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i gminy. - Prace porządkowe i przygotowawcze już się rozpoczęły, przed
nami kwestia wyboru wykonawcy i
dostawcy sprzętu – zaznaczyła prezes Spółki. - Obiekt będzie monitorowany, oświetlony, planujemy
nasadzenie drzew i krzewów. Inwestycja obejmie modernizację starego
parku, wzbogacenie infrastruktury

nych walorów tego obiektu, by mimo
betonu było tam też dużo zieleni –
podkreśliła. - Niemałym wyzwaniem
będą atrakcje dla młodszych mieszkańców, które znajdą się na „górce
wrażeń”. Będą to elementy, których
nie znajdziecie państwo na innych
obiektach w Kępnie. Na pewno będą
trasy wspinaczkowe, mały park linoProjekt zagospodarowania terenu przy
obiektach Spółki „Projekt Kępno”

o nowe elementy, będzie nowa nawierzchnia, zamontowane zostaną
liczne elementy małej architektury,
jak ławki, siedziska, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. Będą też
wytyczone nowe ścieżki spacerowo-rowerowe dookoła stawu. (...) Chcemy, aby ten obiekt służył na lata, ale
też mieścił się w nowych trendach
infrastruktury dostępnej na rynku,
nie burząc jednocześnie natural-

wy, 30-metrowa tyrolka czy szeroka
zjeżdżalnia. Obiekt będzie całoroczny i ogólnodostępny. Wierzymy, że
będzie to dodatkowa infrastruktura
do spędzania wolnego czasu aktywnie, na świeżym powietrzu. Myślę,
że obiekt odpowie na potrzeby najbardziej wymagających młodych
mieszkańców – podsumowała K. Pilarczyk-Dworaczyńska.
KR
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Starosta Robert Kieruzal w obecności naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Aliny Frączek spotkał się z przedstawicielami kół łowieckich

Wizyta starostów w ośrodku Caritas Diecezji Kaliskiej w
Słupi pod Kępnem

Nowe umowy z myśliwymi Z darami u uchodźców

Po podpisaniu
umowy z myśliwymi

31 marca br. zostały podpisane (w
związku ze zmianami powierzchni
oraz kategoryzacji obwodów łowieckich) nowe umowy na dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy starostą
Robertem Kieruzalem, a kołami
łowieckimi: nr 40 „Diana” reprezentowanym przez prezesa – Jana Gruszkę
i łowczego – Józefa Rybczyńskiego, nr 39 „Knieja” reprezentowanym
przez prezesa koła – Marcina Hofmana i skarbnika – Szymona Napierałę,
nr 6 „Jeleń” reprezentowanym przez
prezesa – Dariusza Hordiewicza i
łowczego Koła – Macieja Kłobus oraz
„Jaźwiec” reprezentowanym przez
prezesa Mirosława Gudrę i łowczego
– Rafała Schuberta.
Oprac. m

Zarzuty prokuratorskie dla nauczycieli za nadużycia w szkole w Słupi pod Kępnem

Zarzuty dla nauczycielek
występować w latach 2017-2020 – donosi portal gloswielkopolski.pl i zdradza: - Byłej dyrektor Beacie L., która
złożyła rezygnację z zajmowanego
Fot. https://krakow.wyborcza.pl

Prokuratura Rejonowa w Kępnie postawiła zarzuty trzem osobom
pracującym w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Mowa o
byłej dyrektor Beacie L., p.o. dyrektor
Alicji Z. oraz wicedyrektor Joannie
R. Zarzuca się im głównie oszustwa
związane z realizacją programu Erasmus+, polegające przede wszystkim
na wyłudzaniu pieniędzy (art. 286 i
297 Kodeksu karnego) przy wykorzystaniu nierzetelnych dokumentów
(art. 271 par. 3 kk). - Pojawiły się
również zarzuty związane z wpływaniem na zeznania świadków (art.
233 kk). Ze względu na toczące się
postępowanie ich liczba może jednak
wzrosnąć. Nieprawidłowości miały

stanowiska w 2020 r., kiedy prokuratura rozpoczęła śledztwo, zarzuca
się popełnienie w sumie 38 przestępstw. Wśród nich znajdują się te

polegające na: wyłudzeniu środków
unijnych, oszustwach na szkodę rodziców uczniów, a także usiłowaniu
wpływania na zeznania świadków.
Beata L., p.o. dyrektor Alicja Z.
oraz wicedyrektor Joanna R. zostały
objęte środkiem zapobiegawczym polegającym na zawieszeniu ich w pełnieniu czynności służbowych. Alicja
Z. nie może aktualnie obejmować
funkcji dyrektora placówki, a Beata
L. oraz Joanna R. – być nauczycielkami. Grozi im do 8 lat więzienia.
Zarząd Powiatu Kępińskiego od
8 marca br. powierzył stanowisko dyrektora Sylwii Grabowskiej. Jednocześnie rozpisano nowy konkurs na
dyrektorskie stanowisko. Oprac. m

Kępińscy policjanci wyjaśnili okoliczności kolizji drogowej, do której doszło na ul. Wojska
Polskiego w Kępnie

Starosta Kępiński Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka
odwiedzili matki i dzieci z Ukrainy,
które przebywają w ośrodku Caritas
Diecezji Kaliskiej w Słupi pod Kęp-

nem, przekazując drobne upominki
oraz misie podarowane przez europoseł do Parlamentu Europejskiego
Andżelikę Możdżanowską.
Oprac. m

Z wizytą w Caritas

Gmina Kępno pozyskała środki zewnętrzne na remont
szatni sportowej w Kierznie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Dotacja na szatnię
w Kierznie

Złożony przez Gminę Kępno
wniosek został pozytywnie oceniony
i Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy 49.170 zł dotacji na remont szatni w Kierznie. Całkowita wartość projektu to 98.371,85
zł. Realizacja zdania dofinansowana
zostanie w ramach piątej edycji programu „Szatnia na medal”.
W ramach zadania wykonany
będzie remont pomieszczeń szatni
sportowej. Wykonane prace budow-

lane będą obejmowały docieplenie
budynku, wykonanie orynnowania
oraz tynku na elewacji. Wymienione
zostaną drzwi zewnętrzne oraz stolarka drzwi wewnętrznych. Ponadto
przewidziany jest remont schodów
zewnętrznych, ułożenie posadzek
z płytek ceramicznych, malowanie
pomieszczeń oraz wymiana istniejących opraw oświetleniowych.
Inwestycja zostanie przeprowadzona w bieżącym roku. Oprac. KR

W 2021 r. na terenie powiatu kępińskiego odnotowano 479
przestępstw kryminalnych, 41 włamań do mieszkań i zakładów pracy oraz kradzież 6 samochodów

Nietrzeźwy obywatel
2021 rok w policyjnych
Mołdawii sprawcą kolizji
statystykach

2 kwietnia br., po godzinie 17.10,
na ul. Wojska Polskiego w Kępnie doszło do kolizji. Policjanci, którzy udali się na miejsce, ustalili, że 42-letni
obywatel Mołdawii, kierując samochodem osobowym marki Citroen,
nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku
czego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu,
a następnie dachował. - Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, jednak odmówił on poddania się badaniu na jego zawartość w
wydychanym powietrzu. W związku
z tym od mężczyzny pobrana została krew do badań. Został osadzony
w policyjnych pomieszczeniach dla
osób zatrzymanych – poinformował
sierż. sztab. Filip Ślęk z KPP Kępno.
Na miejsce zadysponowano również zastępy strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie
oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. - Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie odłączono zasilanie w
uszkodzonym pojeździe oraz zastosowano sorbent na rozlane płyny eks-

ploatacyjne. Poszkodowany kierowca,
po przebadaniu przez ratowników medycznych, został przetransportowany
do szpitala – mówi oficer prasowy KP
PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Sprawca zdarzenia odpowie
przed sądem za przestępstwo kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Pojazd, uczestniczący w
Samochód dachował i zatrzymał
się w rowie. Fot. KPP Kępno

tym zdarzeniu, został odholowany na
policyjny parking.
- Apelujemy o zachowanie
ostrożności na drogach i niekierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu lub środków podobnie działających. Ponadto pamiętajmy, że
prędkość dopuszczalna na danym
odcinku drogi nie zawsze jest prędkością bezpieczną – dodał funkcjonariusz.
Oprac. KR

W 2021 r. na terenie powiatu
kępińskiego popełniono 479 przestępstw kryminalnych i 202 gospodarcze. Odnotowano także 292
przestępstwa z kategorii najbardziej
uciążliwych społecznie (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie,
kradzież samochodu, przestępstwa
rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy,
kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie rzeczy). Policjanci zatrzymali
na „gorącym uczynku” 116 osób popełniających te przestępstwa. - Wykrywalność sprawców przestępstw w
2021 r. nieznacznie wzrosła, do poziomu 90,1% – mówi oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, sierż. Rafał Stramowski.
Na terenie powiatu kępińskiego w 2021 r. skradziono 6 pojazdów
(mercedes, iveco, dwa razy fiat ducato, opel corsa, volkswagen golf).
- Wykrywalność sprawców tych
kradzieży kształtuje się na poziomie
57%. Nasi funkcjonariusze odzyskali dwa fiaty ducato, volkswagena
golfa i opla corsę. Dodatkowo odzy-

skano dwa samochody marki BMW
X6, skradzione na terenie Niemiec –
dodał policjant.
Kępińska policja w 2021 r. otrzymała 41 zgłoszeń o włamaniach do
mieszkań, budynków mieszkalnych
i zakładów pracy. Zatrzymano 15
sprawców włamań.
Niestety, wciąż niepokojące statystyki dotyczą zdarzeń drogowych.
W minionym roku odnotowano w powiecie kępińskim 746 kolizji i 26 wypadków drogowych, w których śmierć
poniosło 6 osób (2020 – 4 osoby, 2019
– 14 osób, 2018 – 6 osób). Zatrzymano 211 nietrzeźwych kierowców, wystawiono 8665 mandatów na łączną
kwotę 1.136.813 zł oraz zatrzymano
134 prawa jazdy.
Oprac. KR
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Fot. Przemysł

Sport

Piłka nożna
wyniki i tabele

eWinner 2. Liga
26. kolejka | wiosna 2022
KKS Kalisz – Śląsk II Wrocław ..................– 3:1
Wigry Suwałki – Ruch Chorzów . ..............– 0:2
Stal Rzeszów – Wisła Puławy ...................– 2:0
Olimpia Elbląg – Radunia Stężyca . ..........– 0:0
Sokół Ostróda – Znicz Pruszków ..............– 2:2
Chojniczanka – Hutnik Kraków . ..............– 3:2
Pogoń Grodzisk – Pogoń Siedlce ..............– 1:2
Garbarnia Kraków – Motor Lublin . ..........– 0:1
Lech II Poznań – GKS Bełchatów ........– 3:0 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
26 64 58:24
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 26 54 57:25
3. KS Ruch Chorzów
26 50 41:24
4. LKP Motor Lublin
26 48 42:21
5. KKS Lech II Poznań
26 42 30:30
6. SKS Wigry Suwałki
26 39 36:32
7. ZKS Olimpia Elbląg
26 38 28:24
8. RKS Garbarnia Kraków
26 37 34:30
9. KS Radunia Stężyca
26 36 40:42
10. MKS Znicz Pruszków
26 34 35:34
11. MKP Pogoń Siedlce
26 34 35:42
12. KKS 1925 Kalisz
26 33 32:37
13. KS Wisła Puławy
26 32 43:44
14. WKS Śląsk II Wrocław
26 32 41:44
15. KS Hutnik Kraków
26 22 25:40
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 26 21 26:44
17. OKS Sokół Ostróda
26 14 20:53
18. GKS Bełchatów
26 18 17:50
3. Liga Grupa 2
22. kolejka | wiosna 2022
Kotwica Kołobrzeg – Jarota Jarocin .........– 1:0
Pogoń Nowe S. – Stolem Gniewino . .........– 0:0
Zawisza Bydgoszcz – GKS Przodkowo ......– 2:1
Pogoń II Szczecin – Bałtyk Gdynia ...........– 4:0
Olimpia Grudziądz – Sokół Kleczew .........– 0:0
Unia Janikowo – Polonia Środa ...............– 1:3
Kluczevia Stargard – Błękitni Stargard . ...– 2:1
Bałtyk Koszalin – KP Starogard Gdański ...– 1:0
Elana Toruń – Świt Skolwin-Szczecin ...– 0:3 wo.
1. MKP Kotwica Kołobrzeg
22 52 49:15
2. GKS Olimpia Grudziądz
22 49 44:13
3. KS Sokół Kleczew
22 41 36:20
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 22 41 34:27
5. KS Polonia Środa Wlkp.
22 38 33:21
6. MKS Pogoń II Szczecin
22 36 40:26
7. KS Unia Janikowo
22 36 39:34
8. KS Świt Skolwin-Szczecin
22 35 35:26
9. KP Błękitni Stargard
22 34 32:28
10. KP Starogard Gdański
22 29 30:34
11. SP Zawisza Bydgoszcz
22 29 29:34
12. KS Stolem Gniewino
22 24 27:47
13. SKS Bałtyk Gdynia
22 21 29:41
14. KKPN Bałtyk Koszalin
22 21 26:42
15. JKS Jarota Jarocin
22 20 23:30
16. GKS Przodkowo
22 15 16:37
17. ZKS Kluczevia Stargard
22 10 10:45
18. TKP Elana Toruń
22 21 36:48
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
24. kolejka | wiosna 2022
Polonia Kępno – Warta Międzychód . .......– 3:3
KKS II Kalisz – Tarnovia Tarnowo ............– 1:0
Górnik Konin – Centra Ostrów .................– 2:1
Victoria Września – Korona Piaski . ..........– 1:0
Mieszko Gniezno – SKP Słupca ................– 2:2
Unia Swarzędz – Olimpia Koło . ...............– 2:1
Nielba Wągrowiec – Victoria Ostrzeszów ..– 6:0
LKS Gołuchów – Obra Kościan .................– 1:0
Iskra Szydłowo – Huragan Pobiedziska . ..– 1:0
Kotwica Kórnik ....................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
23 49 49:18
2. MKS Nielba Wągrowiec
23 46 41:23
3. MKS Mieszko Gniezno
23 46 54:31
4. KSS Kotwica Kórnik
22 43 46:26
5. LKS Gołuchów
23 40 39:34
6. MGKS Huragan Pobiedziska 23 37 38:30
7. GKS Iskra Szydłowo
23 36 50:46
8. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 22 35 53:38
9. MKS Victoria Września
23 34 33:50
10. KKS 1925 II Kalisz
23 33 41:41
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 23 32 40:32
12. KP Obra 1912 Kościan
23 32 37:32
13. MKS Olimpia Koło
23 28 26:34
14. SKP Słupca
22 28 36:32
15. LKS Korona Piaski
22 27 29:36
16. MLKP Warta Międzychód 23 26 45:52
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 23 20 35:51
18. KS Górnik Konin
23 12 16:60
19. KP Victoria Ostrzeszów
22 8 19:61

8

ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Polonia-Marcinki Kępno ratuje cenny punkt,
przystępując do sobotniego meczu gołą jedenastką. Mieszko Gniezno dostaje zadyszki, a
liderująca Unia Swarzędz odjeżdża rywalom. Broni nie składa Górnik Konin, który odniósł
drugie zwycięstwo z rzędu

drugie w tej rundzie zwycięstwo podopiecznych Jarosława Kotasa. Piłkarze z Konina tym razem pokonali sensacyjnie faworyzowaną Centrę Ostrów
Wielkopolski 2:1. Gracze Górnika, po
ostatnim zwycięstwie nad Victorią
Ostrzeszów poszli za ciosem i tym razem, sprawili ogromną niespodziankę,
ogrywając Centrę Ostrów Wielkopolski. Do 48. minuty spotkanie układało
się zgodnie z planem ostrowian. Centra objęła prowadzenie w 16. minucie,
dzięki trafieniu Jakuba Michalskiego.
Obraz gry zmienił się w drugiej części.
Chwilę po wznowieniu gry Kacper
Szurgot doprowadził do remisu, a
bramkę na wagę trzech punktów zdobył pięć minut przed końcem Danylo
Demyanenko.
BAS

Wyniki 24. kolejki

Sześć bramek i remis,
który nie cieszy nikogo
Zmagająca się przed sobotnim meczem z problemami kadrowymi Polonia 1908 Marcinki Kępno,
zdołała wyszarpać punkt w bezpośrednim starciu z walczącą o utrzymanie Wartą Międzychód. Remis nie zadowala żadnej ze stron, a punkt nie wnosi nic do rywalizacji, bowiem gracze z Międzychodu w dalszym ciągu utrzymują sześciopunktowy dystans nad zespołem z Alei Marcinkowskiego.
Tymczasem swoim rywalom odskakuje Unia Swarzędz. Po trzeciej wygranej z rzędu piłkarze ze
Swarzędza umocnili się na pozycji lidera rozgrywek na zapleczu trzeciej ligi. Dotychczasowe mecze
pokazały również, że Unia to najrówniej grający obecnie zespół i co za tym idzie najpoważniejszy
kandydat do awansu. Lider wykorzystał potknięcie Mieszka Gniezno, który po raz kolejny zgubił
punkty. Remis w starciu z SKP Słupca kosztował graczy z Gniezna spadek na trzecie miejsce w
tabeli. Nowym wiceliderem została w sobotę Nielba Wągrowiec.
W wyścigu o awans do trzeciej się, że po ostatniej porażce z Nielbą, skim rozpoczęło się od minuty ciszy.
ligi coraz bardziej rozpędza się Unia wygrana z beniaminkiem ze Słupcy Była poświęcona Urszuli Jurowicz,
Swarzędz. Drużyna prowadzona przez będzie formalnością, tymczasem nie zmarłej kilka dni wcześniej działaczce
Tomasza Bekasa okazała się tym ra- dość, że gnieźnianie nie sprostali temu kępińskiego klubu. Gospodarze przyzem lepsza od ekipy z Koła, pokonu- zadaniu, to byli o włos, aby całkowi- stępowali do tego meczu z ogromnymi
jąc Olimpię 2:1. Starcie z trzynastym cie skompromitować się przed wła- problemami. Spotkanie z perspektywy
zespołem rozgrywek nie było jednak sną publicznością. Zespół ze Słupcy trybun musiał oglądać trener kępnian
łatwą przeprawą dla lidera. Wynik mimo osłabień kadrowych prowadził Marcel Surowiak, a na domiar złego
spotkania otworzyło w 38. minucie już 2:0. W 14. minucie wynik spotka- biało-niebiescy przystąpili do starcia
samobójcze trafienie gracza Olimpii, nia otworzył Oskar Pietrzak, a w 62. z Wartą praktycznie gołą jedenastką,
Mikołaja Czajki. W 63. minucie do na 2:0 podwyższył Kamil Sroka. Ale bowiem na ławce rezerwowych do
bramki rywala trafił natomiast Łukasz już minutę później gospodarze złapali dyspozycji pozostawał jedynie rezerZagdański. Unia prowadziła 2:0 i wy- kontakt, zdobywając bramkę z rzutu wowy bramkarz. To efekt kontuzji i
dawało się, że spokojnie dowiezie trzy karnego autorstwa Łukasza Bogajew- zawieszeń za kartki z poprzedniej kopunkty do końca. Tymczasem cztery skiego. Choć gracze SKP dzielnie się lejki. Samo spotkanie stało na dobrym
minuty później kontaktową bramkę bronili, to jednak w trzeciej minucie poziomie i mogło się podobać, a kibice
zdobył Patryk Olczyk i gospodarze doliczonego czasu gry gola na wagę zobaczyli aż sześć bramek. Cztery z
musieli mocno się napracować, by remisu dobył Michał Steinke. – Ten nich padły jeszcze w pierwszej odsłoostatecznie zgarnąć w tym meczu peł- remis przed meczem pewnie wzięliby- nie. Najpierw wynik meczu otworzyli
ną pulę. Gospodarze zdołali obronić śmy w ciemno, ale postawa zespołu i goście za sprawą Denisa Maćkowiakorzystny wynik, odnosząc czwarte okoliczności straty bramek powodu- ka. Później dwa ciosy wyprowadzili
zwycięstwo z rzędu w rundzie wiosen- ją, że czujemy duży niedosyt. Można gospodarze. Najpierw rzut karny na
nej. Unia do trzech punktów powięk- zremisować na terenie wicelidera i bramkę zamienił Jakub Górecki,
szyła też przewagę nad grupą pości- jednego z głównych kandydatów do a kilka chwil później Bernard Fai
gową. Na jej czele stoi obecnie Nielba awansu i być złym. Takie właśnie Ndukong wykończył dośrodkowanie
Wągrowiec, która odniosła w sobotę emocje czuję. Strzelamy na tak trud- Marcina Tomaszewskiego z rzutu
trzecie zwycięstwo z rzędu. Nowy nym terenie dwie bramki i, niestety, wolnego. Ostatnie słowo w tej części
wicelider ograł tym razem zamykają- tylko remisujemy. Ale uważam też, że meczu należało do przyjezdnych, a tuż
cą stawkę Victorię Ostrzeszów aż 6:0. każdy punkt, tym bardziej ten trzeba przed zejściem do szatni do wyrówGospodarze już do przerwy rozwiali szanować – powiedział Przemysław nania doprowadził Mateusz Wzięch.
jakiekolwiek nadzieje ostrzeszowian Pawlak, trener SKP Słupca.
Kilka minut po wznowieniu gry goście
na powalczenie w tym meczu o koTakże duży niedosyt towarzyszył znów mogli cieszyć się z bramki. Padła
rzystny rezultat. Nielba prowadziła po po sobotnim meczu piłkarzom Polonii ona jednak po niefortunnej interwentrzech kwadransach 4:0, a po zmianie 1908 Marcinki Kępno. W niezwykle cji Bernarda Fai Ndukonga. Radość
stron dołożyła jeszcze dwie bramki. istotnym dla układu dolnej części tabeli z prowadzenia nie trwała jednak zbyt
Piłkarzom z Wągrowca w awansie na spotkaniu biało-niebiescy podzielili się długo. W 62. minucie drugi rzut kardrugie miejsce w tabeli pomógł rów- punktami z Wartą Międzychód. Remis ny w tym meczu wykorzystał bowiem
nież niespodziewany podział punktów nie wniósł zbyt wiele do rywalizacji w Jakub Górecki. Wynik nie uległ już
w meczu Mieszka z SKP Słupca. Dru- tej części tabeli. Pozwolił jedynie za- zmianie i ostatecznie bezpośrednie
żyna z Gniezna wyraźnie spuściła z równo Warcie jak i Polonii zmniejszyć starcie walczących o ligowy byt zakońtonu, a w ostatnią sobotę cudem unik- o jeden punkt dystans do zajmującej czyło się podziałem punktów.
nęła klęski, urywając punkt w ostat- bezpieczne miejsce Korony Piaski.
Wydarzeniem ostatniej serii gier
nich minutach spotkania. Wydawało Sobotnie spotkanie na Stadionie Miej- na boiskach czwartej ligi było również

Tygodnik Kępiński 7 kwietnia 2022

KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 3 (2)
MLKP Warta Międzychód		
3 (2)
Bramki: 0:1 Denis Maćkowiak - 29’, 1:1 Jakub
Górecki - 33’ (z karnego), 2:1 Bernard Fai Ndukong - 37’, 2:2 Mateusz Wzięch - 45’, 2:3 Bernard Fai Ndukong - 51’ (samobójcza), 3:3 Jakub
Górecki - 62’ (z karnego).
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Wiktor Łuczak, Remigiusz Hojka, Bernard Fai Ndukong,
Marcin Tomaszewski, Patryk Słupianek, Jakub
Górecki, Wojciech Drygas, Dawid Rachel, Miłosz
Nowicki, Filip Latusek. Trener: Adrian Kurzawa
KKS 1925 II Kalisz			 1 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)
Bramka: 1:0 Wiktor Walczak - 32’.
MKS Mieszko Gniezno		
2 (0)
SKP Słupca			 2 (1)
Bramki: 0:1 Oskar Pietrzak - 14’, 0:2 Kamil
Sroka - 62’, 1:2 Łukasz Bogajewski - 63’ (z karnego), Michał Steinke - 90+3’.
SKS Unia Swarzędz		
2 (1)
MKS Olimpia Koło		
1 (0)
Bramki: 1:0 Mikołaj Czajka - 38’ (samobójcza),
2:0 Łukasz Zagdański - 63’, 2:1 Patryk Olczyk - 67’.
KS Górnik Konin		
2 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Michalski - 16’, 1:1 Kacper
Szurgot - 48’, 2:1 Danylo Demyanenko - 85’.
MKS Victoria Września		
1 (1)
LKS Korona Piaski		
0 (0)
Bramka: 1:0 Kamil Kwiatkowski - 39’.
MKS Nielba Wągrowiec		
6 (4)
KP Victoria Ostrzeszów		
0 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Rozmarynowski - 13’,
2:0 Mateusz Rozmarynowski - 16’, 3:0 Axel
Megger - 36’, 4:0 Mateusz Rocławski - 43’, 5:0
Rafał Leśniewski - 83’ (z karnego), 6:0 Gracjan
Wysocki - 89’.
GKS Iskra Szydłowo		
1 (1)
MGKS Huragan Pobiedziska
0 (0)
Bramka: 1:0 Mateusz Górny - 22’.
LKS Gołuchów			 1 (0)
KP Obra 1912 Kościan
0 (0)
Bramka: 1:0 Dawid Guźniczak - 62’.
KSS Kotwica Kórnik – PAUZA
17
16
14
14
14
14
13
13
13

Najskuteczniejsi strzelcy

Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)
Mikołaj Panowicz (Unia Swarzędz)
Mateusz Górny (Iskra Szydłowo)
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)

Program 25. kolejki

Sobota, 9 kwietnia 2022 roku
12:00
Kotwica Kórnik – Victoria Września
12:00
SKP Słupca – Iskra Szydłowo
13:00
Unia Swarzędz – LKS Gołuchów
14:00
Tarnovia Tarnowo – Polonia-Marcinki
15:00
Centra Ostrów – Nielba Wągrowiec
15:00 Victoria Ostrzeszów – Mieszko Gniezno
15:00
Korona Piaski – Górnik Konin
16:00
Huragan Pobiedziska – Olimpia Koło
17:00
Obra Kościan – KKS II Kalisz
Warta Międzychód – pauza

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Wiosenna zadyszka mistrza jesieni. Lider ze Skarszewa zdobył w trzech wiosennych
meczach pięć punktów. W niedzielę, mimo kolejnej straty punktów, Victoria Skarszew pozostała liderem tabeli, ale jej
przewaga punktowa topnieje niczym śnieg w wiosennym słońcu

Zwycięski weekend Orła i GKS-u

Tej wiosny nie zdarzyło się, aby piątoligowe drużyny z naszego regionu odniosły w jednej kolejce komplet zwycięstw. Od każdej reguły są jednak wyjątki i tak stało się w rozegranej w miniony weekend 18. kolejce spotkań. Po pewne trzy punkty sięgnął Orzeł Mroczeń,
który rozbił Astrę Krotoszyn, aplikując jej pół tuzina goli. Komplet punktów z meczu wyjazdowego potrafił przywieźć GKS Rychtal.
Drużyna Marcina Raczkowskiego odniosła ważną wygraną, pokonując na wyjeździe Wartę Śrem 2:0 (1:0).

Najwięcej bramek podczas ostatniej kolejki dane było obejrzeć kibicom zgromadzonym na obiektach w
Mroczeniu oraz Lesznie. W starciu
podopiecznych Marka Wojtasiaka
z krotoszyńską Astrą kibice zobaczyli siedem bramek. Przed przerwą
piłkarze Orła zdołali wypracować
sobie nieznaczną przewagę, a jedynego gola w tej części meczu zdobył
Gracjan Słupianek. 19-letni napastnik mroczenian trafił do bramki
przyjezdnych już w 9. minucie i ostatecznie była to jedyna bramka, która
padła w pierwszej odsłonie. Mroczenianie prawdziwy popis dali po
przerwie, kiedy w ciągu dwudziestu
minut zaaplikowali gościom z Krotoszyna aż pięć bramek. Strzelecki
festiwali rozpoczął dwie minuty po
przerwie Gracjan Słupianek. Cztery
minuty później Łukasz Gajewski
głową skierował piłkę do siatki. W
55. minucie miejscowi prowadzili już
4:0, po tym jak skutecznie składną
akcję gospodarzy wykończył Maciej
Osesiak. W 65. minucie po faulu w
obrębie pola karnego arbiter wskazał
na rzut karny, a jedenastkę pewnie
wykorzystał Rafał Janicki. Chwilę
później bramkarz Astry skapitulował
po raz szósty, tym razem po uderzeniu Miłosza Jędrzejewskiego z dystansu. Rozbitych krotoszynian stać
było jednak na skuteczny zryw. W 71.
minucie Astra odpowiedziała honorowym trafieniem Oskara Rebelki.
Początek rundy wiosennej nie należy
do udanych w wykonaniu podopiecznych Krzysztofa Gościniaka. Do tej
pory Astra doznała porażek z Polonią
Leszno i Victorią Skarszew, a w miniony weekend dorzuciła blamaż z
Orłem Mroczeń.
Rundy wiosennej do udanych z
pewnością nie mogą zaliczać również

gracze ze Śremu. Warta tym razem
musiała uznać wyższość GKS-u,
Rychtal, który w trzech wiosennych
meczach zdobył siedem punktów.
Marcin Raczkowski, trener GKS-u,
może mieć powody do zadowolenia.
Zupełnie inne nastroje towarzyszą
Hubertowi Ściakowi, trenerowi
Warty Śrem. Dla jego zespołu porażka z GKS-em Rychtal była trzecim
meczem z rzędu bez zwycięstwa w
rundzie wiosennej. Na domiar złego
piłkarze Warty wiosną nie zdobyli
jeszcze bramki. Podobnie jak inauguracyjny mecz z Orłem Mroczeń, tak
starcie z GKS-em Rychtal rozpoczęło
się pechowo dla Warty. Już w 5. minucie bramkarz Warty, Dominik Sobel, interweniował niezgodnie z przepisami, a sędzia bez zastanowienia
wskazał na jedenasty metr. Rzut karny na bramkę zamienił Miłosz Kostrzewa. Świetne rozpoczęcie meczu
sprawiło, że goście nieco się cofnęli i
szukali gry z kontry. Warta próbowała zmienić coś w swojej grze, jednak
brakowało wykończenia i ostatniego
podania. Im bliżej końca meczu tym
Warta grała bardziej otwarcie, przez
co narażała się na kontrataki GKS-u.
W efekcie przyjezdni dopięli swego w
końcówce meczu. Po strzale Marcina
Mendaka piłka odbiła się rykoszetem od jednego z zawodników Warty,
a następnie wpadła do bramki. Dzięki zwycięstwu drużyna z Rychtala
odrobiła straty do zajmującej szóste
miejsce Warty Śrem. Po ostatniej kolejce GKS jest ósmy i do szóstej Warty traci już tylko dwa oczka.
Do przetasowań doszło w czołówce tabeli. Po raz kolejny punkty
tej wiosny stracili piłkarze ze Skarszewa. Mimo remisu Victoria utrzymała pozycję lidera, ale jej przewaga
nad grupą pościgową stopniała do

czterech punktów. Nowym wiceliderem została Polonia Leszno. Spadkowicz z czwartej ligi nie dał szans
drużynie z Rawicza, aplikując jej siedem bramek. Tymczasem swój mecz
zremisowała tylko Krobianka Krobia. Dotychczasowy wicelider stracił
dwa punkty i swoją pozycję, właśnie
na rzecz ekipy z Leszna. Polonia
zgromadziła jak dotąd 43 punkty.
Krobianka z dorobkiem 42 punktów
zajmuje trzecie miejsce. Po rundzie
jesiennej wydawało się, że Victoria
Skarszew pewnie będzie zmierzała w
kierunku czwartej ligi, ale wiosenna
zadyszka lidera sprawiła, że w dalszym ciągu realne szanse na awans
zachowują Krobianka jak i Polonia
Leszno.
BAS

Wyniki 18. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń		
6 (1)
KKS Astra Krotoszyn		
1 (0)
Bramki: 1:0 Gracjan Słupianek - 9’, 2:0 Gracjan Słupianek - 47’, 3:0 Łukasz Gajewski - 51’,
4:0 Maciej Osesiak - 55’, 5:0 Rafał Janicki - 65’
(z karnego), 6:0 Miłosz Jędrzejewski - 67’, 6:1
Oskar Rebelka - 71’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Kurzawa, Jakub
Kupczak, Tobiasz Rabiega, Rafał Janicki, Mariusz Bednarek, Bartosz Wika, Oskar Starczan
(Miłosz Jędrzejewski - 46’), Maciej Osesiak, Łukasz Gajewski (Marcel Maliszewski - 68’), Gracjan Słupianek (Tobiasz Gajewski - 78’). Trener:
Marek Wojtasiak.
ŚKS Warta Śrem		
0 (0)
GKS Rychtal			 2 (1)
Bramki: 0:1 Miłosz Kostrzewa - 5’ (z karnego),
0:2 Marcin Mendak - 85’.
GKS: Damian Rozmus – Fabian Gandecki,
Damian Maryniak, Gracjan Gacmaga, Łukasz
Śmiatacz (Piotr Łuczka - 84’), Łukasz Rogowski
(Bartłomiej Kulczycki - 46’), Miłosz Culic, Miłosz
Kostrzewa (Wojciech Czech - 81’), Marcin Mendak, Radosław Mikulski (Oskar Sobczyk - 87’),
Adrian Janeczek (Krzysztof Ćwikła - 73’). Trener: Marcin Raczkowski.

Fortuna Puchar Polski >>> W minionym tygodniu na boiskach Wielkopolski rozegrano
większość spotkań rundy wstępnej Fortuna Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. W
następnym tygodniu kolejne pucharowe emocje

Faworyci obrali kurs na finał

W środę, 30 marca, zostały rozegrane mecze rundy wstępnej Fortuna Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim. Po wyłonieniu zwycięzców znamy już niemal pełny skład drużyn, które będą rywalizować w pierwszej rundzie tych rozgrywek. Mecze tej fazy zostaną rozegrane w przyszłym tygodniu.

W pierwszej rundzie Fortuna
Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim rywalizować będzie 16.
zespołów. W środę, 30 marca poznaliśmy prawie wszystkich uczestników pierwszej rundy. Po zamknięciu
aktualnego wydania Tygodnika Kępińskiego rozgrywano jeszcze starcie
Huraganu Pobiedziska z trzecioligowym Sokołem Kleczew. Wiadomo,
że zwycięzca tej pary w pierwszej
rundzie zmierzy się z Koroną Piaski.
Tymczasem czwartoligowiec z Piasek udanie przebrnął przez pierwszy
etap pucharowej rywalizacji, pokonując na wyjeździe Wartę Międzychód 3:2. Mecze pierwszej rundy nie

przyniosły większych niespodzianek.
W takich kategoriach można jedynie
rozpatrywać pożegnanie z Pucharem
Polski drużyn z Kalisza oraz Gołuchowa. Rezerwy KKS-u nie sprostały
na wyjeździe Orkanowi Chorzemin,
przegrywając aż 1:6. LKS Gołuchów
nie wykorzystał natomiast atutu własnego boiska. Gołuchowianie byli
zdecydowanym faworytem starcia z
Obrą Kościan, która ostatecznie wywiozła z Gołuchowa zwycięstwo 2:1
i awans do kolejnej fazy rozgrywek.
Teraz Obra zmierzy się w Ostrowie
Wielkopolskim z tamtejszą Centrą,
która przed tygodniem wyeliminowała Olimpię Koło. Przez pierwszy

etap przebrnęli trzecioligowcy z Jarocina i Nowych Skalmierzyc. Jarota
wyrzucił za burtę rozgrywek Mieszka Gniezno, natomiast Pogoń uporała
się na wyjeździe z Polonią Chodzież.
W rozgrywkach nie ma już także
Przemysława Poznań, Iskry Szydłowo oraz Górnika Konin. Przemysław
nie sprostał Kotwicy Kórnik, Górnik
wrócił na tarczy z Wągrowca, natomiast Iskra „wyłapała” cztery bramki
w Swarzędzu. Unia w kolejnej rundzie zagra z Jarotą Jarocin. Starcie
lidera czwartej ligi z trzecioligowcem
zapowiada się najciekawiej spośród
wszystkich spotkań pierwszej rundy.
BAS

KP Polonia 1912 Leszno		
7 (3)
KP Rawia Rawicz		
1 (0)
Bramki: 1:0 Tomasz Olejnik - 8’, 2:0 Jakub Harendarz - 9’, 3:0 Patryk Gendera - 33’, 4:0 Jakub
Harendarz - 46’, 5:0 Michał Płocharczyk - 52’,
6:0 Adam Piwoński - 60’, 6:1 Edwin Marchewka 76’ (z karnego), 7:1 Jakub Harendarz - 77’.
KS Victoria Skarszew		
1 (1)
KS Stal Pleszew			 1 (1)
Bramki: 1:0 Błażej Ciesielski - 10’, 1:1 Dawid
Krzyżaniak - 29’.
MKS Kania Gostyń		
4 (1)
KS Piast Kobylin		
0 (0)
Bramki: 1:0 Błażej Danielczak - 39’, 2:0 Robert
Kręgielczak - 66’, 3:0 Wojciech Goszczyński 68’, 4:0 Błażej Danielczak - 90+1’.
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (1)
LKS Piast Czekanów		
1 (0)
Bramki: 1:0 Mikołaj Marciniak - 42’, 1:1 Sebastian Smolarek - 77’ (z karnego).
KLKS Zefka Kobyla Góra
3 (1)
PKS Racot			 0 (0)
Bramki: 1:0 Maciej Czarnecki - 31’ (samobójcza), 2:0 Maksym Góra - 80’, 3:0 Maciej Stawiński - 85’.
LZS Krobianka Krobia		
0
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
0
18
17
15
13
12
12
11

Najskuteczniejsi strzelcy

Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Gracjan Słupianek (Orzeł Mroczeń)
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Jakub Harendarz (Polonia Leszno)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Karol Krystek (Ostrovia Ostrów)

Program 19. kolejki

Sobota, 9 kwietnia 2022 roku
14:00
Astra Krotoszyn – GKS Rychtal
15:00
Warta Śrem – Ostrovia Ostrów
15:00
Stal Pleszew – Orzeł Mroczeń
15:30
PKS Racot – Polonia Leszno
16:00
Rawia Rawicz – Victoria Skarszew
Niedziela, 10 kwietnia 2022 roku
11:00
Piast Czekanów – Kania Gostyń
13:00
Biały Orzeł – Zefka Kobyla Góra
15:00
Piast Kobylin – Krobianka Krobia

Wyniki rundy wstępnej

Mieszko Gniezno – Jarota Jarocin ...........– 0:1
Orkan Chorzemin – KKS II Kalisz .............– 6:1
Przemysław Poznań – Kotwica Kórnik . ....– 1:2
Nielba Wągrowiec – Górnik Konin ...........– 4:1
Polonia Chodzież – Pogoń Nowe S. ..........– 0:1
Unia Swarzędz – Iskra Szydłowo .............– 4:0
LKS Gołuchów – Obra Kościan .................– 1:2
Warta Międzychód – Korona Piaski . ........– 2:3
Olimpia Koło – Centra Ostrów . ................– 0:2
Tarnovia Tarnowo – Polonia Kępno . ........– 3:2
(26 lutego)
Victoria Września – Victoria Ostrzeszów ...– 4:0
(26 lutego)
SKP Słupca – Wilki Wilczyn . ..............– 3:0 wo.
Huragan Pobiedziska – Sokół Kleczew ...... – po
zamknięciu numeru

Program 1. Rundy

Środa, 13 kwietnia 2022 roku
17:00
Unia Swarzędz – Jarota Jarocin
17:00
Czarni Ostrowite – Pogoń Nowe S.
17:00
SKP Słupca – Tarnovia Tarnowo
17:00
Centra Ostrów – Obra Kościan
17:00
Kotwica Kórnik – Polonia Środa
17:00
Victoria Skarszew – Victoria Września
17:0
Orkan Chorzemin – Nielba Wągrowiec
17:00Korona Piaski – Huragan Pobiedziska / Sokół Kleczew

RedBox 5. Liga Grupa 3
18. kolejka | wiosna 2022
Orzeł Mroczeń – Astra Krotoszyn .............– 6:1
Kania Gostyń – Piast Kobylin . .................– 4:0
Warta Śrem – GKS Rychtal ......................– 0:2
Polonia Leszno – Rawia Rawicz . ..............– 7:1
Ostrovia Ostrów – Piast Czekanów ...........– 1:1
Krobianka Krobia – Biały Orzeł ...............– 0:0
Victoria Skarszew – Stal Pleszew . ............– 1:1
Zefka Kobyla Góra – PKS Racot . .............– 3:0
1. KS Victoria Skarszew
18 47 64:18
2. KP Polonia 1912 Leszno
18 43 47:15
3. LZS Krobianka Krobia
18 42 44:21
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 18 37 52:22
5. MKS Kania Gostyń
18 33 30:17
6. ŚKS Warta Śrem
18 28 28:25
7. KS Piast Kobylin
18 27 43:36
8. GKS Rychtal
18 26 32:36
9. LZS Orzeł Mroczeń
18 22 35:42
10. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 18 20 22:26
11. KKS Astra Krotoszyn
18 18 32:50
12. KLKS Zefka Kobyla Góra 18 16 22:44
13. KS Stal Pleszew
18 14 18:50
14. LKS Piast Czekanów
18 13 27:43
15. KP Rawia Rawicz
18 13 24:49
16. PKS Racot
18 12 15:41
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
18. kolejka | wiosna 2022
Ogniwo Łąkociny – GKS Grębanin . ..........– 0:1
KP Słupia – KS Opatówek ........................– 2:0
Szczyt Szczytniki – Płomień Opatów ........– 2:3
Olimpia Brzeziny – Masovia Kraszewice . .– 4:0
Raszkowianka – LZS Doruchów ...............– 1:1
RKS Radliczyce – Zieloni Koźminek . ........– 1:4
Odolanovia – Zawisza Łęka O. ................– 0:3
Pelikan Grabów . .................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 16 46 73:4
2. GKS Grębanin
17 36 52:27
3. GOS Zieloni Koźminek
17 36 42:19
4. KP Słupia
17 28 36:32
5. LZS Pelikan Grabów
16 28 30:34
6. LZS Płomień Opatów
17 28 32:27
7. LKS Masovia Kraszewice
17 26 38:29
8. LKS Olimpia Brzeziny
17 21 28:40
9. KS Opatówek
17 21 24:30
10. LZS Doruchów
17 19 26:43
11. LZS Ogniwo Łąkociny
16 17 33:42
12. LZS Szczyt Szczytniki
17 16 25:40
13. MLKS Odolanovia Odolanów 17 14 19:39
14. RKS Radliczyce
17 14 21:47
15. LKS Raszkowianka Raszków 17 12 22:48
Proton Klasa A Grupa 9
15. kolejka | wiosna 2022
LKS Jankowy – Iskra Sieroszewice ...........– 3:2
Orzeł Wysocko Wielkie – Victoria Laski ....– 3:4
LKS Czarnylas – KS Rogaszyce . ...............– 2:3
Pelikan Nowy Karolew – Pogoń Trębaczów ..– 2:2
LKS Godziesze – Sokół Bralin ..................– 0:3
Lilia Mikstat – LZS Czajków .....................– 0:2
Barycz Janków P. – Tarchalanka ...– przełożony
1. Barycz Janków Przygodzki 14 33 47:22
2. LKS Jankowy 1968
15 31 34:23
3. LKS Sokół Bralin
15 31 37:15
4. LZS Victoria Laski
15 29 34:25
5. LZS Lilia Mikstat
15 27 45:32
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 14 22 29:27
7. LKS Godziesze 1966
15 22 35:37
8. KS Rogaszyce
15 22 20:32
9. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 15 17 29:36
10. LKS Czarnylas
15 16 27:31
11. LZS Pogoń Trębaczów
15 15 22:29
12. LZS Czajków
15 14 24:42
13. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 15 14 26:39
14. KS Pelikan Nowy Karolew 15 9 22:41
Proton Klasa B Grupa 11
13. kolejka | wiosna 2022
Pogoń II Nowe S. – GKS Trzcinica . ...........– 4:0
LZS Siedlików – Pelikan II Grabów . .........– 2:1
Korona Chełmce – Wielkopolanin ............– 1:5
Dąb Dębnica – Zryw Kierzno ...................– 4:4
LZS Mikorzyn – Bonikovia Boników . .......– 1:2
Wtórkowianka – Ajax Rojów . ............– 3:0 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 13 39 67:4
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 14 33 48:19
3. LKS Dąb Dębnica
14 29 56:32
4. LZS Bonikovia Boników
14 28 40:28
5. GKS Trzcinica
14 24 35:37
6. LZS Zryw Kierzno
14 24 32:32
7. LZS Siedlików
14 21 37:39
8. LZS Pelikan II Grabów
14 19 28:29
9. WKS Korona Chełmce
14 17 36:38
10. LZS Mikorzyn
14 15 27:36
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 13 7 15:61
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66
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Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas II-VIII

They speak English!

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2022, nr 14 (1338)
Termin przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Bralin oraz Rady
Gminy Bralin został wyznaczony na 22 maja

W Bralinie będzie referendum

24 marca br. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Bralinie odbył się Szkolny Konkurs
Języka Angielskiego dla klas II-VIII.
Uczniowie chętnie przystąpili do rywalizacji w swoich rocznikach i próbowali jak najlepiej rozwiązywać arkusze konkursowe. Wśród wszystkich
uczestników najlepszymi okazali się:
w kategorii klas II: 1. miejsce – Mateusz Perczak (kl. 2b), 2. – Ksawery
Biziak (kl. 2b), 3. – Anna Idzikowska (kl. 2b); w kategorii klas III: 1.
miejsce – Julia Burlikowska (kl. 3c),
2. – Pola Kamińska (kl. 3b), 3. – Milena Blabuś (kl. 3a); w kategorii klas
IV: 1. miejsce – Julian Szczepański
(kl. 4a), 2. – Jan Kowalczyk (kl. 4b),
3. – Martyna Ziomko (kl. 4b) i Iwo
Gurdak (kl. 4a); w kategorii klas V:

1. miejsce – Marcel Kamiński (kl.
5b), 2. – Anna Wiśniewska (kl. 5b),
3. – Mikołaj Posiewała (kl. 5c); w
kategorii klas VI: 1. miejsce – Filip
Rybczyński (kl. 6a), 2. – Bartłomiej
Szczepanik (kl. 6a); w kategorii klas
VII: 1. miejsce – Jakub Misiak (kl.
7a), 2. – Kacper Szczepaniak (kl. 7a),
3. – Tomasz Iwan (kl. 7b); w kategorii
klas VIII: 1. miejsce – Julia Kowalczyk (kl. 8c), 2. – Emilia Witak (kl.
8a), 3. – Jakub Szczepański (kl. 8b).
Laureatom serdecznie gratulujemy zajętych miejsc i życzymy
dalszych sukcesów, a wszystkim
pozostałym uczestnikom konkursu
dziękujemy za przystąpienie do rywalizacji i trzymamy za was kciuki w
kolejnych zmaganiach językowych.
Karolina Tylżanowska

W niedzielę, 22 maja br., przeprowadzone zostanie referendum
gminne w sprawie odwołania wójta
gminy Bralin oraz Rady Gminy Bralin przed upływem kadencji.
4 marca br. pełnomocnik
inicjatora referendum, Cezary
Grześkowiak, przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu II
wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania wójta gminy Bralin oraz
Rady Gminy Bralin. Po sprawdzeniu stosownej dokumentacji
komisarz wyborczy, Adam Plichta, wskazał termin referendum.
Tym samym wójt gminy, jak i wszyscy radni, zostaną poddani ocenie

mieszkańców gminy kilkanaście
miesięcy przed upływem kadencji.
Lokale, w których przeprowadzone

Referendum odbędzie się
22 maja br. Fot. www.bralin.pl

Dzień Świętego Patryka w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Zielono i tanecznie w szkole

17 marca przypada Dzień Świętego Patryka. I chociaż jest to narodowe święto Irlandii, to jego obchody

17 marca w wielu miejscach na
świecie hucznie celebruje się Dzień
Świętego Patryka. Tego dnia organi-

Zajęcia z tworzenia lizaków dla grup przedszkolnych oraz
uczniów klas I-III Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i
Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Królował kolor zielony,
symbolizujący tereny Irlandii...

Warsztaty lizakowe
31 marca br. w Zespole Szkół im.
Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej odbyły się warsztaty lizakowe dla grup
przedszkolnych oraz uczniów klas I-III. Kreatywne zajęcia dla uczniów
zapewniły wszystkim uczestnikom
niepowtarzalną możliwość przeniesienia się do krainy dziecięcych
marzeń i wykonania słodkości uwielbianej przez wszystkich. Uczniowie
mieli możliwość wyboru koloru i

smaku masy lizakowej, wykonanej
według tajemniczej receptury. Dzieci
dowiedziały się, jak powstały pierwsze lizaki, jakie tajemnice skrywają
i co sprawia, że wszyscy tak je kochają. Każdy uczeń miał możliwość
wykonania jednego bajkowego lizaka
dla siebie, którego, pięknie zapakowanego, zabrał ze sobą. Lizak z pewnością okazał się ozdobą idealną do
schrupania.
Alicja Hetmańczyk

zostanie referendum, czynne będą
22 maja br., w godzinach od 7.00 do
21.00.
KR

wykraczają daleko poza granice tego
kraju ze względu na radosne i pozytywne przesłanie święta.
Święty Patryk jest jednym z
najbardziej rozpoznawalnych świętych, który urodził się w IV wieku w
Brytanii. Jako młody chłopiec został
porwany i sprzedany do niewoli w
Irlandii. Tam jako pasterz pracował
przez kilka lat, dopóki nie udało mu
się z niej uciec. W kolejnych latach
życia przyjął święcenia kapłańskie i
za sprawą głosu słyszanego we śnie
wrócił do kraju, w którym był więziony, aby ewangelizować mieszkańców. W wyniku jego posługi
większa część wyspy nawróciła się
na chrześcijaństwo, a sam duchowny wiele lat później został patronem
tego kraju.

zowane są liczne imprezy i parady
przy dźwiękach irlandzkiej muzyki
i wśród pogodnych tańców. Kolorem
przewodnim jest kolor zielony, któ-

ry nawiązuje do zielonych terenów
wyspy, ale również symbolizuje koniczynę, za pomocą której Święty
Patryk obrazował istotę Trójcy Świętej. Jest wiele legend i podań związanych z tym właśnie wydarzeniem
i duchownym, dlatego też co roku w
bralińskiej szkole, podczas lekcji języka angielskiego, uczniowie poznają
niektóre z nich. I tym razem nie mogło być inaczej – w ramach realizacji
innowacji pedagogicznej „Learn with
Megabyte and Zabadoo” najmłodsze
dzieci z tej okazji ubrały się na zielono, a podczas lekcji poznawały fakty,
symbole i ciekawostki dotyczące tego
święta, uczyły się nie tylko nowego
słownictwa, ale również mogły zaprezentować swoje umiejętności taneczne podczas nauki tańca irlandzkiego.
Karolina Tylżanowska
...i koniczynę, za pomocą której
św. Patryk obrazował Trójcę Świętą

Kolejny nietrzeźwy kierujący stracił uprawnienia do kierowania pojazami i został wyeliminowany z dróg powiatu

Kierował na „podwójnym gazie”

Dzieci dowiedziały się,
jak powstają lizaki

10

14 marca br., po godzinie 18.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został poinformowany przez policjantów Posterunku
Policji w Bralinie o zatrzymaniu w
Nowej Wsi Książęcej nietrzeźwego
kierującego. 37-letni mieszkaniec
tej miejscowości kierował samo-
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chodem marki Opel, znajdując się
w stanie nietrzeźwości – badanie
alkomatem wskazało ponad promil
alkoholu w wydychanym powietrzu.
- Ponadto podczas wykonywania
czynności służbowych przez funkcjonariuszy okazało się, że mężczyzna posiada przy sobie amfetaminę

w ilości prawie 3 gramów – mówi
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, sierż. Rafał
Stramowski.
Zatrzymany 37-latek stracił
uprawnienia do kierowania pojazdami i został osadzony w pomieszczeniu
dla osób zatrzymanych. Oprac. KR

Region

gmina
Wymiana podłogi w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu

wieści znad pomianki
kwiecień 2022, nr 14 (1054)
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”

Nowa podłoga w sali

Wiedzą wszystko o pożarach

31 marca br. w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbyły się gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”, którego głównym celem
jest popularyzacja wśród dzieci i
młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym i
techniką pożarniczą, poznawania
tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
W konkursie wzięło udział 36
uczestników ze szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych z
terenu gminy Łęka Opatowska. Jak
podkreślają organizatorzy – poziom
wiedzy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany.
Zmagania uczestników oceniało

jury w składzie: Renata Woźnica
– przewodnicząca oraz członkowie
– Sławomir Osada, Józef Skapski,
Jan Bartosik, Rafał Wielgoś.
W wyniku eliminacji pisemnych
i ustnych w grupie szkół podstawowych kl. I-IV ppierwsze miejsce zajął
Aleksander Stodolski – Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej, drugie
Jan Sroka – Szkoła Podstawowa w
Łęce Opatowskiej i trzecie Szymon
Jerczyński – Szkoła Podstawowa w
Łęce Opatowskiej.
W grupie szkół podstawowych kl.
V-VIII zwyciężył Jakub Rogalewski
– Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej, drugie miejsce zajął Karol
Stryczek – Szkoła Podstawowa w
Łęce Opatowskiej, a trzecie Nikola
Kucharska – Szkoła Podstawowa w
Łęce Opatowskiej
W grupie szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajęła Wikto-

ria Grzegorek – OSP Opatów, drugie Emilia Kucharska – OSP Łęka
Opatowska i trzecie Klaudia Wesołowska – OSP Piaski.
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze
i drugie miejsca w swoich grupach,
zostali zakwalifikowani do eliminacji
powiatowych. Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez wójta
gminy Łęka Opatowska.
Organizatorzy serdecznie dziękują za wkład włożony w organizację
i przeprowadzenie turnieju. - Dziękujemy opiekunom: Dominikowi
Osadzie, Radosławowi Uszyckiemu,
Natalii Holce, Joannie Tettling, Lidii Jabłońskiej i Monice Druszcz za
przygotowanie i pracę z uczniami,
uczestnikom za ich wysiłek oraz wykazanie się wysokim poziomem wiedzy – podkreślają.
Oprac. m

W dwóch pierwszych meczach rundy wiosennej „Zawisza” wbił rywalom osiem goli, nie
tracąc żadnego. „Pelikanowi” zaaplikował pięć bramek, „Odolanovię” pozbawił złudzeń
już po 6 minutach. Fantastyczne tempo i nieszablonowe akcje zwiastowały wysoki wynik,
ale „Zawisza” zadowolił się tym krótkim, zwycięskim fragmentem. Warto podkreślić, że
w zdobyciu dwóch pierwszych goli duży udział miał Gawlik. To on posłał dokładną piłkę
do Baraniaka, on też minutę później precyzyjnie obsłużył Jurasika. Ostatni gol, tuż przed
przerwą, to popis ofensywnej dwójki „Zawiszy”. Jurasik zagral górą do Baraniaka, a ten
wykończył akcję strzałem głową

23.03.2022 r. został dokonany
odbiór inwestycji „Modernizacja sali
OSP w Lipiu, w tym wymiana podłogi.” Wykonawcą zadania była firma:
Bracia Mamczak S.C. W. Mamczak,
E. Mamczak, W. Mamczak z Kępna.
Zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę drewnianej posadzki w
sali OSP na posadzkę z paneli podłogowych winylowych. W ramach
zadania odnowiono także schody,

prowadzące na scenę. Schody zostały pokryte panelami winylowymi, a
także zamontowana została przy nich
barierka, zwiększająca bezpieczeństwo użytkowania schodów.
Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 54 850,25 zł brutto,
przy czym kwotę 22 470,25 zł brutto
poniesiono z Funduszu Sołeckiego
Sołectwa Lipie.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2022, nr 13 (1010)
Odbył się Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta
Gminy Perzów

„Później się
wymyśli...” wygrało

3 kwietnia 2022 r. w sali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury w
Perzowie odbył się pierwszy w sezonie Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Perzów.
Organizacją przedsięwzięcia zajął się
animator perzowskiego Orlika Grzegorz Kapica przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.
Otwarcia turnieju dokonała Danuta
Froń, życząc wszystkim udanej gdy
zespołowej.

W turnieju wzięły udział 4 drużyny i końcowa klasyfikacja prezentowała się następująco:
Pierwsze miejsce zajeła drużyna pod nazwą „Później się wymyśli
z Gminy Perzów”, drugie Skucha
Barlin, trzecie Młode Wilki (Gmina
Perzów i okolice) i czwarte SKS Stary (dziewczyny z LO w Kępnie).
Puchar dla „Najlepszego Zawodnika” otrzymała zawodniczka SKS Stary
– Klaudia Kowalek.
Oprac. m

Uczestnicy turnieju

Nawałnica znad Pomianki

Tydzień temu wydawało się, że do
Łęki zawitał nie byle kto, bo przecież
„Pelikan” to czwarty team w ligowej
stawce. Jednak już pierwsze minuty
pokazały, że goście zrobią wszystko,
byle uniknąć podobnego lania jak jesienią. – Chcieliśmy grać kontrą, ale
nam nie wyszło. Ten mecz przegraliśmy już w pierwszej połowie – usprawiedliwiał swój zespół trener gości

Łukasz Wiącek. Po trzeciej bramce,
przyjezdni, a zwłaszcza ich trener,
miast na grze, skupili się już tylko na
głośnym roztrząsaniu szczegółów kariery Kamila Jurasika. Przyniosło to
niespodziewany efekt, bo rozdrażniony Juras położył na trawie całą obronę
„Pelikana”. A trenera Wiącka uciszył
wymownym gestem. W pierwszej połowie padły trzy gole. W 30. minucie

Paweł Baraniak strzela w 6. minucie pierwszego
gola. Trzeciego zdobył tuż przed przerwą

Baraniak z Gawlikiem po mistrzowsku rozegrali rzut rożny, ten ostatni
posłał piłkę wzdłuż pola karnego, a
tam już czyhał Gierak. Kolejne trafienia należały do Baraniaka. Jeden gol
piękniejszy od drugiego. Pięć minut
przed gwizdkiem, kończącym pierwszą część meczu, przyjął futbolówkę
na klatkę piersiową, piłka odbiła się
od ziemi i po koźle uderzył w samo
okno. Chwilę później Jurasik trafił
w poprzeczkę, piłka spadła pod nogi
Baraniaka, a ten ją skontrował – znów
wprost w okienko. Kolejne ciosy posypały się na „Pelikana” już po przerwie. Po wznowieniu gry wydawało
się, że „Zawisza” złapał lekką zadyszkę, co nieco ośmieliło gości. To wtedy Chałubiec musiał ratować swój
zespół z tarapatów. Szybkie zmiany i
wspomniany już trener gości natychmiast podniosły temperaturę meczu.
W 66. minucie Jurasik uciszył team z
Grabowa, a dobił go Muzyka, wykorzystując dokładne podanie Nitkiewicza.
ems

2 kwietnia br. obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego celem jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat osób z tym zaburzeniem i ich rodzin

Zaświecili na niebiesko

W poniedziałek, 4 kwietnia,
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Trębaczowie włączyli się w akcję
„Zaświeć się na niebiesko”. Znakiem
przyłączenia się do akcji i wyrażenia
solidarności z osobami dotkniętymi
autyzmem było założenie czegoś niebieskiego. Ponadto uczniowie każdej

klasy przygotowali plakaty, które
zostały zaprezentowane i omówione
podczas szkolnego apelu. Widniały
na nich ważne hasła: akceptacja, zrozumienie, szacunek, pomoc, empatia
– wartości, które powinny być promowane nie tylko w kwietniu, ale przez
cały rok.
Oprac. m
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Gmina

REGION
27 marca 2022 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w
Trzcinicy odbył się Halowy Turnieju Siatkówki o Puchar
Wójta Gminy Trzcinica

G£OS TRZCINICY
kwiecień 2022, nr 14 (1231)
23 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy wystąpił Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa ze spektaklem traktującym o przyjaźni i tolerancji pt. „Misio
Tulisio”

Misiek odwiedził dzieci w bibliotece

Dzietrzkowice najlepsze
W turnieju udział wzięły 3 drużyny: LZS Dietrzkowice, Volleyball
Team Perzów i KS Volley Trzcinica.
Na początku turnieju kapitanowie drużyn wzięli udział w losowaniu, które zadecydowało o kolejności
rozegrania spotkań, a grano systemem każdy z każdym. Zawody były
bardzo zacięte a w ich prowadzeniu
pomagali Animatorzy sportu: Kamil

Piędzioch i Adam Żłobiński. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Dzietrzkowic, drugie miejsce z Trzcinicy
a trzecie z Perzowa. Na zakończeniu
turnieju wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wszystkim uczestnikom i życzył sportowych
sukcesów oraz wręczył pamiątkowe
dyplomy i puchary.
Oprac. m

W marcu bieżącego roku Urząd Gminy Trzcinica podpisał
umowę z siatkarskim klubem

Umowa z KS Volley Trzcinica
1 marca 2022 r. w Urzędzie
Gminy Trzcinica została podpisana
umowa na wsparcie realizacji zadań
publicznych z siatkarskim klubem.
KS Volley Trzcinica. Dotyczy ona

prowadzenia zajęć i udział w lokalnych rozgrywkach sportowych, jak
również zakup materiałów potrzebnych do bieżącej działalności sekcji
siatkarskiej. Oprac. M. Wardęga

Spektakl pt. „Misio Tulisio” obejrzały dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego z Trzcinicy
wraz z nauczycielkami: Anetą Jędrycą – kierownikiem przedszkola,
Kingą Płuską, Sylwią Grześniak
i Joanną Dłubak-Sierańską. Motywem przewodnim przedstawienia
były przygotowania do urodzin tytułowego Misia Tulisia. Bohaterka
bajki, Kasia, ma swoje ukochane pluszaki. Każdy jej przyjaciel pochodzi z
innego państwa, dzięki czemu dzieci
mają okazję poznawać nowe języki
oraz kultury. Mimo że dziewczynka
wszystkie pluszaki traktuje równo, to
Króliczek Zazdrośniczek wciąż jest
nadąsany, obrażony, uwielbia dokuczać innym i nie potrafi się niczym
dzielić. Kiedy nadchodzą urodziny
Misia Tulisia, znajomi przygotowują
dla niedźwiadka przyjęcie niespodziankę, ale Króliczek Zazdrośniczek
zrobi wszystko, aby ją zepsuć i skłócić ze sobą przyjaciół. Dzieci i Kasia
będą musieli nauczyć Króliczka, że
przyjaźń ma wielką wartość, a szacunek należy się każdemu - bez wzglę-

du na jego pochodzenie czy wygląd.
Jeśli zwierzak w porę to zrozumie, to
być może urodziny Misia da się jeszcze uratować.

nie tylko oglądały przedstawienie,
ale przede wszystkim brały w nim
aktywny udział np. zostali poproszeni przez aktorów o odśpiewanie „Sto

Dzieci były zadowolone
z odwiedzin Misia w bibliotece

- Zgromadzeni w bibliotece
mali widzowie, z dużym zainteresowaniem oglądali przedstawienie.
Ponadto aktorzy przez cały czas
utrzymywali wspaniały kontakt z
publicznością, przez co bardzo szybko zdobyli serca dziecięcej widowni,
która spontanicznie nawiązywała
dialogi z bohaterami bajki. Dzieci

lat” Misiowi Tulisiowi oraz o pomoc
w przygotowaniu laurki dla solenizanta. Wesołe przygody misia i jego
przyjaciół urzekły dzieci, które na
zakończenie podziękowały aktorom
za przedstawienie - mówi dyrektor
biblioteki Renata Gość, wręczając
wszystkim piękne, własnoręcznie
zrobione kwiaty z bibuły. Oprac. m

kurier baranowa
kwiecień 2022, nr 13 (1240)
Otwarta w lutym tego roku baranowska hala sportowa gościła 30 marca Finał Rejonu Kaliskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt (rocznik 2009)

Szczypiorniak po baranowsku

Na starcie zawodów zameldowało się pięć zespołów. W tym gronie
nie zabrakło reprezentantek gminy
Baranów, bowiem szczypiornistki z
Donaborowa miesiąc temu wywalczyły tytuł mistrzyń powiatu kępińPo podpisaniu umowy

niczki Urszuli Kurek prowadziły
1:0. Dzielne donaborowianki wygrały jednak wysoko dwa kolejne mecze
i wskoczyły na najniższy stopień podium. Tytuł mistrzowski wywalczyły
szczypiornistki z Kobylina. Cóż, nic

Podczas zaciętej rywalizacji

Otwarta strefa aktywności w Grębaninie

Sport dostępny
dla każdego

Podczas sesji Rady Powiatu Kępińskiego, która odbyła się 29 marca
br., radni podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na użyczenie Stowarzyszeniu „Wrota Wielkopolski” części
nieruchomości położonej na terenie
parku szpitalnego w Grębaninie w
celu urządzenia tzw. otwartej strefy
aktywności. W skład strefy wejdą:
siłownia zewnętrzna z przyrządami
dostosowanymi do osób niepełnosprawnych, elementy placu zabaw,
tyrolka o długości 25 metrów i zestawy do ćwiczeń na powietrzu.
Wszystkie sprzęty znajdą się na
wydzielonym terenie o powierzchni 600 m 2. Łączny koszt obiektu
to kwota około 50.000 zł. Wejście
na obiekt będzie się znajdowało od
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strony drogi dojazdowej do ujęcia
wody. Dostęp do siłowni będzie nieodpłatny. - Z pewnością strefa długo
służyć będzie mieszkańcom. Szczególnie dedykowana będzie miejscowym piłkarzom i strażakom, którzy
muszą stale dbać o tężyznę fizyczną i kondycję. Ogólnie stwierdzić
trzeba, że siłownie „pod chmurką”
umożliwiają przeprowadzenie treningów poprawiających samopoczucie i kondycję, a także pozwalających na efektywną redukcję
wagi ciała i modelowanie sylwetki.
Wystarczy odpowiednio się ubrać,
włożyć wygodne buty sportowe, zaopatrzyć się w butelkę wody picia i
gotowe – ocenia radny powiatowy,
Jan Wawrzyniak.
Oprac. KR

skiego. Baranowski turniej, pierwszy
tej rangi w nowej hali, otworzyła uroczyście wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, życząc
wszystkim drużynom sukcesu. Już
pierwsze mecze pokazały, kto będzie
się liczył w walce o tytuł i awans.
Niestety, wiele wskazywało, że donaborowianki po dwóch porażkach
straciły wszelkie szanse na jakąkolwiek nagrodę. Zabolała zwłaszcza
druga porażka, bo przecież pięć minut przed końcową syreną zawod-
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w tym dziwnego, skoro ma się taką
snajperkę, jak Maja Robakowska (32
gole!) i taką bramkarkę, jak Wiktoria

Pierzchała (zaledwie 8 puszczonych
goli). W meczu decydującym o tytule handbalistki z Kobylina rozbiły
SP Skalmierzyce aż 14:0. Baranowski
turniej, sprawnie przeprowadzony,
z profesjonalną obsługą medyczną i
sędziowską, zyskał sporo pochwał ze
strony uczestników. - Macie wspaniały obiekt, życzę wam, by gościł
on wiele imprez podobnej rangi,
jak dzisiejszy turniej – komplementował wiceprezes SZS Wielkopolska – Mirosław Dębowski. On też
w asyście sekretarz gminy Baranów,
Ilony Skiby, oraz dyrektora szkoły,
Sławomira Nowickiego, wręczył
nagrody ufundowane przez wójt Baranowa. Warto również zaznaczyć, iż
wszyscy uczestnicy turnieju zostali
zaproszeni na obiad serwowany przez
szkolną stołówkę.
Najlepsza zawodniczka: Natalia
Kurmanek (SP Kraszewice), najlepsza snajperka: Maja Robakowska (SP
Kobylin; 34 gole), najlepsza bramkarka: Wiktoria Pierzchała (SP Kobylin).
ems

23. Igrzyska Dzieci. Finał Rejonu Kaliskiego
w Piłce Ręcznej Dziewcząt
SP Skalmierzyce – SP Gołuchów 11:3
SP Donaborów – SP Kobylin 3:7
SP Kraszewice – SP Gołuchów 8:3
SP Skalmierzyce – SP Donaborów 2:1
SP Kraszewice – SP Kobylin 4:12

SP Gołuchów – SP Donaborów 4:11
SP Kraszewice – SP Donaborów 4:12
SP Kobylin – SP Skalmierzyce 14:0
SP Kraszewice – SP Skalmierzyce 4:6
SP Kobylin – SP Gołuchów 13:2

1. SP Kobylin, 2. SP Skalmierzyce, 3. SP Donaborów, 4. SP Kraszewice, 5. SP Gołuchów

Reklamy

ogłoszenia
Kępno, 4.04.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej u zbiegu ul. Kryształowej z ul. Diamentową w Olszowie (dz. 571/7)
1.		PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA DO I PRZETARGU.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona u zbiegu ul. Kryształowej z ul. Diamentową w Olszowie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów,
w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Olszowa, jako działka nr 571/7 o powierzchni 0,1715 ha, klasoużytek: RIIIa – grunty orne o powierzchni 0,0011
ha oraz RV – grunty orne o powierzchni 0,1704 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00043558/1.

Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
US£UGI

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, ale jest obecnie objęta publicznoprawną formą
władania nieruchomością poprzez oddanie na czas nieokreślony w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Kępno, tj. Szkoły Podstawowej w
Olszowie z przeznaczeniem na działalność statutową szkoły. W przypadku zakończenia postępowania przetargowego wynikiem pozytywnym – wyłonieniem
Nabywcy nieruchomości, organ ustanawiający ww. prawo wyda niezwłocznie decyzję administracyjną o wygaśnięciu trwałego zarządu.

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)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość oznaczona symbolem rysunku planu N-MN1 – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy i 00/100 złotych) netto, plus należny podatek VAT,
wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.
Przetarg odbędzie się 11 maja 2022 roku, o godz. 10.00, w sali sesyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 w Kępnie.

3. INFORMACJE DODATKOWE.
Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu o przetargu.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno,
- Tablice ogłoszeń Sołectwa Olszowa.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie –
ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus
Kępno, 4.04.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej u zbiegu ul. Kryształowej z ul. Diamentową w Olszowie (dz. 572/2)
1.		PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA DO I PRZETARGU.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona u zbiegu ul. Kryształowej z ul. Diamentową w Olszowie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów,
w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Olszowa, jako działka nr 572/2 o powierzchni 0,2336 ha, klasoużytek: Br-RIIIa – grunty rolne zabudowane o
powierzchni 0,0751 ha oraz RIIIa – grunty orne o powierzchni 0,1585 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00043558/1.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, ale jest obecnie objęta publicznoprawną formą
władania nieruchomością poprzez oddanie na czas nieokreślony w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Kępno, tj. Szkoły Podstawowej w
Olszowie z przeznaczeniem na działalność statutową szkoły. W przypadku zakończenia postępowania przetargowego wynikiem pozytywnym – wyłonieniem
Nabywcy nieruchomości, organ ustanawiający ww. prawo wyda niezwłocznie decyzję administracyjną o wygaśnięciu trwałego zarządu.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość oznaczona symbolem rysunku planu N-MN1 – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) netto, plus należny podatek
VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam ogródek działkowy 480 m2 z
murowanym domkiem - ROD, ul. Wieluńska.
Tel. 507 671 720.
(TK 17/03/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca
Poszukuję osoby do pracy w ogrodzie Rychtal. Tel. 513 099 102. (TK 16/03/22)
Poszukuję osoby do sprzątania - Rychtal.
Tel. 513 099 102.
(TK 16/03/22)
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
rolnicze
Sprzedam siano w balach. Tel. 609 467 288.
(TK 18/04/22)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.
Przetarg odbędzie się 11 maja 2022 roku, o godz. 10.15, w sali sesyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 w Kępnie.

3. INFORMACJE DODATKOWE.
Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu o przetargu.
Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno,
- Tablice ogłoszeń Sołectwa Olszowa.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie –
ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

TEL. 723 882 777

o powierzchni 21 m2
kontakt: 600 959 111.

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

ogłoszenia
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU
- ODDZIAŁ TERENOWY W OSTRZESZOWIE
ORAZ OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W TRZCINICY

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Agnieszka Krawczyk - „Warkocz spleciony z kwiatów”
Zośka Wichocka próbuje wrócić do równowagi po wypadku samochodowym. Nie potrafi
odnaleźć się wśród ludzi w codziennym życiu. Koleżanka proponuje jej wypoczynek w swoim
domku, w maleńkiej górskiej miejscowości, Nieznajomce. Zośka poznaje tam niezwykłych
ludzi: Mariusza, prowadzącego schronisko dla leśnych zwierząt, starą wróżbiarkę i znachorkę
Zazulinę, tajemniczego włóczęgę Aleksego. Zośka odkrywa na nowo świat i samą siebie,
zaczyna rozumieć, jak ważna w życiu jest równowaga, dostrzega, że sama może wiele dać
innym. Bo jej przyjaciele także mają problemy, i to często – bardzo poważne. W ich życiu
również są zadry, blizny, poczucie straty, niespełnione uczucia. Czy piękno natury i wzajemne
zrozumienie mogą ukoić smutki i przynieść radość, spełnienie, a nawet
spokój?

zapraszają na

AKCJĘ
POBIERANIA KRWI

Trzcinica

SALA OSP W TRZCINICY
10.04.2022 r. (niedziela)
w godzinach: 9.00

- 12.00

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Bartosz Szczygielski - „Nie chcesz wiedzieć”
Dla Agaty przeszłość nie istnieje. Za to przyszłość nie ma przed nią tajemnic. Spogląda na
karty i widzi w nich to, co może się wydarzyć. Każdą drogę, każdą ścieżkę. I wie, która z
nich oznacza niebezpieczeństwo. Przynajmniej tak uważała do tego feralnego dnia, kiedy
zwykły seans przerwała tragedia. Teraz, kiedy wróżka zamyka oczy, widzi tylko krew. Coś,
co wcześniej uważała za dar, stało się przekleństwem. Jej życie zamieniło się w desperacką
ucieczkę przed nieuchronnym fatum. Osaczona przez śmierć, policję, dziennikarzy i
tropiącego ją mordercę Agata próbuje odkryć w swojej przeszłości coś, co
przesądziło o jej losie – i dlaczego musi zginąć.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 18. rok życia,
z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

Witold Czuksanow - „Wpływ księżyca 2022. Poradnik
ogrodniczy z kalendarzem na cały rok”
„Cykl moich biodynamicznych poradników księżycowych kończy w tym roku 15 lat! Każdy
jubileusz jest powodem do radości. Mnie jednak najbardziej cieszą nie wszystkie wydane
do tej pory numery, lecz to, że mają stałą i wierną grupę czytelników. Z myślą o nich z
niesłabnącym entuzjazmem siadam, by napisać o tym, co nowego mnie w ogrodach urzeka,
zastanawia, a niekiedy zatrważa. Dzielę się wiedzą o problemach, z którymi się borykam,
interesujących nowych roślinach i sposobach pielęgnacji. Wielu amatorów ogrodnictwa
zadawało mi pytania na temat tego, czy ten Księżyc w ogóle ma jakieś znaczenie, czy
zwyczajnie działa. Jeśli cykl poradników ma już tyle lat, a rzesza wiernych odbiorców
wciąż jest, to chyba odpowiedź na pytanie wydaje się oczywista. Jako autor mogę jedynie
to potwierdzić i przestrzec, by do księżycowo-ogrodowych zależności podchodzić jednak
z dystansem! To znaczy warto stosować się do wskazówek, których udzielam w części
poradnikowej i w opisie prac proponowanych na kolejne dni w roku. Już sam fakt wykonania
ich na czas jest połową sukcesu (...)”.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 14
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 13 kwietnia 2022 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”, „Słowne”, „Bosz Art”, „Muza”, „Jaguar”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Bartosz Szczygielski - „Nie chcesz wiedzieć”,
2. Agnieszka Krawczyk - „Warkocz spleciony...”,
3. Witold Czuksanow - „Wpływ księżyca 2022...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 13 nagrody otrzymuj¹:
K. Slota (Perzów), W. Walczak (Kępno),
M. Grerz (Mnichowice).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz
to, co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać
więcej dystansu do zawodowych obowiązków i
niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość,
rodzina i przyjaciele warci są Twojej uwagi.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu chętnie zmienisz swój zwyczajny
rozkład zajęć. Poświęcisz więcej niż zwykle czasu
na swoje hobby i zainteresowania. Będziesz czytać, dyskutować i szukać odpowiedzi na przedziwne pytania.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu będziesz wojowniczo nastawiony
do wszystkich osób i wydarzeń, z jakimi się zetkniesz. Będziesz chciał udowadniać swoje racje i
przekonywać do swoich pomysłów. Zastanów się,
czy jest o co kruszyć kopie.

DY¯URY APTEK
1. Apteka „Dr. Max” - 7.04.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
2. Apteka „Na Zdrowie” - 8.04.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
3. Apteka „Przy Szpitalu” - 9.04.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
4 Apteka „Pod Kasztanami” - 10.04.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
5. Apteka „Św. Marcina” - 11.04.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
6. Apteka „Na Kopie” - 12.04.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
7. Apteka „Nowa” - 13.04.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

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

Rak 23 VI – 22 VII
Jeśli przestaniesz wytykać innym błędy, to uda Ci
się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ktoś będzie chciał zawrzeć z Tobą zgodę. Wyciągnij do
niego rękę! Dla osoby samotnej karta oznacza, że
nie docenia ona swoich zalet.

Lew 23 VII – 22 VIII
Zaczniesz zastanawiać się nad kierunkiem, w jakim zmierza Twoje życie. Filozoficzne rozmyślania poprawią Ci nastrój, a nawet zaimponują pewnej znajomej osobie. W miłości karta zapowiada
udany czas.

Panna 23 VIII – 22 IX
W miłości karta radzi, abyś przemyślał ostatnie
wydarzenia oraz decyzje i skupił się na tym, czego pragnie Twój partner. To karta udanych mediacji, długich rozmów i wychodzenia z rodzinnych
kłopotów.

Waga 23 IX – 23 X
Będziesz serdeczny i wyrozumiały, co pozwoli Ci
pogodzić zwaśnionych przyjaciół lub zazdrosnych
współpracowników. W miłości czeka Cię powodzenie. Przed samotnymi szansa na namiętny
flirt! Bądź dobrej myśli, a szczęście Cię nie opuści.

Skorpion 24 X – 21 XI

starosta kępiński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie
geodezyjnym nr 0005 – Opatów, gmina Łęka Opatowska, arkusz mapy 1, działki nr: 300/2 o powierzchni 0,1300
ha (R) i 300/7 o powierzchni 0,1900 ha (R), dla których Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00059838/3.
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieogrodzone, posiadające dostęp do drogi publicznej. Działka nr 300/2
jest zagospodarowana jako pole uprawne, działka nr 300/7 jest niezagospodarowana i stanowi nieużytek z drzewami
i krzewami – częściowo porośnięta trawą.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska działki położone
w obrębie Opatów, gmina Łęka Opatowska znajdują się w jednostce bilansowej:
- dz. 300/2 – 4 R10, KD-1, KD-GP tj.: tereny z przewagą użytkowania rolniczego oraz drogi i ulice publiczne;
- dz. 300/7 – 4 R9 – tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

W tym tygodniu poczujesz niezwykły przypływ
energii. Zrobisz listę ważnych spraw, które musisz
załatwić i bez wahania rzucisz się w wir ważnych
wydarzeń. Będziesz dyskutować i przekonywać
innych do swoich planów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12, w Urzędzie Gminy Łęka
Opatowska oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego w dniach od 23.12.2021 r. do 13.01.2021 r. Informację o jego
wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej.

Strzelec 22 XI – 21 XII

I przetarg odbędzie się 18 maja 2022 r., o godz. 12.00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie,
ul. Kościuszki 5 – (parter)

Czyjeś przykre słowa zabolą Cię bardziej, niż
przypuszczasz. Nie martw się tym i dalej rób to,
co w głębi serca uważasz za słuszne. W miłości
ktoś postąpi wbrew Twoim życzeniom. Bądź jednak cierpliwy i uprzejmy.

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu zdobędziesz się na wielki wysiłek,
ale efekty Twojej pracy będą warte wyrzeczeń.
Ktoś zaproponuje Ci udział w ważnym przedsięwzięciu lub projekcie. Ta propozycja wymagać będzie od Ciebie nawet dodatkowej nauki!

Wodnik 20 I – 18 II
Zamiast się zamartwiać, uporządkuj swoje sprawy.
Karta radzi, abyś wywiązał się ze starych obietnic
i wyplątał ze spraw, które Cię denerwują. Pewna
życzliwa osoba z Twojego otoczenia pomoże Ci w
odzyskaniu dobrego nastroju.

Ryby 19 II – 20 III
Przed Tobą udany tydzień. Kłopotów i trudnych
spraw będzie mniej, a okazji do zabawy i radości
o wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda Ci się zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których Ci zależy.

Cena wywoławcza 21.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 2.100,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 13 maja 2022 r. – na konto:

Starostwo Powiatowe w Kępnie
Bank PKO BP SA
24 1020 2212 0000 5702 0372 5900
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, tj.: 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100).
Ustalony w drodze przetargu nabywca, zobowiązany jest do uiszczenia w całości ceny nieruchomości osiągniętej
w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Starosta Kępiński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Starosta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Kępnie ul. Staszica 12, tel.: 62 / 78 28 900, -912, -924.
Ponadto informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej (Biuletynie Informacji Publicznej) www.bip.
powiatkepno.pl
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel.:

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
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

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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

Oferujemy:
płyty, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną,
kantówki, palisadę

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

Zapraszamy do hurtowni
Zapraszamy do HURTOWNI
Piaski k. Kępna 1A

Piaski k. Kępna 1A
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