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Targi meblowe

99

mięso
mięso
mielone
mielone

w cieniu koronawirusa

Fot. meblepolska.pl

Ponad 500 firm i marek, wszyscy wiodący producenci mebli z Polski zainteresowani
rozwojem eksportu, producenci z krajów sąsiednich, tysiące profesjonalnych zwiedzających z Polski i zagranicy - światowa branża meblowa znów spotkała się w Poznaniu
na targach meblowych
str. 6-7

8 MARCA – ŚWIĘTO KOBIET

Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu
Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

Czerwony goździk
rajstopy
i morze rozweselaczy
to obrazki z młodości
święta
Dziś by ołtarze
kobiet
uświęcić
warto 8 marca
poświęcić się trochę
Niech udokumentuje
kwiat
lub inny znak niech będzie
tego co w sercach

nosimy przez lata
Ubogacony jest świat
przez kobiet istnienie
Nieśmy ten kwiat
szczególnie
8 marca nieśmy
kwiat
toasty wznieśmy
pełne radości i przytulenia
a może i dziękczynienia
Toast wznieśmy
Złóżmy kobietom życzenia
Józef Frąckowiak
Kępno, marzec 2020 r.

Z okazji Dnia Kobiet

Od tego
numeru „TK”
nie będzie
programu
telewizyjnego

życzymy wszystkim naszym Czytelniczkom:

Krzysztof Godek

drugim wiceburmistrzem
str. 2

radości z każdej, nawet najmniejszej rzeczy,
niegasnącego uśmiechu,
rozkwitającego jak wiosenne kwiaty,
lekkości ciała i ducha,
wiecznej młodości i błysku w oku,
miłości nadającej życiu sens,
a policzkom rumieńców,
wsparcia i szacunku
wszystkich mężczyzn wokoło,
własnego miejsca i czasu do wytchnienia
oraz siły i motywacji potrzebnych
do spełnienia wszelkich marzeń i planów.

Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

Informacje

wiadomości
Niespotykane od wielu tygodnie zjawisko pogodowe w
Kępnie… padał śnieg

Po raz drugi tej zimy padał śnieg

Tej zimy żadko mogliśmy
doświadczyć opadów śniegu
W piątkowy poranek (godz. 8.00)
28 lutego br. przez niespełna półgodziny
odnotowaliśmy w Kępnie wyjątkowe zjawisko atmosferyczne. A mianowicie przy
temperaturze +1 stopień zaczął padać
intensywnie śnieg. To zjawisko niespotykane w naszym regionie tej zimy. Ostat-

nie kilkuminutowe opady śniegu były na
początku stycznia. Śnieg utrzymywał się
przez 2 godziny, gdy temperatura wzrosła
do 4 stopnie. Czyżby to był ostatni symptom tegorocznej bezśnieżnej i ciepłej
zimy? A może dopiero da o sobie znać ....
m

W czasie obrad ostatniej sesji Rady Powiatu zaiskrzyło
wśród radnych w chwili podejmowania uchwały w sprawie pozostawiania bez rozpoznania skargi na działalność
dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych w Słupi p. Kępnem

Anonimy powinny
trafiać do kosza

Przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Jedrecka otwierając sesję Rady
Powiatowej w obecności 15 radnych
przedstawiła porządek obrad do którego nikt nie zgłosił zastrzeżeń. Dyskusja
rozpoczęła się przy sprawozdaniu przewodniczącego Zarządu. Samorządowcy

brakuje jeszcze ministerialnych rozporządzeń technicznych jak będą finansowane
szpitale. Dotykając w dyskusji „spraw
szpitalnych” T. Gatner pytał jakie: jest
obecnie zadłużenie szpitala? Odpowiadając starostwa stwierdził, że za 2019 r.
zadłużenie szpitala wyniosło 3,7 mln zł

Zarząd starostwa rekomendował
pozostawienie anonimu bez rozpatrzenia

(Tomasz Gatner i Zdzisław Burzała)
dopytywali jaki wpływ będzie miało
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
związane z finansowaniem działalności
szpitali powiatowych. Starosta Robert
Kieruzal uspokajał radnych, że postanowienie wchodzi w życie za 18 miesięcy i

razem z zaległościami w ZUS. Z, Burzała
dopytywał – Czy wobec trudnej sytuacji
finansowej szpitala zasadne było złożenie
wniosku o nagrodę dla dyrektora szpitala? Starosta stwierdził, że wniosek został
proceduralne źle złożony, stąd nie będzie
rozpatrywany. Radny jednak nie dawał

2 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono drugiego zastępcę burmistrza. Został nim Krzysztof Godek, który już wcześniej
był związany z kępińskim magistratem

Wcześniej Krzysztof Godek był asystentem burmistrza, jednak 3 lata temu
wyjechał z Kępna. Teraz burmistrz Piotr
Psikus powołał go na swojego drugiego
zastępcę. Pierwszym jest Artur Kosakiewicz. Jednocześnie K. Godek będzie
pełnił stanowisko naczelnika Wydziału
Komunikacji Społecznej, który do chwili obecnej funkcjonował jako Wydział
Administracji i Komunikacji Społecznej.
Wydziałem Administracji nadal zarządzać będzie dotychczasowa naczelnik
Katarzyna Kołcio-Kraus. - Do obowiązków Krzysztofa Godka należeć będzie
szeroko rozumiana współpraca z organizacjami pozarządowymi, które realizują
zadania społeczne, kulturalne, ekonomiczne i sportowe, a także organizacjami związanymi z bezpieczeństwem, czyli
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz
działającymi na terenach wiejskich, czyli Radami Sołeckimi i Kołami Gospodyń
Wiejskich. Odpowiadać będzie za szeroko rozumianą promocję Gminy, kontakt z

mediami, wydawanie „Wiadomości z ratusza”, prowadzenie strony internetowej
i mediów społecznościowych, kontakty
zewnętrzne, współpracę międzynarodową, prezentację samorządu na różnych
wydarzeniach, jak również sprawy związane z wydawaniem decyzji o imprezach
masowych oraz z elektromobilnością. To
również współpraca i nadzór nad Spółką „Projekt Kępno”. To pierwszy etap
zmian, które w najbliższym czasie wprowadzane będą w kępińskim samorządzie
– poinformował. - Jeżeli chodzi o spółkę
Projekt Kępno, nie będę formułował
szumnych zapowiedzi, że wszystko się
zmieni. Być może w wyniku ciężkiej pracy, którą mamy zamiar wykonać, będzie
coraz lepiej. Jeżeli będzie możliwość, zrobimy wszystko, aby mieszkańcom żyło się
lepiej – to jeden z moich celów. Jednak
wszystko w granicach zdrowego rozsądku – zaznaczył wiceburmistrz K. Godek.
Do tej pory burmistrz nie potrzebował dwóch zastępców, jednak nie jest

to nowe stanowisko – widniało ono w
strukturach Gminy Kępno, pozostawało
jednak nieobsadzone. - Nie tworzymy nowego stanowiska. Co roku Rada Miejska
zabezpieczała środki finansowe na ten
wakat, który nie był obsadzony. Stanowisko to istnieje od 2008 r., jednak do
2010 r. nikogo na nie nie powoływałem.
Moja poprzedniczka w latach 2010-2014
zrobiła to od razu, przy dużo mniejszym
budżecie Gminy. – podkreślił P. Psikus.
- Przybyło nam zadań, jak choćby szeroko rozumiana gospodarka odpadami.
W ostatnim czasie ten temat zdominował
działalność wiceburmistrza Kosakiewicza, podobnie jak program rewitalizacji
Kępna – to olbrzymie wyzwanie, przed
którym stoimy. Trzeba było go odciążyć
od innych obowiązków, aby mógł skupić
się na tym strategicznym dla nas projekcie. Rozdzieliliśmy stanowiska, kompetencje i podzieliliśmy obowiązki – dodał.
Niezmiennie za całość prac kępińskiego
samorządu będzie odpowiadał burmistrz
P. Psikus.
29-letni K. Godek ukończył politologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie przez cały okres studiów
otrzymywał stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ponadto był członkiem Zarządu Akademickiego Związku
Sportowego Uniwersytetu Śląskiego. Brał
udział przy organizacji Akademickich
Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy.
W Ratuszu przez kilka lat pełnił funkcję
rzecznika prasowego, protokołował oraz
organizował konferencje i spotkania burmistrza, prowadził portale społecznościowe urzędu. Był także członkiem Kępińskiej Rady Sportu. Zajmował się również
sprawami związanymi z przynależnością
Kępna do Związku Miast Polskich oraz
współpracą międzynarodową Gminy
Kępno.
KR

za wygraną i dopytywał” ile obecnie zarabia dyrektor szpitala? Pytaniem wprawił w konsternację starostów jak i część
radnych. A Kieruzal nie potrafił od razu
odpowiedzieć, a radny Włodzimierz Mazurkiewicz zasugerował, że jest to kwota
18,5 tys zł miesięcznie. Po chwili starosta
sprostował samorządowca i definitywnie oświadczając, ze dyrektorka szpitala
zgodnie z kontraktem zarabia 15 tys. zł.
Radny Michał Solecki chciał wyjaśniań dotyczących podwyżek w starostwie, jakie miały miejsce na początku
roku. A. Kieruzal
wyjaśnił że podwyżki
otrzymały wszystkie
osoby w starostwie, o
ok. 200 zł w związku z
podniesieniem najniższego wynagrodzenia.
Kolejnym punktem obrad który wzbudził żywą dyskusje
wśród radnych, urzędników powiatowych i
starosty była uchwała
dotycząca pozostawienia bez rozpoznania
skargi na działalność
dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych w
Słupi p. Kępnem. Zabierając kolejny raz
głos Z. Burzała w sowiej zawiłej argumentacji zasugerował staroście, aby po takim
anonimie jaki wydął do niego zarządził
kontrole w tej placówce oświatowej. Odpowiadając mu W. Mazurkiewicz stwier-

dził - „skargi anonimy”: powinny trafiać
do oddzielnego segregatora tj. kosza. Nie
powinniśmy się nimi zajmować, gdyż zostaniemy nimi zasypani kolejnymi anonimami. Podkreślił jednocześnie, że listy
takie trafiły do prokuratury, kuratorium
oświaty, mediów. To upoważnione prawnie jednostki powinny zajmować się rozpatrywaniem takich skarg. Odpowiadając
mu prawnik starostwa Zdzisław Mendel
powołując się na KPA oświadczył jednoznacznie, że Zarząd starostwa ma kodeksowy obowiązek zająć stanowisko wobec
takiej skargi. Po kilkuminutowej dyskusji samorządowcy jednogłośnie przyjęli
uchwałę, która nie nakłada obowiązku
dalszego rozpatrywania tego anonimu.
Kolejne uchwały związane z budżetem zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. Na wniosek starosty dokonano
m.in. zwiększenia o 758.233,43 zł (plan
Powiatowego Zarządu Dróg) wydatków
na modernizację dróg powiatowych. Zarząd Powiatu planuje zrealizować wspólnie z Gminami zadania inwestycyjne na
drogach powiatowych. Powyższa kwota
stanowi wkład własny powiatu. Środki
zostaną wydatkowane po podpisaniu porozumień z gminami, które wniosą wkład
własny do zadania oraz określą zakresy
realizowanych inwestycji. Mowa tu o
wykonaniu dokumentacji technicznej na
budowę ciągu rowerowego przy drodze
powiatowej Mroczeń - Laski – Borek. Ponadto skarbnik starostwa Marcin Trojak
wnioskował do radnych aby zmniejszyć

środki finansowe na modernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ul.
Sienkiewicza 26 w Kępnie o 49.000 zł i
przesunięcie ich w celu realizacji zadań
remontowych związanych z remontem
klatek schodowych w budynku przy ulicy Sienkiewicza 26. Zmiany w budżecie
zostały przyjęte jednogłośnie. Podobnie
jak sprawozdania z działalności Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu za 2019 r.
Zaznaczyć tu trzeba, że do wspomnianej
komisji wpłynęło 5 skarg, które złocone zostały na: dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie (2 skargi),dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem,
działanie organu wykonawczego (Zarząd
Powiatu Kępińskiego), dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie. Komisja
zbadała każdą ze spraw, a następnie wyraziła opinię w przedmiocie skarg i przedłożyła Radzie powiatu projekty uchwał, aby
pozostawić skargę bez rozpoznania lub
uznać za bezzasadną.
W wolnych wnioskach radny M. Solecki zapytał jak przebiegała rekrutacja
do mającej zostać otwartej szkoły pielęgniarskiej. - Wpierw mieliśmy ponad 40
deklaracji osób, które chciały ponosić
swoje kwalifikacje w szkole pielęgniarskiej. Jednak gdy rozpoczął się nabór
dokumenty złożyło tylko 9 kandydatów.
Dlatego mimo naszych dobrych chęci
szkoła nie została otwarta – podsumował
starosta. 			
m

Krzysztof Godek
drugim wiceburmistrzem
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Aktualności

informacje

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r. Data 1 marca nawiązuje do tragicznych wydarzeń z 1951 r., kiedy to
wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Samorządowcy złożyli kwiaty pod
krzyżem na ul. Magnuszewskiego

Cześć i Chwała Bohaterom
Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” zorganizowane przez Powiat Kępiński
rozpoczęła uroczysta msza święta w
kościele pw. Marcina. Po niej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem
przy ulicy Ks. Magnuszewskiego i
tablicą przy ulicy Kościuszki.
Żołnierze Wyklęci to bohaterowie antykomunistycznego podzie-

mia, którzy w obronie niepodległego
bytu państwa polskiego, walcząc o
prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z
bronią w ręku, jak i w inny sposób
przeciwstawili się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” – argumentowali parlamentarzyści, którzy w 2011 r. usta-

W uroczystościach udział wzięły
szkolne i strażackie poczty sztandarowe.
Wiązanki kwiatów pod tablicami
prócz posła Tomasza Ławniczaka
(PiS), złożył burmistrz Piotr Psikus,
delegacje służb mundurowych, kępińskich szkół, przedstawiciele Rady
Powiatowej i gminnej, kępnianie wielu środowisk patriotycznych, instytucji i stowarzyszeń.

Obchody zakończył koncert
Bartasa Szymoniaka w kinie „Sokolnia”, który w niecodziennych
aranżacjach nawiązuje do twórczości
poetów pokolenia Kolumbów m.in.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Tadeusza Gajcego czy Antoniego
Słonimskiego.
Oprac. m

Przed koncertem B. Szymoniaka
starosta powitał zebranych

nowili 1 marca Narodowym Dniem
Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych”.
- Dziś wyraźnie widać, że żołnierze wyklęci żyją i żyć będą, dopóki istnieje pamięć o nich, dopóki
pamięta o nich Polska. Komuniści
odebrali im życie, ale nie odebrali
im ducha ojczyzny – podkreślił przed
krzyżem na ul. Ks. Magnuszewskiego starosta Robert Kieruzal.

FIRMA POLSERWIS WOJCIECH LIEBNER

ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA ZA INWESTYCJĘ ROKU TYTUŁEM RODOWY HIT 2019

„ZA DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA
– BUDOWA NOWOCZESNEGO OBIEKTU ADMINISTRACYJNEGO”
W piątkowy wieczór 28 lutego 2020 roku podczas jubileuszowej gali sala eleganckiego IBB Andersia Tower w Poznaniu wypełniła się osobami, które w 2019 roku
zasłużyły na szczególne słowa uznania. Mowa o reprezentantach firm, podmiotów
i instytucji, uhonorowanych w konkursie
„Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionów 2019 - Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej”.
Gości przywitała Orkiestra Dęta serwując
wspaniałe doznania muzyczne wszystkim
uczestnikom. Całą uroczystość znakomicie
poprowadzili profesjonalni konferansjerzy
Ewa Siwicka i Dariusz Bereski. Jednak tym
na co wszyscy czekali był punkt kulminacyjny uroczystości czyli ogłoszenie wyników
konkursu. W tym roku również nie zawiodła firma POLSERWIS Wojciech Liebner,
która od wielu lat otrzymuje statuetki w tym prestiżowym konkursie, dowodząc, że warto
inwestować w rozwój, warto przełamywać bariery i podejmować odważne decyzje. Firma
Polserwis Wojciech Liebner mająca siedzibę na ul. Osińskiej 44 w Kępnie w tym roku
otrzymała tytuł Rodowy HIT 2019 za działania na rzecz poprawy jakości obsługi klienta
– budowa nowoczesnego obiektu administracyjnego. Nagrodę odebrał Liebner Wojciech wraz z małżonką Haliną Liebner. Na tym
jednak nie koniec wyróżnień dla firmy Polserwis Wojciech Liebner, w ten wspaniały wieczór Wojciech Liebner został również uhonorowany JUBILEUSZOWĄ ODZNAKĄ 25-LECIA Gospodarczo – Samorządowego HIT-u Regionów przez
Radę Programową Instytutu Certyfikacji i Jakości GSHR
Po oficjalnej części gali i wręczeniu wszystkich nagród i wyróżnień na scenie pojawiła się wspaniała artystka wykonująca muzykę z pogranicza popu i rocka, kompozytorka i autorka tekstów Anna Maria Wyszkoni, która
przepięknym głosem oraz osobistym urokiem przeniosła
gości w inny muzyczny świat. Galę zakończono uroczystym bankietem.
Cała oprawa gali, emocje i wzruszenia wywołane
otrzymanymi nagrodami sprawiły, że ten wspaniały wieczór pozostanie w pamięci uczestników na długi czas.

Firma Polserwis Wojciech Liebner to firma instalacyjno
– budowlana specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji. Jej specjalnością są usługi instalacyjne realizowane
z sukcesami. Zdobyte doświadczanie oraz stabilna kondycja
ekonomiczna firmy wzmacnia jej wiarygodność i pozwala
oferować najwyższą jakość usług oraz konkurować z innymi
czołowymi firmami na rynku. Klienci oczekują przede wszystkim profesjonalizmu, dlatego od lat konsekwentnie firma
POLSERWIS Wojciech Liebner rozwija kadrę pracowniczą
poprzez budowanie profesjonalnego zespołu fachowców. Dysponuje sprzętem najwyższej jakości co pozwala wykonywać
usługi profesjonalnie, terminowo i rzetelnie. Specjalistyczne
kompetencje łączy z bogatym doświadczeniem. Firma POLSERWIS Wojciech Liebner dobrze wie że branża instalacyjno – budowlana jest bardzo wymagająca, a solidność
i uczciwość w tego typu usługach to podstawowe wartości, bez
których nie da się niczego dobrego osiągnąć. Od tych wartości
zależy przyszłość firmy, ale również zadowolenie klientów.
Dzięki doświadczeniu i zespołowi wykwalifikowanych pracowników firma zbudowała mocna pozycję na rynku lokalnym i krajowy.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY:
instalacje centralnego ogrzewania,
wodno–kanalizacyjne i gazowe; kotłownie;
instalacje przeciwpożarowe; instalacje centralnego
odkurzania; wentylacje i klimatyzacje;
nawadnianie ogrodów; serwis kotłowni,
pieców gazowych i olejowych.

ADRES FIRMY / ADRES BIURA: 63–600 Kępno, ul. Osińska 44 ● tel. 62 / 78 10 000, kom. 501 078 112 ● e-mail: polserwis@kepno.net
artykuł sponsorowany
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Szanowni Czytelnicy, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków z siedzibą w Warszawie przygotowało dla Państwa artykuł z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości Kępna i Ziemi Kępińskiej. Artykuł opracowano pod redakcją prezesa Zarządu Władysława Ryszarda Szeląga, przy współpracy z Członkiem Honorowym Zarządu Władysławem Garbińskim. Cykl artykułów przybliża historię powrotu do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej 100
lat temu, tj. 17 stycznia 1920 r. Historia ta jest związana z Powstaniem Wielkopolskim, ale i Wielkimi Wielkopolanami tamtego okresu. Przypomnijmy
ją więc w skrócie i osoby zwane Wielkimi Wielkopolanami…

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 3

Ks. Piotr Wawrzyniak
Koniec życia Księdza Piotra
Wawrzyniaka nadszedł szybko i niespodziewanie. Śmierć nastąpiła w
nocy z 9 na 10 listopada 1910 roku
w Poznaniu. Po jego śmierci cesarz
niemiecki Bismarck nazwał patrona
spółek rolniczych i gospodarczych
niekoronowanym królem polskim. W
sali operacyjnej Banku Spółdzielczego w Mogilnie wisi portret założyciela Banku Ludowego księdza Piotra
Wawrzyniaka. Pamiątkową płytę
poświęconą księdzu znajdziemy w
wejściu kościoła w Dulowie – to jest
w jego rodzinnej parafii. Umieszczona została tam w 80. rocznicę śmierci
księdza Piotra Wawrzyniaka.
Po 1989 roku została zmieniona
z mej inicjatywy, jako prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków nazwa ulicy w Kępnie, z nazwy
ulicy Obrońców Stalingradu (nie mającej żadnego związku z Wielkopolską i Polską oraz Kępnem, a jedynie
wprowadzona przez powojenną władzę w Kępnie w czasie PRL), na ulicę
imienia Księdza Piotra Wawrzyniaka
(dzielnego obrońcy polskiej ludności, w szczególności rolniczej i rzemieślniczej w Wielkopolsce). Także
z inicjatywy mej, jako prezesa Towarzystwa, został przywrócony portret
księdza Piotra Wawrzyniaka w Banku Spółdzielczym w Kępnie. W Mogilnie też istnieje ulica imienia Księdza Piotra Wawrzyniaka. Niemcy nie
odważyli się jej nawet w czasie II wojny światowej zmienić na inną nazwę.
W 1982 roku Kuria Metropolitarna w
Gnieźnie dokonała połączenia dwóch
mogileńskich parafii, w których działał ksiądz Piotr Wawrzyniak: św. Jakuba i św. Jana, ustanawiając dla nich
jednego księdza proboszcza.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak wychował na Ziemi Wielkopolskiej i na innych ziemiach historycznie polskich
oraz tam, gdzie przebywała Polonia
całe pokolenie zdolne podjąć walkę o
wolną ojczyznę – Polskę związaną z
Bogiem. Tak też się stało …
Powstanie wielkopolskie
Przebieg i znaczenie powstania
wielkopolskiego na terenie powiatu
ostrzeszowskiego – dowodzący
Stanisław Thiel.
Wielkie Księstwo Poznańskie od
1819 r. pozostawało nieprzerwanie w
granicach Prus. Na zagarniętej części ziem polskich Prusy stosowały
politykę germanizacyjną. Jak duże
znaczenie miała germanizacja dla
monarchii Hohenzollernów najlepiej
świadczy fakt, że dopiero po opanowaniu zachodnich terenów Polski,
Prusy – obok Austrii – mają czołową
pozycję w Rzeszy.
Lata bezpośrednio po wojnie prusko–francuskiej 1870/1871, jak słusznie podkreśla w swej relacji Władysław Golus, były tryumfem Prus i
wzmożenia Kulturkampfu.
Wysiłki ludności polskiej przeciwko zakusom germanizacyjnym
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na terenie powiatu ostrzeszowskiego
zmierzały do intensyfikacji zespołowej działalności gospodarczej i kulturalno – oświatowej dla utrzymania
ducha narodowego i umocnienia patriotyzmu.
Na podkreślenie zasługuje działalność na tym odcinku w ostatnich dziesięcioleciach lat XIX w.,
organizacji skupiającej polskich
kupców i rzemieślników, kasy pożyczkowej, prowadzonej pod nazwą
Banku Ludowego (księdza Piotra
Wawrzyniaka) oraz spółdzielni
rolniczo–handlowych pod nazwą
„Rolnik”, Towarzystwa Czytelni
Ludowych, Towarzystwa Śpiewaczego, Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, tajnych szkółek polskich,
Towarzystwa Młodzieży Polskiej,
na terenie powiatu ostrzeszowskiego
ważną rolę odegrało Bractwo Kurkowe. Efektem pracy tych instytucji i
organizacji był liczny udział dzieci na
terenie powiatu ostrzeszowskiego w
strajku szkolnym (1905–1907), gdzie
dzieci, odmawiając na lekcjach religii
odpowiedzi w języku niemieckim,
były bite, a rodzice szykanowani.
Dużą rolę odegrało również powołanie do życia Tajnego Komitetu Polskiego. Organizacje polskie zakładały ogródki działkowe, organizowały
wycieczki krajoznawcze i zabawy.
Ukoronowaniem między innymi tej
działalności był udział setek mężczyzn i kobiet w powstaniu wielkopolskim.
Przed wybuchem I wojny światowej zaborca nie zrealizował swych
zamierzeń germanizacyjnych. Nie
zdołał wynarodowić Polaków, również polityka kolonizacyjna, która
przynosiła minimalne rezultaty, nieproporcjonalne do ogromnych środków materialnych, na ten cel wyasygnowanych.
Z wywiadu z uczestnikami powstania wielkopolskiego na terenie
powiatu ostrzeszowskiego: Władysławem Golusem, Rochem Gruszką,
Stanisławem Pawłowskim, Witoldem
Prusinkiewiczem, Walentym Wieczorkiem oraz literaturą między innymi autorstwa Zygmunta Wieliczki,
Stanisława Nawrockiego, Ignacego
Wierusza, Zdzisława Grota i innych
wynika, iż Ostrzeszów stał się ośrodkiem ruchu wyzwoleńczego w południowej Wielkopolsce.
10 listopada 1918 r. ludność polska przystąpiła do rozbrajania Niemców i tworzenia władzy. Tego dnia
rozbrajano żołnierzy niemieckich na
dworcu kolejowym w Ostrzeszowie,
a w hotelu Misiaka rozbrojono kompanię żołnierzy niemieckich między
innymi przy pomocy właściciela
hotelu i jego personelu. Również na
ulicy Kolejowej rozbrojono pięciu
żołnierzy niemieckich. Grupa Polaków przejęła broń i udała się w kierunku ul. Zamkowej. Tu przyłączył
się do grupy powstańców ksiądz
Kledzik i Władysław Wodniakowski.

Rozbrojono żandarmów pruskich na
posterunku policji. Z więzienia policyjnego i sądowego wypuszczono
wszystkich więźniów na wolność.
Na ulicach Ostrzeszowa tego dnia
gromadziły się tłumy ludzi, którzy
wznosili okrzyki: Niemiec przegrał
wojnę, Polska powstaje! Usuwano z
gmachów publicznych godła pruskie.
10 listopada 1918 r. na wiecu w
Ostrzeszowie utworzono Tymczasową Radę Robotniczą w Sali Kalerty
(tzw. Strzecha – dziś tzw. kaflarnia
przy ul. Powstańców Wlkp.). Na wiecu w/w nastąpiło połączenie Rady
Robotniczej z Radą Żołnierską i odtąd przyjęła nazwę Rady Robotniczo–Obywatelsko–Żołnierskiej. Na
wyżej wymienionym wiecu i wśród
powstańców dominowała ludność
polska. W następstwie obrad utworzono biuro Rady Żołnierskiej, w
budynku członka Rady Leona Niesobskiego, naprzeciw poczty, przy
ul. Kolejowej. Nowa Rada podała
w języku polskim i niemieckim do
wiadomości publicznej komunikat o
powstaniu władzy oraz ustaliła przepisy porządkowe. Przejęcia władzy
w mieście nie utrudniał przerażony
landrat Vense. Urzędy, instytucje,
starostwo, poczta, kolej, inspektorat szkolny obsadzono kontrolerami – Polakami. Przewodniczącym
Tymczasowej Rady został burmistrz
niemiecki Stächel. W budynku biura
Rady Tymczasowej wydawano przepustki.
Na podkreślenie zasługuje fakt,
że w czasie powstania obowiązywała
surowa dyscyplina: nie było kradzieży i samosądów, ludność cywilna nie
ponosiła z tego tytułu żadnych strat,
strzeżono własności społecznej, ażeby ją przekazać przyszłym władzom
polskim.
12 listopada 1918 r. obraduje
Polski Komitet Obywatelski w celu
ujęcia ruchu w swoje ręce i wykorzystania go dla sprawy polskiej.
Przeważyła myśl rozsądku, że z braku wystarczającej siły i uzbrojenia
ruch wyzwoleńczy może być podjęty
w chwili, gdy podejmie go większa
część kraju, a Ostrzeszów uzyska
oparcie w odpowiednim zapleczu.
Dla osłony Ostrzeszowa wystawiono posterunki u wylotu ulic miasta,
a Komitet Obywatelski wprowadził
obowiązek okazywania się przepustkami przy wejściu i wjeździe do
miasta.
15 listopada 1918 r. w miejsce
Tymczasowej Rady Robotniczo–
bywatelsko–Żołnierskiej powstała
Rada Robotniczo-Żołnierska z Władysławem Wodniakowskim i Marwagiem na czele. W jej skład wchodziły
24 osoby (21 Polaków i 3 Niemców).
Zadaniem Rady było utrzymanie porządku i bezpieczeństwa oraz zapewnienie dostatecznych środków żywności dla mieszkańców miasta.
W grudniu 1918 r. Rada zleciła
właścicielom ziemskim Józefowi Wę-
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żykowi z Rogaszyc i Stanisławowi
Thielowi z Doruchowa kontrolę nad
dotychczasową działalnością urzędu landrackiego. Rada wydała swój
urzędowy komunikat w języku polskim i niemieckim, który wydrukowano w miejscowej gazecie w dziale
urzędowym Kreisblacie. Podawał on
do publicznej wiadomości fakt powstania władzy powstańczej i przepisy porządkowe.
W powiecie ostrzeszowskim
Rada Robotniczo–Żołnierska istniała także w Mikstacie. W skład Rad
wchodzili: kupcy, ziemianie, inteligencja i duchowieństwo oraz chłopi,
a także rzemieślnicy.
W tym czasie ruch powstańczy
objął również miasteczka Grabów
i Mikstat oraz liczne wsie powiatu
ostrzeszowskiego.
W połowie listopada 1918 r. została utworzona w Ostrzeszowie Powiatowa Rada Ludowa i odpowiednik
terenowy w miasteczkach Grabów i
Mikstat oraz po wsiach. W Grabowie
kierował ruchem Ludwik Kantecki
obok Andrzeja Krajeńskiego, a w
Mikstacie Roch Żymełka ze Stanisławem Polakiem. Na przewodniczącego Rady Ludowej powołano Józefa
Wężyka z Rogaszyc, a na zastępcę
Ludwika Kanteckiego z Grabowa.
Oprócz w/w Radę Ludową tworzyli:
Jan Dirska, Antoni Władysław Wodniakowski, Stanisław Radziszewski,
Wacław Cieplik.
Pod koniec listopada 1918 r. odbył się w Poznaniu Zjazd Delegatów
Rad Robotniczo–Żołnierskich. W
zjeździe brał udział między innymi
Witold Prusinkiewicz z Kazimierzem Krzywińskim jako delegaci
ostrzeszowskiej Rady. Należy dodać,
iż zagrożenie dla sprawy polskiej ze
strony Niemców wzmacniały nastroje włościan, ze strony idei bolszewickiej rewolucji w Rosji.
30 listopada 1918 r. w Ostrzeszowie odbył się pierwszy w Wielkopolsce zjazd rad włościańskich.
Przewodniczącym Powiatowej Rady
Włościańskiej został chłop – J. Palacz z Kuźnicy Starej. W związku
z tym Wydział Wykonawczy Rady
Robotniczo–Żołnierskiej, naczelnego
organu władzy w Wielkopolsce, skierował pod adresem ostrzeszowskiej
rady włościańskiej ostre ostrzeżenie
i zalecił natychmiastową likwidację
siedliska bolszewizmu.
Miejscowi Niemcy próbowali Polakom Radę Robotniczo–Żołnierską
rozwiązać. Bezpośrednio po zjeździe
przybył do Ostrzeszowa z rady żołnierskiej garnizonu niemieckiego w
Ostrowie Wlkp. feldfebel Riedel w
towarzystwie oficera, usiłując pod
groźbami rozwiązać ostrzeszowską Radę Robotniczo-Żołnierską i
usunąć z urzędów polskich kontrolerów. Stanowcza jednak postawa
ostrzeszowskiej Rady udaremniła
jego misję. Misja jego przeprowadzona została na żądanie miejscowych
Niemców, którzy zaniepokojeni sytuacją w oparciu o orientację wrocławskich władz wojskowych, utworzyli

dla sparaliżowania ruchu polskiego,
swój Volksrat, organizujący swoją
policję w postaci Volksverhry, która
jednak nie doszła do żadnego głosu.
Powiadomiony ruch polski w
Ostrowie Wielkopolskim po poczynaniach Riedla wzmógł czujność i
obserwację miejscowych Niemców,
a zwłaszcza garnizonu ostrowskiego.
Ostrzeszów czynił przygotowania
do odparcia ewentualnego najazdu
niemieckiego. Brak dostatecznego
uzbrojenia zmuszał załogę ostrzeszowską raczej do działania ostrożnego aniżeli do otwartej walki.
Pod osłoną nocy 5 grudnia 1918
r. przybył do Ostrzeszowa Grenzschutz z Gliwic w sile 250 ludzi pod
dowództwem majora Foersena. Rozlokował się na placu targowym na
Borku w Ostrzeszowie.
Teraz ujawniła się cała potęga uczuć patriotycznych ludności
Ostrzeszowa. Wszczęto alarm w celu
pozbycia się nieproszonych gości.
Następnego dnia na ulicach Ostrzeszowa powstał niesamowity ruch. W
dniu tym odbywał się targ. W Ostrzeszowie pełno było chłopów z okolicy. Powstańcy wmieszali się między
furmanki, stragany, kupujących, w
szczególności w szeregi Grenzschutzu, namawiali Niemców i buntowali
ich do zdania broni. Żołnierze niemieccy byli zmęczeni wojną i dobrowolnie oddawali broń Polakom.
Skutek był nadspodziewany. Duża
część rozbroiła się dobrowolnie i oddała sama Polakom broń. Pozostała
jednak część była wierna swemu
dowódcy majorowi Foersenowi. Ten
widząc groźną postawę Polaków oraz
bezradnego starostę Vense, wycofał
się pośpiesznie w kierunku Sycowa.
Stamtąd czynił wypady na Ostrzeszów. Tak więc zdecydowana postawa przewodniczącego Rady Michała
Jerchla i żołnierzy polskich zmusiła
Niemców do opuszczenia powiatu
ostrzeszowskiego.
Udający się do swoich rodzin
rozbrojeni żołnierze niemieccy zaopatrzeni zostali w żywność i w
„przepustki wolnej jazdy kolejowej”
przez Polaków. Jak podaje w swych
wspomnieniach Władyslaw Golus
„przepustki wolnej jazdy kolejowej”
dla żołnierzy niemieckich Polacy
wydawali na kolejowych blankietach
niemieckich z odciskiem dłoni Polaka, wydającego ten dokument!
Nieocenioną wartość dla Polaków posiadała bezkrwawa zdobycz
broni i amunicji, która tak bardzo
przydała się przyszłym polskim oddziałom powstańczym.
Grenzschutz obsadził sąsiednie miasto powiatowe Kępno, gdzie
pozostał aż do wkroczenia tam 11.
Pułku Strzelców Wielkopolskich 17
stycznia 1920 roku, pod dowództwem majora Stanisława Thiela.

Opracował obszerny skrót:
Władysław Garbiński (Mikorzyn)
na podstawie pracy swej mamy
Anny Garbińskiej (z d. Zbierska –
Tokarzew), pt. Przebieg i znaczenie
powstania wielkopolskiego na terenie
powiatu ostrzeszowskiego.
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Przypadający w 2020 roku jubileusz 100-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie jako placówki polskiej skłonił społeczność
szkolną do różnych przedsięwzięć upamiętniających tę wyjątkową rocznicę. Wszystkie
działania zaproponowane przez zespoły przedmiotowe nauczycieli zostały wpisane do
kalendarza wydarzeń na rok szkolny 2019/2020. Po pierwszym półroczu przyszedł czas na
refleksję i podsumowanie tego, co już udało się przeprowadzić

Pierwsze półrocze za nami!
Jubileuszowy rok szkolny 2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie
Działania Rady Samorządu

Uczniowskiego i Biblioteki Szkolnej

Na początku bieżącego roku
szkolnego planowaliśmy i porządkowaliśmy wszystkie pomysły. Jako
pierwsze ruszyły do działania: Rada
Samorządu Uczniowskiego i Biblioteka. Ogłosiły i przeprowadziły konkurs na logo i hasło promujące obchody 100-lecia szkoły połączone z VII
Zjazdem Absolwentów i Wychowanków. Wiktoria Skrobańska z klasy
I a i Emilian Nowak z klasy III a
zdobyli wyróżnienia w konkursie i
otrzymali nagrody pieniężne, które
ufundował komitet zjazdowy. Prace
wymienionych uczniów posłużyły
grafikowi – absolwentce naszej szkoły – Annie Kujawie – do stworzenia
loga obchodów 100-lecia i VII Zjazdu
Absolwentów i Wychowanków.

Dzięki stałej współpracy z „Tygodnikiem Kępińskim” informacja o
100-leciu i zjeździe dotarła do szerokiego grona czytelników, mieszkańców Kępna i powiatu kępińskiego.
Dla rodziców uczniów przygotowaliśmy tablicę informacyjną, na której
prezentujemy niezbędne wiadomości,
dotyczące 100-lecia i zjazdu na każdej wywiadówce.
100 wybitnych
na 100-lecie szkoły
Przez całe półrocze trwała
współpraca zespołu redakcyjnego
komitetu zjazdowego: Marii Walek,
Pauliny Pacyny-Dawid i Kariny Zalesińskiej z wychowawcami i przedstawicielami wszystkich klas nad
projektem „100 wybitnych na 100-lecie szkoły”, który zwieńczony zostanie jubileuszową publikacją. Ciągle

Licealiści promują rocznicę 100-lecia
istnienia kępińskiego ogólniaka

Innym działaniem podjętym
przez nauczyciela bibliotekarza –
Paulinę Pacynę-Dawid było włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała
Polska czyta dzieciom”. Wspólnie z
uczennicami klasy III b przeprowadziła w Przedszkolu Samorządowym
nr 2 w Kępnie już we wrześniu 2019
roku akcję czytania bajek połączoną
z pogadanką na temat stulecia LO.
Kampania promocyjna
Działania promocyjne dotyczące 100-lecia skierowaliśmy do różnych grup odbiorców, korzystając
z dostępu do mediów. Strona internetowa szkoły wzbogaciła się o zakładkę „100-lecie”, w której zespół
redakcyjny w składzie: Karolina
Szczepańska, Ewa Moska, Karina
Zalesińska i Andrzej Moskwa systematycznie umieszcza informacje
dotyczące wydarzenia. Jedną z inicjatyw skierowanych do szerokiego
grona odbiorców jest akcja zbierania
zdjęć klasowych ogłoszona na stronie
szkoły. Zdjęcia, które systematycznie otrzymujemy, wzbogacają archiwum, ale przede wszystkim ułatwią
druk pamiątkowej publikacji z okazji
100-lecia szkoły i zjazdu absolwentów. Można je przynosić do biblioteki
lub przesyłać na adres: 100lat@lokepno.com.pl. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

trwa praca nad porządkowaniem
materiałów w archiwum, pozyskiwaniem informacji i poszukiwaniem
źródeł dotyczących naszej szkoły.
Niebagatelną rolę mają do odegrania
obecni historycy i kronikarze dziejów liceum: Renata Jany, Weronika
Gałecka, Cezary Zawalski. Poszukiwaniem potrzebnych wiadomości
zajmuje się też wspomniany zespół
redakcyjny komitetu zjazdowego, a
pomocą w utrwalaniu materiału ikonograficznego służy informatyk Andrzej Moskwa.
Szkolny Konkurs Twórczości
Własnej Młodzieży
Z uważnego oglądu kronik
szkolnych zrodził się pomysł na tegoroczną edycję Szkolnego Konkursu Twórczości Własnej Młodzieży,
organizowanego corocznie przez
polonistki: Paulinę Pacynę-Dawid i
Karinę Zalesińską. Jego hasło brzmi:
Bądź jak jeden z wybitnych poetów –
absolwentów naszej szkoły – Ryszard
Borth. Uczniowie do końca marca
mogą składać prace literackie w
trzech kategoriach: poezja, proza,
formy publicystyczne. Aby przybliżyć im sylwetkę utalentowanego
absolwenta – Ryszarda Bortha, w
styczniu 2020 roku zorganizowane
zostało spotkanie informacyjne w
szkolnej bibliotece połączone z oglą-

dem kronik (ilustracje) i lekturą tekstów.
100 zadań na 100-lecie szkoły
Już na początku roku szkolnego
zostały ogłoszone różne konkursy.
Jednym z nich jest konkurs filmowy
pod tytułem „Moja szkoła LO to…”,
na którego efekty pomysłodawczynie – Barbara Maruszka-Bednarek i Ewa Moska muszą poczekać
do wiosny. Konkurs „100 zadań na
100-lecie szkoły” skierowany został
do uczniów klas biologiczno-chemicznych przez nauczycielki biologii
– Marzenę Piastę i chemii – Barbarę
Maruszkę-Bednarek. Młodzież chętnie podjęła trud dodatkowej pracy naukowej i rozwiązuje zadania z otrzymywanych cyklicznie kart pracy.
Wyniki zostaną ogłoszone w marcu
2020 roku.
Nasi w Europie
Nauczyciele języków obcych tegoroczny projekt „Europa” pomyśleli
tak, aby nawiązywał do tematu absolwentów naszej szkoły i dali mu znaczącą nazwę „Nasi w Europie”. Dlatego każda klasa przygotowuje komiks
w języku angielskim lub w języku
niemieckim, opowiadający prawdziwą lub wymyśloną historię anonimowego absolwenta za granicą. Aby
ułatwić uczniom realizację zadania,
nauczycielka języka niemieckiego
Karolina Szczepańska przeprowadziła zajęcia instruktażowe z młodzieżą,
dotyczące sposobów tworzenia komiksów. Prezentacja prac odbędzie
się w pierwszym tygodniu kwietnia.
Grupa Erasmus+ z koordynatorami: dyrektor Danutą Stefańską, Pauliną Pacyną-Dawid i Markiem Froniem w ramach obchodów 100-lecia
i zjazdu absolwentów zaproponowała
szkołom zrzeszonym w projekcie w
całej Polsce nową formułę uściślenia
współpracy pod nazwą: Sto pozdrowień na stulecie szkoły. W jej ramach
zredagowano i wysłano kartki pocztowe z prośbą o rozpropagowanie
idei 100-lecia naszego LO na swoich stronach internetowych i odesłanie pozdrowień. Pozyskane w ten
sposób materiały przyczynią się do
stworzenia jubileuszowej wystawy w
maju 2020 roku. Jak napisała jedna z
uczestniczek projektu Erasmus+ Julia Kozica z klasy III d – to również
doskonała okazja do propagowania
wizerunku naszej szkoły oraz dotarcia do jak największej liczby absolwentów, którzy zamieszkują różne
tereny Polski.
Inne jubileuszowe
przedsięwzięcia
Tegoroczne działania sceniczne
podporządkowane zostały idei jubileuszu. Organizatorka tradycyjnego
w naszej szkole festiwalu teatralnego
- Beata Kaźmierczak, hasłem przewodnim zmagań teatralnych uczyniła
myśl: Szkoła w literaturze. W szkolnym etapie wzięli udział uczniowie

klas pierwszych i drugich, a trzy najlepsze grupy reprezentowały liceum
na deskach zabytkowej auli w Powiatowym Festiwalu Teatralnym 26 listopada 2019 roku. Temu wydarzeniu
corocznie patronuje Powiat Kępiński,
który funduje nagrody zwycięzcom i
wyróżnionym aktorom.
W tym roku szkolnym byliśmy
również gospodarzami rozstrzygnięcia IX Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Muzyka w klasycznej
literaturze polskiej”, nawiązującego
do obchodów stulecia szkół powiatu:
LO nr I i ZSP nr 1 w Kępnie. Organizatorami tego konkursu były biblioteki szkół ponadpodstawowych
powiatu kępińskiego i kępińska filia
Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. W grudniu
2019 roku gościliśmy w auli gości i
uczestników konkursu, którego bohaterem był Stanisław Moniuszko.
Montaż słowno-muzyczny zaprezentowała klasa 1Nd przygotowana
przez Paulinę Pacynę-Dawid i Karinę
Zalesińską. Patronat nad konkursem
objął Starosta Kępiński.
Jesienią liceum przystąpiło do
akcji MEN i Kuratorium Oświaty w
Poznaniu pod nazwą #Szkoła pamięta. W ocenie wychowawczyni klasy
Ic – Barbary Maruszki-Bednarek to
przedsięwzięcie świetnie wpisało się
w obchody 100-lecia naszej szkoły.
Uczniowie, pochylając się nad grobami profesorów, tworzyli swoistą więź
pokoleniową i uświadamiali sobie
bezcenną tożsamość szkolną.
100 lat LO nr I
Podsumowując półrocze jubileu-szowych działań, nie można zapomnieć o sportowcach. W paździer-

niku na naszym nowym stadionie
odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Lekkoatletyce XXI
Licealiady z udziałem zaprzyjaźnionych szkół. Wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami kibicowali
zawodnikom, a potem stworzyli napis
100 LAT LO NR I w kolorze i kształcie
flagi narodowej. Zdarzenie to uwiecznił absolwent – Dominik Makosch,
obsługujący drona. Listopad upłynął
biegaczom na aktywnym świętowaniu 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100 lat naszego liceum. W tym celu uczniowie:
Natalia Sielska, Aleksandra Polak,
Aleksandra Królikowska, Martyna
Rybczyńska, Anna Więcek, Julian
Hanas, Jakub Gliński i Tomasz
Ciepliński wzięli udział w biegu na
orientację Krokami przybyszów z
północy w Kobylej Górze, w którym
zdobyli miejsca na podium. Kępiński
VI bieg św. Marcina – Bieg 100-lecia
nie odbył się bez zakończonego sukcesem udziału naszych zawodników:
Weroniki Przewdzięk, Agaty Kubot, Natalii Sielskiej i opiekunki –
Edyty Rybczyńskiej, które sławiły
100-letnie imię szkoły.
Udział w pracach komitetu organizacyjnego obchodów 100-lecia LO nr I i VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków dyrektor
Danuty Stefańskiej i kilku nauczycieli z grona pedagogicznego owocuje wymiernymi dla wspólnej sprawy
korzyściami, przynosi dobre rozwiązania na gruncie szkolnym, jest
źródłem zawodowej i osobistej satysfakcji oraz buduje więź między absolwentami i społecznością szkolną.
Karina Zalesińska
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Ponad 500 firm i marek, wszyscy wiodący producenci mebli z Polski zainteresowani rozwojem eksportu, producenci z krajów sąsiednich, tysiące profesjonalnych zwiedzających z Polski i zagranicy - światowa branża meblowa znów spotkała się w Poznaniu na targach meblowych

Targi meblowe w cieniu koronawirusa

Nie jak zawsze w marcu, ale już od 25-28 lutego 2020 roku odbyła się w Poznaniu kolejna edycja targów „Meble Polska”- największych kontraktacji meblowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zmiana terminu wynika z rosnącego znaczenia wydarzenia na arenie światowej. Dzięki niej w targach
w Polsce będą mogli uczestniczyć kupcy meblowi, którzy dotąd w marcu wybierali maraton targowy odbywający się na Dalekim Wschodzie.
podajniki z płynem dezynfekującym,
a także udostępniono instrukcję GIS
dotyczącą prawidłowego mycia rąk.
Kępińscy producenci mebli
na tragach
Podobnie jak w latach poprzednich również w tym roku w targach
Meble Polska uczestniczyła liczna
grupa wystawców z powiatu kępińskiego, prezentująca na swoich
stoiskach produkowane nowości
meblowe, które jak zgodnie twierdzą cieszyły się dużym zaintereso-

handlowe, co dało nam siły do działania na kolejne miesiące. Mimo że
z obawy przed koronawirusem nie
przyjechało kilku znaczących przedstawicieli handlowych, to i tak udało
się nam pozyskać nowe rynki zbytu.
Sprzedaż online rośnie w siłę, czego dowodem nowe kontrakty w tym
sektorze sprzedaży - mówi Marcin
Jendryca, dyrektor Fabryki Mebli
„Piaski” w Piaskach. Największym
zainteresowaniem
zwiedzających
stoisko „Piasek” cieszyły się meble

Fot. Fotobueno

Mniej zwiedzających
Prawie 20.000 osób z 65 krajów
wzięło udział w targach „Meble Polska 2020”, które odbyły się w Poznaniu. Jak co roku i tym razem największe kontraktacje meblowe w Europie
Środkowej przyciągnęły wielu han-

dlowców z całego świata, czym potwierdziły swą wyjątkową rolę jednego z najskuteczniejszych narzędzi
promocji polskiego eksportu mebli.
Choć, jak zaznaczają wystawcy, w

tym roku dało się zauważyć mniejszą
liczbę zwiedzających z uwagi na obawę zarażenia koronawirusem.
Poznańskie targi meblowe stanowią jedno z ważniejszych wydarzeń
promocji polskiego eksportu mebli
i zaliczane są do elitarnego grona

najważniejszych biznesowych imprez targowych branży meblowej na
świecie. Odwiedzają je zagraniczni
kupcy meblowi, którzy już poznali
znaczenie i uznane marki polskiego

Fot. meblepolska.pl
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przemysłu meblowego. Liczną grupę
stanowiła, reprezentująca polską sieć
detaliczną, grupa handlowców regularnie przyjeżdżająca do Poznania.
W lutym 2020 r. mimo potencjalnego
zagrożenia koronawirisem frekwencja nie odbiegała znacznie od ubiegłych lat..
Targi „Meble Polska” to największa na świecie prezentacja oferty
polskiego przemysłu meblowego.
Tradycyjnie towarzyszą im biznesowe Targi Wnętrz Home Decor oraz
wydarzenie Arena Design, które tym
razem odbyło się pod hasłem Slowness. Łącznie na terenie targów w 11
pawilonach swoją ofertę przedstawi
około 500 firm i marek.
Ekspozycja edycji 2020 wyglądała wyjątkowo interesująco. Obecni
w Poznaniu byli wszyscy wiodący
producenci mebli z Polski zainteresowani rozwojem eksportu. Na targach
oprócz korzystnych cenowo mebli z
płyty meblowej można było zobaczyć
także produkty wytwarzane z litego
drewna oraz inne meble z segmentu
high-end. Ciekawa okazała się ekspozycja mebli tapicerowanych i materacy, w których produkcji Polska
jest światowym liderem. W targach
uczestniczyły też firmy zagraniczne,
głównie z Europy Wschodniej, które
chciały w ten sposób dotrzeć do kupców meblowych z całego świata przyjeżdżających do Poznania.
W czasie targów w związku z
epidemią koronawirusa zorganizowano punkt medyczny. Pracujący
tam zespół medyczny był w stałym
kontakcie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz szpitalem. Grupa
Międzynarodowych Targów Poznańskich zapewniła też o podjęciu większych niż zazwyczaj działań dotyczących utrzymania czystości obiektów.
Toalety, poręcze i klamki były wielokrotnie w ciągu dnia dezynfekowane
przez serwis sprzątający. W łazienkach na terenie targów umieszczono
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Ł. Niechciał, S. Kaczorowski, M. Jendryca i P. Albert.
Fot. Łukasz Solarek
waniem u kontrahentów. Wszyscy
pytani oceniając tegoroczne targi poznańskie, wyrażali opinię, że mimo
mniejszej liczby zwiedzających i tak
są bardzo udane pod kontem wystawienniczym jak i pozyskania nowych
rynków zbytu.
Jak co roku tak i w tej edycji targów „Meble Polska” uczestniczyła
liczna reprezentacja producentów mebli z naszego powiatu. Są to już znane
i uznane marki meblowe liczące się w
dystrybucji mebli u przedstawicieli
różnorodnych sieci salonów meblowych z Polski jak i zagranicy, m.in.
z: Piasek, Lasek, Perzowa, Łubnic,
Mroczenia, Jankowych, Opatowa,
Łęki Opatowskiej, Łęki Mroczeńskiej, Kępna, Olszowy, Donaborowa,
Turkowych, Trzcinicy, Baranowa,… i
wielu innych miejscowości.
- To były intensywne cztery dni
targowe. Były inspirujące rozmowy

systemowe „Inox” i „Dark” oraz narożniki tapicerowane „Viton” i „Blues”, które wpisują się znakomicie w
obecne trendy meblowe. Projektantami tych mebli są: Emil Czumałowski
i Marcin Jendryca.
Wśród gości odwiedzających
kępińskie stoiska wystawców mebli
obecni byli przedstawiciele najważniejszych grup zakupowych oraz
sieci handlowych z całego świata.
Wystawcy targów zgodnie podkreślali wysoką jakość oferowanych
produktów jak i ich estetykę wykonania związaną z funkcjonalnością.
- Mimo że odwiedzało nasze stoisko
nieco mnie handlowców, to jednak
efekty były lepsze niż w ubiegłych latach. Klienci byli zaskoczenia naszą
ofertą meblową, nowe modele robiły
na nich duże wrażenie. W tym roku
udało się nam podpisać największe
kontrakty z dotychczasowymi klien-

Fot. Idźczak Meble
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tami, jak i nowymi z krajów zamorskich – stwierdza tajemniczo Sebastian Kaczorowski współwłaściciel
Fabryki Mebli „Laski” w Laskach.
Największym uznaniem wśród handlowców z firmy „Laski” cieszył się

informacje

Wszystko to sprawia, że nasze meble
mają zasięg już nie tylko krajowy,
ale międzynarodowy, co bardzo nas
cieszy i równocześnie sprawia, że

było zawsze wielu zwiedzających, a
co za tym idzie przed wystawcami
otworzyły się całkiem nowe perspektywy rozwoju eksportu. - Na
tegorocznych targach Meble Polska w Poznaniu mieliśmy większe
stanowisko wystawiennicze niż to
miało miejsce w latach poprzednich. Co jednoznacznie przełożyło
się na komfort, jakość i przejrzystość
ekspozycji prezentowanych mebli.
Nasza wystawa była bardziej zauważalna przez zwiedzających targi, jak
i kupców, którzy licznie gościli w
naszej przestrzeni ekspozycyjnej zauważa Piotr Albert, dyrektor ds.
produkcji, członek Zarządu firmy
Pionier Meble w Łubnicach - W tym
roku prezentowaliśmy same nowości. To właśnie na tych targach odbyła się ich premiera. Śmiało mogę
tu stwierdzić, że wszystkie meble z
naszego stanowiska znalazły swoich
odbiorców. Jednocześnie dało się
zauważyć zdecydowanie więcej kontrahentów, którzy odwiedzali nasze
stanowisko, a byli to handlowcy z
uznanych firm w: Niemczech, Francji, Włoch, Węgier, Bułgarii oraz
krajów nadbałtyckich. Poza tym na
naszym stoisku targowym było bardzo dużo handlowców z Polski, którzy zrobili masowe zakupy do swoich
sklepów sieciowych – stwierdza P.
Albert. - Dziś już planujemy wystawę na kolejne targi za rok, mam już
koncepcję na produkcje nowych modeli. Tworzą się już nowe wzory na
desce kreślarskiej naszego projektanta, które przeniesiemy później do
masowej produkcji – podsumowuje
dyrektor Pionier Meble w Łubnicach.
Złote Medale dla tutejszych
producentów mebli
Jak co roku członkowie Sądu
Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich
ogłosili laureatów zgłoszonych do

tegoroczna edycja targów była rekordowa dla naszej firmy i pozwoliła
nam zyskać liczne grono klientów.
Możemy także zdradzić, że najlepiej
sprzedającymi się produktami były
szafa „Hit” oraz narożnik „Rio” –
podsumowuje R. Idźczak.
Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu boksów wystawienniczych
na kępińskich stoiskach meblowych

konkursu. Wśród 15 nagrodzonych
Złotym Medalem znalazły się kępińskie firmy. „BENIX” Kaczorowscy
Sp.j. (narożnik „Grenada”), „DIG-NET LENART” Sp. j.(kolekcja mebli „Quant”), ”WER-SAL” Fabryka
Mebli Kaczorowscy Sp. j. (Samba
Łóżko Boxspring”).
– Piękno, wygoda, nowoczesność
– to nie są bynajmniej wykluczają-

Łęce Opatowskiej. - Na tegorocznej
edycji targów zauważyliśmy zmieniającą się tendencję - mianowicie,
po raz kolejny, nasze stanowisko
odwiedziła większa ilość klientów
zagranicznych, aniżeli rodzimych.

Fot. Fotobueno
system mebli pokojowych i sypialnianych „Arden” i meble młodzieżowe „Arden Young” oraz „Elmo”. Z
tapicerowanych kontrahenci najczęściej zwracali uwagę zakupową na
narożniki: „Stella”, „Loft” i „Rossa”.
- Sukces naszych nowych modeli to
wspólna praca całego zespołu fabryki „Meble Laski” - podkreśla dyrektor Łukasz Niechciał.
Tradycyjnie zawsze liczna grupa
wystawców z powiatu kępińskiego
prezentująca na swoich stoiskach produkowane nowości meblowe, które,
jak zgodnie twierdzą, natychmiast
znajdowały odbiorców. - W tym roku
po raz kolejny mieliśmy możliwość,
a zarazem przyjemność, zaprezentować efekt naszej ciężkiej pracy
na Międzynarodowych Targach w
Poznaniu. Wzory mebli, które pokazaliśmy, z pewnością nie pozostają w
tyle za obecnymi trendami, są nowoczesne, a jednocześnie bardzo funkcjonalne – zaznacza Roman Idźczak
właściciel firmy „Idźczak Meble” w

ce się nawzajem cechy, ponieważ
wszystkie można odnaleźć w projektach nagrodzonych w tym roku
Złotym Medalem Grupy MTP – argumentuje w swoim werdykcie jury
tegorocznego konkursu.
Dobre perspektywy
na kolejne lata
Podsumowując targi „Meble Polska” w Poznaniu to przedsięwzięcie
handlowe na najwyższym poziomie,
porównywalnym do targów w Mediolanie, które w tym roku z uwagi na
szerzącą się we Włoszech epidemie
koronawiruisa przesunięte zostały
na czerwiec. Uczestnicząca w nich
znacząca rzesza kupców meblowych
z firm europejskich z roku na rok
wzrasta, co czyni targi liczącym się

graczem wystawowym w światowej branży meblarskiej. Wśród zagranicznych kupujacych najliczniej
reprezentowani byli handlowcy z
Niemiec, ale również z: Wielkiej Brytanii, Czech, Litwy, Holandii, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Azji.
Liczne grono uczestniczących w
targach kępińskich przedsiębiorców
ocenia, że była to udana edycja targowa. Sukces ubiegłorocznych targów
sprawił, że do udziału zgłosiło się tym
razem wiele nowych firm, a spora
część dotychczasowych wystawców
zdecydowała się pokazać na targach
jeszcze szerszy asortyment mebli i
zwiększyła w tym celu powierzchnię
stoisk, co dobrze wróży tej inicjatywie targowej na kolejne lata.
m
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ogłoszenia

- OGŁOSZENIE o III przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie.
I.

SPRZEDAJĄCY
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
63–600 Kępno, ul. Kościuszki 9.

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I PRZEZNACZENIE
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie, powiat kępiński, obręb ewidencyjny 300803_4.0001 Miasto Kępno. Działka gruntu nr 961 o powierzchni 0,0317 ha, dla
której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00039275/2.
Dla nieruchomości istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym oznaczona
jest jako AA7MC – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w układzie pierzejowym.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno – usługowym wraz z oficyną. Rok budowy 1897.
Budynek mieszkalno – usługowy (kamienica)
Budynek obejmuje dwie kondygnacje naziemne i strych nieużytkowy. Na parterze kamienicy mieszczą się dwa
lokale użytkowe. Na piętrze znajduje się część mieszkalna nieruchomości (2 lokale mieszkalne).
Oficyna
Oficyna jest obiektem trzykondygnacyjnym. Parter i piętro oficyny mają przeznaczenie użytkowe, a poddasze
stanowi 1 lokal mieszkalny.
Kamienica i oficyna połączone są klatką schodową. Nieruchomość wyposażona jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Stan techniczny budynku określa się jako średni, wymaga przeprowadzenia
remontu.
III. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie spółki Towarzystwo Budownictwa
Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno.
IV. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI
Cena wywoławcza netto do przetargu wynosi 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z obciążenia podatkiem VAT (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. Do udziału w przetargu dopuszcza się osoby, które:
1.1. do dnia 17 marca 2020 roku wniosą wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) w gotówce, na rachunek Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Santander Bank Polska S.A. Oddział w Kępnie nr 07 1090 1144 0000 0000 1401 7656
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Spółki). W tytule wpłaty należy wpisać „Wadium ul. Warszawska 48,
Kępno”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu.
1.2. złożą do dnia przetargu tj. 19 marca 2020 roku do godz. 10:00 następujące dokumenty:
- zgłoszenie udziału w przetargu – załącznik nr 1,
- potwierdzenie wniesienia wadium,
- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej –
powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka
przystępującego do przetargu – załącznik nr 2;
2. Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej:
http://tbs-kepno.bip.net.pl, w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o. o.,
ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno.
3. Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2., należy złożyć w siedzibie Spółki Towarzystwo Budownictwa
Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na
sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 48 w Kępnie”.
4. Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić Komisji Przetargowej:
4.1. osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
4.2. w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega
zwrotowi.
7.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy
nie później niż przed upływem 14 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu
wynikiem negatywnym.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny
wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn., że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset 00/100
złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
10. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
11. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki
Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno Sp. z o. o., ul. Kościuszki 9, 63–600 Kępno,
tel. 62 / 78 22 880, 509 933 835 w dni pracujące od godz. 7:00 do 15:00.
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Kępno, dnia 2 marca 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
1. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
Najem części gruntu o łącznej powierzchni 60,00 m2, stanowiącego część nieruchomości położonej w Kępnie, przy ul. Spółdzielczej,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej
Kępno, obrębie Miasto Kępno jako działka ewidencyjna nr 1892/2 o
całkowitej powierzchni 0,0490 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00044935/5, w celu korzystania
z segmentu garażowego, wybudowanego zgodnie z pozwoleniem na
budowę nr BUA.60/601/437/68 z dnia 01.09.1968 r., w trybie bezprzetargowym.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600
Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od
5 marca 2020 r. do 26 marca 2020 r.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.um.kepno.pl
oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno: www.bip.
kepno.pl.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9
(tel. 62 78 25 819) lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Telefon: 514 288 733

Informacje

ogłoszenie

W sali Domu Kultury w Krążkowach zorganizowano akcję pn. „Pączek dla Frania”

Smakowity wynik „pączkowej” zbiórki
– ponad 12 tysięcy złotych!
Tegoroczny Tłusty Czwartek,
20 lutego br., w sali Domu Kultury w
Krążkowach upłynął w nietypowy,
ale bardzo szlachetny sposób. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w
Krążkowach postanowiły połączyć
polską tradycję z akcją charytatywną
– tak powstała akcja pn. „Pączek dla
Frania”. Wydarzenie to miało na celu
zebranie środków na kosztowne leczenie ciężko chorego dziecka – Frania Marcinkowskiego z Namysłowa,
cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).
Informacja o świetnej inicjatywie pań z KGW Krążkowy dotarła
do ogromnej liczby mieszkańców.
Organizatorki upiekły wyśmienite,
swojskie pączki, które można było

zjeść na miejscu przy kawie lub zabrać do domu. Rozmiar i wynik akcji
przerósł jednak ich najśmielsze oczekiwania – potrzebnych było kilka
tysięcy pączków... i tyle upieczono.
- Produkcja trwała bez przerwy, nie
wiedziałyśmy, kiedy się zakończy.
Ludzie cały czas przychodzili, a my
na bieżąco piekłyśmy kolejne pączki
– mówi przewodnicząca KGW Krążkowy Magdalena Magot. Pyszne,
domowe wypieki znalazły rzesze
fanów o wielkich sercach, którzy zechcieli przyłączyć się do zbiórki. Do
akcji włączyły się także firmy. - Dziękujemy za wyrozumiałość osób, które były zmuszone poczekać na nasze
pączki. Pracowaliśmy od wczesnych
godzin porannych, niemalże do wie-

czora. Panowała wyśmienita atmosfera, przy której zapominało się o
zmęczeniu. Wszystkie Panie z KGW
spisały się na medal. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które wzięły
udział w akcji, jednakże szczególne
podziękowania należą się inicjatorce
akcji, czyli Natalii Kłobus, oraz naszemu rodzynkowi Bartkowi, który
był niezastąpiony w kuchni. Za jajka
dziękujemy panu Michałowi. Na podziękowania zasługuje również pan
Piotr, nasz zaopatrzeniowiec – podsumowuje M. Magot.
Pączki nie były wyceniane –
można było je nabyć za dobrowolną
kwotę, wrzucaną do puszki. Dzięki
niezwykłej ofiarności mieszkańców
udało się zebrać aż 12.920 zł! - Mamy

Mieszkańcy wykazali się wielką ofiarn
ością – rozmiar i wynik akcji
przerósł najśmielsze oczekiwania człon
kiń KGW Krążkowy

nadzieję, że przyczynimy się do powrotu do zdrowia Frania. W taki
sposób warto zgrzeszyć kaloriami
– podkreśla przewodnicząca KGW

Krążkowy. Kwota została przelana na
Fundację „Siępomaga”, której podopiecznym jest Franio.
KR

Obchody Dnia Myśli Braterskiej w Wieruszowie

Kępińscy harcerze na biwaku
Podczas biwaku harcerze z kępińskiego hufca brali udział
w grze terenowej oraz wspólnych śpiewach i zabawach

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.

22 lutego to wyjątkowy dzień dla skautów, skautek, harcerzy i harcerek z całego świata. Obchodzony
wtedy Dzień Myśli Braterskiej (World Thinking Day)
jest momentem, w którym harcerze i skauci łączą się
myślami ze swoimi braćmi i siostrami z innych krajów.
Od 21 do 23 lutego br. 82 członków Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kępno spotkało się na
trzydniowym biwaku w Wieruszowie, aby wspólnie
obchodzić ogólnoświatowy Dzień Myśli Braterskiej.
Miejsce biwaku jest wyjątkowe, ponieważ w 2019 r. do
Hufca Kępno dołączyły drużyny z Wieruszowa. Podczas biwaku harcerze wzięli udział w grze terenowej
oraz wspólnych śpiewach i zabawach.
Dzień Myśli Braterskiej przypada w rocznicę urodzin założycieli skautingu Roberta i Olave Baden-Powellów. To dzięki parze Naczelnych Skautów, młodzież i dorośli, skupieni wokół ruchów skautowych, od
ponad stu lat szerzą ideę braterstwa i wpierają się w
zdobywaniu nowych umiejętności.
Renata Jerzyk

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Syngeos, dotyczące poziomu pyłów PM 2.5 i PM 10 w Kępnie (ul. H. Sienkiewicza 21), Baranowie (ul. Ogrodowa 2)
i Perzowie, w najgorszym momencie dnia, kiedy poziom zanieczyszczeń jest najwyższy. W Polsce dobowa norma stężenia pyłu PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje
przy 200 µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.

Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03

43 (173%)
49 (196%)
44 (178%)
22 (90%)
19 (76%)
58 (234%)
59 (238%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
72 (144%)
81 (162%)
74 (148%)
38 (76%)
32 (64%)
98 (196%)
99 (198%)

JAKOŚĆ
POWIETRZA
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Dobra
Bywało lepiej
Bywało lepiej

Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03

52 (206%)
73 (293%)
54 (215%)
41 (165%)
38 (154%)
93 (373%)
62 (247%)

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

87 (174%)
122 (244%)
90 (180%)
68 (136%)
64 (128%)
155 (310%)
103 (206%)

Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Zła
Bywało lepiej

DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03

44 (178%)
49 (196%)
65 (261%)
31 (125%)
18 (71%)
68 (274%)
45 (183%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

74 (148%)
82 (164%)
109 (218%)
53 (106%)
29 (58%)
114 (228%)
77 (154%)

Umiarkowana
Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana
Dobra
Bywało lepiej
Umiarkowana

Oznaczenie kolorów:
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Bywało lepiej
Zła
Zagrożenie dla zdrowia

Raport będziemy publikować co tydzień.
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reklama
kurier baranowa
marzec 2020, nr 10 (1155)

29 lutego br. w gminie Baranów przeprowadzono II Manewry
Kamikadze. Choć nazwa tej imprezy sugeruje głęboki związek
z batalistyką, to skrywa się za nią raczej wspaniała przygoda na
łonie natury niż jakaś mutacja kadłubowej imprezy dla terytorialsów. Organizatorzy konsekwentnie stawiali jednak na stylistykę
rodem z koszar i sztabów. Czemu więc manewry? Bo to jak w
wojsku – najpierw nauka i szkolenie przed głównymi zawodami
planowanymi na czerwiec

Niezwykłe manewry na łonie natury
Przygotowanie rajdu wymagało żmudnych, wielomiesięcznych przygotowań.
Nie da się np. sporządzić precyzyjnych map bez skrupulatnego rekonesansu sporego
obszaru leśnego. A punkty kontrolne ustawiano kilka dni przed startem, w strugach
deszczu. Optymiści twierdzili zaś, że to dobra wróżba na pogodę w dzień zawodów.
Atmosferę wielkiej, sportowej imprezy można było poczuć już w piątek, gdy pojawili
się z pierwsi zawodnicy, ściągający z całej Polski.
W sobotni ranek na odprawach przedbiegowych byli już wszyscy. W Łęce Mroczeńskiej zameldowało się 132 zawodników. Biuro zawodów umieszczono w lokalnej remizie. Od godziny 7.00 interwałowo startowali kolejni zawodnicy. Przygotowano trzy trasy: 30 km, 15 km i 8 km. Pierwsi zawodnicy na mecie pojawili się po
południu i systematycznie, do godziny 18.00, wracali kolejni – wszyscy na szczęście
cali i zdrowi. Na mecie każdy otrzymał pamiątkowy medal i zupę regeneracyjną oraz
drożdżowy placek z gorącą kawą albo herbatą. Dodajmy od razu, że organizatorzy
zastawili na trasie niespodziankę w postaci „strefy relaksu” w Chacie Trapera. Tam
obsługa rajdu serwowała kiełbaskę z rusztu, kaszankę z kapustą oraz kultową herbatę
z igliwia sosny.
Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród odbyło się późnym wieczorem. Nagrodzono uczestników w trzech kategoriach na każdej z trzech tras (mężczyźni, kobiety i drużyny mieszane).
- Pragniemy podziękować uczestnikom oraz wszystkim tym, którzy pomogli
zorganizować tak wspaniałą, sportową sobotę – obsłudze biura: Beacie Zaremba,
Aurelii Idzikowskiej, Karolowi Kępie, obsłudze kuchni: Eli Tomczyk, Kazi Zarembie, naszym traperom w strefie relaksu: Kaziowi Sokołowskiemu, Andrzejowi Kucharskiemu, Gosi Sokołowskiej, grupie rekonstrukcyjnej Royal Marines: Pawłowi
Zarembie i Bartoszowi Szymczakowi, którzy asekurowali uczestników przy męczącym wspinaniu się po linie, członkowi Strzelców Kępińskich Kubie Nawrotowi,
ratownikowi pogotowia Zygmuntowi Gąsce, który czuwał nad bezpieczeństwem,
naszemu fotografowi Mateuszowi Niechciałowi, który niestrudzenie buszował po
lasach i łąkach w poszukiwaniu najlepszych ujęć. Podziękowania należą się również wójt Bogumile Lewandowskiej-Siwek, jak i pracownikom Urzędu Gminy Baranów, za wsparcie w organizacji imprezy – podsumowują organizatorzy.
ems
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Region

gmina
Najstarszemu mieszkańcowi gminy Łęka Opatowska lokalne władze złożyły życzenia

wieści znad pomianki
marzec 2020, nr 10 (963)
1 marca w całej Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który
został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego

Życzenia dla 100-latka

Żołnierze Niezłomni. Honor i pamięć

Wójt złożył podziękowanie jedynej żyjącej
członkini z Oddziału Otta - I. Nawrockiej

W tym szczególnym dniu czcimy pamięć wszystkich tych, którzy nieustępliwie działali na rzecz
naszego kraju w trakcie II wojny
światowej, jak również lata po niej
– walcząc o wolność i niepodległość
najpierw z okupantem niemieckim,
a później radzieckim. Data 1 marca
nawiązuje do tragicznych wydarzeń
z 1951 roku, kiedy to w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej wykonano wyroki śmierci na
kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z ppłk.
Łukaszem Cieplińskim na czele.
Żołnierze Wyklęci to ważna
część naszego dziedzictwa historycznego, ważna część naszej narodowej,
polskiej pamięci. Z okazji przypada-

W uroczystościach uczestniczyły
szkolne poczty sztandarowe

Młodzież pełniła honorowe warty
przy tablicach pamiątkowych

jącego święta w całym kraju odbywały się uroczyste apele, pochody, msze
święte w intencji Wyklętych, rekonstrukcje historyczne, biegi uliczne
„Wilczym tropem” czy projekcje filmowe. Wszystko po to, by kultywować pamięć o Polakach walczących i
ginących za nasz kraj.
Gmina Łęka Opatowska także
włączyła się w obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W poniedziałek, 2 marca mszą świętą w kościele pw. św. Maksymiliana
Kolbe rozpoczęły się gminne obchody. Po nabożeństwie delegacje w asyście pocztów sztandarowych złożyły
wiązanki kwiatów i zapaliły znicze
pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy
Wyklętych, znajdującą się przy rząd-

cówce w Łęce Opatowskiej oraz pod
tablicą przy skwerze przy Zespole
Szkół w Opatowie.
Na zaproszenie gospodarzy: wójta Gminy Łęka Opatowska Adama
Kopisa i dyrektor Zespołu Szkół
w Łęce Opatowskiej odpowiedzieli
między innymi: przedstawiciele Rodzin Żołnierzy Wyklętych, sekretarz
Gminy Małgorzata Gąszczak, radni, dyrektorzy szkół podstawowych
z tereny gminy Łęka Opatowska,
nauczyciele i uczniowie szkół, harcerze, poczty sztandarowe, pracownicy
urzędu gminy.
W sali widowiskowej urzędu
gminy odbył się apel ku czci pamięci Żołnierzom Niezłomnym przygotowany przez uczniów z Zespołu
Szkół w Łęce Opatowskiej. Uroczy-

stość była utrzymana w poważnym,
patriotycznym tonie. Wyjątkowa
oprawa muzyczna, o którą zadbali uczniowie szkoły, podkreśliła nastrój wydarzenia. Z tej okazji można
obejrzeć prezentacje multimedialną
zawierającą wspomnienia Ireny Nawrockiej jedynej żyjącej cłonkini
oddziału Franciszka Olszówki „Otta”
z terenu powiatu kępińskiego.
Podsumowaniem obchodów była
wizyta u I. Nawrockiej pseudonim
„Krysia” – żołnierza oddziału Franciszka Olszówki „Otta”, której podziękowano za walkę prowadzącą po
latach do niepodległej Polski.
Oprac. m

Uczniowie uczcili pamięć
Niezłomnych uroczystą akademią

Władze gminy złożyły życzenia
jubilatowi J. Wróblowi

20 lutego 2020 r. swoje setne
urodziny obchodził Józef Wróbel,
mieszkaniec gminy Łęka Opatowska. Z tej okazji w niedzielę 23 lutego 2020 r. wójt Adam Kopis oraz
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Monika Sarnowska-Stempniewska uczestniczyli wraz z rodziną,
znajomymi i sąsiadami Jubilata w
uroczystościach jubileuszowych.
Mszę świętą w intencji Jubilata odprawił ks. kanonik Jacek Andrzejczak – proboszcz parafii Słupia
pod Kępnem. Na zakończenie liturgii
kapłan przekazał Panu Józefowi –
jako najstarszemu w Polsce piekarzowi - wypieczony w lokalnej piekarni
chleb.
Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilata i wielkie święto
rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii całej gminy Łęka
Opatowska. W imieniu własnym jak
i mieszkańców wójt przekazał na
ręce J. Wróbla kosz 100 róż, upominek oraz list gratulacyjny. A. Kopis
życzył Jubilatowi jeszcze wielu lat w
zdrowiu i pomyślności, pogody ducha
i życzliwości ludzkiej na kolejne lata
życia.
Życzenia Jubilatowi złożyli również przedstawiciele miejscowości
Zmyślona Słupska. Listy gratulacyj-

ne skierowali także premier - Mateusz Morawiecki oraz minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– Marlena Maląg. W imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego najlepsze
życzenia jubilatowi przekazał Marek
Potarzycki.
J. Wróbel to syn Piotra Wróbla
i Franciszki z domu Sarnowska.
Przyszedł na świat 20 lutego 1920 r.
w Janówce. Przez całe życie pracował
jako piekarz. Dostojny Jubilat w swoim długim życiu wychował sześcioro
dzieci – trzech synów i trzy córki,
doczekał się również 17 wnuków
oraz 11 prawnuków. Pan Józef cieszy
się dobrą pamięcią, pogodą ducha i
ogromnym wsparciem rodziny. Pomimo sędziwego wieku jest otwarty
na życie.
- Serdecznie gratulujemy tak
pięknego jubileuszu i życzymy Panu
Józefowi na kolejne lata dużo zdrowia, pogody ducha i samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych
oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy. Niech zdrowie zawsze dopisuje,
a błogosławieństwo Boże dodaje siły
na dalsze lata życia – życzą pracownicy Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej.
Oprac. m

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej,
opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym,
mogą ubiegać się o roczne stypendium
Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 5 marca br.
Wnioski przyjmowane są wyłącznie
w postaci elektronicznej, dostępnej przez stronę
www.dla-dzieci.spes.org.pl bazy danych.
Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie
i w załączonych materiałach, a także dostępne
są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łęce Opatowskiej.
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Zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

W karnawale wszyscy bawią się wspaniale

W Szkole Podstawowej im. Ojca
Konrada Stolarka w Rychtalu tradycyjnie odbyła się zabawa karnawałowa. W czwartek, 20 lutego br., w godzinach popołudniowych, świetlica

ry i dziwadła... Nie sposób wymienić
wszystkich. Stroje były barwne, oddawały nawet najdrobniejsze szczegóły wybranej postaci. Niektórzy byli
nie do poznania, inni budzili podziw,

Podczas balu karnawałowego nie brakowało różnorodnych,
kolorowych przebrań oraz korowodów, kółeczek i tańców w parach

środowiskowa zamieniła się w prawdziwą salę balową. Zaroiło się tam
od spidermanów, piratów, rycerzy,
kowbojów rodem z Dzikiego Zachodu, policjantów, strażaków, żołnierzy,
były wróżki, księżniczki, różne stwo-

a niekiedy nawet przerażenie. Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor
dopisywał zarówno dzieciom, jak i
wychowawcom. Były korowody, kółeczka i tańce w parach.
Zabawa karnawałowa została

podzielona na dwa etapy: od godziny 16.00 do 18.00 bawili się uczniowie klas I-III, a od godziny 18.00 do
20.00 – uczniowie IV-VIII. Kiedy
czas zabawy dobiegł końca, dzieci, którym bal umożliwił spędzenie
czasu w miłej atmosferze, z żalem
opuszczały salę.
O wspaniałe zabawy dla młodszych zadbały uczennice z Rady
Samorządu Uczniowskiego Amelia
Klajn i Ola Banaszczyk z pomocą
Wiktorii Rutyny, natomiast o świetną i profesjonalną oprawę muzyczną,
zarówno dla młodszych i starszych
uczniów, zadbali: Wojtek Talar, Mikołaj Olejnik i Kamil Nolbert.
Na zmęczonych tancerzy czekał
także słodki poczęstunek. Pociechy,
małe i duże, z wielkim apetytem zajadały pączki i popijały je soczkami.
Zabawa karnawałowa co roku
cieszy się popularnością wśród
uczniów rychtalskiej szkoły. Nie ma
nic piękniejszego i cenniejszego na
świecie niż uśmiech dziecka, który
maluje się na jego twarzy podczas
zabawy.
M. Oscenda

Mistrzostwa Szkół w Piłce Koszykowej

Emocje koszykarskie
w rychtalskiej hali sportowej

Po zaciętej, wyrównanej walce wręczono dyplomy
i puchary oraz wykonano pamiątkową fotografię

Walentynki w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

Miłość, nie tylko od święta

Obchody 14 lutego, zwane walentynkami, wpisały się już na stałe
w harmonogram szkolnych imprez i
uroczystości. Również w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka
w Rychtalu uczniowie i nauczyciele
co roku starają się, aby ten dzień był
wyjątkowy. Nie traktują go jednak w
kategoriach typowego Święta Zakochanych, ale przede wszystkim jako
okazję do okazania sobie nawzajem
serdeczności, życzliwości i ciepła.

żonę dla głównego bohatera. Wspaniała inscenizacja została przygotowana pod opieką Magdaleny Witak
i Wandy Opac.
W walentynkowe święto, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego
i jego opiekunów, tradycyjnie zorganizowano też pocztę walentynkową.
Wszyscy, którzy chcieli przekazać
życzenia swoim sympatiom, wrzucali kartki walentynkowe (w większości
własnoręcznie wykonane) do specjalSzkolny Teatr pod Kasztanem zaprezentował
przedstawienie pt. „Kandydatka na żonę”

Uczniowie obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Kandydatka na
żonę”, które przygotowane zostało
specjalnie na tę okazję przez uczniów
ze Szkolnego Teatru pod Kasztanem.
Tematyka miłości w przedstawieniu
została ukazana w humorystyczny
sposób i sprawiła wszystkim wiele
radości, a entuzjazm uczestników
inscenizacji, żywiołowe reakcje oraz
salwy śmiechu wśród publiczności,
towarzyszące dowcipnym scenkom,
okazały się wystarczającym dowodem na powodzenie całego przedsięwzięcia, tym bardziej, że na zakończenie wszyscy widzowie mogli
zagłosować i wskazać kandydatkę na

nie przygotowanych pudełek. Nie
zabrakło wyrazów sympatii pod adresem nauczycieli i wychowawców.
Dzień świętego Walentego to wydarzenie, które pokazuje, jak ważną
rzeczą w życiu człowieka jest posiadanie obok siebie drugiej osoby, która wesprze w każdej sytuacji. Należy
jednak pamiętać, aby o szacunku do
drugiego człowieka i okazywaniu
miłości bliskim pamiętać zawsze, nie
tylko jeden dzień w roku. Pokazujmy
sobie nawzajem, jak wartościowymi
ludźmi jesteśmy, a na pewno każdemu będzie żyło się lepiej.
M. Oscenda

Malarze przygotowali piękne obrazy na licytację, z której
dochód przeznaczono na leczenie Frania Marcinkowskiego

Wspólne malowanie dla Frania

25 i 26 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka
w Rychtalu, a dokładniej w miejscowej hali sportowej, odbyły się Mistrzostwa Szkół w Piłce Koszykowej,
zorganizowane w ramach powiatowych, szkolnych imprez sportowych
– XXI Igrzyska Dzieci.
WYNIKI
Chłopcy:
1. SP nr 1 Kępno
2. SP Mroczeń
3. SP Trzcinica
Dziewczęta:
1. SP nr 3 Kępno
2. SP Bralin
3. SP Hanulin
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Zarówno w pierwszym dniu
rozgrywek chłopców, jak i w dniu
kolejnym – gier koszykarskich
dziewcząt, do rywalizacji przystąpiło sześć zespołów ze szkół podstawowych powiatu kępińskiego. Na
początku imprezy sportowej drogą
losową zespoły zostały przydzielone
do dwóch grup, z których do rozgrywek półfinałowych awansowały
po dwie drużyny. Mecze finałowe
przyniosły wszystkim uczestnikom
wiele emocji, a sędziowie – Piotr
Nasiadek i Dominik Makowski – z
dużym skupieniem obserwowali gry
zawodniczek i zawodników, aby jedynym parametrem zwycięstwa była
wyłącznie gra koszykarska, zgodna
z obowiązującymi przepisami. Sę-

dziów głównych wspomagali sędziowie stolikowi – uczennice ze Szkoły
Podstawowej w Rychtalu: Amelia
Klajn (sekretarz), Aleksandra Banaszczyk (mierząca czas gry) oraz
Wiktoria Rutyna i Kinga Rychlewska (asystentki).
Łącznie w dwóch dniach rozegrano 20 meczów koszykarskich, w
których uczniowie klas IV-VI mogli
wykazać się swoimi umiejętnościami
techniczno-taktycznymi. Na zakończenie wręczono dyplomy i puchary.
W marcu odbędą się Powiatowe
Mistrzostwa Szkół w Piłce Siatkowej. Szkoła Podstawowa w Rychtalu
będzie organizatorem również tych
mistrzostw.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 5 marca 2020

Wśród utalentowanych malarzy znalazło się
kilku uczniów rychtalskiej szkoły

W sobotę, 22 lutego br., o godzinie 10.00, w Świetlicy Środowiskowej w Rychtalu spotykali się utalentowani malarze amatorzy, w tym
kilku uczniów rychtalskiej szkoły,
oraz pasjonaci malarstwa i, z pędzlami w rękach, malując piękne obrazy,
włączyli się w akcję pomocy dla Frania Marcinkowskiego z Namysłowa,
chorego na rdzeniowy zanik mięśni
(SMA).

Natomiast w niedzielę, 1 marca br., po mszy świętej, od godziny
11.45 do 15.00, odbywał się wernisaż
dla wielbicieli sztuki i nie tylko. Namalowane wcześniej obrazy zostały
wystawione na licytację. Pozyskane
środki ze sprzedaży obrazów zostaną przeznaczone na leczenie małego
Frania. Inicjatorką przedsięwzięcia
była Magdalena Tomalik.
M. Oscenda
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V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bralin

Rywalizacja we wszystkich kategoriach
wiekowych była niezwykle zacięta

Mąki oraz mieszkańców sołectwa.
Na wszystkich zawodników biorących udział w zawodach czekał napój
i ciepły posiłek oraz ciasto przygotowane przez organizatorów, a dodatkowo najmłodsi uczestnicy sportowej

Tenisowe zmagania w Mnichowicach
24 lutego br. w sali Domu Ludowego w Mnichowicach odbył się
V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Bralin. Uroczystego
otwarcia zawodów dokonali: wójt
Piotr Hołoś oraz sołtys sołectwa
Mnichowice Małgorzata Klofta, życząc wszystkim zawodnikom wspaniałej sportowej rywalizacji i powodzenia w rozgrywkach turniejowych.

Do niedzielnej rywalizacji przystąpiło 35 uczestników. Walka we
wszystkich 4 kategoriach wiekowych
była niezwykle zacięta, a wyniki decydujących spotkań okazały się naprawdę zaskakujące. Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Bralin został rozegrany po raz piąty
– z roku na rok liczba uczestników
rośnie, a same zmagania stały się

WYNIKI
TURNIEJU

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców

Sukcesy bralińskich koszykarzy

21 lutego br. w sali gimnastycznej
w Mroczeniu odbył się turniej koszykówki chłopców z rocznika 20032005. Na mistrzostwach powiatu
stawiło się 6 drużyn. Ekipa ze Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja KoperniZawodniczki z bralińskiej szkoły
zostały wicemistrzyniami powiatu

ka w Bralinie, po dwóch przegranych
i dwóch wygranych meczach, uplasowała się na trzecim miejscu. Szkołę
reprezentowali: Mateusz Antczak,
Kacper Jędrzejak, Jakob Drewczyński, Jakub Przewdzięk, Kamil

Turniej tenisa przyniósł wszystkim jego
uczestnikom wiele pozytywnych emocji

stałym punktem kalendarza imprez
organizowanych na terenie gminy
Bralin.
Fundatorem pucharów i dyplomów była Gmina Bralin, a świetna
organizacja zawodów to zasługa sołtys M. Klofty wraz z Radą Sołecką,
prezesa OSP Mnichowice Karola

Młodzież:
1. Antoni Zmyślony
2. Tomasz Wodziak
3. Tomasz Iwan
Kobiety:
1. Daria Markiewicz
2. Aleksandra Gogół
3. Iwona Iwan
Kategoria wiekowa 17-35 lat:
1. Miłosz Sułkowski
2. Dawid Kłoś
3. Karol Młot
Kategoria wiekowa
powyżej 35 lat:
1. Leszek Sawicki
2. Jarosław Młot
3. Artur Jędrzejak

Zwycięzcy turnieju otrzymali
dyplomy i puchary

rywalizacji otrzymali drobny słodki
upominek.
Organizatorzy wraz z wójtem
gminy jednoznacznie potwierdzili kolejną, 6. edycję tych zmagań w
2021 r. 			
KW

Karwacki, Gracjan Burlikowski i
Jakub Kozioł.
W następnym tygodniu w turnieju koszykówki wystartowały
roczniki 2007 i młodsi. 25 lutego br.
– chłopcy, a 26 lutego br. – dziewczęta. Tym razem mistrzostwa odbyły
się w hali sportowej w Rychtalu.
Chłopcy w składzie: Igor Lemiech,
Jakub Szczepański, Antoni Zmyślony, Bartosz Koryciak, Tomasz
Hoja, Michał Jański, Bruno Gaweł,
Kacper Piotrowiak, Filip Zjawiony, Bartłomiej Wojcieszak, Patryk
Drewczyński, Patryk Kujawa, Hubert Kozica i Rafał Noculak zajęli
czwarte miejsce. Natomiast dziewczyny w składzie: Aleksandra Piotrowiak, Liwia Klaczyńska, Emilia
Witak, Martyna Blabuś, Amelia
Rybczyńska, Zuzanna Łukianowska, Wiktoria Garczarek, Hanna
Gnitecka, Maja Chmielewska, Patrycja Stężalska i Agata Chałupka
zostały wicemistrzyniami powiatu.
Wiesław Klaczyński

W gminie Bralin odbywały się zebrania sprawozdawcze
Ochotniczych Straży Pożarnych

Druhowie z OSP Tabor Wielki
podsumowali rok
15 lutego br. odbyło się zebranie
sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Taborze Wielkim. W
trakcie złożono sprawozdanie z działalności jednostki, a także z realizacji
dochodów i wydatków w 2019 r. oraz
z działalności organizacyjno-pożarniczej. Przedstawili je: prezes Jan
Trojak i naczelnik Mateusz Jasiak.
Z kolei druhna Małgorzata Cecota
zapoznała zebranych ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.

oraz prezes OSP Gola Daniel Kłodnicki.
W trakcie zebrania goście serdecznie gratulowali otrzymania absolutorium oraz dziękowali za dotychczasową działalność i życzyli realizacji
kolejnych planów i zamierzeń.
Również na pozostałych zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie gminy Bralin,
które odbywały się od stycznia do
początku marca br., strażacy rozmaW trakcie zebrania złożono sprawozdania
z działalności jednostki w 2019 r.

Podczas zebrania jednogłośnie
udzielono absolutorium Zarządowi. Przedstawiono również plany na
2020 r., które spotkały się z akceptacją wszystkich członków.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś, prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Bralinie i członek Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP w Poznaniu Marek Fras,
starosta kępiński Robert Kieruzal

wiali m.in. o imprezach planowanych
przez brać strażacką na 2020 r. Do
głównych uroczystości należeć będą:
75-lecie OSP Chojęcin, połączone
z Dniem Strażaka – 2 maja 2020 r.,
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Bralinie – 14 czerwca 2020 r.
oraz uroczystość nadania sztandaru
OSP Czermin – 5 września 2020 r.
Rok 2020 zapowiada się jako kolejny intensywny rok w działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Sławomir Bąk
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Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dzień Kobiet w Aniołce Pierwszej

Aniołkowianki świętowały
25 lutego 2020 roku w Domu
Ludowym w Aniołce Pierwszej miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich
zorganizowało spotkanie z okazji
zbliżającego się Dnia Kobiet. Zgro-

madzonych powitała przewodnicząca
KGW Karolina Więcek. Życzenia
dla pań wraz ze słodkim upominkiem
przekazał Grzegorz Hadzik, wójt
gminy Trzcinica.

Niespodziankę, dla uczestniczek
spotkania przygotowali także panowie, którzy każdej pani wręczyli
kwiat.
Oprac. m

Koło Gospodyń Wiejskich w Smardzach już po „Dniu Kobiet”

Dzień Kobiet w Smardzach

23 lutego 2020 roku, w Domu
Ludowym w Smardzach miejscowe
Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało spotkanie z okazji zbliżają-

cego się Dnia Kobiet. Zgromadzonych powitała przewodnicząca KGW
Maria Olejniczak. Życzenia dla pań
wraz ze słodkim upominkiem prze-

23 lutego 2020 roku, w sali Domu Ludowego w Pomianach
odbyły się XLIII Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W turnieju udział wzięło 16
uczniów szkół podstawowych z Zespołu Szkół w Laskach i Zespołu
Szkół w Trzcinicy oraz 2 uczniów ze
szkół ponadpodstawowych.
Prezes Zarządu Gminnego Druh
Krzysztof Waloszczyk powitał
wójta Gminy Trzcinica Grzegorza
Hadzika, Zarząd Gminny, Komisję
Turnieju, zawodników i opiekunów.
Komisja pracowała w składzie: przewodniczący druh Krzysztof Waloszczyk, sekretarz druhna Donata
Gawlik, członkowie - Kazimierz
Bednarek, Jerzy Kwaśniak, Tomasz Kulak, Jerzy Ilski, Mariusz
Dybul oraz przewodniczący Rady
Gminy Zdzisław Mikołajczyk.
Uczestnicy wykazali się dobrą znajomością zagadnień z zakresu pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej,
a turniej stał na wysokim poziomie.
Za organizacje pożarniczego Turnieju odpowiedzialna była Anna Parzonka, pracownik Urzędu Gminy w
Trzcinicy.
Dwóch najlepszych zawodników
z każdej kategorii będzie reprezentować gminę Trzcinica na etapie powiatowym, który odbędzie się 4 kwietnia
2020 r. w Rychtalu.

Zwycięzcy otrzymali nagrody
ufundowane przez Gminę Trzcinica, a wszyscy uczestnicy dyplomy
i drobne upominki. Najmłodszy
uczestnik turnieju Kacper Stężała uhonorowany został pamiątkową
maskotką w stroju strażackim. Na
zakończenie wójt G. Hadzik podziękował wszystkim uczestnikom i
opiekunom, Zarządowi Gminnemu
OSP, Komisji Konkursowej za udział
i przygotowanie. Słowa wdzięczności
skierował także do OSP i KGW w Pomianach, za pomoc i zaangażowanie
w przygotowanie turnieju, którego w
tym roku byli organizatorami.
Oprac. m

Wyniki turnieju
Szkoła podstawowa klasy I-VI:
I miejsce – Lena Nawrot
II miejsce – Piotr Tyra
III miejsce – Patryk Bakalarz
Szkoła podstawowa klasy VII-VIII
I miejsce – Marlena Kałus
II miejsce – Julita Grzesińska
III miejsce – Olga Muszalska
Szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – Andżelika Zimoch
II miejsce – Weronika Czaja

kazał Grzegorz Hadzik, wójt gminy
Trzcinica oraz Renata Ciemny, Sekretarz Gminy Trzcinica.
Oprac. m

Program „Czyste powietrze” działa już w gminie Trzcinica

Złożono już 17 wniosków

8 lipca 2019 roku wójt gminy
Trzcinica zawarł porozumienie z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu w celu realizacji Programu
Priorytetowego „Czyste powietrze”.
Celem programu jest poprawa
efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i
innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się
na wymianie starych pieców
i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków
jednorodzinnych celem efektywnego zarządzania energią.
Adresatami programu są
osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami
domów jednorodzinnych oraz osoby
fizyczne, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
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Warunkiem obligatoryjnym dla
skorzystania z programu priorytetowego „Czyste powietrze” jest wymiana lub posiadanie źródła ciepła
spełniającego wymagania programu,
to jest źródło ciepła piątek klasy z
certyfikatem EcoDesign.

py ciepła, wentylacji mechanicznej
wraz z odzyskiem ciepła lub kolektorów słonecznych. Ponadto można
skorzystać z pożyczki na montaż
ogniw fotowoltaicznych.- Zachęcam
mieszkańców gminy Trzcinica do
korzystania z programu „Czyste powietrze”. Daje on możliwości
pozyskania środków na nowoczesne, ekologiczne źródła
ciepła i energii elektrycznej.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że pracownicy
Urzędu Gminy służą pomocą
przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji – mówił
Grzegorz Hadzik, wójt Gminy Trzcinica.
Z dotacji rządowej można
Minimalny koszt kwaliwymienić m.in. kotły grzewcze
fikowany przedsięwzięcia to
7 000 złotych, natomiast makW ramach programu można sko- symalny możliwy koszt, od którego
rzystać z dotacji/pożyczki na wymia- liczona jest dotacja to 53 000 złotych.
Od dnia podpisania porozumienę źródła ciepła, wraz z przyłączami,
docieplanie przegród zewnętrznych nia z terenu gminy Trzcinica złożono
i wewnętrznych, wymianę stolarki już 17 wniosków.
okiennej i drzwiowej, montaż pomOprac. m
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Laureaci konkursu z jury
oraz władzami gminy

- Komunikat -

Wójt Gminy Trzcinica
informuje, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65),
że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży i wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę.
Miejsce wywieszenia
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy,
– tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy,
– strona internetowa http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica,
ul. Jana Pawła II 47, tel. 62 78 15 010.

Region

gmina
Wręczono nagrody dla najlepszych czytelników w gminie
Perzów

GONIEC PERZOWSKI
marzec 2020, nr 9 (914)

„Czytelnik Roku 2019”

Występ VIP-ów na perzowskiej scenie w spektaklu „Hity niby elity”

„Hity niby elity”
29 lutego 2020 roku na scenie
gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie ponownie zagościły „Hity niby
elity”. Spektakl przygotowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
(MGOK) w Międzyborzu tym razem w zabawny sposób przedstawił
„Szkolny świat”. Artyści przybyli do
Perzowa na zaproszenie wójt gminy
Perzów Danuty Froń, która sama
wystąpiła na scenie, i zafundowali
publiczności sporą dawkę humoru.
Za zaangażowanie na scenie perzowska publiczność nagrodziła ich owacjami na stojąco.

Swój talent aktorski i muzyczny
ukazali: Robert Kieruzal –starosta
powiatu kępińskiego, Danuta Froń
– wójt gminy Perzów, Waldemar
Grzędziak – dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Oleśnicy, Jolanta
Wojtaszek – prezes ZM-G OSP w
Międzyborzu, Justyna Koziarska –
dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Międzybórz, Małgorzata
Janicka –dyrektor Przedszkola bajka
w Międzyborzu, Monika Ostrowska, Aneta Król i Kinga Barczak
– przedstawicielki zarządu Związku nauczycielstwa Polskiego, Kuba

Urzędnicy samorzdowi
w teatralnej roli

Zapolny – instruktor, Krzysztof
Kraska – wiceburmistrz gminy Międzybórz, Robert Fryt -wójt gminy
Dziadowa Kłoda, Anna Michalczak
–radca prawny, Dariusz Maniak
-burmistrz gminy Syców, Jolanta
Michałek – dyrektor ZSP im. Orła
Białego, Jarosław Głowacki – burmistrz gminy Międzybórz, Małgorzata Michałowska – skarbnik
gminy Międzybórz, Piotr Prędki
-kierownik działu inwestycji w gminie Perzów, Irena Małecka –wicewójt gminy Dziadowa Kłoda, Paweł
Czuliński – burmistrz gminy Twardogóra, Anna Respondek – pedagog
i instruktor tańca M-GOK, Irena
Pudłowska – pedagog i instruktor
wokalny, Katarzyna Drabczyńska
– dyrektor M-GOK.
Nad techniką sceniczną czuwał
Seweryn Fryt przy wsparciu „Zimnych Frytek” i MGOK oraz merytorycznym „Chwalisz Audio”. Scenografia i rekwizyty: GOK Perzów,
Romana Wierzbińska, Krzysztof
Michałowski i inni.
Gminny Ośrodek Kultury w
Perzowie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację
wydarzenia w Perzowie. Oprac. m

Najstarsza mieszkanka gminy Perzów
skończyła 99 lat

Najgorliwsi czytelnicy w gminie Perzów
wraz z bibliotekarkami i urzędnikami gminnymi

7 lutego odbyło się uroczyste lat. Wszystkim nagrodzonym gorąco
wręczenie nagród czytelnikom, któ- gratulujemy i zachęcamy do czytania
rzy w 2019 roku systematycznie i w tym roku.
Oprac. m
przychodzili do biblioteki i wypoLista nagrodzonych:
życzyli dużą ilość książek. Plebiscyt
Adrianna Sobczyk: 347 książek,
jest organizowany przez Bibliotekę
Gabriela Sobczyk: 123 książki,
Publiczną w Perzowie od kilku lat.
Celina Luźniak: 106 książek,
Jego głównym zadaniem jest proGrażyna Ząbkiewicz: 101 książek,
mocja czytelnictwa, utrwalanie naAdriana Konieczna: 97 książek,
wyku czytania już od najmłodszych
Maria Kurzeja: 91 książek.

27 i 28 lutego 2020 r. w sali gimnastycznej w Perzowie
odbyły się finały powiatu kępińskiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach „Igrzysk Młodzieży
Szkolnej” SZS Wielkopolska

W duchu sportowego fair-play
Do rywalizacji przystąpiły drużyny, które dwa tygodnie wcześniej pomyślnie przebrnęły turnieje
półfinałowe. Wójt Gminy Perzów
Danuta Froń dokonała uroczystego
otwarcia finałów i tym samym powitała wszystkich przybyłych zawodników oraz życzyła zdrowej rywalizacji
przebiegającej w duchu sportowego
fair-play. W zawodach wystąpiły
reprezentacje czterech najlepszych

szkół, które zostały wyłonione na
drodze eliminacji. Uczniowie rywalizowali do dwóch wygranych setów. Najlepsza drużyna w kategorii
dziewcząt i chłopców reprezentować
będzie powiat kępiński w rozgrywkach szczebla rejonowego.
Zawody przebiegły w sympatycznej atmosferze. Pamiątkowe puchary oraz dyplomy wręczyli dyrektorzy SP w Perzowie.
Oprac. m

Gratulacje
dla Jubilatki

26 lutego 2020 r. 99. urodziny obchodziła Irena
Woitun, najstarsza mieszkanka gminy Perzów. Z
tej okazji wójt Danuta Froń, sekretarz Gminy Weronika Urbańska oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Kinga Slotta złożyły dostojnej solenizantce serdeczne życzenia oraz wręczyły
kwiaty i okolicznościowy upominek. W spotkaniu
udział wzięła również najbliższa rodzina – Maria
Kubot oraz Dorota Kaczmarek – córki Jubilatki.
Uroczystość urodzinowa przebiegła w bardzo miłej
i sympatycznej atmosferze. - Gratulujemy Pani Irenie pięknego wieku, pogody ducha i życzymy dużo
sił, dalszych lat w zdrowiu z niegasnącym uśmiechem na twarzy – życzyła D. Froń.
Kinga Slotta

W czasie rywalizaji
turnieju siatkarskiego

Wyniki końcowe

Wójt złożyła życzenia
99-letniej I. Woitun

Dziewczęta,
rocznik 2005-2006:

Chłopcy,
rocznik 2005-2006:

1. miejsce - SP Hanulin
2. miejsce - SP Mikorzyn
3. Miejsce - SP Mroczeń
4. Miejsce - SP Perzów

1. miejsce - SP 3 Kępno
2. miejsce - SP Trzcinica
3. miejsce - SP Perzów
4. miejsce - SP Bralin
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Drobne

ogłoszenia

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną w Domasłowie. Tel. 607 313 042.
(TK 42/02/20)
Sprzedam 1,5 ha łąki. Tabor Wielki - Bralin.
Tel. 663 133 150.
(TK 42/02/20)
Sprzedam mieszkanie 90 m 2 (okolice
Kępna) + piwnica, strych (do cześciowego
remontu). Tel. 609 940 354.
(TK 40/02/20)
Sprzedam działki – Tabor Wielki.
Tel. 692 954 115.
(TK 34/02/20)

Sprzedam działkę rolną na Lipce k. Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2.
Wszystkie media. Można wybudować 30-45
mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2
każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków

w 100. rocznicę powstania
polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. majora Henryka Sucharskiego w Kępnie
Tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr I im. majora Henryka Sucharskiego są zjazdy poszczególnych roczników absolwentów. W roku 2020 przypada
wyjątkowa 100. rocznica istnienia naszej szkoły jako placówki polskiej. Ten zaszczytny jubileusz skłania do wspomnień, napawa dumą i radością dyrekcję,
społeczność szkolną, wszystkich absolwentów, wychowanków, sympatyków i
przyjaciół najstarszej w powiecie kępińskim szkoły ponadgimnazjalnej.
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że VII Zjazd Absolwentów i
Wychowanków odbędzie się w 100. rocznicę powstania polskiego Gimnazjum
i Liceum w Kępnie w dn. 30-31 maja 2020 r. Spotkajmy się w naszej szkole!
Zapraszamy serdecznie!
Wpisowe uczestnictwa: 160,00 zł (osoba towarzysząca 100,00 zł)
Wpłata na konto: Komitet Organizacyjny Zjazdu
– 51 8413 0000 0022 7902 5000 0001
(przy wpłatach prosimy wpisywać imię i nazwisko, rok matury).

Komitet Organizacyjny

Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2 linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla, przy 2 drogach
asfaltowych. Wszystkie media. Pozwolenie
na budowę na 20 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

oraz innych krajów dotkniętych epidemią
spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2
W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei
Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na
stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl)
wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności
i problemów z oddychaniem.
Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie,
telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub
zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl
Główny Inspektor Sanitarny
Warszawa, 25.02.2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie

tel. w dni robocze do godz. 15:00 - 62 78 295 11, pozostałe - 693 023 240.

Gabinet chirurgiczny

Wojciech Żółtaszek
Wtorki od 16:00 / tel. 508 139 409.

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.
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Do wynajęcia kawalerka. Tel. 602 516 477.
(TK 47/03/20)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od Rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncepcja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Skutecznie pomagam w nauce czytania, doskonaleniu tempa i umiejętności matematycznych dzieciom 0-III. Tel. 603 904 702.
(TK 39/02/20)
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 5/01/20)
Posadzki. Tel. 880 247 805.
(TK 33/02/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

US£UGI
Usługi hydrauliczne.
Tel. 505 602 594.
(TK 46/03/20)
Biuro Rachunkowe Sobczyk podejmie
współpracę. Tel. 500 137 503.
(TK 42/02/20)
Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
koszenie kosą spalinową. Posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 36/02/20)
Usługi wewnątrz mieszkań, podwieszanie
sufitów regipsowych, gładzie, szpachlowanie, wstawianie futryn, układanie paneli
podłogowych, zakładanie płytek.
Tel. 574 663 825.
(TK 30/02/20)

rolnicze
Sprzedam pszenicę - 1 tonę.
Tel. 609 937 850 (dzwonić po 18:00).
(TK 45/02/20)
Sprzedam ziemniaki odpadowe, czyste.
Tel. 609 467 288.
(TK 41/02/20)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
sprzedam

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kościuszki 14 na działalność lub mieszkanie.
Możliwość wynajęcia drugiego lokalu.
Tel. 604 755 529.
(TK 35/02/20)
Do wynajęcia pokoje dla pracowników z
Ukrainy z dostępem do kuchni, łazienek wysoki standard. Tel. 605 449 658.
(TK 24/01/20)

INFORMACJA DLA OSÓB
POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH
WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

Do wynajęcia pokoje w Kępnie dla pracowników z Ukrainy. Tel. 889 143 311.
(TK 37/02/20)

Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 20/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

Sprzedam drewno opałowe, rozpałkowe.
Tel. 667 189 826.
(TK 43/02/20)
Sprzedam łóżka piętrowe. Tel. 889 143 311.
(TK 38/02/20)
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)

Twój e-PIT za 2019 już dostępny
-

15 lutego ruszyła akcja rozliczeniowa PIT, która potrwa do 30 kwietnia 2020 r.
Od soboty poprzez usługę Twój e-PIT wpłynęło już ponad 350 tys. deklaracji
z całej Polski.
Sami Wielkopolanie wysłali już 33 tys. e-PIT-ów – to 9,5% wszystkich
złożonych do tej pory zeznań.

Usługa Twój e-PIT, podobnie jak w ubiegłym roku, cieszy się sporą popularnością. Już pierwszego dnia
wysłano za jej pomocą 100 tys. zeznań, a w ciągu pierwszych 3 dni zanotowano ponad 1,3 mln logowań do
systemu. W tej chwili deklaracji jest już ponad 350 tys., a ich liczba stale rośnie.
Wśród wszystkich województw Wielkopolska
plasuje się w czołówce pod względem złożonych do tej pory zeznań, ustępując jedynie
województwom: mazowieckiemu i śląskiemu.
Wielkopolanie z roku na rok coraz chętniej decydują się na elektroniczne rozliczenie z fiskusem. Rok temu wysłali w ten sposób ponad 1,5
mln zeznań. W tym roku tylko w ciągu pierwszych 3 dni okresu rozliczeń PIT system przyjął
aż 33 tys. deklaracji w usłudze Twój e-PIT. To
9,5% wszystkich e-PITów złożonych od soboty
w całej Polsce.
Rozliczenie w usłudze Twój e-PIT jest proste,
szybkie i dostępne w każdym miejscu i czasie.
Narzędzie to jest systematycznie udoskonalane
i rozwijane.
W tym roku usługa Twój e-PIT oferuje wiele nowości. To między innymi:
- dwa nowe formularze (PIT-28 i PIT-36) dostępne w usłudze,
- jeszcze łatwiejsze rozliczanie ulgi na dzieci,
- uwzględnienie w usłudze zwolnienia z PIT dla osób młodych do 26 r. życia,
- informacja o stanie zwrotu nadpłaty,
- pełny dostęp m.in. do poprzednich zeznań PIT,
- wskazanie numeru mikrorachunku podatkowego tym, którzy w PIT będą mieć kwotę do zapłaty.
Twój e-PIT dostępny jest wyłącznie na podatki.gov.pl.
Pytania dotyczące usługi Twój e-PIT należy wysyłać na adres e-mail: info.epit@mf.gov.pl.
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Ogłoszenia

prośba
o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU
DOMU DLA RODZINY
SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć
akcję, znajdą informację,
wpisując link:
www.pomagam.pl/basia3

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

reklamy
Szkoła Podstawowa w Świbie
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Świbie
zapraszają drużyny ze szkół podstawowych do udziału

w I Międzyszkolnych Zawodach

STAROSTA KĘPIŃSKI

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

w Udzielaniu Pierwszej Pomocy
14.05.2020 r.

nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w Mieście Kępnie - oznaczonych geodezyjnie jako obręb 0001,
arkusz mapy 7, działki nr: 676/15, 677/23 i 691/14 o łącznej powierzchni
0,0163 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00062327/2.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiadujących,
nr działek: 691/13, 676/4, 676/10, 676/16, 691/15, 677/24, 677/18 położonych w Mieście Kępnie.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępno zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kępnie nr
XLII/249/2013 z dnia 18.09.2013 r., działki nr: 677/23, 691/14 znajdują
się w terenach oznaczonych jednostką bilansową AA1UOT – tereny zabudowy usług obsługi transportu, 676/15 – AA11ZI - tereny zieleni
izolacyjnej.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno oraz na
stronie Wojewody Wielkopolskiego w dniach od 14 stycznia 2020 r. do dnia
05 lutego 2020 r.. Informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie
lokalnej i na stronie internetowej starostwa.
Przetarg odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2020 roku o godz. 12:00
w sali nr 206 Starostwa Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5.
Cena wywoławcza – 40.000,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Szczegóły pod nr tel. 509 244 997, 501 508 770.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dowody
potwierdzające spełnienie w/w warunki w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Ponadto oprócz spełnienia w/w wymogów, warunkiem uczestnictwa jest wpłata wadium w wysokości 4.000,00 złotych,
które należy dokonać najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2020 roku - na konto
Starostwo Powiatowe w Kępnie
PKO BP SA
24 1020 2212 0000 5702 0372 5900
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.: 400,00 zł.

TEL. 723 882 777

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

tel.:

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Uwaga!

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

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
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Recenzje

reklAMY
SPRZEDAM DZIAŁKI INWESTYCYJNE
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny
z bali drewnianych. Pow. 1 ha. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie media.
Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można przekształcić
pod przemysłówkę. Hala, produkcja, magazyny, handel
lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie, 2. linia zabudowy.
Wszystkie media. Bardzo dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od rynku
przy głównej ulicy, o pow. 1000 m2. Dół pod lokale,
góra pod mieszkania lub inna koncpecja nowego właściciela działki.
Działka komercyjna, wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla,
przy 2 drogach asfaltowych. Wszystkie media.
Pozwolenie na budowę na 20 mieszkań. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu.
Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z prądem jest na działce,
przepiękne miejsce przy lesie, na wzgórzu.
Do sklepu spożywczego bliski dojazd.
Kontakt: 792 435 339.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Liliana Fabisińska - „Obok niej”
Kinga jest świetną matką, doskonałą żoną, (prawie) perfekcyjną panią domu i pracownikiem miesiąca.
Wszystko zmienia się w chwili, kiedy jedzie na 20-lecie swojej studniówki i nawiązuje romans z dawnym
kolegą ze szkoły. Sekretne spotkania szybko przestają im wystarczać. Kochanek namawia, by odeszła od
męża i zaczęła z nim nowe życie. Kinga się zgadza... i wtedy wszystko nagle się komplikuje. Życie kobiety,
zamiast w romantyczną bajkę, zamienia się w koszmar. Zdruzgotana Kinga na oślep szuka wyjaśnienia.
Trafia na informacje, które mrożą jej krew w żyłach. Zaczyna rozumieć, że sprowadziła śmiertelne niebezpieczeństwo na siebie i na tych, których kocha. Może zrobić tylko jedno. To, czego nie chce najbardziej na
świecie. Nie ma jednak wyboru – bo utrata miłości, pieniędzy, pracy, a nawet więzienna cela, wydają się
niską ceną w walce, którą przyjdzie jej stoczyć.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Elena Ferrante - „Obsesyjna miłość”
Historia opowiada o relacjach Amalii i Delii, matki i córki, którym autorka przygląda się bezlitosnym,
choć pełnym pasji wzrokiem. „Moja matka utonęła w moje urodziny, nocą 23 maja, w morzu przy miejscowości zwanej Spaccavento…” Tak zaczyna się powieść. Co spotkało Amalię? Kto był z
nią tamtej nocy, gdy zginęła? Czy Amalia naprawdę była tak tajemniczą i niezaspokojoną
kobietą, jak wyobrażała sobie jej córka? Delia próbuje to odkryć, a jej śledztwo rozgrywa się
w mrocznej scenerii Neapolu, w którym historia codziennych rodzinnych dramatów przemienia się w zapierający dech w piersiach thriller.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Andrzej Strumiłło - „Powidoki. Wiersze i zapiski
z lat 1947-2019”
Andrzej Strumiłło (ur. w 1927 w Wilnie) sobie tylko wiadomym sposobem łączy rozliczne talenty jest równocześnie rzeźbiarzem, grafikiem, malarzem, rysownikiem, fotografem, ilustratorem, poetą, diarystą, edytorem, scenografem, wystawiennikiem, kolekcjonerem dzieł sztuki, podróżnikiem, hodowcą koni
arabskich, profesorem wykładającym na uczelniach artystycznych, animatorem wydarzeń kulturalnych. Po
wojnie repatriował się z Nowogródczyzny do Lublina. Studiował w PWSSP w Łodzi u Władysława Strzemińskiego i w krakowskiej ASP, razem z Tadeuszem Wróblewskim, Andrzejem Wajdą i Janem Tarasinem.
Zwiedził wiele egzotycznych krajów, widział wojnę w Wietnamie, przeszedł z plecakiem i bronią tysiąc kilometrów syberyjskiej tajgi, poznał Tajlandię, Chiny, Japonię, Mongolię, Indie, Nepal, przemierzył Himalaje, Ałtaj, Kraj Chabarowski, Kaukaz, pustynię Gobi. Obok rysunków, grafik i fotografii powstawały wtedy
także wiersze, utrwalające momenty olśnień, przemyśleń inspirowanych przez myśl Wschodu, tradycje taoistyczne i buddyjskie. W latach 1982-1984 kierował pracownią graficzną w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Po powrocie do Polski wyremontował w Maćkowej Rudzie na Suwalszczyźnie modrzewiowy dom, założył
arboretum, uprawia ogród i sad, hoduje przepiękne konie arabskie. Jako edytor ma w swym dorobku blisko
200 wydawnictw, książek i albumów, w tym imponującą Księgę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wydał
także kilka bogato ilustrowanych tomów swoich wierszy – jego „Powidoki” i zapiski to przejmujące ślady
poszukiwań filozoficznych i religijnych, medytacje nad przemijaniem, bólem istnienia, teksty wyrastające z
głębokiego przeżycia Psalmów, Apokalipsy, św. Augustyna, Paracelsusa, mistyków Wschodu. Wybór z 72
lat prezentuje to, co w poezji Andrzeja Strumiłły najlepsze.

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Kępno i okolice
-

zastrzyki, kroplówki, opatrunki,
cewnikowanie,
toaleta i pielęgnacja pacjenta,
pobieranie krwi,
oraz inne zabiegi specjalistyczne.

Krzy¿ówka nr 10
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 11 marca 2020 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Powergraph”, „Oficynka”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece”, „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Liliana Fabisińska - „Obok niej”,
2. Elena Ferrante - „Obsesyjna miłość”,
3. Andrzej Strumiłło - „Powidoki...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 9 nagrody otrzymuj¹:

Tomasz Hojka (Lipie),
Anna Jarczak (Bralin).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Odnajdziesz rozwiązanie problemu, jaki cię ostatnio
niepokoił. Uznasz, że wiesz, co masz robić i pozbędziesz się wewnętrznego niepokoju. Jeśli chcesz
nawiązać kontakt z kimś, kto obdarzony jest władzą
i autorytetem, nadarzy się ku temu dobra okazja.

Byk 21 IV – 21 V
Będziesz chciał udowadniać swoje racje i przekonywać do swoich pomysłów. Cudze zdanie nie
będzie się dla ciebie specjalnie liczyć. Karta wróży
spór lub konflikt z osobą, która zapragnie zrobić ci
na przekór.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Różne plotki i pogłoski mogą cię zdenerwować, a
nawet skłonić do zbyt pospiesznych decyzji. Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń i propozycji. Jeśli nie będziesz denerwował się
z byle powodu, możesz odnieść sukces!

Rak 23 VI – 22 VII
Uda ci się załatwić urzędową sprawę pewna ważna
osoba wreszcie przyzna ci rację. Karta wróży możliwość wygranej lub dyskusję, która rozstrzygnie
twoje wątpliwości. Bądź szczery, a w razie potrzeby
szybko napraw swoje błędy.

Lew 23 VII – 22 VIII
W pracy czeka cię nowy, ambitny projekt. W szkole
lub na studiach otrzymasz zadanie, z którego będziesz się musiał wywiązać. Okaże się, że masz
zdolności lub wiedzę, jakich brakuje innym osobom
w twoim otoczeniu.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dojdziesz do wniosku, że nie możesz dłużej zwlekać i oglądać się na decyzje innych ludzi. W pracy
będziesz rywalizował i ścigał się z groźną konkurencją, w szkole zawalczysz o najlepsze oceny.
Szczęście ci sprzyja, a przyjaciele dodadzą ci
odwagi.

Skorpion 24 X – 21 XI
Porozmawiaj z przyjacielem, a wspólnie wpadniecie na doskonałe pomysły. Karta wróży możliwość
pogodzenia się z osobą, która była na ciebie obrażona. Bądź szczery i wyrozumiały, a spotkasz się z
wielką życzliwością i wsparciem.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Miej oczy szeroko otwarte: przed tobą udane spotkanie lub szalona i namiętna randka. Samotni mają
szansę nawiązać związek, który wyda im się spełnieniem marzeń. Szczęście sprzyja ci nie tylko w
miłości.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Ktoś szykuje podstęp lub intrygę, która jest w ciebie wymierzona. Trzymaj w ukryciu swoje najgłębsze sekrety i ważne plany finansowe. Nie ufaj teraz
ludziom, którzy w przeszłości cię zawiedli. Bądź
ostrożny, pilnuj swoich pieniędzy.

Wodnik 20 I – 18 II
Twoja sytuacja nie jest pewna, coś musi się skończyć, żeby nowa droga mogła się rozpocząć. Nie
uratujesz tego, co się wali i kończy. Nie bój się nowych rozwiązań czy znajomości.

Ryby 19 II – 20 III
Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są przyczyny
konfliktu lub niezrozumienia z bliskim otoczeniem.
W ten sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości. Nawet jeśli jesteś zawiedziony w miłości, nie ma
tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

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.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Wrocławska 64 w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54.

RE
I OG£OSZENIA D
PRZYJMUJEMY CODZ
(
W GODZ. 9.0

(62) 78 292
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Waga 23 IX – 23 X

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX
Pochłoną cię obowiązki i plany nowych interesów.
Będziesz liczyć, dyskutować i zastanawiać się jak
zdobyć więcej pieniędzy. Chętnie wybierzesz się
do banku, zajmiesz omawianiem oprocentowania
swojego konta i lokat.

Apteka „Nowa” - 5.03.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 6.03.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 7.03.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 8.03.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 9.03.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 10.03.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 11.03.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego

WWW.AURAMEBLE.PL

zatrudni:
- Kierownika produkcji
- Księgową
- Pracowników ds. sprzedaży internetowej na rynek polski
- Krawcowe
- Kierowców kat. „B”
- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy (montażu i piankowania stelaży tapicerskich)
- Informatyka - programistę
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn i kobiety do przyuczenia.

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
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Tylko cud może uratować Polonię,
kępiński klub bliski upadku
Kępiński Klub Sportowy Polonia jest na skraju upadku. Klub nie otrzymał dotacji z miasta na 2020 rok. Decyzja władz
miasta to pokłosie niewłaściwego zarządzania przez włodarzy klubu na płaszczyźnie finansowej. Biało-niebiescy w
sobotę mają zacząć piłkarską wiosnę od pucharowego meczu z Victorią Ostrzeszów, ale przy Alejach Marcinkowskiego
nie ma na nic pieniędzy. Zawodnicy oraz trenerzy wystosowali dramatyczny apel, który wysłali do kępińskiego sportu.
„Tygodnikowi Kępińskiemu” też bliski jest los kępińskiej Polonii, dlatego również publikujemy ten apel.
Do kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze trochę czasu, jednak dla części zespołów z naszego województwa ta
piłkarska rozpoczęła się w miniony weekend. W sobotę zainaugurowano bowiem wiosenną część batalii o Totolotek
Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim

24. kolejka | wiosna 2020
Legia Warszawa – Cracovia .....................– 2:1
Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin . ............– 3:1
Arka Gdynia – ŁKS Łódź . ........................– 1:1
Raków Częstochowa – Piast Gliwice . ........– 2:0
Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław . .............– 3:1
Korona Kielce – Lechia Gdańsk . ..............– 1:2
Jagiellonia – Lech Poznań .......................– 1:1
Wisła Kraków – Wisła Płock .....................– 2:2
1. KP Legia Warszawa
24 48 51:24
2. MKS Cracovia SSA
24 42 33:20
3. MKS Pogoń Szczecin
24 40 26:21
4. WKS Śląsk Wrocław
24 39 32:27
5. KKS Lech Poznań
24 38 40:23
6. KS Lechia Gdańsk
24 37 28:27
7. GKS Piast Gliwice
24 37 25:24
8. Wisła Płock SA
24 33 30:38
9. KGHM Zagłębie Lubin
24 32 35:33
10. RKS Raków Częstochowa 24 32 30:37
11. Jagiellonia Białystok
24 31 32:34
12. KS Górnik Zabrze
24 30 30:30
13. Wisła Kraków SA
24 27 30:37
14. MZKS Arka Gdynia
24 25 21:34
15. MKS Korona Kielce
24 23 13:28
16. ŁKS Łódź
24 17 22:41

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Esbjerg fB)
Superligaen

23. kolejka | wiosna 2020
Esbjerg fB – FC Nordsjaelland – 1:2 (1:2)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
PKO Ekstraklasa

24. kolejka | wiosna 2020
Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin – 3:1 (2:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (kontuzja)
Patryk Tuszyński
(Piast Gliwice)
PKO Ekstraklasy

24. kolejka | wiosna 2020
Raków Częstochowa – Piast Gliwice – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: 1-58 minuta
Fabian Piasecki
(Zagłębie Sosnowiec)
Fortuna I Liga

Inauguracja niespodzianek,
trzecioligowcy za burtą Pucharu Polski

21. kolejka | wiosna 2020
Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec – 0:2 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (poza meczową 18-tką)

W miniony weekend rozegrano pierwszą część fazy 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim.
Ogromną niespodziankę premierowej odsłony pucharowych rozgrywek sprawili piłkarze Centry Ostrów Wielkopolski,
którzy pokonali występującego w trzeciej lidze Jarotę Jarocin 4:3. W kolejnej rundzie zagra też piątoligowy SKP Słupca, który wyrzucił za burtę pucharowych rozgrywek trzecioligowego Górnika Konin.

Miłosz Trojak
(Odra Opole)
Fortuna I Liga

W DZISIEJSZYM NUMERZE | nowe.

Marcin Kowalczyk
(GKS Tychy)
Fortuna I Liga

21. kolejka | wiosna 2020
GKS Tychy – Sandecja Nowy Sącz – 2:2 (2:1)
NA BOISKU: nie pojawił się

21. kolejka | wiosna 2020
Stomil Olsztyn – Odra Opole – 4:2 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
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Sport

piłka nożna
Piłka nożna >>> Komisja Grantowa Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej otworzyła drugi etap konkursu na
wsparcie organizowanych imprez piłkarskich. Wnioski
można składać do 15 marca

Piłka nożna >>> Dla części zespołów z naszego województwa piłkarska wiosna rozpoczęła się w miniony weekend. W sobotę zainaugurowano bowiem wiosenną część batalii
o Totolotek Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim

Drugi etap walki o granty

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczął wraz z nowym rokiem program, w ramach którego kluby mogą ubiegać się o dofinansowanie imprez sportowych. W 2020 roku odbędą się jeszcze trzy z czterech cyklów. Aplikacje o dofinansowanie działań
w drugim kwartale właśnie się rozpoczęły. Łącznie na granty dla
organizatorów przeznaczono kwotę 40 tysięcy złotych. Wnioski
w drugim cyklu konkursowym przyjmowane będą do 15 marca.

Uruchomiony wraz z początkiem roku program grantowy to odpowiedź Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej na pojawiające się liczne prośby o wsparcie przeróżnych
inicjatyw klubów. Jednocześnie, by
zasady wsparcia były jak najbardziej
przejrzyste, opracowano jednolity
formularz zgłoszeniowy. Organizatorom ma on ułatwić ubieganie się o
pomoc, a Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej pozwolić ocenić
wszystkie wnioski i wybrać te najlepsze czy też najbardziej ciekawe. Inicjatywa związku kierowana jest do
wszystkich organizatorów wydarzeń
o charakterze typowo piłkarskim w
Wielkopolsce. Mogą to być zarówno turnieje, mecze okolicznościowe
czy też obchody jubileuszowe, a nawet otwarte inicjatywy społeczne,
których głównym tematem będzie
piłka nożna. Kwota programu to
40 tysięcy złotych podzielonych na
cztery cykle konkursowe odpowiadające poszczególnym kwartałom. W
każdym z nich ubiegać się można o
dwa rodzaje wsparcia. Pierwszy, to
tak zwany duży grant, którego pula
środków finansowych będzie wynosić do 4 tysięcy złotych. Mały grant
to z kolei wsparcie poprzez zabezpieczenie obsługi sędziowskiej bądź
przekazanie pucharów, medali lub
nagród rzeczowych. W tym przypadku kwota dofinansowania wyniesie
do tysiąca złotych. Co najistotniejsze,
w każdym kwartale będzie przyznawany jeden duży grant, a liczba
małych będzie zależna od pozostałej
do wykorzystania puli finansowej.

Wnioski składane przez kluby oraz
inne podmioty oceniać będzie specjalnie powołana przez zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
Komisja Grantowa, w skład której
weszli Andrzej Juskowiak, Miłosz
Łondka, Jagoda Weiss i Maciej
Wituski. Pierwszy cykl konkursowy zakończył się 17 stycznia. Z kolei drugi etap konkursu dedykowany
jest imprezom, które odbędą się od
początku kwietnia do końca czerwca. Podobnie jak wcześniej, ubiegać
można się o duży (jeden w wysokości
4 tysięcy złotych) bądź mały grant,
którego zakres rozszerzono. Nie jest
to już konkretne wsparcie w postaci
nagród bądź obsługi sędziowskiej,
a po prostu wsparcie w kwocie do
tysiąca złotych (sześć projektów).
Duży grant z kolei dedykowany jest
imprezom co najmniej dwudniowym,
o zasięgu mimimum wojewódzkim.
Kolejną modyfikacją, jaka zaszła
we wnioskach, jest obowiązek załączenia planowanego wydatkowania
ewentualnych pozyskanych środków
z dużego grantu. Niezbędne jest także załączenie regulaminu planowanego wydarzenia. Mile widziane jest
dostarczenie wraz z formularzem
preliminarza wszystkich kosztów,
materiałów informacyjnych z poprzednich edycji czy promocyjnych
dotyczących obecnej edycji. Zaktulizowane, obowiązujące formularze
pobrać można na stronie związku.
Wnioski w drugim etapie konkursu
przyjmowane są do 15 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 marca.
BAS

wyniki i TABELE

Fortuna I Liga
21. kolejka | wiosna 2020
Warta Poznań – Radomiak Radom.......... – 3:0
Olimpia Grudziądz – Stal Mielec ..............– 0:5
Stomil Olsztyn – Odra Opole . ..................– 4:2
Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec ........– 0:2
GKS Bełchatów – GKS Jastrzębie . ............– 0:0
Termalica Nieciecza – Chojniczanka .........– 1:2
Podbeskidzie – Wigry Suwałki .................– 4:0
GKS Tychy – Sandecja Nowy Sącz ............– 2:2
Puszcza Niepołomice – Chrobry Głogów ...– 1:3
1. KS Warta Poznań
21 43 36:18
2. FKS Stal Mielec
21 41 35:18
3. Podbeskidzie Bielsko-Biała 21 40 40:21
4. RKS Radomiak 1910 Radom 21 36 30:26
5. GKS 1962 Jastrzębie
21 31 30:25
6. GKS Tychy
21 31 42:31
7. GKS Olimpia Grudziądz
21 31 34:35
8. MKS Miedź Legnica
21 31 29:28
9. Zagłębie Sosnowiec SA
21 29 30:31
10. OKS Stomil Olsztyn
21 29 20:24
11. Termalica Bruk-Bet Neciecza 21 26 29:24
12. MKS Sandecja Nowy Sącz 21 26 30:37
13. GKS Bełchatów
21 25 24:27
14. MZKS Chrobry Głogów
21 23 21:34
15. MKS Puszcza Niepołomice 21 23 16:27
16. OKS Odra Opole
21 20 18:29
17. SKS Wigry Suwałki
21 19 17:35
18. Chojniczanka 1930 Chojnice 21 19 29:40
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II

II Liga
21. kolejka | wiosna 2020
Lech II Poznań – Stal Rzeszów . ...............– 2:1
GKS Katowice – Błękitni Stargard ............– 2:2
Resovia Rzeszów – Gryf Wejherowo . .......– 6:0
Widzew Łódź – Olimpia Elbląg .................– 2:2
Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce ..............– 2:1
Górnik Polkowice – Skra Częstochowa .....– 4:1
Stal Stalowa Wola – Bytovia Bytów . ........– 0:0
Garbarnia Kraków – Legionovia ..............– 3:1
Elana Toruń – Górnik Łęczna ...................– 5:0
1. RTS Widzew Łódź
21 44 46:18
2. GKS Górnik Łęczna
21 42 29:23
3. GKS Katowice
21 41 38:21
4. CWKS Resovia Rzeszów
21 41 41:19
5. ZKS Olimpia Elbląg
21 33 30:20
6. MKS Bytovia Bytów
21 30 30:32
7. ZKS Stal Rzeszów
21 30 34:30
8. KP Błękitni Stargard
21 30 32:34
9. MKS Znicz Pruszków
21 30 31:36
10. TKP Elana Toruń
21 29 29:26
11. RKS Garbarnia Kraków
21 28 23:24
12. KS Górnik Polkowice
21 27 36:25
13. KKS Lech II Poznań
21 27 26:29
14. MKP Pogoń Siedlce
21 24 29:34
15. ZKS Stal Stalowa Wola
21 23 23:34
16. KS Skra Częstochowa
21 22 16:31
17. KS Legionovia Legionowo 21 12 17:41
18. WKS Gryf Wejherowo
21 10 14:47

Puchar pełen niespodzianek,
dwaj trzecioligowcy już za burtą
W miniony weekend rozegrano pierwszą część fazy 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski
na szczeblu wojewódzkim. Sporą niespodziankę premierowej odsłony pucharowych rozgrywek sprawili piłkarze Centry Ostrów Wielkopolski, którzy pokonali występującego w
trzeciej lidze Jarotę Jarocin 4:3. W kolejnej rundzie zagra też piątoligowy SKP Słupca,
który wyrzucił za burtę pucharowych rozgrywek trzecioligowego Górnika Konin.
Awans piątoligowych piłkarzy
SKP Słupca był największą niespodzianką pierwszej części fazy 1/16
finału Totolotek Pucharu Polski na
szczeblu wojewódzkim. Szósty zespół grupy trzeciej piątej ligi wyrzucił za burtę pucharowych rozgrywek
trzecioligowca z Konina. Górnik był
zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia, ale SKP już udowodnił
w tym sezonie, że w Pucharze Polski
grać potrafi, zwyciężając rozgrywki
strefowe. W pierwszej połowie na
boisku przeważali koninianie, brakowało im jednak skuteczności. Jedynego gola zespół Grzegorza Dziubka zdobył w 27. minucie. Faulowany
przy próbie strzału był Tomasz Kowalski, a rzut karny na bramkę zamienił Dawid Przybyszewski. Po
zmianie stron gra się wyrównała, ale
to gracze SKP coraz częściej zaczęli
dochodzić do sytuacji bramkowych.
W końcu, w 80. minucie, doprowadzili do wyrównania. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego celnie głową
uderzył Kamil Sroka. W podstawowym czasie gry padł remis 1:1,
a o awansie miały przesądzić rzuty
karne. Te znacznie lepiej wykonywali gospodarze. Z trzech jedenastek
Górnika Konin aż dwie wybronił Jan
Różański. Bramkarz SKP zatrzymał
pozostawiające wiele do życzenia
strzały Wojciecha Mazurowskiego
i Wiktora Walczaka. Jedynego gola
dla Górnika w konkursie rzutów karnych zdobył Bartosz Zakrzewski.
Słupczanie nie pomylili się ani razu,
do siatki trafiali kolejno Jacek Mikołajczyk, Dariusz Gromanowski,
Piotr Witowski i Kacper Zaparty.
Swoją przygodę z Pucharem Polski
na szczeblu wojewódzkim zakończył
jeszcze inny trzecioligowiec. Mowa
o graczach Jaroty Jarocin, którzy
przegrali w swoim pierwszym spotkaniu o stawkę w rundzie wiosennej. Podopieczni Piotra Garbarka
ulegli Centrze Ostrów Wielkopolski
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3:4. Sobotni mecz odbył się na boisku
bocznym przy ulicy Maratońskiej w
Jarocinie, ale jego formalnym gospodarzem była ostrowska Centra. I to
właśnie ostrowianie zdecydowanie
lepiej rozpoczęli ten mecz. Już w
5. minucie gola zdobył Miłosz Nowicki, który jak się okazało później
przed oddaniem strzału był na pozycji spalonej. Po straconej bramce
zespół Jaroty ruszył do odrabiania
strat. Jarociniacy przejęli inicjatywę,
kontrolowali grę i wyprowadzali coraz to groźniejsze akcje, ale to ostrowianie zadali kolejny cios. W 40.
minucie błysnął Jakub Michalski,
pokonując głową golkipera Jaroty.
Jarota przed zmianą stron zdołała
odpowiedzieć bramką kontaktową
autorstwa Krzysztofa Bartoszaka.
Pierwszy kwadrans drugiej połowy
znów należał do ostrowian, którzy
za sprawą dwóch trafień Szymona
Strączkowskiego objęli prowadzenie 4:1. Podopieczni trenera Piotra
Garbarka pokazali jednak charakter, a efektem tego były trafienia
Sebastiana Golaka i Krzysztofa
Bartoszaka. Jarota ostatecznie zakończył zmagania w Pucharze Polski
na szczeblu wojewódzkim w pierwszej rundzie. – Popełniliśmy o cztery
błędy za dużo. Mamy sporo zastrzeżeń co do naszej gry w obronie. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania.
Warto podkreślić, że był to pierwszy
mecz na boisku naturalnym. Mieliśmy więcej sytuacji niż rywale, ale
nie potrafiliśmy ich wykorzystać
– powiedział Piotr Garbarek, trener
trzecioligowca z Jarocina.
Z rozgrywkami pucharowymi pożegnali się jeszcze dwaj inni
przedstawiciele strefy kaliskiej. Spotkanie Pogoni Nowe Skalmierzyce
z Nielbą Wągrowiec zakończyło się
bezbramkowym remisem i o awansie zadecydowały rzuty karne. Ten
element piłkarskiego rzemiosła lepiej wykonywali trzecioligowcy z

Wągrowca, którzy zwyciężyli 7:6.
Także LKS Gołuchów zakończył pucharową rywalizację już w pierwszej
rundzie. Gołuchowianie przegrali na
boisku w Pleszewie z Sokołem Kleczew 0:2.			
BAS

Wyniki 1/16 finału
LKS Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 (2)
JKS Jarota Jarocin
3 (1)

Bramki: 1:0 Miłosz Nowicki - 5’, 2:0
Jakub Michalski - 40’, 2:1 Krzysztof Bartoszak - 44’, 3:1 Szymon Strączkowski
- 50’, 4:1 Szymon Strączkowski - 59’,
4:2 Sebastian Golak - 61’, 4:3 Krzysztof
Bartoszak - 81’.

LKS Gołuchów
KS Sokół Kleczew

0 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Adrian Kaliszan - 25’, 0:2
Dawid Śnieg - 49’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (1)
KS Polonia Środa Wlkp.
3 (2)

Bramki: 0:1 Kacper Robaczyński - 17’,
1:1 Paweł Wicher - 20’, 1:2 Jakub Draszczyk - 44’, 1:3 Michał Górzyński - 77’, 2:3
Rafał Majtyka - 85’ (z karnego).

KS LZS Iskra Szydłowo
MKS Olimpia Koło

5 (4)
0 (0)

Bramki: 1:0 Michał Wawszczak - 14’,
2:0 Michał Wawszczak - 31’, 3:0 Łukasz
Skwarek - 38’, 4:0 Michał Wawszczak 45’, 5:0 Adam Lebiotkowski - 90’.

SKP Słupca
KS Górnik Konin

1 (0) | 4
1 (1) | 1

Bramki: 0:1 Dawid Przybyszewski - 27’,
1:1 Kamil Sroka - 80’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 0 | 6
MKS Nielba Wągrowiec
0|7
LTP Pogoń Lwówek
0
KS Polonia 1912 Leszno
3

WALKOWER: Drużyna Pogoni Lwówek
wycofała się z rozgrywek.
Program 1/16 finału
Sobota, 7 marca 2020 roku
12:00 Polonia Kępno – Victoria Ostrzeszów
12:00
KS Opatówek – Victoria Września
12:00 Kotwica Kórnik – Tarnovia Tarnowo Pod.
13:00
Korona Piaski – Winogrady Poznań
14:00
GKS Grębanin – Unia Swarzędz
14:00
Stella Luboń – Warta Międzychód
14:00
Obra Kościan – Ostrovia Ostrów

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Polonia Kępno nie otrzymała dotacji z miasta na 2020 rok. Decyzja
władz miasta to pokłosie niewłaściwego zarządzania przez włodarzy klubu na płaszczyźnie finansowej

Kibice, Sympatycy,
Przyjaciele

Polonii Kępno

Polonia na zakręcie i blisko upadku

Przez wiele lat, my piłkarze dostarczaliśmy Wam dużo emocji, wrażeń, radości po zwycięstwach i smutku po porażkach.
Dawaliśmy wiarę, siłę, nadzieję że, Klub którego jesteście częścią będzie miał należyte miejsce.

Bardzo trudna sytuacja finansowa kępińskiej Polonii może sprawić, że niebawem jeden z najstarszych klubów
w Polsce może ogłosić upadłość. Sytuacja w klubie z Alei Marcinkowskiego jest tak trudna, że na już potrzebna
jest kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych, aby Polonia mogła wystartować w rozgrywkach czwartej ligi. Dwusekcyjny klub z Kępna znalazł się na zakręcie po tym jak miasto nie przyznało dotacji na 2020 rok. Apel o pomoc
wystosowali piłkarze i trenerzy drużyny seniorskiej, którzy cały czas starają się walczyć o to, aby utrzymać
klub przy życiu.

Dziś nadszedł czas wspólnej walki o jego przyszłość. Nie
ma sensu tracić czasu na szukanie winnych i przerzucanie się
odpowiedzialnością. Nadszedł czas na działanie. Każdy Wasz
pomysł, inicjatywa, każda Wasza pomoc będą bezcenne. Nasz
klub, jego piękna historia, tradycja i praca wielu ludzi nie zasługuje, aby w takich okolicznościach przestał istnieć. Walczmy
dla Polonii!

Dramatyczna sytuacja klubu z
Alei Marcinkowskiego ciągnie się
już od dobrych kilku miesięcy. Sinusoida, jakiej świadkami jesteśmy
na przestrzeni ostatnich lat jest podsumowaniem tej historii. Historii,
która może okazać się tragiczna.
Można było mieć nadzieję. Można było się łudzić, że wszystko się
jeszcze wyprostuje. Niestety klub z
Alei Marcinkowskiego nie otrzymał
z Urzędu Miasta i Gminy Kępno dotacji na 2020 rok. Taki obrót spraw
to praktycznie widmo likwidacji
dwusekcyjnego klubu z Kępna. Brak
dotacji to pokłosie złego zarządzania
kępińskim klubem na płaszczyźnie
finansowej. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, Piotr Psikus na specjalnie zwołanej konferencji ustosunkował się do nieprzyznania dotacji.
W trakcie spotkania Piotr Psikus
podkreślił, że pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponoszą
zarządy Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia. – Zarządy Polonii ten
i poprzedni, ponoszą pełną odpowiedzialność. Także Komisje Rewi-

zyjne, które udzielały absolutorium
zarządowi – mówił burmistrz Kępna.
Z uzyskanych informacji wynika, że
brakuje rozliczenia całego klubu za
dwa lata na łączną kwotę 160 tysięcy złotych. Włodarz miasta i gminy
przyznał jeszcze, że urząd miejski
będzie dochodzić tych pieniędzy
konsekwentnie. Trudno nie zgodzić
się ze słowami Piotra Psikusa i decyzją kępińskiego Ratusza odnośnie
braku dotacji dla Polonii. Z drugiej
jednak strony system i poziom finansowania sportu w Kępnie woła o
pomstę do nieba. Analizując koszty
utrzymania drużyny na szczeblu
nowej czwartej ligi oraz sekcji piłki
ręcznej, przy jednoczesnym wsparciu, jakie płynęło do tej pory z urzędu miejskiego, klub większość środków na bieżącą działalność musiał
wypracowywać sam. A „kłody pod
nogi” rzucano ze wszystkich stron.
Komedią, a właściwie tragikomedią można nazwać to w jaki sposób
znaczna część dotacji klubu, głównie
sekcji piłki ręcznej i tak wracała do
gminnej kasy. Wracała bo klub po-

nosił ogromne opłaty za wynajem
obiektów sportowych. Znaczna część
klubów, stowarzyszeń, itd. w naszym
kraju za korzystanie z miejskich
obiektów jest zwolniona całkowicie
bądź też korzysta z infrastruktury
za symboliczną kwotę. W Kępnie
jak zwykle o tym zapomniano, albo
zwyczajnie wiedzieć nie chciano.
Zapomniano także o tym, że sportowego wizerunku samorządu nie
buduje się wyłącznie poprzez powstawanie infrastruktury sportowej,
będącej później „pomnikami” władz
oraz stanowiącej kartę przetargową
przed kolejnymi wyborami. W Kępnie nigdy nie było, nie ma i wszystko
na to wskazuje, że nigdy nie będzie
atmosfery do tworzenia sportu, na
należnym dla tego miasta i klubu, poziomie. Winę za taki stan rzeczy ponoszą zarówno władze samorządowe
oraz osoby zarządzające klubami czy
stowarzyszeniami. O ile w przypadku sterników Polonii Kępno należy
zarzucić niegospodarność, to trudno
szukać w nich szeroko rozumianej
nieuczciwości. Od lat wiadomo, że

Piłka nożna >>> Powoli kończy się w regionie kaliskim sparingowe granie. Większość
zespołów wykonuje ostatnie szlify przed startem rozgrywek ligowych

Ostatnie szlify przed ligą

Piłkarska wiosna tuż tuż. Już w najbliższy weekend zostanie rozegrana
druga część premierowej odsłony Totolotek Pucharu Polski. W weekend
odbędzie się też inauguracja wiosennej części rozgrywek trzeciej ligi.
Podczas minionego tygodnia swoje ostatnie spotkania kontrolne rozegrały prawie wszystkie drużyny występujące w tych rozgrywkach.

Z ciekawszym meczów kontrolnych, które w trakcie minionego tygodnia rozegrano z udziałem drużyn
z regionu, warto odnotować sparing
rozegrany w Aleksandrowie Łódzkim. KKS Kalisz zremisował w nim
3:3 z tamtejszym Sokołem. Dla kaliszan bramki zdobyli Kamil Sabiłło,
Mateusz Majewski oraz Sebastian
Kaczyński. Spotkanie z Sokołem
Aleksandrów Łódzki zakończyło zimowy okres przygotowawczy piłkarzy KKS-u Kalisz. Już w najbliższą
sobotę, 7 marca, o godzinie 18:00,
podopieczni Ryszarda Wieczorka
powrócą do walki o ligowe punkty.
W pojedynku 18. kolejki trzeciej ligi,

na Stadionie Miejskim przy ulicy
Łódzkiej w Kaliszu piłkarze KKS-u
zmierzą się z beniaminkiem rozgrywek, Gromem Nowy Staw. Myślami
przy inauguracji ligowej wiosną są
już także inne czołowe zespoły z
naszego regionu. Polonia Kępno w
próbie generalnej przed sobotnim
meczem pucharowym zremisowała
2:2 ze Startem Namysłów. Z kolei sobotni rywal kępińskiej Polonii pokonał pleszewską Stal 2:1. Na ostatniej
prostej przed startem rundy wiosennej czwartej ligi jest KS Opatówek.
Outsider rozgrywek zdał ostatni
egzamin ogrywając wyraźnie Piast
Czekanów 6:0. 		
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów
Sokół Aleksandrów Ł. – KKS Kalisz ..........– 3:3
Start Namysłów – Polonia Kępno .............– 2:2
KS Opatówek – Piast Czekanów ...............– 6:0
Stal Pleszew – Victoria Ostrzeszów ...........– 1:2
Orzeł Mroczeń – Pelikan Grabów . ...........– 3:0
Kania Gostyń – Piast Kobylin . .................– 6:1
LKS Jankowy – Prosna Wyszanów ...........– 4:3
Czarni Dobrzyca – Grom Golina . .............– 2:1
Biały Orzeł – Raszkowianka ....................– 2:4
Prosna Wieruszów – Strażak Słupia .........– 2:3
Korona Piaski – Astra Krotoszyn . ............– 4:4
WKS Witaszyce – Czarni Dobrzyca ...........– 2:3
Płomień Opatów – Pogoń Trębaczów . ......– 4:1
Victoria Laski – GKS Starościn . ................– 2:0
Żaki Taczanów – LKS II Gołuchów ............– 2:3
KS Bogacica – GKS Grębanin ...................– 2:2
Barycz Janków P. – Odolanovia . .............– 2:6
CKS Zbiersk – Zieloni Koźminek ..............– 1:2
Błękitni-Sparta Kotlin – Wisła Borek Wlkp. .– 4:2
LZS Cielcza – Las Kuczków ......................– 3:0
Prosna Chocz – Phytopharm Klęka ..........– 1:2
Stal Pleszew (JS) – Gladiatorzy Pieruszyce .– 2:4
Jaskiniowiec Rajsko – Korona Chełmce ....– 7:5

Myśleliśmy, że sobotni mecz sparingowy ze Startem Namysłów będzie naszym ostatnim. Postanowiliśmy się nie poddawać. Nie chcieliśmy się tak z Wami żegnać. Rozegramy dla
Was mecz o Puchar Polski w sobotę o godzinie 12:00. Być może
będzie to ostatni mecz tej drużyny w Kępnie, ale też mamy jednak nadzieję, że dzięki Wam będzie to początek nowej drogi.
Zapraszamy wszystkich serdecznie. Bądźcie z nami i pokażcie
swoją moc!
Drodzy Kibice. Prosimy Was o pomoc w realizacji naszego
pomysłu. Chcemy sprzedać na rundę wiosenną 1000 karnetów-cegiełek. Jeden karnet w cenie 100 złotych. Karnety będą do
nabycia w czwartek od 18:00 do 19:30 na treningu seniorów
(sztuczne boisko KOSiR), od piątku w sklepie NEONET Olejniczak i Cafe Club Polonia oraz przed meczem z Victorią. Bierzmy
się do pracy! Razem damy radę!
Piłkarze, trenerzy Polonii Kępno
do Polonii trzeba dokładać i zwyczajnie nie ma z czego brać. O upadającą Polonię chcą walczyć jeszcze
trenerzy oraz zawodnicy. Biało-niebiescy w sobotę mają zacząć piłkarską wiosnę od pucharowego meczu
z Victorią Ostrzeszów, ale przy Alejach Marcinkowskiego nie ma na nic

pieniędzy. Zawodnicy oraz trenerzy
wystosowali dramatyczny apel, który wysłali do kępińskiego sportu.
„Tygodnikowi Kępińskiemu” też bliski jest los kępińskiej Polonii, dlatego również publikujemy ten apel.
BAS

Piłka nożna >>> Ciężka przeprawa czeka kluby z naszego województwa w drodze po awans do Centralnej Ligi
Juniorów. Droga do rozgrywek centralnych wiedzie przez
województwo zachodniopomorskie

Kluby z Zachodniopomorskiego
na drodze naszych zespołów
Polski Związek Piłki Nożnej dokonał losowania par barażowych
o awans do Centralnej Ligi Juniorów. Przedstawiciele Wielkopolski o możliwość gry na szczeblu centralnym rywalizować
będą z drużynami z województwa zachodniopomorskiego.
Nasze województwo reprezentować będą najlepsze zespoły z rozgrywek kategorii Juniora Młodszego B2
oraz Trampkarza C2. Jako, że w obu
przypadkach utworzone są po dwie
grupy ligi wojewódzkiej, pierwszym
etapem będzie wyłonienie lepszego
w barażu między mistrzami grup.
Zwycięzcy tych dwumeczów trafią
do właściwej rywalizacji o awans do
Centralnej Ligi Juniorów. W wyniku
losowania, zarówno w Centralnej Li-

dze Juniorów U-17 jak i U-15 nasze
drużyny będą rywalizować o promocję z rówieśnikami z województwa
zachodniopomorskiego. W starszej
kategorii przedstawiciel Wielkopolski będzie gospodarzem pierwszego
pojedynku, w młodszej meczu rewanżowego. Spotkania barażowe zaplanowano na 21 i 25 czerwca. Zespoły, uczestniczące w barażach, muszą
zostać wyłonione w województwach
najpóźniej do 15 czerwca.
BAS

Tygodnik Kępiński 5 marca 2020

23
III

Sport

piłka nożna

wielkopolska klasa b grupa 9
SEZON 2019/2020

RUNDA wiosenna 2020

Tenis stołowy >>> Kępiński tenisista znów zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Tym razem Jan Kasendra okazał się bezkonkurencyjny podczas Grand Prix Top 10

Zwycięstwo Kasendry w Grand Prix

W hali Centrum Sportu i Rekreacji Sportwerk we Wrocławiu odbył się drugi turniej 4. Edycji Grand Prix Top 10 w
Tenisie Stołowym. Duży sukces odniósł Jan Kasendra z
Kępna, który zwyciężył w silnej stawce 40 zawodników bez
podziału na wiek i płeć.
Najpierw po rozegraniu meczów
grupowych Jan Kasendra zajął
pierwsze miejsce, dzięki czemu znalazł się w najlepszej ósemce turnieju. Duży opór stawił mu zwycięzca
ostatniego challengera we Wrocławiu,
doświadczony pingpongista AJDE
Oleśnica Marian Hołda, którego
zwyciężył 2:1 (8:11, 16:14, 11:6). W
ćwierćfinale wygrał z ubiegłoroczną
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zwyciężczynią całego cyklu Grand
Prix Top 10 Iloną Ozgą 3:1 (11:5,
8:11, 11:7, 11:6), a w półfinale pokonał Rafała Jurkiewicza 3:1(11:7, 5:11,
11:4,11:9). Finał dostarczył wiele emocji, gdyż kępnianin wygrał po zaciętym pięciosetowym meczu (chociaż
przegrywał już 1:2) z Robertem Stężałą aktualnym liderem Ligi Open 3:2
(7:11, 11:9, 6:11, 11:6, 11:6).
BAS

Ostateczna kolejność
I Grand Prix Top 10

1. Jan Kasendra
2. Robert Stężała
3. Rafał Jurkiewicz
4. Bar tosz Pytko
5. Ilona Ozga
6. Leon Dawid
7. Łukasz Kostrzewa
8. Mariusz Jankowski
9. Tomasz Wolski
10. Bar tosz
11. Waldemar Żygadło
12. Jan Hreczuch
13. Marian Hołda
14. Paweł Adamik
15. Przemysław Praca
16. Ernest Białek
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