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Udane targinowe
dla kępińskich
producentów mebli
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kiełbasa
biała SUROWA

Poznańskie targi „Meble Polska” to jedno z największych przedsięwzięć biznesowych
branży meblarskiej w Europie, a jednocześnie marketingowa promocja eksportu polskiej produkcji meblowej, w której od wielu lat uczestniczą producenci mebli z powiatu
kępińskiego.
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Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, które
w 2018 roku będą realizowały zadania w zakresie kultury
fizycznej

Rozstrzygnięcie kępińskiego plebiscytu sportowego

Działalność sportowa
dofinansowana
W środę, 28 lutego br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie odbyło
się podpisanie umów z organizacjami
pozarządowymi, które w 2018 roku
będą realizowały zadania publiczne
w zakresie kultury fizycznej.
W 2018 r. na realizację tych zadań w konkursie ofert Gmina Kępno
przeznaczyła 490.000 zł. To o 50.000
zł więcej aniżeli w 2017 r., kiedy na
ten cel przeznaczono 440.000 zł.
Na konkurs z zakresu kultury
fizycznej wpłynęło w sumie 27 ofert
z 17 organizacji pozarządowych.
Ogółem z budżetu Gminy Kępno do
stowarzyszeń i klubów sportowych w
2018 r. trafiło 468.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.
Dzięki temu stowarzyszenia i kluby
sportowe będą mogły podejmować
szereg zadań obejmujących zarówno
szkolenie sportowe, jak i organizację
wielu przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych. - Jest to pierwsza tura,
bo kwota zabezpieczona w budżecie

przeznaczona będzie jeszcze na inne
wydarzenia kulturalne poza sportem, a organizacje będą proszone o
podpisywanie postępowań. Jest to
kwota blisko pół miliona złotych z
budżetu Gminy, które Rada Miejska
przeznaczyła tylko na działalność
sportową. Podkreślam – my nie finansujemy organizacji, tylko dofinansowujemy działalność sportową
i rekreacyjną nastawioną przede
wszystkim na sport masowy. Zespół,
który opiniował projekty, działał w
pełni obiektywnie, był wyłączony z
jakichkolwiek nacisków – podkreślił
burmistrz Piotr Psikus. - Ta kwota to wielka odpowiedzialność: dla
nas, dla osób rozliczających je i dla
organizacji. Są to pieniądze publiczne. Ktoś powie, że dostał tylko 15, 10
czy 7 tysięcy lub niewiele więcej, ale
każda złotówka jest pieniądzem publicznym i musi być transparentnie
wydatkowana i rozliczona. Na to
będziemy przy rozliczaniu zwracać
szczególną uwagę – dodał.
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Na konkurs wpłynęło 27 ofert
z 17 organizacji pozarządowych

Mateusz Kryściak najlepszym sportowcem

Zwycięzca - Mateusz Kryściak - mimo młodego
wieku ma już na swoim koncie wiele sukcesów

Aktywność sportowych organizacji w promowaniu swoich podopiecznych, a przede wszystkim
wspaniałe osiągnięcia zawodników w
minionym 2017 roku to najważniejsze
atuty plebiscytu sportowego, który
6 marca br. został rozstrzygnięty w
kępińskim ratuszu.
Ogłoszony przez burmistrza miasta i gminy Kępno Piotra Psikusa
oraz Kępińską Radę Sportu plebiscyt
cieszył się ogromną popularnością.
Listę nominowanych sukcesów sportowych zgłosili członkowie Kępińskiej Rady Sportu oraz mieszkańcy
gminy. Zgłoszono łącznie 14 nominacji. Głosować można było na stronie
organizatora. Ogółem oddano 966

głosów, z czego 846 – ważnych. Nad
prawidłowym przebiegiem plebiscytu czuwała kapiZdobywca trzeciego miejsca, Bohdan Nedilko,
tuła w składzie:
trenuje w Akademi Sportu „Chikara” Kępno
Paweł Falszewski,
Eugeniusz Przybył, Marek Kłoczaniuk i Sylwia
Humelt.
Zwycięzcą
i
zdobywcą aż 113
głosów został Mateusz
Kryściak
z
Kępińskiego
Klubu Tenisowego, który mimo
młodego
wieku
ma już na swoim

19 marca br. o godz. 18.30
w kępińskim kościele parafialnym
pw. świętego Marcina

w ŚWIĘTO PATRONA STOLARZY,
PRODUCENTÓW MEBLI
I RZEMIEŚLNIKÓW ŚW. JÓZEFA
odprawiona zostanie uroczysta msza święta,
na którą zapraszamy wszystkich związanych
z „Kępińskim Zagłębiem Meblowym”.

koncie wiele sukcesów w turniejach
młodzieżowych w Polsce. Drugie
miejsce i 106 głosów zdobyła Aleksandra Polak – medalistka ME z
Klubu Sportowego „Taekwon-Do”
Niedźwiedź, zaś trzecie miejsce i 100
głosów uzyskał Bohdan Nedilko z
Akademii Sportu „Chikara” Kępno.
Wyróżnienie przyznano Drużynie
Juniorów Młodszych MUKS „Marcinki Kępno”, która zdobyła 99 głosów. - Wasze sukcesy, mimo młodego
wieku, są imponujące. Trenerzy i
rodzice mogą już teraz być dumni
z zawodników, ale jestem przekonany, że to dopiero początek ich
wielkiej kariery – podsumował burmistrz P. Psikus.
W plebiscycie nominację uzyskali również: reprezentanci Klubu

Drugie miejsce zdobyła Aleksandra Polak z Klubu
Sportowego „Taekwon-do” Niedźwiedź

Badmintonowego
„Vol-Trick”
Kępno: Radosław Wróbel, Anna
Cierpik, Zuzanna Zimoch, Maciej Zimoch i Miłosz Zimoch,
jak również Bartek Górecki,
Krzysztof Diduch, Jan Diduch,
Magdalena Walczak, Jakub
Kurzawa, Borys Romanowski i
Wiktoria Wąsala ze Sportowego Klubu „Taekwon-Do” Niedźwiedź oraz drużyna seniorów
piłki nożnej z Kępińskiego Klubu
Sportowego „Polonia”.
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47 par z terenu miasta i gminy Kępno świętowało jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

Razem przez życie już od pół wieku

Otwarcie wystawy pn. „Na tropie przyrody – Paweł Pawlak zauważony, doceniony, nagrodzony”

Z miłością do
przyrody i fotografii

Złote Gody w tym roku
świętowało 47 par

Spotkanie przebiegało w radosnej,
przyjemnej atmosferze

5 marca br. 47 par z terenu miasta
i gminy Kępno uroczyście świętowało Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Pięćdziesiąt wspólnie przeżytych lat –
obfitujących z pewnością nie tylko w
szczęście i pogodne, radosne dni, ale
także w trudy i ciężary życia, którym
jednak małżonkowie wspólnie stawiają czoła – to piękny jubileusz, a zarazem jedna z najbardziej podniosłych
chwil dla małżonków.
Podczas uroczystości, która odbywała się w Restauracji „Kamiński
a Zdrowie”, burmistrz Piotr Psikus
wręczył jubilatom przyznane przez
Prezydenta RP Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Meda50-lecie zawarcia związku małżeńskiego
to piękny jubileusz i powód do dumy

le zostały ustanowione przez Radę
Państwa w 1960 r. ustawą o orderach
i odznaczeniach. Od 1992 r. funkcjonują w systemie odznaczeń państwowych i są nadawane przez prezydenta RP na wniosek wojewodów jako
dowód uznania za zgodność pożycia
małżeńskiego, za trud pracy i wiele
wyrzeczeń dla dobra założonej przed
pół wiekiem rodziny. Świętujące małżeństwa otrzymały także legitymacje,
listy gratulacyjne i kwiaty.
Burmistrz podkreślił, że 47 świętujących par to rekordowa liczba, a
następnie gratulował jubilatom pięknej rocznicy, życząc jednocześnie
kolejnych wspólnie spędzonych lat w
zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu.

Podczas uroczystego
otwarcia wystawy

Od 2 do 16 marca br. w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie
można podziwiać najpiękniejsze fotografie dzikiej przyrody. Wystawę pn.
„Na tropie przyrody – Paweł Pawlak
zauważony, doceniony, nagrodzony”
tworzą nagrodzone w wielu konkursach fotograficznych prace mieszkańca Kępna – Pawła Pawlaka.
Dzięki temu, że autor zdjęć znalazł się we właściwym miejscu o właściwym czasie, na wystawie obserwujemy niepowtarzalne sceny ze świata
przyrody. Zrobienie takich zdjęć wymaga niezwykłej cierpliwości, wrażli-

wości, pokory wobec natury, a przede
wszystkim pasji i chęci przeżycia
przygody. Kilka chwil później czy
kilka sekund wcześniej, a te momenty
mogłyby nie zostać uchwycone. Nic
dziwnego, że prace kępnianina doceniane zostają na konkursach także za
granicą, a P. Pawlak bardziej znany
jest w Polsce niż w rodzinnym Kępnie.
Wystawie towarzyszy prezentacja książek o tematyce przyrodniczej.
Biblioteka chce pokazać, że jej zbiory
to nie tylko powieści, ale także literatura z różnych dziedzin wiedzy.
Magdalena Wieczorek

Uśmiechy gościły
na twarzach jubilatów

- Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego to wielki powód
do dumy, satysfakcji oraz łez wzruszenia i szczęścia, które na pewno
zakręcą się w państwa oku. Wiem,
jakie to ogromne przeżycie dla was
i waszych bliskich. Życzę wszystkim
państwu zdrowia, bo tego nigdy nie
za dużo, pomyślności oraz oby czas,
w którym przyjdzie państwu jeszcze
żyć, był jak najdłuższy i jak najlepszy oraz by każdy dzień był dla was
powodem do dumy i satysfakcji – mówił. Nie zabrakło również tradycyjnej
lampki szampana, wspólnych zdjęć,
poczęstunku i długich, przyjemnych
rozmów.			
KR

PARY OBCHODZĄCE JUBILEUSZ 50-LECIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO:
Halina i Ryszard Burzała, Maria i Stanisław Cierlak, Jadwiga i Marian Cichosz, Teresa i Jan Czworowscy,
Krystyna i Stanisław Droszcz, Irena i Antoni Dybul, Renata i Leonard Fabian, Maria i Józef Góreccy,
Irena i Stanisław Hoja, Zofia i Piotr Janus, Stefania i Eryk Jentsch, Teresa i Ryszard Juszczak,
Elżbieta i Jerzy Kamaszyło, Czesława i Jan Kosik, Kazimiera i Stanisław Kowalczyk, Genowefa i Wiesław Lewek,
Maria i Bruno Lubryka, Janina i Jerzy Malik, Gertruda i Gerhard Mencel, Krystyna i Mieczysław Mielczarek,
Janina i Jan Michalscy, Helena i Andrzej Pawlak, Janina i Jan Paradowscy, Maria i Stanisław Pregiel,
Józefa i Jan Semba, Regina i Alojzy Skiba, Stefania i Zdzisław Składnikiewicz, Urszula i Kazimierz Sobczyk,
Janina i Henryk Soleccy, Krystyna i Antoni Sołtysik, Janina i Stanisław Stawscy, Teresa i Jerzy Stodolni,
Krystyna i Ryszard Strzeleccy, Janina i Jan Szołdra, Elżbieta i Alfred Szubert, Bogumiła i Lechosław Szych,
Pelagia i Henryk Szymańscy, Maria i Jan Trzęsiccy, Władysława i Kazimierz Tyc, Jadwiga i Józef Wajerowscy,
Halina i Kazimierz Wala, Krystyna i Jerzy Walczak, Jadwiga i Kazimierz Walczak, Irena i Bolesław Wierzchołek,
Maria i Eugeniusz Witek, Maria i Ryszard Witek, Mieczysława i Alfred Wojtkowscy

Wystawa „Na tropie przyrody - Paweł Pawlak zauważony,
doceniony, nagrodzony” zgromadziła wielu kępnian

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

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

historia
Publikujemy kolejną część biografii Edwarda Marczaka ps. „Stacha” z lat powojennych, żołnierza Konspiracyjnego Wojska Polskiego

„Stach” w Konspiracyjnym Wojsku Polskim - część II

Akcje dywersyjno
–propagandowe w KWP
Najsłynniejszą akcją oddziałów
„Warszyca” było uwolnienie 57 osób z
więzienia w Radomsku, w nocy z 19
na 20 kwietnia 1946 r. Wieluńska jednostka dywersyjna pod dowództwem
ppor. Antoniego Pabianiaka „Błyskawicy” wykonała wtedy akcję sabotażową oraz ubezpieczała pododdziały
szturmowe w trakcie prowadzonych
operacji. - Działały podporządkowane „Warszycowi” bojówki i oddziały
„Błyskawicy” i Otta, które swą bazę
wypadową miały w sąsiednich powiatach województwa poznańskiego. Nie
można opisywać wielu innych akcji,
które były ciągłe w terenie, były to manifesty siły, poświęcenia i nadziei. Ludność w większości sprzyjała oddziałom
partyzanckim, wiedząc że jeszcze jest
duch w narodzie i nie wszyscy są podporządkowani ustrojowi sowieckiemu
– pisze E. Marczak. - W kwietniu 1946
r. odział gdzie działał E.Marczak w sile
ok 40 osób wymaszerował w teren radomszczański na koncentrację wszystkich oddziałów KWP. Szykowano się do
akcji na Radomsko lub na Częstochowę
– relacjonuje „Stach” dr. Ksaweremu
Jasiakowi.
W lipcu 1946 r. żołnierze „Błyskawicy” przeprowadzili pierwszą akcję
dywersyjną. W godzinach rannych na
targowisku w Osjakowie pięciu partyzantów z KWP dokonało wyroku
śmierci na funkcjonariuszu UB Mieczysławie Łuszczyku. Niestety, nie
udało się ustalić, kto brał udział w tej
akcji. W czasie trwania referendum wyborczego żołnierze z wieluńskiej KWP,
ze wsparciem społecznym opanowywali miejscowości i rozbijali posterunki
w gminach. - W nocy przejmowaliśmy
władzę, a nad ranem ewakuacja na
placówkę i tak aż do amnestii – relacjonuje K. Jasiakowi (IPN Opole) Edward
Marczak. Najbardziej spektakularna
akcję dywersyjno – propagandową
UB odnotowała na przełomie listopada i grudnia 1946 r. 17 listopada 1946
r. grupa „Błyskawicy” w sile 25 ludzi
rozbiła ochronę komisji wyborczej złożoną z 3 milicjantów i 5 ormowców we
wsi Konopnica (pow. Wieluń). Pobito
kijami przewodniczącego obwodowej
komisji wyborczej i jego obstawę milicyjną. Zarekwirowano: 6 kb, 3 pepesze
1 granat i amunicję – piszą w komunikacie nr 15 Departamentu III MBP z 24
grudnia 1946 r. W tym czasie bardzo
aktywny jest oddział ppor. A. Pabiniaka rozbija komisje wyborcze we wsi
Wierzchlas (pow. Wieluń) oraz zarekwirował na potrzeby oddziału za pokwitowaniem 6 tys zł z tamtejszej spółdzielni. Podczas prowadzonych działań
bojowych oddział „Błyskawicy”, gdzie
służył „Stach” rozbił i spalił placówkę
ORMO, zabierając 3 karabiny i 140
sztuk amunicji. Następnego dnia ppor.
A. Pabiniak ze swoim zastępcą Antonim Skoczylasem „Kruszyna” udali
się do wsi Rudnicki Folwark, gdzie
wpadli w zastawioną zasadzkę przez
ORMO. Doszło do strzelaniny. Wycofujący się do lasu „Kruszyna” został
zastrzelony przez ORMO-wców, jego
zwłoki przewieziono do Wielunia,
gdzie prawdopodobnie zostały pochowany na cmentarzu w tajnej kwaterze
pod murem. „Błyskawicy” udało się
uciec rowerem w las. Po tym wydarzeniu oddział został zmuszony do
ewakuacji w rejon Osjakowa, Drobnic
i Podkohlewa, aby przejść przez Wartę i
zatrzeć ślady ucieczki.
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Aresztowanie „Warszyca” i ...
Aktywność oddziałów kpt. S.
Sojczyńskiego spowodowała, że aparat bezpieczeństwa „władzy ludowej”
wzmógł wysiłki zmierzające do rozbicia KWP. 27 czerwca 1946 r. w Częstochowie funkcjonariusze UB aresztowali „Warszyca”. Bezpiece w aresztowaniu
pomógł Henryk Brzóska, który zdradził organizację i rozpoczął współpracę z UB pod ps. „Żbik”. On to wskazał dom, w którym zakonspirował się
„Warszyc”. Ubowcy pojmali też jego
sekretarkę Halinę Pikulską „Ewunię”.
S. Sojczyński wraz z podkomendnymi
sądzony był w procesie dowództwa
KWP w dniach 9 grudnia – 17 grudnia
1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Łodzi, który wydał wyrok śmierci
na dowódcę i jego ośmiu najbliższych
żołnierzy z KWP. Kpt. Stanisław Sojczyńskiego i jego 5 podwładnych stracono 19 lutego 1947 w Łodzi, na 3 dni
przed ogłoszeniem amnestii. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.
… „Babinicza”
Wkrótce, po kolejnych obławach
na żołnierzy KWP, UB dokonało aresztowania całego kierownictwa KWP, w
tym szefostwa Wywiadu II-K z Obwodu „Turbina” Wieluń.
8 listopada 1946 r. w Warszawie, w
wyniku przeprowadzonej zasadzki, UB
pochwycił por. „Babinicza”. Całkowite
rozszyfrowanie por. Alfonsa Olejnika
nastąpiło w momencie udzielania pomocy rannemu. Znaleziono przy „Babiniczu” dwa pistolety oraz ryngraf
Matki Boskiej Częstochowskiej potwierdzający, że jest partyzantem antykomunistycznego podziemia. Rannego
„Babinicza” 29 grudnia 1946 r. przewieziono do Łodzi. Po intensywnym
śledztwie Wojskowy Sąd Rejonowy w
Łodzi pod przewodnictwem mjr. Piotra Adamowskiego skazał go 9 stycznia 1947 r. na karę śmierci. „Babinicz”
został rozstrzelany w Łodzi 18 stycznia
1947 r., na dzień przed wyborami do
Sejmu. Do dziś nie jest znane miejsce
pochówku jego zwłok.
Jednak nadal działały ukrywające
się grupy bojowe podporządkowane
ppor. „Błyskawicy”. Pod koniec 1946
r. na terenie powiatów: wieluńskiego,
sieradzkiego i łaskiego działało kilkanaście jednostek podziemia KWP.
Najbardziej znanymi i aktywnymi były
grupy: „Błyskawicy”, „Murata”, „Zemsty”, „Marianka”, „Kuby”, „Zapory”,
„Lisa-Kuli”. Druga Komenda KWP
przetrwała do 31 grudnia 1946 r.
„Stach” ujawnia się
19 lutego 1947 roku Sejm RP
uchwalił ustawę amnestyjną. W ówczesnych realiach polskich była ona
wyłącznie gestem propagandowym.
W rejonie wieluńskim z amnestyjnego prawa 31 marca 1947 r. skorzystał
ppor. A. Pabianiak ps. „Błyskawica” z
częścią swego 17-osobowego oddziału,
w tym również plut. E. Marczak. „Błyskawica” nie uzgodnił z podległymi dowódcami kwestii rozwiązania struktur
wieluńskiej zbrojnej konspiracji. Bez
porozumienia z Janem Małolepszym
„Muratem” oddział jego ujawnił się,
nie przekazując nikomu funkcji komendanta obwodu. Żołnierze wraz dowódcą ppor. A. Pabiniakiem zostali przewiezieni z Osjakowa do Wielunia przez
funkcjonariuszy UB. Tam się oficjalnie
ujawnili i złożyli broń. Ppor. A. Pabiniak „Błyskawica” po ujawnieniu od
kwietnia 1947 r. do marca 1950 r. ukrywał się przed władzami bezpieczeństwa
oraz tzw. egzekutywą KWP „Murata”,

m.in. u siostry we wsi Dąbrówki Kobalińsklie (pow. Bełchatów) a później
w rejonie Namysłowa. 10 marca 1950
r. aresztowany w Oleśnicy w wyniku
rozpracowywania członków oddziałów
KWP. Podczas śledztwa próbowano go
włączyć w sprawę grupy KWP „Murata”, lecz bezkompromisowa postawa
uratowała go od wyroku śmierci. Jako
ujawniony żołnierz KWP nie dał się
również zwerbować jako agent komunistycznej bezpieki. Po zwolnieniu z
aresztu wrócił do Namysłowa. Wielokrotnie zwalniany z pracy, zawsze czuł

Zdjęcie E. Marczaka z legitymacji Ogólnokrajowego Związku byłych Żołnierzy
Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Radomsku, wydana we wrześniu 1993 r.

– jak mówił – stałą obecność UB i potem SB. Zmarł w 1996 r w Namysłowie.
Wyrok na „Zemście”
Kilka dni przed rozwianiem oddziału „Błyskawicy” ujawnił się również sierż. Kazimierz Grzelczyk „Zemsta” z 14 partyzantami nie informując
o tym „Murata”. W czasie ujawnienia
się „Zemsta” oddał na UB kwity i nowe
pieczęcie KWP oraz ujawnił szereg informatorów w tym główną łączniczkę
oddziału. Za ujawnienie tych tajemnic
Sąd Koleżeński Dowództwa Oddziałów Leśnych KWP skazał go na karę
śmierci. Wyrok wykonano 29 marca
1947 r w lesie między Sznkielowem a
Rychłocicami. Wyroku dokonali żołnierze KWP, tzw. egzekutywy „Synek”,„Witek” „Nikodem”. Sierżanta K.
Grzelczyka pochowano na cmentarzu w
Rychłocicach - mówił historykowi IPN
E. Marczak.
Agonia KWP
Podjęta przez wielu żołnierzy KWP
decyzja o ujawnieniu się po ogłoszeniu amnestii 1947 r. (w województwie
łódzkim na ogólną liczbę 2764 ujawnionych, 518 było z KWP), ograniczyła zarówno liczbę pozostających w konspiracji, jak i obszar ich działania. KWP po
utracie dowódcy kpt. S. Sojczyńskiego
„Warszyca” poniosło ogromną klęskę, a
wielu jego ujawnionym żołnierzom nie
dano szansy powrotu do normalnego
życia.
Amnestie z 1945 i 1947 r. były posunięciami stricte policyjnymi a nie
politycznymi. Ich głównym celem było
zewidencjonowanie i szczegółowe rozpoznanie środowisk niepodległościowych a następnie bezkompromisowa
likwidacja. Nie wszyscy skorzystali z
amnestii z 1947 roku; większość pozostających jeszcze w konspiracji i
oddziałach leśnych członków wieluńskiego podziemia niepodległościowego
czekała na realną perspektywę zmiany sytuacji politycznej w kraju. Część
z nich nie zaprzestała walki, trwając
wciąż w lesie. Zgrupowani oni byli pod
dowództwem J. Małolepszego „Murata”. Lata 1947- 52 (od amnestii lutowej
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1947 roku do tej z okazji ogłoszenia konstytucji stalinowskiej 1952 roku) były
najtrudniejszym okresem dla tych, którzy nie godzili się na „władzę ludową”.
Po ujawnieniu się zgrupowanie
„Błyskawicy” obwód KWP „Turbina”
Wieluń przestał istnieć. Dalszą walkę
w antykomunistycznym podziemiu
prowadził jeszcze były kwatermistrz
tego oddziału J. Małolepszy „Murat”,
który przejął pieczęcie KWP i używał
ich nadal, tworząc III Komendę Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Od
wiosny 1947 był już samodzielnym dowódcą KWP z grupą wiernych żołnierzy działał w na pograniczu łódzkiego
i poznańskiego do listopada 1948 kiedy
zostaje aresztowany przez UB. Podczas śledztwa załamał się i w zamian
za obietnicę łagodnego wyroku podjął
współpracę, mimo to Mimo to w marcu 1949 r. wyrokiem Wojskowego Sądu
Rejonowego w Łodzi został skazany na
karę śmierci. Według oficjalnej informacji miał umrzeć śmiercią naturalną
w celi 14 marca 1949 r. Najprawdopodobniej jednak został zamordowany w
trakcie ostatniego przesłuchania, już
po wydanym wyroku, o czym miałby
świadczyć brak grobu.
Na ślub w aucie Moczara
- Ujawnienie nastąpiło całego oddziału w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Wieluniu
– pisze w swoim życiorysie spisanym 2
września 1990 r. E Marczak. - Po ujawnieniu byłem szykanowany i do września 1947 r. przebywałem u kolegów
i znajomych, aż zgłosiłem się na kurs
6-miesięczny Uniwersytetu Ludowego
w Hucie Dłutowskiej koło Pabianic –
pisze M. Marczak.
W roku 1948 zawiera związek
małżeński z Marianną Jędrasik. I tu
zdarzyła się niecodzienna historia którą
opowiada syn Zbigniew Marczak. Kilka miesięcy wcześniej kuzynka mojej mamy, Honorata Jędrasik mieszkająca w Łodzi szukała pracy. Chciała
zatrudnić się w Urzędzie Miejskim, ale
nie było etatów, więc znajomy polecił
ją do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Była młoda, nie wiedziała,
co to za urząd, stad przyjęła propozycję zatrudnienia. I jak przypuszczam,
po sprawdzeniu jej, została sekretarką
szefa łódzkiej bezpieki Mieczysława
Moczara. Gdy dowiedziała się, że moja
mama będzie miała ślub zadeklarowała, że załatwi samochód, który powiedzie ich do kościoła. I tak się stało,
mój ojciec wraz z małżonką wiezieni
byli do ślubu przez kierowcę Moczara,
a później odwiezieni do mieszkania
mojej ciotki Honoraty, gdzie odbywało się przyjęcie weselne. Myślę, że nikt
nie wiedział, że człowiek, który budził
grozę użyczył swojego samochodu
jednemu z żołnierzy wyklętych, który
walczył wcześniej z jego współtowarzyszami – relacjonuje Z Marczak. H. Jędrasik po kilku miesiącach zrozumiała,
w jak koszmarnej instytucji pracuje, ale
odejść z niej nie było tak prosto, szczególnie gdy pełniło się funkcję „zaufanej
Mietka (Moczara). - Nie wiedział jak
ma się zwolnić z bezpieki. W końcu jeden z jej znajomych powiedział ze musi
udawać wariat. I tak też było, leczyła
się nawet psychiatrycznie w szpitalu i
po kilku miesiącach sami ja zwolnili –
mówi jej kuzyn Z. Marczak.
H. Jędrasik tuż przed wojną skończyła szkołę powszechną, w czasie okupacji pracowała na poczcie, a po wojnie

ukończyła szkołę hotelarską, pracując
w turystyce PTTK. Wyszła za mąż za
Wincentego Ślawskiego, miała 2 dzieci Grzegorza i Hannę. Zmarła 7 lat
temu i została pochowana w Łodzi.
Przesłuchanie
w „sprawie Honoraty”
E. Marczak po ślubie wraz żoną wyjechał do Namysłowa, gdzie rozpoczął
pracę w Urzędzie Gminy Smardzowice
Wielkie. Zapisał się do Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego (ZSL). - Mimo
to, tam też byłem ciągle obserwowany
przez pracowników UB. Po pewnym
czasie zostałem zwolniony. Zacząłem
pracę w Kole Samopomoc Chłopska
(...), po trzech miesiącach zwolniony –
pisze w życiorysie E. Marczak.
W lipcu 1950 r. rozpoczyna pracę w
Państwowym Gospodarstwie Rolnym
Jugowice (pow. Środa Śląska). - Tu w
jego przełożonym jest Gniewczyński,
były przedwojenny oficer wojskowy,
który znał już rygor sowiecki, a jego
żona była moją chrzestną – wspomina
Z. Marczak. - Pewnego dnia, nie wiadomo z jakiego powodu, przyjeżdżają
po ojca ubowcy, biorąc go na przesłuchanie. Mama interweniuje w tej sprawie u jego przełożonego, który z kolei
wstawił się za nim na UB. Jak się dowiaduje później, chodziło o kontakty,
jakie ojciec lub mama mieli z Honoratą, która została zwolniona z WUBP w
Łodzi, a była podejrzana, że ostrzegała
przed aresztowaniem wielu „chłopców
z lasu”. Ojciec stwierdził, że nie miał
z nią żadnego kontaktu od wojny i po
interwencji jego dyrektora został wypuszczony. Oczywiście, „pocztą pantoflową” Honorata została poinformowana o tym aresztowaniu ojca – mówi Z.
Marczak.
„Nie siedziałem
z utrwalaczami przy stole”
W 1955 r. przeniesiony zostaje
do PGR-ów w Pisarzowicach (pow.
Ostrzeszów). Tutaj również był ciągle obserwowany przez pracowników
UB. Pracuje tu do 30 września 1961 r.,
przeniesiony do PGR Siemionka (pow.
Kępno), następnie do Rybina, Hanulina. Od września 1964 r. wraz z rodziną
zamieszkuje w Mianowicach, pracując
w PGR w charakterze księgowego, a
od roku 1971 do przejścia na emeryturę jako specjalista ds. planowania i
inwestycji. - 30 czerwca 1984 r. przeszedłem na wcześniejszą emeryturę.
Dalej w tym samym przedsiębiorstwie
na pół etatu pracowałem do 31 grudnia 1989 r., ponieważ żona nie miała
przepracowanych lat wymaganych do
emerytury. Wychowałem wraz z żoną
pięcioro dzieci – Lucynę, Zbigniewa,
Halinę, Barbarę i Zofię. Przez cały
okres mej pracy byłem szykanowany,
(...) nie starałem się wstąpić do ZBOWiD-u, by nie zasiadać z utrwalaczami
władzy ludowej przy jednym stole, jak
również nie posiadam żadnych przywilejów – kończy swój życiorys - napisany
we wrześniu 1990 r. - E. Marczak.
Już w III RP E. Marczak w 2000 r
został mianowany na stopień oficerski
i odznaczony m.in.: Krzyżem Armii
Krajowej (1994 r.) Krzyżem KWP (1995
r.), Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1995 r.), Złotym Medalem
Warszyca (1998 r.), Krzyżem „Antykomunistycznego Związku Więźniów
Politycznych lat 1939-1989” (2004 r.).
Zmarł w 2005 r., pochowany został na
cmentarzu parafialnym w Kępnie.
Mirosław Łapa

Do napisania artykułu wykorzystałem życiorys (z 2.09.1990 r.) i wspomnienia E. Marczaka (w zbiorach syna
Z. Marczaka) oraz fragmenty z książki dr. Ksawerego Jasiaka pt. „Działalność partyzantów Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dziejów II Konspiracji w środkowej Polsce w latach 1945 – 1955”, Wieluń-Opole 2008.
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Ponad 150 kobiet wzięło udział w kolejnym spotkaniu zorganizowanym w ramach autorskiego programu posłanki Bożeny Henczycy „Siła jest kobietą”

Siła jest kobietą!
Na zaproszenie B. Henczycy prelekcje wygłosiły
posłanki: E. Radziszewska oraz J. Mucha

rzecz Patrycji, która jest podopieczną
fundacji „O mały włos”.
- Było to kolejne fantastyczne
spotkanie z kobietami. Niezmiernie
cieszę się z frekwencji oraz z faktu, iż
coraz więcej pań korzysta z projektu

Tym razem tematem przewodnim
spotkania dla kobiet, które odbyło się
w piątek, 9 marca br., w Baranowie,
było zdrowie. Prelekcje wygłosiły posłanki: Elżbieta Radziszewska oraz
Joanna Mucha. Ponadto o zdrowym
odżywianiu mówiła dietetyczka Agata Szalewska.
Panie, dzięki uprzejmości Hanny Puśleckiej, mogły skorzystać z

badań wzroku, a także z porad braffiterki - Alicji Dzwończak. Bardzo dużym powodzeniem cieszył się pokaz
udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu ratowników: Moniki Rabiegi i Pawła Ługowskiego. Uczestniczki spotkania miały również okazję
zapoznać się z produktami zdrowego żywienia, które zaprezentowała
Margareta Mania ze Sklepu Zielar-

sko-Medycznego „Melisa”. Na koniec
rozlosowano książki J. Muchy i Barbary Gruszki oraz upominki i kursy
wizażu ufundowane przez Barbarę
Karkosz, jak również bony upominkowe zasponsorowane przez Atelier
Staszak. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się perfumy z Rozlewni Perfum Indygo. Uczestniczki spotkania
wsparły też charytatywną akcję na

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę „antysmogową”, która wprowadza na obszarze województwa wielkopolskiego, w tym oczywiście również na terenie
powiatu kępińskiego, szereg ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw stałych

„Siła jest kobietą”. Dotychczas odbyły
się panele: „Zbuduj siebie od nowa” i
„Zdrowie i uroda”. Przed nami kolejne, dotyczące m.in. pracy, rodziny czy
pasji – powiedziała posłanka Bożena
Henczyca.
Oprac. bem

Tematem przewodnim spotkania dla kobiet
zorganizowanego w Baranowskiej Chacie było zdrowie

Stowarzyszenie „ZDROWIE” na Rzecz Rozwoju Szpitala w
Kępnie prowadzi zbiórkę 1% podatku za 2017 r. na utworzenie Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w
szpitalu w Kępnie

Wielkopolska uchwała „antysmogowa” 1% na utworzenie
oddziału ortopedii

Uchwała wprowadza od 1 maja
2018 r. zakaz stosowania najgorszej
jakości paliw stałych. Po tym terminie zakazuje się spalania: węgla
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowa-

mniej 235MJ/kg, zawartość popiołu
nie więcej niż 10%, zawartość siarki
nie więcej niż 0,8, Nie dozwolone będzie również spalanie biomasy stałej,
której wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20%.
Podjęta uchwała wprowadza
również ograniczenia dla kotłów

Uchwała „antysmogowa” ma być orężem w walce
ze smogiem w powiecie kępińskim. Fot. D. Makosch

nych z ich wykorzystaniem, a także
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej
3 mm wynosi więcej niż 15%.
Nie wolno będzie spalać węgla
kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla, niespełniających któregokolwiek z następujących parametrów jakościowych: wartość opałowa co naj-

oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy
np. kominków i pieców. Docelowo
eksploatowane mogą być kotły spełniające wymogi emisji i sprawności
wg przepisów UE lub klasy 5 normy
PN-EN 303-5:2012; wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa
lub zgazowujące; pozbawione rusztu
awaryjnego i możliwości jego montażu. W użyciu mogą być także piece

i kominki spełniające wymogi wynikające z przepisów UE.
Uchwała ustala także terminy
wymiany istniejących kotłów i miejscowych ogrzewaczy oraz obowiązek
wyposażenia nowych obiektów budowlanych w odpowiednią instalację
do spalania paliw stałych.
Od 1 maja 2018 roku – nie można w nowych budynkach montować
ogrzewania niezgodnego z uchwałą;
do 1 stycznia 2024 roku – mogą być
użytkowane kotły bezklasowe; do 1
stycznia 2026 roku – mogą być użytkowane piece i kominki niespełniające wymogów uchwały. Muszą one
natomiast albo osiągnąć sprawność
min. 80%, albo zostać doposażone w
instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg przepisów UE.
Natomiast do 1 stycznia 2028
roku – mogą być użytkowane kotły
spełniające wymogi emisyjne 3. i 4.
klasy normy PN-EN 303-5:2012.
- Dla naszego wspólnego dobra,
dbajmy o poprawę jakości warunków powietrza w swoim miejscu zamieszkania i zwracajmy uwagę na
to, czym ogrzewamy swoje domy, zakłady itp. – apeluje starosta kępiński
Witold Jankowski. - Jednocześnie
przypominam, iż kto nie przestrzega
ograniczeń, nakazów lub zakazów
określonych w uchwale może zostać
ukarany mandatem w wysokości od
500 do 5.000 zł.
Oprac. bem

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej BIP Powiatu Kępińskiego pod adresem:
http://www.bip.powiatkepno.pl/informacje_urzedu/Walka_ze_smogiem.html

Stowarzyszenie prowadzi akcję
społeczną „Ortopedia w szpitalu w
Kępnie”, która ma na celu rozwój ortopedii i traumatologii narządu ruchu
w kępińskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Obejmuje ona utworzenie pomieszczeń dla pacjentów ortopedyczno-urazowych w szpitalu w Kępnie,
wyposażenie go w niezbędny sprzęt
konieczny w leczeniu chorób ortopedycznych oraz następstw urazów, a
także prowadzenie akcji medialnych
promujących zdrowy tryb życia z
szczególnym uwzględnieniem chorób
narządu ruchu.
Kluczowe cele Stowarzyszenia
„ZDROWIE” na Rzecz Rozwoju
Szpitala w Kępnie to: podejmowanie
działań na rzecz pomocy finansowej,
rozwoju i wspierania inwestycji w
SPZOZ w Kępnie, promocja zdrowia,
szkolenie i edukacja fachowych pracowników służby zdrowia oraz prowadzenie działań na rzecz rozwoju
ratownictwa medycznego.
- Stowarzyszenie realizuje swoje
cele poprzez gromadzenie środków
finansowanych z przeznaczeniem na
zakup sprzętu, aparatury medycz-

nej i wsparcie inwestycji w naszym
szpitalu, a także pomoc w organizowaniu i finansowaniu dokształcania personelu medycznego, organizowanie zbiórek publicznych z
przeznaczeniem na realizację celów
statutowych - wyjaśnia prezes Zarządu Stowarzyszenia „ZDROWIE” lek.
Jakub Krawczyk.
Kolejne formy działalności to
współpraca z organizacjami społecznymi, sportowymi, oświatowymi,
związkami wyznaniowymi, środkami masowego przekazu oraz osobami
i instytucjami deklarującymi wolę
współpracy, organizowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowie
i działania profilaktyczne, występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami
w sprawach dotyczących realizacji
celów statutowych stowarzyszenia, a
także inicjowanie innych form działania mających na celu realizację tych
celów.
- Dochód stowarzyszenia służy
realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału
pomiędzy jego członków - zaznacza J.
Krawczyk.
Oprac. bem

Stowarzyszenie „ZDROWIE” na Rzecz Rozwoju Szpitala w Kępnie zwraca się
z prośbą o przekazanie 1 % podatku na tegoroczny cel stowarzyszenia
w ramach akcji „Ortopedia w szpitalu w Kępnie”. Numer KRS - 0000218700.
Wszyscy zainteresowani dodatkową pomocą finansową na rzecz rozwoju
kępińskiej ortopedii mogą również dokonać wpłaty środków na konto
stowarzyszenia z zaznaczeniem w tytule wpłaty „Ortopedia w szpitalu w Kępnie”.
Dane do przelewu: numer konta 89 8413 0000 0020 3632 2000 0001,
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie.
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informacje
Targi Poznańskie „Meble Polska” to jedno z największych przedsięwzięć biznesowych branży
meblarskiej w Europie, a jednocześnie marketingowa promocja eksportu polskiej produkcji meblowej, w której od wielu lat uczestniczą producenci mebli z powiatu kępińskiego

J. Lenart prezentuje najnowszy model mebli
zaprojektowany w Dig-Net Lenart

Udane targi dla kępińskich
producentów mebli
Targi „Meble Polska” w Poznaniu
od ośmiu lat organizowane są w nowej kontraktacyjnej formule i coraz
częściej zaliczane są do elitarnego

Podczas tegorocznych targów
„Meble Polska” swoje nowości meblowe przedstawiła bardzo szeroka
reprezentacja firm polskich. Zaintere-

Dyrektor Grupy Meblowej HK S. Kaczorowski zadowolony
jest z podpisanych kontraktów na targach

grona najważniejszych imprez targowych branży meblowej w Europie.
Dla wystawców swoich produktów
targi są bardzo dobrą okazją do prezentacji najnowszych propozycji rynkowych wśród kupców meblowych
z całego świata. Tegoroczną edycję
targową, jak szacują organizatorzy,
odwiedziło ponad 20 tysięcy dystrybutorów mebli, z 50 krajów. Edycja 2018, która odbyła się od 6 do 9
marca br., potwierdziła wyjątkową
rolę tego wydarzenia, jako jednego z
najskuteczniejszych narzędzi promocji eksportu polskiej produkcji meblowej. Jednocześnie dzięki wystawcom
poznańskie targi mebli zaliczane są
do elitarnego grona najważniejszych
imprez targowych branży meblowej
w Europie.

Pierwszego dnia targów „Meble
Polska” członkowie Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich ogłosili
werdykt laureatów zgłoszonych do

Stoisko firmy „Benix”, jedno z większych na targach,
jak co roku odwiedziło wielu zwiedzających

wa HK z Piasek, Benix z Mroczenia,
Wersal z Jankowych, Gabi z Piasek,
Dig-Net Lenart z Mroczenia, Meble Marzenie z Opatowa, Idźczak-

konkursu. Wśród nagrodzonych Złotym Medalem znalazła się firma Wersal Zbigniewa i Łukasza Kaczorowskich z Janków za narożnik z funkcją

Właściciele przedsiębiorstwa „Wersal” z Jankowych zostali
wyróżnieni Złotym Medalem za narożnik „Molina”
Stoisko wystawowe Meble Łubnice - Pionier wśród licznych
zwiedzających - odwiedził dziennikarz telewizyjny

sowanie udziałem w tym wydarzeniu
wyrazili wszyscy najważniejsi polscy producenci poszukujący nowych
kontaktów eksportowych, dzięki cze-

Właściciel Calitan z Łęki Opatowskiej J. Jagieniak (pierwszy
z prawej) uważa tegoroczne targi za bardzo udane
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mu ponownie będzie to największa
na świecie prezentacja możliwości
produkcyjnych polskiej branży meblarskiej.
Oferta tegorocznych targów meblowych w Poznaniu była bardzo
urozmaicona. Obok mebli z płyty meblowej na stoiskach zobaczyć można
było wiele ciekawych kolekcji z litego
drewna i inne meble klasy premium.
Wiele wzorniczych perełek znalazło
się w dużej prezentacji mebli tapicerowanych
Co roku przybywa także wystawców zagranicznych, którzy na
poznańskich targach poszukują kupców. Oferta targów meblowych staje
się też coraz bardziej urozmaicona
tematycznie. Ekspozycję uzupełnia
bogata oferta materacy, w których
produkcji Polska jest jednym ze światowych liderów.

znane i uznane marki meblowe,
liczące się w dystrybucji mebli u
przedstawicieli różnorodnych sieci
salonów meblowych z Polski jak i
zagranicy, takie jak: Grupa Meblo-

Dla licznych zwiedzających
targi meblowe stanowią największą
w Polsce i w tej części Europy prezentację oferty polskiego przemysłu
meblarskiego. Jest tu możliwość zapoznania się z najnowszymi kolekcjami na nowy sezon, spotkania liderów rynku i zawarcia kontraktów.
Dodatkową atrakcją są organizowane w tym samym czasie targi „Home
Decor”, na których przedstawiciele
salonów meblowych mogą złożyć
zamówienia na artykuły wyposażenia wnętrz.
Kępińscy producenci mebli
na targach
Jak co roku tak i w tej edycji targów „Meble Polska” uczestniczyła
liczna reprezentacja producentów
mebli z naszego powiatu. Są to już
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-Meble z Łęka Opatowska, Elmar z
Jankowych, Calitan z Łęki Opatowskiej, Maridex z Olszowy, Drewmix
z Łęki Mroczeńskiej, Dolmar z Donaborowa, Jurek z Baranowa… czy
wiele innych.

spania „Molina”, zaprojektowany
przez Zenona Lipińskiego.
Większe zainteresowanie
meblami skrzyniowymi
Kępińscy producenci mebli zauważyli na tegorocznych targach

Właściciele Linneo (od lewej): D. Linka i A. Linka po raz
pierwszy wystawili swoją kolekcję mebli na targach

Wiadomości
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Dyrektor Fabryki Meble-Laski Ł. Niechciał (z lewej) oraz dyrektor Fabryki Mebli
Piaski M. Jendryca ustalają strategię przed rozmowami z kontrahentami

spory wzrost liczby kontrahentów, a
nie tylko zwiedzających. Dotyczy to
szczególnie handlowców zagranicznych z Europy i Azji. - Jest o wiele
większe zainteresowanych naszymi
meblami niż to miało miejsce na
wcześniejszych targach. Teraz han-

sce w ubiegłym roku. Mamy więcej
zamówień na ten rodzaj mebli, a z
drugiej strony to nasze firmy są przygotowane na prezentacje tego typu
zamówień. Już dziś mamy gotowy do
wysyłki różny asortyment tego typu
mebli – informuje S. Kaczorowski.

Firma „Gabi” pokazała różnorakie
kolekcje produkowanych u siebie mebli

dlowcy są już merytorycznie przygotowani i szukają konkretnych
mebli. To dla nas lepiej, bo znamy
ich oczekiwania – mówi Sebastian
Kaczorowski, dyrektor Grupy Meblowej HK, w skład której wchodzą:
Fabryka Mebli Piaski, Meble – Laski
oraz Meble Łubnice – Pionier. - Udało się nam pozyskać tu kilku nowych
odbiorców naszych mebli. Już dziś
mogę powiedzieć, że patrząc na zainteresowanie klientów i prowadzone
negocjacje handlowe, targi uznaję
dla naszej grupy producenckiej za
bardzo udane – stwierdza S. Kaczorowski. Każdy z wystawców przygotował na targi najnowsze wzory i modele produkowanych mebli. - Naszym
największym hitem meblowym są
meble skrzyniowe, przykładowo meble młodzieżowe z produkowanym
łóżkiem piętrowym. Dużym zainteresowaniem odbiorców cieszą się
nasze szafy z otwieranymi drzwiami
harmonijkowymi. A nowym trendem
meblowym są meblościanki na wysokich nogach w skandynawskim stylu
– dodaje dyrektor Grupy Meblowej
HK. Jak co roku handlowcy są zainteresowani zakontraktowaniem mebli
tapicerowanych – narożników, sof i
foteli. - Daje się jednak już zauważyć
większe zainteresowanie meblami
skrzyniowymi, niż to miało miej-

Właściciele „Meble PARA” zaprezentowali
szeroki wybór produkowanych mebli

Hit to SI
Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu boksów wystawienniczych
na kępińskich stoiskach meblowych
było zawsze wielu zwiedzających, a
co za tym idzie - przed naszymi wystawcami otwierają się całkiem nowe
perspektywy rozwoju eksportu. Do
jednej z wyróżniających się ekspozycji należała kompozycja meblowa

– wyjaśnia Jan Lenart, właściciel
firmy Dig-Net Lenart. - Na tegorocznych targach prowadzone są rozmowy z handlowcami bardzo konkretne i maremotoryczne, co mnie jako
producenta bardzo cieszy. Nasza
firma prezentuje przekrój meblowy
dla wszystkich użytkowników, począwszy od dzieci, a skończywszy na
meblach dla seniorów. Naszym tegorocznym szlagierem targowym jest
kolekcja SI, to jest ten hit meblarski,
który budzi największe zainteresowanie naszych klientów - zauważa J.
Lenart.
Po raz pierwszy na targach
W tegorocznej edycji targowej
biorą też udział firmy z naszego powiatu, produkujące meble, które
po raz pierwszy uczestniczą w tak
dużym wydarzeniu handlowym i
prezentują swoje wyroby szerokim
rzeszom zwiedzających oraz pośrednikom handlowym. Do takiej grupy
przedsiębiorstw należy firma Linneo z Perzowa. - Wystawiamy swoją
kolekcję mebli po raz pierwszy na
targach poznańskich i nie ukrywam, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem zwiedzających, jak i
kupców. Udało się nam pozyskać do
współpracy handlowej kilku nowych
zwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszą się nasze meble tapicerowane: sofy i fotele, gdzie klienci
przywiązują dużą uwagę do kolorystyki mebla – wyjaśnia Dawid Linka, syn właściciela Linneo Andrzeja
Linki z Perzowa.
Dobre perspektywy
na kolejne lata
Podsumowując targi „Meble Polska” w Poznaniu, można stwierdzić,
że to przedsięwzięcie handlowe na
najwyższym poziomie, porównywalnym do targów w Mediolanie, Kolonii czy Bombaju. Uczestnicząca w
nich znacząca rzesza kupców meblo-

Jak co roku w „Drewmix-ie”
„królowały” krzesła i stoły

firmy Dig-Net Lenart z Mroczenia
- Targi dla wszystkich producentów
z naszego regionu są bardzo udane.
Firmy już teraz mają dużo pracy, a
po targach będą miały jeszcze więcej. Sprzyja to rozwojowi gospodarczemu rodzimych przedsiębiorstw

wych z firm europejskich z roku na
rok wzrasta, co czyni targi liczącym
się graczem wystawowym w światowej branży meblarskiej. Wśród zagranicznych zwiedzających najliczniej reprezentowani byli handlowcy,
jak co roku handlowcy z Niemiec, ale
również uczestniczyli w nich kupcy
z Wielkiej Brytanii, Czech, Litwy,
Holandii, Słowacji, Ukrainy, Węgier
oraz Azji.
Liczne grono uczestniczących w
targach kępińskich przedsiębiorców
ocenia, że była to najlepsza jak dotąd
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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Straż pożarna / Policja

informacje
Trzydziestokilkulatek z gminy Kępno został zatrzymany przez mundurowych w związku z
przywłaszczeniem mienia

Zdarzenie drogowe na skrzyżowaniu ul. Wawrzyniaka i
Wiatrakowej w Kępnie

Sprawca przywłaszczenia zatrzymany Kolizja w centrum miasta
Do nietypowego zdarzenia doszło na terenie Kępna. - Pokrzywdzony zostawił na chwilę na chodniku
obok auta skrzynkę z narzędziami o
wartości 800 zł. Kilka chwil później
zorientował się, że popełnił błąd i
wrócił po skrzynkę. Wystarczył jednak ułamek sekundy, aby ta zniknę-

ła. Natychmiast zgłosił się na policję
– relacjonuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st.
sierż. Anna Lubojańska. W wyniku kontroli monitoringu ustalono,
że przechodzący obok mieszkaniec
Kępna – znany już mundurowym –
zauważył stojącą skrzynkę i wziął ją

z sobą. Złodziej został zatrzymany
i usłyszał zarzuty przywłaszczenia
mienia.
Przypominamy – przywłaszczenie rzeczy znalezionych jest karalne. Znalazca ma obowiązek zrobić
wszystko, aby oddać zgubę właścicielowi.		
Oprac. KR

28-latek z gminy Trzcinica
kierował samochodem, mając w wydychanym powietrzu 1,6 promila alkoholu

Nietrzeźwy
kierowca
zatrzymany

9 marca br. w Laskach patrol policji zatrzymał do kontroli drogowej
młodego mieszkańca gminy Trzcinica. 28-latek kierował samochodem
osobowym marki Alfa Romeo, mając w wydychanym powietrzu 1,6
promila alkoholu. Mężczyzna straci
uprawnienia do kierowania pojazdami. Czekają go także wysokie kary
finansowe.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe w Nowej Wsi Książęcej

Nieprawidłowo

cofał

2 marca br., około godz. 16.40,
oficer dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został powiadomiony o kolizji drogowej, która miała
miejsce w Nowej Wsi Ksążęcej. Patrol policji, który udał się na miejsce zdarzenia ustalił, że kierujący
volkswagenem, mieszkaniec gminy
Perzów, w wyniku nieprawidłowego
cofania doprowadził do zderzenia z
renault, za kierownicą którego siedział mieszkaniec gminy Bralin.
Obaj kierowcy byli trzeźwi.
Sprawca został ukarany mandatem
karnym.		
Oprac. KR

52-latek z Kępna został ukarany mandatem karnym

Ukradł piwo
na stacji paliw

16 lutego br. oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
został powiadomiony o kradzieży,
której dokonano na terenie jednej
ze stacji paliw. Sprawcę kradzieży –
52-latka z Kępna – ujęła sama sprzedawczyni. Nie był to pierwszy jego
wybryk. Tydzień wcześniej mężczyzna ten także ukradł alkohol – i to w
tym samym miejscu, Za kradzież 8
puszek piwa został ukarany mandatem karnym.
Oprac. KR
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6 marca br., około godz. 7.30,
oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, które
miało miejsce w centrum Kępna – na
skrzyżowaniu ul. Wawrzyniaka i
Wiatrakowej. 24-letnia mieszkanka
gminy Bralin, kierująca suzuki, wy-

musiła pierwszeństwo przejazdu i doprowadziła do zderzenia z oplem, za
kierownicą którego siedziała 35-latka
z gminy Baranów. Nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała.
Obie kierujące były trzeźwe.
Sprawczyni została ukarana mandatem karnym.
Oprac. KR
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9 marca br. Radio SUD obchodziło swój 25-letni jubileusz działalności pod hasłem „Gramy już 25 lat!”

Grają już ćwierć wieku
uruchomienia radia, które z powodzeniem działa już przez 25 lat – mówił M. Zaczyk. Srebrny jubileusz
działalności rozgłośni był okazją

którzy zasłużonym dla działalności
radia wręczyli „Złote Mikrofony”.
Trafiły one do twórcy i właściciela
stacji J. Stempina, jej byłego redak-

Dziennikarze Radia SUS wraz
z właścicielem J. Stempiniem

do spotkania i wspomnień „starych”
radiowców tworzących redakcję,
wśród których byli: Iwona Potocka,
Lidia Przydatek, Lidia Matysiak,
Andrzej Mroziński (były redaktor
naczelny) Artur Kieruzal (obecnie
dyrektor Polskiego Radia Londyn),
Marek Froń, Jarosław Matysiak
(„Matrys”), Jarosław Paprocki, Sławomir Janelt oraz Ireneusz Turek.
Całość sprawnie prowadzili redaktor
naczelny i Joanna Kaczorowska,

Byli radiowcy: A. Mroziński, A. Kieruzal, S. Janelt, I. Turek i J. Matysiak
składają życzenia obecnym redaktorom M. Zaczykowi i J. Kaczorowskiej

tora naczelnego A. Mrozińskiego,
Grupy Eurozet, Jana Musialika –
producenta Listy Śląskich Szlagierów i firmy Chemiczne Czyszczenie
Odzieży Tokarscy z Kępna. Swoje
nagrody przyznało także, związane
z radiem, Stowarzyszenie „Po prostu pomagam”. Podziękowania za
pomoc przy organizacji dorocznej
akcji poboru krwi „Kropla życia”
odebrali przedstawicielka Terenowej
Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie oraz Marian
Kamiński.
Galę uświetnił występ chóru z
Gimnazjum w Trzcinicy pod dyrekcją Renaty Adamskiej. Natomiast
ogromny aplauz zabranych wzbudził
profesjonalny występ Loni Maryniak wraz z zespołem SoFresh i Pauliny Kordylas.
Na zakończenie udanego jubileuszowego spotkania wystąpiła w
repertuarze polsko–czeskim Gabi
Gold.
Koleżankom i kolegom radiowcom życzymy kolejnego ćwierćwiecza ćwierkania na lokalnych falach
Radia SUD.		
m

Osiem zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem w Ostrówcu

Fot. KP PSP Kępno

Na uroczystą jubileuszową galę
z okazji ćwierćwiecznej działalności Radia SUD do Restauracji „S” w
Baranowie przybył eurodeputowany
Andrzej Grzyb oraz parlamentarzyści: Andżelika Możdżanowsaka,
Bożena Henczyca, Elżbieta Radziszewska, Joanna Mucha i senator
Łukasz Mikołajczyk. Wśród licznych zaproszonych samorządowców
w gali uczestniczyli: Witold Jankowski – starosta kępiński, Piotr
Psikus – burmistrz miasta i gminy
Kępno, Jerzy Przybył – burmistrz
Wieruszowa, Lech Janicki – starosta ostrzeszowski, Mariusz Witek
– burmistrz Ostrzeszowa, Sławomir
Kapica – burmistrz Sycowa, oraz
wójtowie: Bogumiła Lewandowska–Siwek (Baranów), Danuta Froń
(Perzów), Grzegorz Hadzik (Trzcinica), Adam Kopis (Łęka Opatowska), Roman Wojtysiak (Bralin) i
Wiesław Berski (Kobyla Góra). Rozpoczynając galę, redaktor naczelny
radia Michał Zaczyk przypomniał
historię powstawania radia i podziękował właścicielowi rozgłośni Jerzemu Stempiniowi za odwagę w realizacji tego przedsięwzięcia. - Bardzo
dziękuję Jerzemu Stempiniowi w
imieniu całego zespołu redakcyjnego za odwagę podjęcia wyzwania

Raport SMOG-owy
W ostatnim numerze „Tygodnika
Kępińskiego” publikowaliśmy dane
pomiarowe z sensora Airly dotyczące poziomu smogu w centrum Kępna
(Rynek 2). Od poprzedniego numeru co tydzień będziemy publikować
dane smogowe zanieczyszczonego

powietrza w centrum miasta. Pomiary – codziennie o godz. 18.00.
W Polsce dobowa norma stężenia PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom
informowania występuje przy 200
µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.

DATA

PYŁ PM 2.5 (µg/m3)
– % NORMY

PYŁ PM 10 (µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03

94 (376%)
58 (232%)
34 (136%)
126 (504%)
80 (320%)
21 (84%)
27 (108%)

130 (260%)
81 (162%)
50 (100%)
180 (360%)
111 (222%)
31 (62%)
41 (82%)

Zła
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Bardzo zła
Zła
Dobra
Dobra

Prywatny Gabinet
Otolaryngologiczny

Oznaczenie kolorów:

lek. Paulina Lepka

Wspaniała
Dobra
Bywało lepiej
Specjalista Otorynolaryngologii

Zła

Bardzo zła

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

Diagnostyka i leczenie chorób:
uszu • nosa • zatok przynosowych
• gardła • krtani

Sprzedam mieszkanie
94,40 m (I piętro) z piwnicą,
budynkiem gospodarczym
i tarasem w budynku wolno stojącym
OTWARCIE
w centrum
miasta.
JUŻ 14 PAŹDZIERNIKA 2017
2 w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
Badanie odbywa się
endoskopów – nowoczesnej metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

W ogniu stanęły zabudowania gospodarcze
10 marca br., o godz. 14.00, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o pożarze zabudowań gospodarczych
w Ostrówcu.
- Kiedy strażacy dotarli na miejsce, pożarem objęte były: budynek
gospodarczy oraz przyległy do niego
namiot magazynowy, a także maszyny oraz łąka. Po zabezpieczeniu tere-

nu działań przystąpiono do gaszenia
obiektów objętych pożarem oraz do
obrony budynków bezpośrednio zagrożonych. Po opanowaniu pożaru
przystąpiono do dogaszania słomy
(80 bali), która znajdowała się w części jednego ze spalonych obiektów.
W tym celu wykorzystano ciągnik z
ładowaczem, który został udostępniony przez jednego z mieszkańców.
Nadpaloną słomę wywożono i prze-

lewano w celu dogaszenia – relacjonuje rzecznik prasowy KP PSP Kępno kpt. Jarosław Kucharzak. Pożar
objął łączną powierzchnię 750 m2, a
straty wyceniono na około 25.000 zł.
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Działania prowadziło 8 zastępów
straży pożarnej: dwa z JRG Kępno, dwa
z OSP Świba oraz po jednym z: OSP
Myjomice-Ostrówiec, OSP Mikorzyn,
OSP Kierzno i OSP Olszowa.
KR

63-600 Kępno, ul.
Ks. P. Wawrzyniaka
46
Telefon:
606
365 377.
REJESTRACJA: 508 177 121

JUŻ OTWARTY!!!

Prywatny Gabinet Otolaryngologiczny

lek. Paulina Lepka
Specjalista Otorynolaryngologii
Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 46, Kępno.
Rejestracja: tel. 508 177 121.
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policja
54-letni mężczyzna był poszukiwany przez Prokuraturę w
Nowym Sączu. Ukrywał się na terenie jednej z gmin powiatu kępińskiego

Policjanci zatrzymali
poszukiwanego
Policjanci Posterunku Policji
w Trzcinicy z siedzibą w Laskach
ustalili i zatrzymali 54-letniego mężczyznę bez stałego meldunku, który
przebywał na terenie gminy Rychtal.
- Mężczyzna był poszukiwany przez
Prokuraturę w Nowym Sączu, zarządzeniem o poszukiwaniu podejrzanego, celem ustalenia miejsca
pobytu, zatrzymania i doprowadzenia – relacjonuje oficer prasowa Ko-

Finał powiatu kępińskiego w koszykówce dziewcząt

Koszykarki z Rychtala najlepsze w powiecie

mendy Powiatowej Policji w Kępnie
st. sierż. Anna Lubojańska.
2 marca br. mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym
areszcie, a następnie przesłuchany w
charakterze osoby podejrzewanej o
popełnienie przestępstwa. W chwili
zatrzymania przez mundurowych,
poszukiwany 54-latek był pijany. W
wydychanym powietrzu miał 1,9 promila alkoholu.
Oprac. KR

II Kępiński Kongres Trzeźwości
w Diecezji Kaliskiej
pod hasłem

„BUDUJMY NA RODZINIE”
Kępno, 19-21 marca 2018 r.

Poniedziałek, 19 marca 2018 r.
Sala Domu Katolickiego przy parafii pw. św. Marcina w Kępnie
14.00 – Powitanie i wprowadzenie (ks. prał. mgr W. Kondratowicz)
„Kościół w służbie trzeźwości” – wykład inauguracyjny ks. bp dr Tadeusz Bronakowski - Łomża
„Polska alkoholowa drabina kompetencji” – prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek - Warszawa
17.00 – XXII plenerowa Droga Krzyżowa z Kępna do Grębanina w intencji trzeźwości polskich rodzin.
19.00 – Uroczysta Eucharystia z aktem zawierzenia spraw trzeźwości w ojczyźnie, diecezji,
parafii i rodzinie Matce Bożej Grębanińskiej Patronce Naszej Codzienności
- Przewodniczy ks. bp dr Tadeusz Bronakowski - Łomża
20.30 – Agapa uczestników uroczystości
Wtorek, 20 marca 2018 r.
Centrum Kongresowe – Hotel „Kamiński” ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36
10.00–13.00 - sesja plenarna cz. I
1. Powitanie i wprowadzenie – Piotr Psikus Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.
2. „Państwo prawa i samorząd wobec alkoholu” – Małgorzata Zwiercan Poseł na Sejm RP.
3. „Obyczajowość życia codziennego zagrożeniem polskiej Rodziny” - ks. prał. mgr Wiesław Kondratowicz.
4. „Wpływ uzależnienia człowieka na destrukcję jego osoby” – dr Bohdan Woronowicz - Warszawa
5. „Niebezpieczne w skutkach picie alkoholu przez kobiety” – dr Teresa Kobrzyńska - Poznań
6. „Destrukcja rodziny spowodowana uzależnieniem jednego z jej członków” – ks. bp Krzysztof Włodarczyk - Koszalin
15.00–18.00 - sesja plenarna cz. II
1. „Rodzina szkołą trzeźwości” – mgr Maria Napierała - Poznań
2. „Rola szkoły w wychowaniu do trzeźwości” – dr Katarzyna Właśniak - Poznań
3. „Terapeutyczna oferta pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom” – Rafał Rytwiński - Poznań
Panel dyskusyjny, moderator panelu ks. Wiesław Kondratowicz
4. „Program 12 kroków AA, Al - Anon, Al - Ateen i DDA nadzieją i szansą dla uzależnionych
i ich bliskich” – mgr Jarosław Banaszak – Poznań
5. „Znaczenie wspólnot i stowarzyszeń trzeźwościowych w służbie społeczeństwa”
- ks. prał. dr Bogusław Głodowski – Gdańsk
6. „Chrześcijańska postawa wobec uzależnionych i ich rodzin” - ks. kan. mgr Paweł Pawlicki - Poznań
Sala Domu Katolickiego przy parafii pw. św. Marcina w Kępnie
20.00 – Otwarte mitingi AA i Al. – Anon grupy Południowej Wielkopolski
Środa, 21 marca 2018 r.
10.00–13.00 - sesja warsztatowa
1. Warsztat profilaktyczny z młodzieżą szkół kępińskich – sala Domu Katolickiego przy parafii
pw. św. Marcina w Kępnie - Anna Pietrzak - profilaktyk - Łódź – solistka zespołu „Partita”
2. Warsztat pracy profilaktycznej z młodzieżą dla pedagogów, wychowawców świetlic, psychologów,
kuratorów itd. – sala konferencyjna w Hotelu „Kamiński” - dr Katarzyna Właśniak - Poznań
3. Warsztaty edukacyjne dla radnych, sołtysów, samorządowców – sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie - dr Teresa Kobrzyńska - Poznań
Kościół parafialny pw. św. Marcina w Kępnie
16:00 - Msza św. dziękczynna zamykającą obrady II Kępińskiego Kongresu Trzeźwości
pod przewodnictwem ks. bp ordynariusza Edwarda Janiaka
Rozesłanie przesłania kongresowego.
17:00 – Koncert Anny Pietrzak, solistki zespołu „Partita” z repertuarem o treściach trzeźwościowych.
Imprezy towarzyszące:
Tematyczne audycje w radiu „SUD” i radiu „RODZINA”. Akcja edukacyjno – informacyjna – artykuły
prasowe, ulotki, plakaty, zaproszenia. Koncerty muzyczne, seanse filmowe.

Patronat medialny:

Komitet organizacyjny:

„Tygodnik Kępiński”
„Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”
Twój Puls Tygodnia”, „Opiekun”, Radio „SUD”,
Radio „Rodzina”, TVP Poznań
Telewizja Diecezji Kaliskiej „DOM JÓZEFA”

Burmistrz Miasta i Gminy – Piotr Psikus
Diecezja Kaliska
Katolickie Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”
Organizacje trzeźwościowe Ziemi Kępińskiej
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ECHO RYCHTALA
marzec 2018, nr 11 (829)

Najlepsze były rychtalanki, drugie miejsce wywalczyły dziewczyny z Trzcinicy,
trzecie - z Kępna, a tuż za podium uplasowała się drużyna z Mikorzyna

27 lutego br. w Rychtalu odbył
się finał powiatu kępińskiego w koszykówce dziewcząt. Rychtalanki ponownie wygrały wszystkie spotkania
i zostały mistrzyniami powiatu. W
turnieju, oprócz gospodyń, wzięły
udział zawodniczki z Kępna, Trzcinicy i Mroczenia. Mecze rozgrywane
były systemem „każdy z każdym”.
Dziewczyny z Rychtala pierwszy
mecz rozegrały przeciwko drużynie z
Trzcinicy, wygrywając 30:8, następ-

nie spotkały się z drużyną z Mroczenia i zwyciężyły 16:4. Ostatni mecz
to starcie z zespołem z Kępna, który
rychtalska drużyna pokonała 16:8.
Dziewczyny z Rychtala, wygrywając wszystkie mecze, zajęły pierwsze miejsce i zapewniły sobie udział
w finale rejonu kaliskiego, który odbędzie się 22 marca br. w Ostrowie
Wielkopolskim. Drugie miejsce zajęły
koszykarki z Trzcinicy, trzecie – Kępno, a czwarte – drużyna z Mroczenia.

Najlepszą zawodniczką finałów
została Agnieszka Wodnik, która
rzuciła w trzech meczach 39 punktów.
Zespół z Rychtala wystąpił w
składzie: A. Wodnik, Julia Gołaś,
Zuzanna Janik, Oliwia Kłobus,
Wiktoria Wrześniewska, Agata
Radoś, Katarzyna Łazaj, Katarzyna Figiel, Oliwia Oszańca i Dominika Mieseler. Opiekunem dziewcząt był Dominik Makowski.
Oprac. KR

WÓJT GMINY RYCHTAL
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego,
położonego w Rychtalu przy ul. Kepińskiej nr 22/3
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Kw. KZ1E/00057287/1
Oznaczenie ewidencyjne działki nr 202/2
Powierzchnia nieruchomości 0,2135 ha.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rychtal – j.b. „ 2UP” – tereny
usług publicznych.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Rychtal, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz
nie jest przedmiotem zobowiązań. Na działce znajduje się budynek z dwoma lokalami mieszkalnymi i jednym
lokalem użytkowym oraz budynek gospodarczy z trzema segmentami.
Forma sprzedaży – na własność.
Przedmiotem zbycia jest lokal użytkowy nr 3 położony na parterze budynku. Składa się z dziewięciu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 136,60 m2. Do lokalu przynależy segment gospodarczy o powierzchni użytkowej 9,50 m2 w budynku 3 segmentowym. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej wynosi
1461/2855.
Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 434,00 zł.
Słownie: (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery zł).
Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rychtalu.
Postanowienia ogólne:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 13 000,00 zł, słownie:
(trzynaście tysięcy zł) na konto Gminy Rychtal prowadzone przez SBL Kępno
Nr 86 8413 0000 0500 0273 2000 0105 w dniu 12 kwietnia 2018 r. z dopiskiem „Wadium do przetargu lokal
użytkowy, dz. 202/2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód wpłaty wadium
i dowód osobisty.
– O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
– W przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium
ulega przepadkowi.
– Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
– Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
– Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychtalu – pok. Nr 16 II p.
Tel. 62 / 78 168 00.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: www.rychtal.pl, www.ychtal.nowoczesnagmina.pl
oraz „Tygodniku Kępińskim” dnia 15 marca 2018 roku.
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Wójt Gminy Rychtal
mgr inż. Czesław Balcerzak

Region

gmina
Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2018, nr 11 (1136)

Najmłodsi pamiętali
o święcie pań

Zawodnicy UKS Sport Bralin rozpoczynają sezon w nowych strojach sportowych

Nowy sezon i nowe stroje
27 lutego br. 16 kolarzy odebrało
komplety strojów: spodenki krótkie
letnie, spodnie długie jesienne, koszulkę, bluzę kolarską oraz czapeczkę letnią. W tym sezonie młodzież

postawiła na kolorystykę biało-czerwono-czarną. To im Zarząd Klubu w
głównej mierze oddaje decyzję o tym,
jak chcą wyglądać i prezentować się
na wyścigach. Zwyczajem też jest

Nowe stroje sprawiły młodym
sportowcom dużo radości

umieszczanie na odzieży logotypów
firm i instytucji, dzięki którym możliwa jest realizacja sportowych pasji.
A nie byłoby to możliwe bez: Gminy Bralin, „Hest”, „EcoMaterace”,
„Ropez”, „Imperial-Granit”, „Karol
Meble”, „MultiMasz”, „Fabryka Mebli Stolar”, „Przewpol”, „Cart-Pack”,
„Trezado”, „Obiciowe.pl”, „Geoprojekt”, „Intromal”, „Adcar Auto-Szyby Bralin”, Lasy Państwowe,
„Agroturystyka Musiała”, Cezary
Grześkowiak, „Tygodnik Kępiński”,
„Radio Sud”, „Ctbike”, „Force-Components Polska” i „Nodon”.
Kolarze UKS Sport Bralin, tak
wyposażeni w ubrania na różne,
zmienne warunki atmosferyczne,
mogą oddać się treningom i podejmować kolejne sportowe wyzwania, a
tych nie zabraknie w nadchodzącym
sezonie. Plany bralińskiego klubu kolarskiego są ambitne.
Marzena Kuropka

Bralińscy dzielnicowi rozpoczęli prowadzenie działań planów priorytetowych

Będą profilaktyczne
działania policji w Bralinie

Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie i dzielnicowi Posterunku
Policji w Bralinie, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożeń w rejonie
służbowym, przygotowują plan działania priorytetowego.
Plan przewiduje cykle półroczne. Jego celem jest wyeliminowanie
zagrożenia poprzez różne czynności, począwszy od spotkań ze społeczeństwem i współpracy z różnymi
instytucjami, urzędami, organizacjami. Działania te mają charakter
kampanii społecznych, których celem jest uświadomienie lokalnej
społeczności zagrożeń występujących w rejonie ich zamieszkania
oraz uwrażliwienia na te zagrożenia,
a także pomoc w ich eliminowaniu.
W związku z tym st. sierż. Tomasz Kapral, dzielnicowy rejonu
nr 1, od 1 lutego do 31 sierpnia br.
prowadzi działania planu priorytetowego pn. „Oszustwa na legendę”. Są
one skierowane na zagrożenie wy-

łudzenia pieniędzy poprzez błędne
informacje podawane przez telefon.
Informacje te mają różne legendy –
wypadek samochodowy, pomoc dla
wnuczka czy telefon od policjanta.
Dotyczą głównie osób starszych, bowiem są bardziej ufne wobec innych

osób i chętne do udzielania pomocy.
Jednocześnie osoby starsze są niedoinformowane o skali takiego zjawiska
i chęci wykorzystania ich zaufania.

Dzielnicowy rejonu nr 2, asp.
Bogdan Garczarek w tym samym
czasie prowadzi działania planu priorytetowego pn. „Numeracja posesji”.
Działania te są skierowane do właścicieli posesji, którzy nie stosują się do
obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na budynku lub ogrodzeniu nieruchomości tabliczki z
numerem porządkowym posesji. Tabliczki z numerami porządkowymi
na budynkach powinny być oświetlone od zmroku do świtu. Właściciele posesji podczas nadania numeru porządkowego są informowani o
takim obowiązku przez Urząd Gminy Bralin. Jednak nie zawsze stosują
się do obowiązujących przepisów.
W ramach realizacji tych planów
możliwy jest kontakt z dzielnicowymi bezpośrednio w Posterunku Policji w Bralinie lub telefonicznie: st.
sierż. T. Kapral – tel. 786-936-276 i
asp. B. Garczarek – tel. 786-936-275.
G. Banaszak

Na pierwszym planie Filip Zjawiony
i Patrycja Stężalska

Uczniowie klasy 4a bardzo wesoło i atrakcyjnie potraktowali dzień,
w którym świętuje piękniejsza część
populacji.
Bardzo wesoły program artystyczny rozbawił zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Ci ostatni w niezwykle interesujący sposób pokazali
relacje pomiędzy kobietą i mężczyzną na przestrzeni czasów. Scena-

riusz przewidywał początek od Adama i Ewy. Skończyło się na czasach
współczesnych. Przy tym starano się
zachować w odniesieniu do czasu
odpowiednią terminologię. Zarówno
pomysł, jak i wykonanie, przypadło
do gustu zebranej widowni szkolnej.
W drugiej części święta pań uczestniczyli już tylko nauczyciele.
G. Banaszak

Klasa 4a podczas występu

„Wędrujemy, czyli nasze stopy” – kolejny krok organizacyjny

Wędrują dalej...
22 lutego br. w Bibliotece Publicznej w Bralinie odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu
pt. „Wędrujemy, czyli nasze stopy”.
Na początku spotkania uczestnicy poznali pełny skład osobowy
grupy młodzieży, która zadeklarowała swoją chęć udziału w projekcie.
Następnie każdy został przydzielony
do sekcji, w której będzie się realizował i jednocześnie odpowiadał za jej
działania.
Grupa zapoznała się bliżej z projektem i jego budżetem oraz wspólnie
z opiekunami ustalono zasady, które
będą obowiązywać podczas trwania
przedsięwzięcia. Zajęcia w ramach
projektu odbywać się będą od lutego

do końca sierpnia br., cyklicznie co
dwa tygodnie.
Głównym celem uczestników
projektu będzie poznanie środowiska, jego walorów oraz ograniczeń.
Młodzież postanowiła również, że
na najbliższych spotkaniach będzie
przygotowywać logo projektu i grafikę na koszulki. Członkowie projektu
są pewni, że w miłej i przyjaznej atmosferze stworzą coś wartościowego
dla naszej małej ojczyzny.
Projekt finansowany jest ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach programu „Równać Szanse” prowadzonego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Weronika Przewdzięk
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kurier baranowa
marzec 2018, nr 11 (1056)
IV Lokalny Festiwal Smaku w Mroczeniu

Smaki rodem z raju

W sobotę, 10 marca br., w sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczeniu odbył się IV Lokalny Festiwal Smaku. Była to impreza zorganizowana w ramach porozumienia
o współpracy, jakie dwa lata temu

tematykę tegorocznej imprezy. W poprzednich edycjach uczniowie wraz
z opiekunkami wykonywali potrawy
staropolskie kuchni wielkopolskiej, a
także potrawy różnych regionów Polski. Ubiegłoroczny festiwal odbył się

Tegoroczna edycja festiwalu przebiegała
pod hasłem „Moje ulubione smaki”

Gimnazjum w Mroczeniu podpisało z miejscowym Kołem Gospodyń
Wiejskich.
Uroczystość otworzyły: przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Mroczeniu Barbara Lipińska i koordynatorka projektu
Agnieszka Sitek, wprowadzając w

pod głównym hasłem: „Kuchnia mojej Babuni”.
W bieżącej, IV edycji, uczniowie
proponowali dania zgodnie z hasłem
przewodnim: „Moje ulubione smaki”. W festiwalu wzięło udział siedem grup uczniów, którzy pod okiem
opiekunek z KGW przygotowali

menu zgodnie z tematem. Grupy były
oceniane pod kątem: wykonania potraw, sposobu ich podania, dekoracji
stołu oraz prezentacji proponowanej
kuchni.
Ogromny nakład pracy uczestników oceniało jury w składzie: wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, właściciel kępińskiej
restauracji „P jak Pysznie” Paweł
Powroźnik, właścicielka restauracji
„La Costa” Aleksandra Orzechowska, nauczycielka Technikum Gastronomicznego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie
Anna Brzykowska oraz redaktor
Radia SUD Joanna Kaczorowska.
Komisja Konkursowa przyznała
następujące nagrody: Grand Prix –
Grupa I: Filip Gola, Marcel Maliszewski, Michał Mądry, Krystian
Kalis, Filip Parzonka pod opieką
Renaty Kowalińskiej – zostali nagrodzeni bonem upominkowym do
realizacji w Restauracji „P jak Pysznie”; I wyróżnienie specjalne – Grupa
V: Damian Kowalilak, Magdalena
Marczak, Natalia Brząkała pod
opieką Marii Balcerzak – zostali
nagrodzeni bonem upominkowym
do realizacji w Restauracji „Awra”;
II wyróżnienie specjalne – Grupa II:
Agata Wojtoń, Kornelia Federo-

wicz, Julita Kalis pod opieką Alicji
Nawrot – zostali nagrodzeni bonem
upominkowym do realizacji w Restauracji „La Costa”.
Ponadto wszystkie grupy zostały nagrodzone dyplomami, słodkimi upominkami oraz fartuszkami
uszytymi specjalnie na ten cel z logo
Lokalnego Festiwalu Smaku. Wójt
gminy Baranów, zachwycona wyczynami kulinarnymi uczniów, zaprosiła
wszystkich uczestniczących w festiwalu uczniów na lody.
Imprezę uatrakcyjnił występ
szkolnego zespołu muzycznego
„Wężyk Bend”, a także prezentacje
kulinarne lokalnych restauratorów.
Swoje stoisko przygotowało także
Technikum Gastronomiczne z ZSP
nr 1 w Kępnie pod przewodnictwem
Anety Szczęsnej, proponując do degustacji słodkie przekąski oraz pokaz
układania serwetek. Barwne stroiki

do dekoracji stołu wielkanocnego
przygotowywały uczennice Technikum Architektury Krajobrazu z ZSP
nr 1 w Kępnie pod kierownictwem
Marzeny Kalinowskiej. W skład
obu wymienionych grup uczniów
weszli absolwenci Gimnazjum w
Mroczeniu: Kacper Pomiankowski
oraz Klaudia Kanclerz – obecnie już
uczniowie technikum.
Po ogłoszeniu werdyktu i wręczeniu nagród każdy przybyły na
festiwal gość mógł wziąć udział w
degustacji przygotowanych potraw,
nie tylko wykonanych przez uczniów,
ale także przygotowanych przez lokalnych restauratorów. Uroczystość
zakończyło wystąpienie dyrektora
Szkoły Podstawowej w Mroczeniu
Andrzeja Tyry wraz z wójt gminy
Baranów, którzy zaprosili na rocznicowy, V Festiwal już za rok.
es

Od dziesięciu lat uczniowie baranowskich podstawówek rywalizują w warcabowych
zawodach rangi mistrzowskiej, które odbywają się niezmiennie w Szkole Podstawowej w Baranowie. Najlepsi zawodnicy reprezentują później gminę Baranów i powiat
kępiński w finale wojewódzkim. Przypomnijmy, że sześć lat temu tytuł Mistrzyni
Wielkopolski wywalczyła Ania Maciejewska ze Słupi pod Kępnem

Donaborowianki przedarły się przez eliminacje powiatowe, by w wielkim finale rozegranym w Rychtalu wywalczyć brązowy medal

Brąz siatkarek z Donaborowa
w powiatowym debiucie
Siatkówka jest jedną z najtrudniejszych gier zespołowych. Wymaga
ona od zawodnika cierpliwości w treningu, bo to jedyna droga do opanowania trudnej techniki tej gry. Poza
tym liczy się w niej zespołowość. Jeden zawodnik nie wystarczy do wygrania meczu. Dziewczęta z Donaborowa na pewno są na dobrej drodze
do pokochania siatkówki. Co prawda
ćwiczą od niedawna, ale na swoim
koncie mają już cenny sukces. Po niespodziewanym Mistrzostwie Gminy,
zdobytym 6 marca br., przedarły się
przez eliminacje powiatowe, by w
wielkim finale rozegranym w Rychtalu, po zwycięstwie 2:1 z Mikorzynem, wywalczyć brązowy medal.
Półfinały rozegrano równolegle
w Rychtalu i Łęce Mroczeńskiej. Na
starcie turnieju w gminie Baranów
zameldowały się trzy zespoły: SP
Bralin, SP Mikorzyn i SP Donaborów. Uroczystość otwarcia poprzedzona została minutą ciszy ku czci
Danuty Słupianek-Kocemby, która
przez wiele lat sprawowała funkcję
dyrektora Szkoły Podstawowej w
Łęce Mroczeńskiej.
Po tradycyjnej formule: „Mistrzostwa uważam za otwarte”, wygłoszonej przez dyrektor Ilonę Grząkę, do
walki ruszyły siatkarki z Mikorzyna
i Donaborowa. Nikt nie zdziwiłby

12

się za bardzo, gdyby po pierwszym,
bezbarwnym secie w wykonaniu siatkarek z Donaborowa, dyrektor szkoły
podstawowej Alojzy Piasecki kazał
im się pakować do wyjazdu. Tak jednak mógłby myśleć tylko ten, kto nie
zna trenera A. Piaseckiego. Zawsze
doskonale przygotowany taktycznie,
zatopiony w notatkach, pełen uporu
i pasji, dostrzegł w tym przegranym
secie element, który mógłby poprowadzić jego dziewczęta do sukcesu.
Osiem punktów zdobytych po kolei
zagrywki... Drugi set należał już do
dzielnych donaborowianek. Na zwycięstwo w trzecim zabrakło energii.
Wygrały za to następny mecz z Bralinem, i to 2:0. - Dziewczyny poczu-

ły, że kochają siatkówkę. Spójrz na
ich twarze. Uśmiechnięte, rozradowane – komplementował grę swoich
zawodniczek trener. Dopięły swego
w Rychtalu, gdzie w meczu o trzecie
miejsce wygrały z Mikorzynem 2:0,
zdobywając brąz.
Następnego dnia do rywalizacji
przystąpili chłopcy. Losy awansu, o
który walczył Bralin z Baranowem,
wisiały na włosku do ostatniej chwili. Dwa razy wydawało się, że bliżej
sukcesu są siatkarze Jacka Klyty. W
pierwszym secie baranowianie nie
zdołali utrzymać wysokiej przewagi
22:18, a w drugim znów prowadzili,
ale przegrali na przewagi.
es

Siatkówka jest jedną z najtrudniejszych gier zespołowych. Fakt ten nie
przeszkadza donaborowiankom, które w Rychtalu wywalczyły brązowy medal
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Warcabowy jubileusz
Tuż po feriach, 23 lutego br., rozegrano 10. Jubileuszowe Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Warcabach Klasycznych.
W zawodach wzięli udział reprezentanci czterech szkół – dziewczęta
i chłopcy z Donaborowa, Słupi pod
Kępnem, Baranowa i Grębanina. I
tym razem nie miały sobie równych
zawodniczki Jarosława Kupczaka.
Dzielne słupianki zechcą z pewnością powtórzyć niegdysiejszy sukces
starszej koleżanki. Wśród chłopców
najlepiej radził sobie Michał Jędrzejak z Grębanina. Sukces Michała jest
potwierdzeniem jego ogromnego talentu, bo, jak nam przypomniał: - W
tamtym roku było trochę gorzej, bo
tylko 3. miejsce, a teraz jest złoto. W
Poznaniu będę walczył z całych sił.
Zawody rozegrano w atmosferze
skupienia, co nie znaczy, że brakowało w nich emocji. Tak, tak, warcaby
potrafią również wyzwalać na widowni ogromny entuzjazm. Podsumowaniem turnieju był tradycyjny

pojedynek w kategorii Open, w którym o Puchar Wójta walczył mistrz z
mistrzynią.
Uczestników tego meczu wójt
gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek obdarowała nagrodami, ale okazały puchar powędrował
do Grębanina. Baranowskie Mistrzostwa wyróżniają się również w inny
niezwykły sposób – oto każdego roku
uczestnicy zawodów mogą skosztować cudownych kanapek przygotowanych przez panie ze szkolnej stołówki. W tym roku zachwycaliśmy
się baranowskimi warcabinkami.
es

WYNIKI TURNIEJU

Kategoria chłopców:
1. Michał Jędrzejak (SP Grębanin)
2. Marcin Musiała (SP Słupia pod Kępnem)
3. Piotr Kubot (SP Baranów)
Kategoria dziewcząt:
1. Agata Kawula (SP Słupia pod Kępnem)
2. Martyna Jurasik (SP Słupia pod Kępnem)
3. Julia Rosielewska (SP Grębanin)

Region

gmina
Podpisano umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 r.

wieści znad pomianki
marzec 2018, nr 11 (862)
Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” odbyły się w Trzebieniu

Wiedzą, jak zapobiegać pożarom

Gmina wspiera organizacje

28 lutego br. w sali widowiskowej
Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej
miało miejsce podpisanie umów z
przedstawicielami organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w
ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych.
W 2018 r. dofinansowania otrzyma 7 organizacji na łączną kwotę
74.000,00 zł.

we w Opatowie, zadanie pn. „Radość
ze wspólnoty” - 5.610,00 zł; Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowie, zadanie pn. „Powitanie lata” - 3.120,00 zł.
W ramach wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej dofinansowanie otrzymały natomiast
trzy organizacje. Ludowy Klub Sportowy „Wielkopolanin” Siemianice na
realizację zadania pn. „Szkolenie w

Zadania realizowane będą w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Głównymi celami turnieju są: popularyzacja wśród
dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w przypadku wybuchu
pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą,
Uczestnicy turnieju poznają też tradycję, historię i organizację ochrony przeciwpożarowej.
Uroczystego otwarcia eliminacji w Trzebieniu dokonał prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Łęce Opatowskiej Jerzy Flaczyk. W konkursie wzięło
udział 37 uczestników ze szkół podstawowych, gimna-

Poziom wiedzy uczestników
był wysoki i wyrównany

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w swoich
kategoriach zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych

lskiego Turnieju
Wyniki Eliminacji Gminnych Ogólnopo
biega pożarom”
zapo
dzież
„Mło
ej
rnicz
Poża
zy
Wied
Kategoria szkół ponadgimnazjalnych
gimnazjalnych Nr 1 w Kępnie
I – Ewa Baranowska - Zespó ł Szkół Ponad
II – Miłosz Obrzut - CUW Przygodzice
III – Krzysztof Bryja - CUW Przygodzice
Kategoria szkół gimnazjalnych
Kępnie
I – Martyna Jerczyńska - Gimnazjum nr 2 w
wie
Opato
w
azjum
Gimn
rska
Kucha
II – Emilia
wie
III – Dominik Witkowski - Gimnazjum w Opato
ych
Kategoria szkół podstawow
I – Zuzanna Jerczyńska - SP Łęka Opatowska
II – Oskar Kucharski - SP Łęka Opatowska
III – Daria Lubojańska - SP Opatów

zjalnych oraz ponadgimnazjalnych
z terenu gminy Łęka Opatowska.
Poziom wiedzy uczestników był
bardzo wysoki i wyrównany. Zmagania oceniało jury w składzie: Renata Woźnica – przewodnicząca,
Karolina Goj – sekretarz, Paweł
Taras, Józef Skąpski i Aleksander
Stefan.
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w swoich kategoriach zostali zakwalifikowani do
eliminacji powiatowych. Laureaci
otrzymali dyplomy oraz nagrody, które wręczyła sekretarz gminy Małgorzata Gąszczak. Po raz
pierwszy nagrodzono też najmłodszego uczestnika, Zuzannę Jerczyńską, uczennicę IV klasy Szkoły
Podstawowej w Łęce Opatowskiej,
która otrzymała strażacki upominek.
Warto podkreślić, że liczba
uczestników turnieju wiedzy pożarniczej w gminie Łęka Opatowska z
roku na rok wzrasta.
Oprac. bem

Zakończony został ostatni
etap budowy oświetlenia
ulicznego w miejscowości
Granice.

Oświetlenie
uliczne gotowe

Ostatni etap budowy oświetlenia
ulicznego w miejscowości Granice
zakończony został w lutym br. Był
to trzeci etap inwestycji, obejmujący
ułożenie 695 mb przewodu zasilającego oraz zamontowanie 7 słupów
z oprawami oświetleniowymi typ
LED. Jego koszt wyniósł 54.999,45
zł brutto.
Oprac. bem

Dotacje przyznane zostały na
realizację czterech zadań w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Dofinansowano następujące organizacje: Stowarzyszenie „Szansa dla Trzebienia”,
zadanie pn. „Pokaz tradycyjnego wyrobu masła na dożynkach gminnych”
- 2.635,00 zł; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Kępno – Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Łęce Opatowskiej, zadanie pn. „Cudzie chwalicie – poznajcie swoje” - 2.635,00 zł; Opatowskie
Stowarzyszenie Kulturalno-Sporto-

zakresie piłki nożnej oraz organizacja zawodów sportowych” otrzymał
kwotę 21.250,00 zł. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Zawisza” Łęka
Opatowska przyznano 17.500,00 zł
na zadanie pn. „Szkolenie w zakresie
piłki nożnej oraz organizacja rozgrywek oraz turniejów piłkarskich”, a
Ludowy Zespół Sportowy „Płomień”
Opatów na zadanie pn. „Szkolenie
w zakresie piłki nożnej i organizacja
rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców gminy Łęka Opatowska” 21.250,00 zł.
Oprac. bem

Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa życzenia
sołtysom gminy Łęka Opatowska złożył wójt Adam Kopis

Życzenia dla sołtysów
Okazją do spotkania był obchodzony
11 marca Dzień Sołtysa

Wójt Adam Kopis zaprosił sołtysów do Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej w piątkowe popołudnie, 9
marca br. W spotkaniu uczestniczyła
także skarbnik gminy Alina Brząkała.
Włodarz złożył wszystkim zebranym życzenia. Dziękował za udaną
współpracę z samorządem gminnym,
a także za ogromny wkład pracy oraz
podejmowanie i skuteczne realizowanie działań służących rozwojowi całej gminy. - Bycie sołtysem to

niezwykle zaszczytna, ale i zarazem
trudna funkcja, wymagająca wielkiego zaangażowania i wrażliwości
społecznej - podkreślił A. Kopis.
Uczestnicy spotkania przy kawie
i słodkościach rozmawiali o sprawach istotnych dla życia mieszkańców wsi. Dyskutowano o bieżących
problemach, planach inwestycyjnych
gminy oraz blaskach i cieniach pracy
społecznej.
Oprac. bem

Tygodnik Kępiński 15 marca 2018

13

Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
marzec 2018, nr 11 (813)
W niedzielę, 11 marca 2018 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie uroczyście
otwarto wyremontowaną salę widowiskową

Uroczyście wręczono nagrody laureatom bibliotecznego
plebiscytu

Czytelniczki – rekordzistki

Uroczyste otwarcie sali widowiskowej

Wręczono upominki
i dyplomy

Specjalne życzenia otrzymali w dniu swojego święta sołtysi z terenu gminy Perzów
Uroczystość połączona została z
obchodami Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzny oraz Dnia Sołtysa. Spotkanie
swoją obecnością zaszczycili m.in.
senator RP Łukasz Mikołajczyk,
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska,
wicestarosta kępiński Grażyna Jany,

generalny wykonawca inwestycji
właściciel Zakładu Projektowo-Budowlanego „Projektobud” Andrzej
Połomski oraz grono specjalistów w
zakresie prac budowlanych, sekretarz
gminy Perzów Weronika Urbańska
wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
radni, dyrektorzy instytucji i jednostek organizacyjnych, prezesi organizacji, stowarzyszeń i jednostek OSP,
sołtysi poszczególnych sołectw, przewodniczące kół gospodyń wiejskich z
gminy Perzów, seniorzy i inni.
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Przedstawiona została krótka
historia remontu sali GOK, na realizację którego Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie w wysokości
255.000,00 zł z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Pozostała
kwota - 448.031,95 zł wyasygnowana
została z budżetu Gminy. Inwesty-

metamorfozę sali widowiskowej.
Jej symbolicznego otwarcia dokonali: wójt gminy Perzów Danuta
Froń, przewodnicząca Rady Gminy
Renata Włodarczyk, dyrektor GOK
w Perzowie Monika Domagała oraz
główny wykonawca A. Połomski. Po
odsłonięciu kurtyny nastąpiły przemówienia, które rozpoczęła wójt
gminy Perzów. - Ta sala będzie dla
państwa, dla mieszkańców gminy
Perzów. Będziecie państwo mogli tu
przychodzić na uroczystości organizowane przez Gminę, ale również
korzystać z niej prywatnie, ponieważ
będzie można tu organizować swoje
uroczystości – powiedziała wójt D.
Froń, dziękując wszystkim, którzy
przyczynili się do modernizacji sali.
Mówiono również o trudnościach, jakie trzeba było pokonać
przy realizacji tego zadania, nie
kryjąc zadowolenia, że wszystko się
powiodło i możliwe jest przekazanie
mieszkańcom gminy odnowionych
pomieszczeń. Poświęcenia obiektu
Po powitaniu gości dokonano symbolicznego
dokonał proboszcz parafii Turkowy
otwarcia zmodernizowanego obiektu
ks. Ryszard Zieliński.
Po części oficjalnej goście mocja całkowicie zmieniła oblicze sali gli wysłuchać występów dziewcząt
GOK, która została wyremontowana z sekcji wokalnej działającej przy
wraz z zapleczem. Na scenie pojawiła GOK w Perzowie: Weroniki Pietrus
się kurtyna z napędem elektrycznym i Aleksandry Capenko oraz męskiej
i nowa dębowa podłoga. Zmodernizo- części zespołu „Perzowianie” - panowano garderobę, sanitariaty i koryta- wie przygotowali dla pań specjalny
rze. Odnowione zostały ściany, sufity, recital. Wszystkich zebranych zapodłogi, wymienione drzwi. Zamon- chwycił występ gwiazdy wieczoru.
towano nową wentylację, instalację młodego wokalisty Artura Gotza z
elektryczną, oświetlenie oraz panele zespołem. Swoim koncertem „Mężakustyczne. Aby zobrazować skalę czyzna prawie idealny” wprowadził
inwestycji przygotowana została wy- publiczność w znakomity nastrój. W
stawa zdjęć prezentująca imponującą przerwie między występami goście
mogli wysłuchać, co o ideale
mężczyzny sądzą kobiety z
Goście nie szczędzili
słów uznania
gminy Perzów.
Specjalne życzenia za
trud i zaangażowanie w budowanie polskiej wsi otrzymali
w dniu swojego święta sołtysi
z terenu gminy Perzów.
Nie obyło się bez drobnych prezentów w postaci koszulek oraz toreb. Na zakończenie uroczystości zebrani
zostali zaproszeni na pyszne
przekąski oraz słodką ucztę,
którą zapewniła czekoladowa
fontanna.
Oprac. bem
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W Bibliotece Publicznej w Perzowie wyłoniono laureatów konkursu czytelniczego „Czytelnik Roku
2017”.
Podczas tegorocznej edycji konkursu postanowiono wyróżnić czytelników, którzy wypożyczyli w
ubiegłym roku największą liczbę
książek, nie dzieląc ich na kategorie
wiekowe. A liczby te naprawdę robią
wrażenie. Warto zaznaczyć, że rekordzistkami okazały się bezsprzecznie
przedstawicielki płci pięknej. Ad-

rianna Sobczyk przeczytała aż 244
książki, Maria Kapral - 132 książki,
Mariola Linka - 117 książek, Adriana Konieczna - 113 książek, Gabriela Sobczyk - 93 książki, a Grażyna
Ząbkiewicz i Elżbieta Kula po 90
książek.
- Wyróżnionym jeszcze raz gratulujemy, a wszystkich czytelników
zachęcamy do wypożyczania i czytania – podkreślają organizatorzy
konkursu.
Oprac. bem

W tym roku nagrodzono czytelników, którzy
wypożyczyli największą liczbę książek

Policjanci Posterunku Policji w Bralinie spotkali się z seniorami z Perzowa

Rozmawiali o bezpieczeństwie

Rozmawiano o
bezpieczeństwie seniorów

W Perzowie odbyło się spotkanie
członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w
Perzowie. W spotkaniu udział wzięli
mundurowi z Posterunku Policji w
Bralinie, a także profilaktyk Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Z
seniorami rozmawiano o szeroko pojętym bezpieczeństwie osób złotego

wieku – jak nie dać się oszukać i jak
być bezpiecznym na drodze. Mundurowi opowiedzieli też o nowo powstałym posterunku w Bralinie – zadaniach, pełnionej służbie, zasadach i
możliwościach kontaktu z funkcjonariuszami. Rozdano ponadto ulotki dotyczące tego, jak kontaktować się ze
swoim dzielnicowym. Oprac. KR

Gmina

region
8 marca 2018 r. w sali Zespołu Szkół w Trzcinicy już po raz
drugi odbyło się spotkanie pod hasłem „Muzyczne przedwiośnie”

G£OS TRZCINICY
marzec 2018, nr 11 (1026)

„Muzyczne przedwiośnie”
na Dzień Kobiet

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Jest to wydarzenie, które wpisało się już w kalendarza imprez i uroczystości gminy Trzcinica. Impreza
zadedykowana została kobietom,
których praca i inicjatywa w różnych

Kolejna edycja
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
zorganizowane zostały 4 marca br.
w sali Domu Ludowego w Kuźnicy
Trzcińskiej. Wzięło w nich udział
14 uczniów szkół podstawowych, 13
uczniów klas gimnazjalnych Zespołów Szkół w Laskach i w Trzcinicy
oraz 3 uczniów z klas ponadgminazjalnych.
Organizatorów
turniejowych
zmagań, członków komisji konkurso-

Nad przebiegiem turnieju oraz właściwą oceną jego uczestników czuwała
komisja w składzie: druh K. Waloszczyk - przewodniczący, druhna Donata Gawlik – sekretarz oraz druhowie: Kazimierz Bednarek, Zdzisław
Mikołajczyk, Mateusz Piędzioch,
Tomasz Kulak, Zbigniew Hoja, Szymon Bartkowiak i Jerzy Kwaśniak.
Jak podkreślono, uczestnicy tegorocznych eliminacji gminnych wykazali się dobrą znajomością zagad-

Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy,
a wszyscy uczestnicy słodki upominek

wej oraz Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej, uczniów
oraz nauczycieli powitał prezes Zarządu druh Krzysztof Waloszczyk.

nień z zakresu pożarnictwa i ochrony
przeciwpożarowej, a turniej stał na
wysokim poziomie.
Dwóch najlepszych zawodników
z każdej kategorii będzie reprezento-

wać gminę Trzcinica podczas etapu
powiatowego, który odbędzie się w
Piaskach.
Zwycięzcy otrzymali nagrody
ufundowane przez Urząd Gminy
Trzcinica, a wszyscy uczestnicy dyplomy. Każdy z uczestników dostał
też słodki upominek, a najmłodsza
uczestniczka turnieju - Lena Nawrot
- pamiątkową maskotkę w stroju strażackim.
Na zakończenie wójt gminy
Grzegorz Hadzik podziękował
wszystkim uczestnikom i opiekunom
za udział i przygotowanie, zaś Zarządowi Gminnemu OSP, członkom
komisji konkursowej oraz druhom z
jednostki OSP w Kuźnicy Trzcińskiej
za pomoc i zaangażowanie włożone
w organizację turnieju. Oprac. bem
Wyniki
Szko ła podstawowa:
I – Lena Nawrot
II – Julita Gr zesińska
III – Marlena Kałus
Gimnazjum:
I – Andżelika Zimoch
II – Dominika Smyrek
III – Gabriela Zimoch
Szko ły ponadgimna
zjalne:
I – Julia Waloszczyk
II – Milena Wojdyga
III – Małgorzata Frąszc
zak

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w Trzcinicy

Rozpoczął się pierwszy etap inwestycji
W Trzcinicy ruszyły prace realizowane w ramach zadania „Bu-

dowa kanalizacji sanitarnej, w tym
rozdzielenie sieci ogólnospławnej

Pierwszy etap inwestycji ma zostać
zakończony do połowy listopada br.

oraz budowa systemu zaopatrzenia
w wodę wraz z odtworzeniem dróg
w miejscowości Trzcinica - etap I”.
Jego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” z
Ostrzeszowa. Prace zgodnie z zawartą umową mają zostać zakończone
najpóźniej 16 listopada 2018 r.
Na realizację tego zadania
Gminie Trzcinica udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości
3.525.642,24 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.
Wartość całkowita pierwszego etapu
inwestycji to 4.963.432,99 zł.
Oprac. bem

niu była prawdziwą muzyczną ucztą
składającą się z największych przebojów biesiadnych. Publiczność mogła
wysłuchać znanych i lubianych utworów, takich jak: „Poszła Karolinka”,

Życzenia zebranym paniom przekazał wójt
G. Hadzik oraz wicestarosta G. Jany

dziedzinach życia stanowi bardzo
ważną część życia gminnej społeczności. Była to forma podziękowania
za ich codzienny trud oraz aktywne
uczestnictwo w działaniach kulturalnych i społecznych na rzecz lokalnego środowiska. W ten sposób złożony
został swoisty hołd wszystkim paniom, które tego wieczoru wypełniły
salę w Trzcinicy.
Na początku spotkania wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
przekazał wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia, dziękując im

„Szła dzieweczka do laseczka”, „Autostop” cz „Kurdesz”. A wszystko to
okraszone układami tanecznymi w
wykonaniu pary tanecznej. Artyści,
prezentujący pełne zaangażowanie i
profesjonalizm sceniczny, wystąpili
w barwnych kostiumach ludowych.
Była to prawdziwa mieszanka dobrej
muzyki, popularnych przebojów i
humoru w dużych dawkach.
Artyści w czasie koncertu nie
tylko śpiewali, ale także czarowali
miłymi słowami, od razu zyskując
sympatię mieszkanek gminy Trzci-

„Muzyczne przedwiośnie”
zadedykowane zostało kobietom

za zaangażowanie w życie społeczne
oraz troskę okazywaną każdego dnia.
Słowa podziękowania za pomoc w
organizacji wydarzenia skierował
też do pracowników Zespołu Szkół
w Trzcinicy. Do życzeń dołączyła się
obecna na spotkaniu wicestarosta powiatu kępińskiego Grażyna Jany.
Od tego momentu scena należała do grupy artystów scen śląskich.
„Biesiada z humorem” w ich wykona-

nica, którym ten wieczór był dedykowany.
Publiczność chętnie przyłączyła
się do wspólnej zabawy, śpiewając
znane piosenki oraz nagradzając artystów gromkimi brawami.
Nie zabrakło też możliwości rozmów przy kawie i słodkim poczęstunku. Spotkanie upłynęło w miłej i
serdecznej atmosferze.
Oprac. bem

„Biesiada z humorem” w wykonaniu artystów scen
śląskich porwała zebranych do wspólnej zabawy
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia
w 1,
redakcji
w godz.
9.00-16.00
lub tel.7829285
62 / 78 292 84
63–600 drobne
Kêpno,przyjmujemy
ul. Pocztowa
tel. (062)
7829284,
fax (062)
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam dom w Rakowie.
Tel. 606 161 998.
(TK 92/03/18)
Sprzedam 3,68 ha gruntów ornych w
Trzcinicy. Tel. 722 079 168.
(TK 92/03/18)
Sprzedam działkę budowlaną położoną
w Kępnie w okolicy ul. Paderewskiego.
Kontakt: 501 384 962,
email: lgwrocpl@poczta.onet.pl
		
(TK 71/02/18)
Sprzedam działki budowlane w środku
wioski Raków. Tel. 781 160 207.
Sprzedam grunt inwestycyjny 2 ha, możliwość wybudowania hali pod produkcję i
usługi, przy głównej ulicy asfaltowej - Tabor
Wielki. Tel. 605 667 074. (TK 60/02/18)

Do wynajęcia garaż na Os. Kopa.
Tel. 600 529 076.
(TK 97/03/18)
Poszukuję lokali do wynajęcia w Kępnie,
800-1500 m2 pod nową odzież. Tel. 791
999 970, lokale3@op.pl (TK 90/03/18)
Pokoje dla pracowników w Kępnie - wysoki
standard. Tel. 605 314 046.
(TK 85/03/18)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w bloku - Kępno. Tel. 728 312 906
(po 17:00).
(TK 86/03/18)
Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie dla
4-6 oób w centrum Kępna. 400 zł/osoby.
Tel. 785 512 803.
(TK 87/03/18)
Do wynajęcia lokal handlowy 28 m2 w
centrum Kępna. Tel. 604 904 358.
(TK 15/01/18)

rolnicze

US£UGI

Sprzedam słomę suchą żytnią. Bale 120 x
120. Tel. 692 369 458.
(TK 91/03/18)

Naprawa komputerów, strony, sklepy internetowe, systemy alarmowe i monitoringu.
Tel. 889 786 700.
(TK 94/03/18)

Sprzedam 10 prosiąt. Tel. 62 / 78 12 349.
(TK 93/03/18)
Sprzedam 500 kg pszenicy.
Tel. 62 79 14 883.
(TK 89/03/18)
Wysłodki suche. Tel. 605 743 178.
(TK 80/03/18)
Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/18)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
SPRZEDAM

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

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

Sprzedaż drewna opałowego.
Tel. 510 183 522.
(TK 55/01/18)

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

ANTYKI — STAROCIE: skup, sprzeda¿,
renowacja. Jarocin, ul. Wodna 6. Tel. 500
086 800, 510 972 050, piotrantyk@op.pl.
Sklep od 11.00 do 16.30.

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)
Szybkie pożyczki na dowód, tanie
ubezpieczenia rolne. Tel. 510 805 686
- Kępno, budynek Sanepidu, I piętro.
(TK 655/12/16)
LEKARSKIE
Endokrynolog specjalista - Andrzej Pajdowski przyjmuje w szpitalu w Kępnie, rejestracja - tel. 502
517 325.
(TK 235/03/13)

Zakład tapicerski w Baranowie zatrudni
tapicerów i krawcowe, zapewniamy dobre
warunki pracy i płacy. Tel. 602 337 423.
(TK 84/03/18)
Salon fryzjerski Loreal w Kępnie
zatrudni fryzjerkę. Oferuje umowę
o pracę, dobre zarobki, szkolenia w
akademiach Loreal na koszt firmy.
Tel. 604 207 580.
(TK 82/03/18)
Alwis konstrukcje aluminiowe zatrudni
pracownika do produkcji i montażu okien,
drzwi, fasad aluminiowych, mile widziane
doświadczenie. Tel. 513 010 282.
(TK 74/02/18)
Salon fryzjerski w Kępnie przyjmie
uczennicę. Tel. 604 207 580.
(TK 83/03/18)
motoryzacja
Skup aut - płacimy najwięcej.
Tel. 514 681 691.
(TK 75/02/18)

PRACA

Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia piętro w domu dwurodzinnym
- Kępno. 3 pokoje, kuchnia, łazienka, pełne
wyposażenie, osobne wejście.
Tel. 730 139 312.
(TK 95/03/18)

Kupię dom lub mieszkanie (może być
do remontu). Tel. 506 709 677.
(TK 76/02/18)
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)

Zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.
życzą
Kierownik i Pracownicy
Oddziału Terenowego Kr wiodawstwa
i Kr wiolecznictwa w Ostrzeszowie

Firma sprzątająca

FORBIRE

przyjmie do pracy
na terenie powiatu
kępińskiego osoby
na pełen etat
i 1/2 etatu.
Kontakt:
tel. 601 316 797,
biuro@forbire.pl
PRYWATNY GABINET

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
lek. med. Ma³gorzata
Machowicz-Wieczorek
specjalista w ginekologii i po³o¿nictwie

przyjmuje w œrody
od 17.00 do 18.30,
Kêpno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38.

Rejestracje telefoniczne:

693 112 263.

Firma meble
ELMAR Jerczyńscy sp. j.
zatrudni:

- STOLARZA
/ POMOCNIKA STOLARZA
do montażu mebli

- MAGAZYNIERA
wyrobów gotowych
i załadunku.

Kontakt osobisty
w siedzibie firmy Jankowy 1c
lub pod numerem telefonu
605 301 551, 62 / 79 120 20.
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Firma sprzątająca FORBIRE przyjmie do
pracy na terenie powiatu kępińskiego osoby
na pełen etat i 1/2 etatu.
Kontakt: tel. 601 316 797, biuro@forbire.pl
(TK 96/03/18)

Skuter honda lead 2004 r., pojemność silnika 102 cm, 9 tys. km, książka serwisowa.
Kufer niebieski metalic, cena 2400 zł.
Tel. 781 160 207.

Młodzi muzycy z Kępna i okolic poszukują wokalisty
do tworzącego się zespołu w klimatach
szeroko pojętego rocka/bluesa.
Więcej informacji pod numerem tel.: 666 260 648.

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

Ogłoszenia

Reklama

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

BIURO PODRÓŻY LIZA KĘPNO
ZATRUDNI OSOBY
DO PRACY NA STANOWISKU

PILOT WYCIECZEK
TURYSTYCZNYCH
KONTAKT:

ul. Warszawska 36,
63-600 Kępno,
tel.: 62 / 78 27 700,
tel. kom.: 607 168 588, 696 016 750
e-mail: biuro@liza.com.pl
www.liza.com.pl

Przedsiębiorstwo

„BIS”

- informacjA -

Uprzejmie informujemy, że w wyniku negocjacji
między Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
a Muzeum Archeologicznym w Krakowie,
uległ wydłużeniu okres wypożyczenia
tzw. „Kamieni mikorzyńskich”.
Zabytki będzie można oglądać na wystawie stałej w siedzibie
Muzeum przy ul. Ratuszowej 2 do końca czerwca 2018 r.

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

Gorąco zachęcamy do zwiedzania.

Zgłoszenia:

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

Do wynajęcia lokal
Fabryka mebli mars
w Bralinie zatrudni:

SZWACZKI oraz

MAGAZYNIERÓW

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

Kupię grunty orne i łąki 4, 5 i 6 klasy.
Kępno, Baranów, Murator, Chojęcin
Bralin, Syców Ostrzeszów, Wieruszów
lub okolice. Przy asfalcie.
Tel. 509 933 748.

Tel. 62 / 760 79 44
lub 512 187 139
lub osobiście w siedzibie firmy
Bralin, ul. Namysłowska 9B.

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
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84
Tygodnik Kępiński 15 marca 2018
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Recenzja

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Marek Wrzosek - „Wojny przyszłości. Doktryna, technika,
operacje militarne”

STOLARZY

Globalna broń geofizyczna. Wiązka skumulowanej energii wykorzystywana na polu walki. Kopiowanie natury przez wojsko. Bionika. Militarne aspekty odczytywania ludzkich myśli.
Psychomanipulacje na wielką skalę. Nieustający konflikt w cyberprzestrzeni. Operacje sieciocentryczne. Autonomiczne drony atakują w rojach. Płk Marek Wrzosek, wykładowca Akademii Sztuki
Wojennej przedstawia nowy wymiar wojny – walkę informacyjną, operacje psychologiczne i wykorzystanie mediów w światowych zmaganiach. Medialne fikcje o wojnie hybrydowej na Ukrainie przeciwstawia militarnym faktom, oceniając poczynania Rosjan i strategię wojsk ukraińskich w walce z
separatystami. Autor zestawia klasyczne teorie; teorię wojny morskiej, pancernej czy totalnej z najnowszymi: koncepcją rozszerzonego pola bitwy, bitwy powietrzno-lądowej i morsko-powietrznej. W
książce znajdziemy porównanie współczesnych strategii amerykańskich, operacji
natowskich i rosyjskich.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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

tel.

Producent materacy FDM
w związku z prężnym
rozwojem firmy
zatrudni:

Sarah Churchwell - „Twarze Marilyn Monroe”
Krucha piękność, którą należy się zaopiekować, czy cyniczna bywalczyni hollywoodzkich imprez? Głupiutka modelka czy skrzętnie ukrywająca swoją inteligencję femme fatale? Marilyn miała
wiele twarzy.Zachowały się po niej filmy fabularne i tomiki wierszy, powstały dokumenty, tysiące
artykułów prasowych, biografie, fikcyjne opowieści autorstwa Normana Mailera czy Joyce Carol
Oates. Możemy obejrzeć zdjęcia ukazujące jej urodę i życie. Wydaje się, że na temat Marilyn Monroe
powiedziano już wszystko. Jaka więc była naprawdę? „Twarze Marilyn Monroe” po raz pierwszy
opisują powstawanie legendy. Zbierają opowieści i anegdoty, przyglądają sięwizerunkowi Marilyn
tworzonemu przez ludzi, którzy ją znali, aktorów, reżyserów, przez widzów, krytyków filmowych,
biografów. Autorka przeciwstawia je sobie, konfrontuje z wypowiedziami samej Monroe. I dociera
do źródeł tego wspaniałego amerykańskiego mitu, którym Marilyn Monroe stała się
już za życia, a który szczególnie umocnił się po jej przedwczesnej śmierci.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

KIEROWNIKA

China Mieville - „Ostatnie dni Nowego Paryża”
Rok 1941. W ogarniętej wojennym chaosem Marsylii zjawia się Jack Parsons, amerykański inżynier i adept sztuk tajemnych. W kryjówce antynazistowskiej organizacji spotyka członków ruchu
oporu, w tym André Bretona, czołowego teoretyka surrealizmu. Podczas dziwnych gier towarzyskich rozgrywanych przez niepokornych dyplomatów, wygnanych rewolucjonistów i awangardowych twórców Parsons za pomocą swego wynalazku odnajduje i gromadzi nadzieję. A jednak wbrew
intencjom doprowadza do uwolnienia mocy zrodzonej ze snów i koszmarów, zmieniając losy wojny
i świata na zawsze. Rok 1950. Thibaut, samotny bojownik surrealistów idzie ulicami nawiedzonego Paryża, gdzie naziści i członkowie ruchu oporu zmagają się w ciągłym konflikcie, a po ulicach
przechadzają się żywe obrazy i manifestacje tekstów literackich, a także istoty z głębi piekieł. Aby
wydostać się z miasta, musi połączyć siły z Sam, amerykańską fotografką, próbującą utrwalić obraz
zrujnowanego Paryża, a oboje znajdą sprzymierzeńca w postaci enigmatycznego symbolu łączącego
w sobie przypadek i bunt: wyrafinowanego trupa...

PRODUKCJI MATERACY
Miejsce pracy: Chojęcin Parcele.
Wymagamy dobrej organizacji pracy,
odpowiedzialności
oraz umiejętności pracy w zespole.
Gwarantujemy pracę w przyjaznej atmosferze
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Kontakt tel. 570 111 888

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 11
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 21 marca 2018 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez
wydawnictwa: „Czarne”, „Znak”, „Zysk i S-ka”, „Świat Książki”, „Bellona”,
„Fronda” / „Zona Zero”, „Sonia Draga”, „Marginesy” i „Prószyñski i S-ka”:

1. China Mieville - „Ostatnie dni Nowego Paryża”,
2. Marek Wrzosek - „Wojny przyszłości.
Doktryna, technika, operacje militarne”,
3. Sarah Churchwell - „Twarze Marilyn Monroe”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 10 nagrody otrzymuj¹:

Anna Sikora (Mroczeń),
Tadeusz Nowak (Rychtal).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

Reklama
Baran 21 III – 20 IV
Koniunkcje Wenus i Merkurego przyniosą masę
zaproszeń na imprezy i randki. Będą dla Ciebie
ważniejsze niż praca i złożone komuś obietnice.
Na szczęście kłopoty Cię ominą.

Byk 21 IV – 21 V
Po kilku ciężkich tygodniach sekstyl Słońca wróży pasmo sukcesów. Już we wtorek Księżyc w
kwadraturze przyniesie ambitne zadania i więcej
kasy. Nareszcie!

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nikt Cię nie przegada – Merkury w sekstylu sprawi, że bez trudu przekonasz innych do ważnych
decyzji i zmian, a sekstyl Wenus podkręci urok i
obudzi talenty. Twoje marzenia się ziszczą!

6.
7.

Apteka „Na Kopie” - 15.03.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 16.03.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 17.03.2018 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 18.03.2018 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 19.03.2018 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 20.03.2018 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 21.03.2018 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.

Rak 23 VI – 22 VII
Słońce i Jowisz w trygonach obiecują szczęście
w biznesie, ale niestety nie do ludzi. Przez kwadraturę Wenus kogoś skrytykujesz. Zajmij się
sobą – Księżyc proponuje naukę.

Lew 23 VII – 22 VIII
Merkury i Wenus w trygonach namawiają do wychodzenia z domu i rozwijania pasji. Ale Jowisz
w kwadraturze radzi pamiętać o najbliższych. Nie
zostawiaj ich samych sobie.

Panna 23 VIII – 22 IX
Słońce w opozycji zapewni sympatię otoczenia,
a Mars w kwadraturze – przedsiębiorczość. Nie
oglądaj się na innych, tylko realizuj plany. Od soboty pełen relaks – trygon Marsa wyciągnie Cię
na pizzę.

Waga 23 IX – 23 X
Pokaż, co potrafisz! Merkury i Wenus w opozycjach wróżą masę atrakcji, zaproszeń, ofert.
Kariera przyśpieszy! W sobotę podczas nowiu
opozycji świętuj sukcesy i realizuj marzenia.

Skorpion 24 X – 21 XI
Trygon Słońca i koniunkcja Jowisza wróżą wielkie sukcesy. Znakomicie wywiążesz się z obowiązków. Od soboty zmiana aury. Mars w sekstylu pomoże zająć się domem.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Wenus i Merkury w sekstylach podrzucają nowe
pomysły i oferty, ale skup się na tych, na których
dużo zarobisz. Z koniunkcją Marsa będziesz silny, jak nigdy dotąd!

Będziesz zapracowany i zaganiany, jeszcze Saturn w koniunkcji przywoła rozpraszaczy. Nie panikuj, wykonasz prace na czas. Po środzie zwolnij tempo – Luna w sekstylu radzi napić się kawy
i pomyśleć o swoim życiu.

Wodnik 20 I – 18 II
Księżyc podkręca popularność. Znajdziesz mądrych doradców i nawiążesz cenne znajomości. Wenus i Merkury w sekstylach pomogą Ci
spełnić najskrytsze marzenia.

Ryby 19 II – 20 III
Martwisz się, że z czymś nie dasz sobie rady?
Niepotrzebnie, Słońce w koniunkcji da Ci spryt i
urok. W czwartek Luna pokaże, kto na kim może
polegać, w sobotę – co robić w życiu.

Z teki Marka Kameckiego

Koziorożec 22 XII – 19 I

Telefon: 603 406 138

Tygodnik Kępiński 15 marca 2018

19

Ogłoszenia

reklama

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

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

panele podłogowe

meble skrzyniowe

meble tapicerowane
OFERUJEMY:
-

meble skrzyniowe i tapicerowane,
panele boazeryjne i podłogowe,
segmenty,
usługowe cięcie płyt,
duży wybór bielizny damskiej.

Współpracujemy z:

panele
gwarantujemy

meble łazienkowe
wysoką jakość, różnorodność, największy wybór i najniższe ceny!

Ciągi technologiczne
szyte na miarę
Kompleksowe wyposażenie ciągów technologicznych
dla producentów mebli, mebli tapicerowanych,
frontów meblowych, krzeseł, okien, drzwi,
ram obrazowych, galanterii drzewnej oraz
systemy mechanizacji i automatyzacji procesów
produkcyjnych.
1
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Projektujemy
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2

Szkolimy

3

Serwisujemy

NR 11/2018 (752)

Potrzebny jeszcze jeden krok!
Orzeł zagra o wielki finał
Niesamowita inauguracja wiosny w wykonaniu piłkarzy Orła Mroczeń. Drużyna z Mroczenia znów stanie przed szansą
awansu i gry w wielkim finale Pucharu Polski na szczeblu okręgowym. Podopieczni Marka Wojtasiaka w sobotę wywalczyli awans do półfinału tych rozgrywek, pokonując przed własną publicznością czwartoligowego Białego Orła
Koźmin Wielkopolski. Orzeł jest pierwszą drużyną, która zapewniła sobie miejsce w półfinale Pucharu Polski. O finał
mroczenianie zagrają ze zwycięzcą pojedynku LKS Gołuchów – Centra Ostrów Wielkopolski.
Rozpoczyna się runda wiosenna w piłkarskich ligach i klasach w regionie. Kandydatów do awansu jest przynajmniej
kilku, zapowiada się więc ciekawa rywalizacja o czołowe miejsca

Piłkarska wiosna wraca do regionu

27. kolejka | wiosna 2018
Lech Poznań – Jagiellonia .......................– 5:1
Wisła Kraków – Śląsk Wrocław ................– 3:1
Lechia Gdańsk – Legia Warszawa ............– 1:3
Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin ..............– 2:2
Pogoń Szczecin – Cracovia . .....................– 0:3
Wisła Płock – Korona Kielce . ...................– 2:0
Arka Gdynia – Termalica Nieciecza ..........– 4:0
Sandecja Nowy Sącz – Piast Gliwice .........– 0:3
1. Jagiellonia Białystok
27 51 41:30
2. KP Legia Warszawa
27 51 40:28
3. KKS Lech Poznań
27 46 40:21
4. KS Górnik Zabrze
27 42 51:39
5. Wisła Płock SA
27 42 37:33
6. MKS Korona Kielce
27 40 40:34
7. Wisła Kraków SA
27 40 38:33
8. KGHM Zagłębie Lubin
27 38 36:31
9. MZKS Arka Gdynia
27 37 33:25
10. MKS Cracovia SSA
27 35 36:35
11. WKS Śląsk Wrocław
27 29 31:43
12. GKS Piast Gliwice
27 28 27:36
13. KS Lechia Gdańsk
27 27 35:45
14. MKS Pogoń Szczecin
27 25 27:41
15. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 27 25 27:47
16. MKS Sandecja Nowy Sącz 27 23 24:42

NASI
w LIGACH
Rafał Kurzawa
(Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

27. kolejka | wiosna 2018
Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin – 2:2 (2:1)
NA BOISKU: cały mecz
Kamil Drygas
(Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

27. kolejka | wiosna 2018
Pogoń Szczecin – Cracovia – 0:3 (0:2)
NA BOISKU: cały mecz
Patryk Tuszyński
(Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

27. kolejka | wiosna 2018
Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin – 2:2 (2:1)
NA BOISKU: 87-90 minuta
Fabian Piasecki
(Miedź Legnica)
Nice I Liga

21. kolejka | wiosna 2018
Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica – 0:2 (0:1)
NA BOISKU: 1-66 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 0:1 w 37. minucie
Miłosz Trojak
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

21. kolejka | wiosna 2018
Stomil Olsztyn – Ruch Chorzów – odwołany
Marcin Kowalczyk
(Ruch Chorzów)
Nice I Liga

W najbliższy weekend ruszą w końcu pełną parą rozgrywki w naszym regionie. W weekend na ligowe boiska wybiegną
zespoły z grupy południowej czwartej ligi oraz reprezentanci Kaliskiej Klasy Okręgowej. Za nieco ponad tydzień na
ligowe boiska wrócą z kolei drużyny z obu grup Kaliskiej Klasy A.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarz grupy 1. wielkopolskiej ligi juniora młodszego.

21. kolejka | wiosna 2018
Stomil Olsztyn – Ruch Chorzów – odwołany

Sport

piłka nożna

wielkopolska liga
juniora młodszego grupa 1
SEZON 2017/2018
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RUNDA WIOSENNA 2018

Sport

piłka nożna

IV Liga Grupa Południowa >>> Wyjazdowym spotkaniem z trzynastym zespołem jesieni piłkarze kępińskiej Polonii rozpoczną walkę o czołową ósemkę. Spotkanie z Kanią
Gostyń będzie dla biało-niebieskich pierwszym oficjalnym meczem w tym roku

Kaliska Klasa Okręgowa >>> W najbliższą niedzielę
nastąpi inauguracja piłkarskiej wiosny na boiskach Kaliskiej Klasy Okręgowej. Wszystkie zespoły łączy jedno przeświadczenie o bardzo dobrym przepracowaniu zimowych przygotowań

Okręgówka budzi się
z zimowego snu
Po ponad stu dniach przerwy piłkarze klubów Kaliskiej Klasy
Okręgowej wracają na ligowe boiska. Runda wiosenna wyjaśni
ostatecznie, kto w kolejnym sezonie będzie grał w czwartej lidze
i kto zostanie zdegradowany do klasy A. Finansowo-organizacyjne zawirowania towarzyszące zimowym przerwom ominęły tym
razem rozgrywki Kaliskiej Klasy Okręgowej, która rozpocznie
rundę wiosenną w komplecie.

Czas na decydującą rozgrywkę,
każdy punkt na wagę złota
W weekend zespoły występujące w grupie południowej wielkopolskiej czwartej ligi rozpoczną walkę o punkty w rundzie wiosennej. Victoria Września i Polonia Leszno – prawdopodobnie wśród tych drużyn należy upatrywać kandydatów do awansu do trzeciej
ligi. W sobotę piłkarze wznawiają rozgrywki po czterech miesiącach przerwy. Zimą w
składzie ligi nie doszło do żadnych zmian, dlatego też w inauguracyjnej kolejce wystąpi
komplet drużyn.
Po siedemnastu kolejkach, jedną
wiosenną rozegrano awansem w połowie listopada, na zapleczu trzeciej
ligi przewodzi Victoria Września.
Drużyna z Wrześni zgromadziła 40
punktów, o pięć punktów więcej niż
Pogoń Nowe Skalmierzyce. Piłkarze spod Kalisza mają 35 punktów, a
leszczyńska Polonia 33. Punkt mniej
mają czwarta w tabeli Ostrovia 1909
Ostrów Wielkopolski i piąta w stawProgram 18. kolejki
Sobota, 17 marca 2018 roku
15:00
Kania Gostyń – Polonia Kępno
15:00
Rawia Rawicz – SKP Słupca
15:00
Tur Turek – Polonia Leszno
15:00
Obra Kościan – Victoria Ostrzeszów
16:00
Odolanovia – Pogoń Nowe S.
16:00
LKS Gołuchów – Korona Piaski
18:00
Ostrovia Ostrów – PKS Racot
Niedziela, 18 marca 2018 roku
15:00
Biały Orzeł – Victoria Września
Tabela pierwszej części rozgrywek
1. MKS Victoria Września
17 40 48:15
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 17 35 33:17
3. KS Polonia 1912 Leszno
17 33 32:22
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 17 32 40:24
5. KKS Polonia Kępno
17 32 38:21
6. KP Obra 1912 Kościan
17 29 26:19
7. LKS Gołuchów
17 25 36:32
8. MKS Tur 1921 Turek
17 24 28:25
9. SKP Słupca
17 23 19:28
10. MLKS Odolanovia Odolanów
17 20 23:30
11. KP Victoria Ostrzeszów
17 19 24:29
12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 17 15 25:32
13. MKS Kania Gostyń
17 15 20:33
14. KP Rawia Rawicz
17 15 15:36
15. LKS Korona Piaski
17 12 21:41
16. PKS Racot
17 8 16:40
Najskuteczniejsi strzelcy
14
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
12
Artur Krawczyk (Polonia Leszno)
11
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
10
Paweł Lisiecki (Victoria Września)
10
Piotr Sarbinowski (Victoria Września)
10
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)

ce Polonia Kępno. Wiele wskazuje
na to, że walka o pierwsze miejsce
premiowane grą w barażu o awans
do trzeciej ligi rozegra się między
pierwszymi trzema zespołami. Spośród tego grona tylko Pogoń Nowe
Skalmierzyce nie miała okazji występować w trzeciej lidze, ale Pogoń
w trakcie przerwy zimowej zrobiła
niewiele, aby powalczyć o możliwość
zadebiutowania na tym szczeblu. W
odróżnieniu od lat poprzednich przerwa zimowa była bardzo spokojna
dla niemal wszystkich klubów. Przypomnijmy, że przed rokiem, przed
startem wiosennej części sezonu z
gry wypadł Grom Wolsztyn, którego wycofano z powodu problemów
finansowych. Wcześniej, w sezonie
2013/2014 w trakcie rundy wiosennej
wycofały się rezerwy Jaroty Jarocin,
a zimą 2013 roku z powodów finansowo-organizacyjnych taki sam los
spotkał GKS Krzemieniewo. Rozpoczynająca się w najbliższy weekend
runda wiosenna będzie niezwykle
trudna dla większości drużyn. To
wszystko spowodowane jest reorganizacją rozgrywek. Przypomnijmy,
że trwający sezon 2017/2018 rozpoczyna reformę rozgrywek, wskutek
której w Wielkopolsce prowadzone
będą tylko rozgrywki jednej grupy
czwartej ligi, a także powstaną nowe
ligi międzyokręgowe. Zgodnie z założeniami reformy, w przyszłym sezonie czwarta liga będzie składać się
z aż dwudziestu zespołów. Nowością
będą ligi międzyokręgowe, w skład
których wejdą trzy grupy rozgrywkowe. Grupa pierwsza obejmować
będzie drużyny z okręgu pilskiego i
wschodniej części strefy poznańskiej,
grupa druga to z kolei zespoły z okręgu leszczyńskiego i zachodniej części

strefy poznańskiej. Natomiast grupę
trzecią utworzą zespoły z okręgów
kaliskiego i konińskiego. Awanse
oraz spadki będą obejmować wiele
klubów, natomiast nie jest możliwe
określenie dokładnej liczby zespołów
spadających z czwartej ligi i awansujących z klas niższych. Dziś, w wielkopolskiej czwartej lidze rywalizują
trzydzieści dwa zespoły, ale już za
kilka miesięcy zostanie ich zaledwie
dwadzieścia. Zgodnie z regulaminem
na pewno spadną drużyny, które zakończą ligę na pozycjach 9-16. Los
pozostałych zespołów zależy od tego,
kto wygra spotkania barażowe o trzecią ligę (obecnie miejsca barażowe
zajmują Mieszko Gniezno i Victoria
Września). Kolejnym istotnym czynnikiem będzie to, czy wielkopolscy
trzecioligowcy zdołają utrzymać się
na szczeblu makroregionalnym. Wiadomo także, że sześć miejsc w nowej
czwartej lidze będzie zarezerwowanych dla beniaminków – mistrzów
klas okręgowych. Z pozostałych 14
na dziś jedno zająłby trzecioligowiec.
Ich los zależny jest z kolei od klubów
drugiej ligi. W tej chwili na miejscach
spadkowych są Gwardia Koszalin
i Gryf Wejherowo, co oznacza że w
trzeciej lidze miejsca spadkowe to
14-18. To zaś oznacza, że do czwartej ligi spadłby Górnik Konin. Nieco
ponad kreską są z kolei Jarota Jarocin
oraz Centra Ostrów Wielkopolski,
które cały czas muszą drżeć o ligowy byt. Tym samym na koniec rundy jesiennej w nowej, czwartej lidze
pozostałoby trzynaście drużyn dziś
występujących na tym poziomie rozgrywkowym. To oznacza, że miejsca
bezpieczne to 1-6, a w grupie zwycięzcy barażu o awans, także miejsce
siódme. 			
BAS

To będzie bardzo interesująca
wiosna w Kaliskiej Klasie Okręgowej. Niezwykle wyrównana stawka
ekip walczących o awans, ale zwłaszcza o utrzymanie gwarantuje kibicom
ogrom emocji. Tak przynajmniej sądzą trenerzy oraz większość kibiców.
Po jesiennych grach na czele tabeli
plasuje się Klub Sportowy Opatówek,
ale liderowi po piętach depczą ekipy z
Kobylina i Krotoszyna. Lider z Opatówka ma jednak obecnie bezpieczną
przewagę dziewięciu punktów nad
wiceliderem z Kobylina i dziesięć nad
trzecią w stawce Astrą Krotoszyn.
Awans do czwartej ligi uzyska tylko
mistrz rozgrywek. Największe apetyty mają piłkarze z Opatówka, którzy
z pewnością są zdecydowanym faworytem tegorocznych rozgrywek. Szyki faworytowi będzie chciała pokrzyżować grupa pościgowa, ale zadanie
wcale nie będzie łatwe. Świadkami
nie mniej zażartej walki będziemy
także na dnie ligowej stawki. Ligową
stawkę zamykają piłkarze Victorii
Laski, którzy już praktycznie pogrzebali swoje szanse na utrzymanie. Piłkarze z Lasek mają co prawda jeszcze
matematyczne szanse, ale utrzymanie będzie graniczyć z cudem. Trenerzy i piłkarze dość zgodnym chórem
twierdzą, że zbliżająca się wiosna powinna być niezwykle emocjonująca i
z pewnością nie raz i nie dwa będzie-

my mogli przecierać oczy ze zdumienia śledząc przebieg rozgrywek w
klasie okręgowej. Nie pozostaje nam
nic innego jak przyłączyć się do tych
głosów i liczyć na to, że do ostatniej
kolejki będzie nam dane oglądać rywalizację na przyzwoitym poziomie.
BAS
Program 16. kolejki
Niedziela, 18 marca 2018 roku
11:00
Pogoń Trębaczów – Victoria Laski
11:00
GKS Żerków – Olimpia Brzeziny
11:00
Barycz Janków P. – Piast Kobylin
11:00
Victoria Skarszew – Piast Czekanów
15:00Orzeł Mroczeń – Korona-Pogoń Stawiszyn
15:00 Zieloni Koźminek – Zefka Kobyla Góra
15:00
KS Opatówek – Stal Pleszew
15:00
Astra Krotoszyn – Raszkowianka
Tabela po rundzie jesiennej
1. KS Opatówek
15 41
2. KS Piast Kobylin
15 32
3. KKS Astra Krotoszyn
15 31
4. LKS Piast Czekanów
15 29
5. LZS Orzeł Mroczeń
15 28
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
14 24
7. KS Stal Pleszew
15 24
8. KS Victoria Skarszew
14 19
9. LZS Pogoń Trębaczów
15 18
10. LKS Raszkowianka Raszków 15 18
11. GOS Zieloni Koźminek
15 18
12. Barycz Janków Przygodzki 15 17
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 15 14
14. LKS Olimpia Brzeziny
15 14
15. GKS Żerków
15 9
16. LZS Victoria Laski
15 4

40:6
34:15
34:17
40:25
44:15
40:19
17:13
31:26
22:28
25:32
24:28
17:25
21:36
16:33
16:57
18:64

ZIMOWA GIEŁDA TRANSFEROWA W OKRĘGU
Przerwa w rozgrywkach ligowych oznacza początek transferowej
karuzeli. W klubach okręgu kaliskiego za-czął się wielki handel. Zimowa
przerwa w rozgrywkach spędza sen z oczu kibicom większości drużyn
z okrę-gu kaliskiego. Transferowa karuzela w okręgu dopiero nabiera
tempa, ale już wiadomo, że w klubach zapowia-da się sporo zmian.
Ciekawsze transfery oraz wszelkie spekulacje przedstawiamy w naszym
zestawieniu. Nie brakuje w nim również transferowych pogłosek,
piłkarzy z list transferowych lub list życzeń prezesów.

Marcin Banaszak
Paweł Zdun
Sebastian Muller
Alan Janowski
Karol Latusek
Tomasz Szymkowiak
Przemysław Dubiel

WKS Gryf Wejherowo => JKS Jarota Jarocin
KS Kamień => KS Opatówek
KKS Polonia Kępno => KP Victoria Ostrzeszów
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. => JKS Jarota Jarocin
LZS Pogoń Trębaczów => KKS Polonia Kępno
KS Stal Pleszew => LKS Gołuchów
LZS Agroplon Głuszyna => KP Victoria Ostrzeszów

UWAGA: Tłustym drukiem zaznaczyliśmy transfery już przeprowadzone bądź zakończenie okresu wypożyczenia.
Pozostałe nazwiska to transferowe pogłoski, plotki, zawodnicy testowani, piłkarze z listy transferowej lub listy życzeń.

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI SPORTOWE

najlepiej większe kolekcje
Kontakt: 602 639 236

Tygodnik Kępiński 15 marca 2018

23
III

Sport

PIŁKA NOŻNA

WYNIKI I TABELE
Nice I Liga
21. kolejka | wiosna 2018
Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica ........– 0:2
Stal Mielec – Górnik Łęczna . ...................– 1:0
GKS Katowice – Raków Częstochowa . ......– 2:1
Wigry Suwałki – Pogoń Siedlce ................– 2:0
Podbeskidzie – Chojniczanka . .................– 0:0
Odra Opole – Puszcza Niepołomice ..........– 0:0
Chrobry Głogów – Olimpia Grudziądz ......– 3:2
Stomil Olsztyn – Ruch Chorzów . .....– odwołany
Bytovia Bytów – GKS Tychy ............– odwołany
1. MKS Miedź Legnica
21 37 29:19
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 20 36 28:13
3. OKS Odra Opole
21 35 27:23
4. FKS Stal Mielec
20 34 29:23
5. MZKS Chrobry Głogów
21 33 26:23
6. RKS Raków Częstochowa
20 32 35:25
7. SKS Wigry Suwałki
20 32 25:21
8. GKS Katowice
20 31 29:25
9. Zagłębie Sosnowiec SA
21 30 28:24
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 21 28 24:27
11. MKS Puszcza Niepołomice 20 27 26:25
12. MKS Bytovia Bytów
20 24 22:24
13. MKP Pogoń Siedlce
21 24 24:33
14. GKS Tychy
20 23 21:31
15. GKS Olimpia Grudziądz
20 18 13:23
16. OKS Stomil Olsztyn
19 18 22:33
17. GKS Górnik Łęczna
21 18 16:30
18. KS Ruch Chorzów
20 12 26:28
II Liga
21. kolejka | wiosna 2018
Radomiak Radom – Legionovia ...............– 4:2
ŁKS Łódź – Gryf Wejherowo ....................– 0:0
Znicz Pruszków – Błękitni Stargard . ........– 1:1
GKS 1962 Jastrzębie – Stal Stalowa Wola .– 2:1
Siarka Tarnobrzeg – GKS Bełchatów .– odwołany
Garbarnia Kraków – Rozwój Katowice .– odwołany
Olimpia Elbląg – MKS Kluczbork .....– odwołany
Warta Poznań – Gwardia Koszalin ..– odwołany
Wisła Puławy – ROW 1964 Rybnik . – odwołany
1. GKS 1962 Jastrzębie
20 46 36:12
2. ŁKS Łódź
20 39 21:11
3. RKS Radomiak 1910 Radom 20 37 32:20
4. KS Warta Poznań
19 36 26:12
5. ZKS Olimpia Elbląg
19 32 29:22
6. KS Siarka Tarnobrzeg
19 32 30:25
7. MKS Znicz Pruszków
20 27 24:27
8. GKS Bełchatów
19 26 30:27
9. KP Błękitni Stargard
20 25 21:20
10. RKS Garbarnia Kraków
19 24 22:21
11. KS Wisła Puławy
19 23 21:21
12. KS ROW 1964 Rybnik
19 22 29:33
13. ZKS Stal Stalowa Wola
20 22 19:24
14. KS Legionovia Legionowo 20 18 20:30
15. KS Rozwój Katowice
19 17 16:28
16. MKS Kluczbork
19 16 14:27
17. KS Gwardia Koszalin
19 15 15:33
18. WKS Gryf Wejherowo
20 14 18:30
III Liga Grupa 2
18. kolejka | wiosna 2018
KKS Kalisz – Bałtyk Gdynia .....................– 2:1
Pogoń II Szczecin – Centra Ostrów ...........– 1:0
Energetyk Gryfino – Unia Solec Kujawski .– 0:3 wo.
Jarota Jarocin – Polonia Środa .......– odwołany
Lech II Poznań – Sokół Kleczew ......– odwołany
Elana Toruń – Kotwica Kołobrzeg . ..– odwołany
Wda Świecie – Wierzyca Pelplin ......– odwołany
Górnik Konin – KP Starogard Gdański ..– odwołany
GKS Przodkowo – Świt Skolwin . .....– odwołany
1. TKP Elana Toruń
17 37 27:11
2. OKS Świt Skolwin
17 36 36:13
3. SKS Bałtyk Gdynia
18 35 39:19
4. KKS Kalisz
18 34 27:11
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
17 32 25:16
6. KS Sokół Kleczew
17 31 26:12
7. KKS Lech II Poznań
17 29 27:18
8. MKS Pogoń II Szczecin
18 28 23:21
9. KS Polonia Środa Wlkp.
17 27 27:23
10. KS Wda Świecie
17 22 27:34
11. KS Wierzyca Pelplin
17 22 19:27
12. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 18 19 23:35
13. JKS Jarota Jarocin
17 17 18:27
14. KP Starogard Gdański
17 15 14:20
15. KS Unia Solec Kujawski
18 15 17:31
16. GKS Przodkowo
17 13 20:38
17. KS Górnik Konin
17 10 24:40
18. KS Energetyk Gryfino
18 11 9:32
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Piłka nożna >>> Orzeł Mroczeń wygrał u siebie z czwartoligowcem z Koźmina Wielkopolskiego i tym samym przypieczętował
swój awans do półfinału Pucharu Polski. Ostatni raz do 1/2 finału
okręgowego pucharu mroczenianie dotarli w sezonie 2013/2014

Orzeł w półfinale
i czeka na rywala

Piłkarze Orła Mroczeń jako pierwsi zameldowali się w półfinale
Pucharu Polski na szczeblu okręgu kaliskiego. Podopieczni Marka Wojtasiaka wyrzucili za burtę pucharowych rozgrywek czwartoligowego Białego Orła Koźmin Wielkopolski. Nieznaczny faworyt tej konfrontacji poległ w Mroczeniu aż 1:4 (1:2). Mroczenianie
czekają w tej chwili na swojego rywala, który wyłoni się z pary
LKS Gołuchów – Centra 1946 Ostrów Wielkopolski.

Drużyna z Koźmina Wielkopolskiego w trakcie zimowej przerwy
przeszła prawdziwą rewolucję. Funkcję nowego-starego trenera powierzono doskonale znanemu Dariuszowi
Maciejewskiemu. Pucharowe starcie
z Orłem pokazało, że jego podopiecznych czeka wiosną niezwykle trudna

walka o utrzymanie w czwartej lidze.
Starcie w Mroczeniu miało być dla
koźminian pierwszym, poważnym
sprawdzianem przed startem rozgrywek ligowych. Jak się okazało,
drużyna z Koźmina Wielkopolskiego
zupełnie oblała ten test. Ton wydarzeniom na boisku nadawali od samego

Piłka nożna >>> Wielkie zamieszanie w sprawie transferu Bernarda Fai Ndukonga. Jeszcze w ubiegłym tygodniu
wydawało się, że jego przejście do ostrowskiej Centry jest
przesądzone. W sprawie transferu nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot akcji

Nagły zwrot akcji w sprawie

Kameruńczyka,

Polonia zdała ostatni test
Jeszcze w ubiegłym tygodniu wydawało się, że przenosiny Bernarda Fai Ndukonga do trzecioligowej Centry Ostrów Wielkopolski będą tylko kwestią czasu. Okazuje się, że transfer Kameruńczyka wcale nie dojdzie do skutku, a zawodnik w dalszym ciągu
będzie reprezentował barwy klubu z Alei Marcinkowskiego.
Bernard Fai Ndukong od początku okresu przygotowawczego
trenował z Centrą Ostrów Wielkopolski. Mimo, że trzecioligowiec był
bardzo zainteresowany zawodnikiem, który wystąpił we wszystkich
meczach sparingowych tego zespołu,
to działacze nie potrafili się porozumieć zarówno z Kameruńczykiem

WKS Wieluń
KKS Polonia Kępno

2 (2)
8 (1)

Bramki dla Polonii: Filip Latusek (3),
Piotr Cierlak (3), Łukasz Walczak (2).
Polonia: Grzegorz Kubiszyn (zawodnik testowany) – Bartosz Mikołajek (Mateusz Gola),
Witold Kamoś, Kacper Skupień (Maciej Sikora),
Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas (Bernard Fai Ndukong), Karol Latusek (Dawid Matuszewski), Borys Wawrzyniak (Łukasz
Walczak), Piotr Cierlak, Filip Latusek. Trener:
Bogdan Kowalczyk.

jak i Polonią. W ubiegłym tygodniu
wszystko wydawało się być dogadane, a do finalizacji transferu pozostawały detale. Diabeł jak zwykle
tkwił w szczegółach i nagle okazało
się, że oba kluby oraz sam zawodnik
jednak się nie dogadają. Kameruńczyk po ostrowskiej „przygodzie”
wraca więc do Kępna, gdzie wiosną ponownie będzie do dyspozycji
Bogdana Kowalczyka. Tymczasem
biało-niebiescy mają za sobą ostatni
sprawdzian przed weekendowych
startem rozgrywek ligowych. Polonia
pokonała w Wieluniu tamtejszy WKS
8:2. Mimo, iż kępnianie przegrywali
do przerwy, to jednak potrafili odwrócić losy spotkania, zdobywając
w drugiej połowie aż siedem bramek. Hattrickami w tym spotkaniu
popisali się Filip Latusek oraz Piotr
Cierlak, a dwa trafienia dołożył
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początku gracze z Mroczenia. Podopieczni Marka Wojtasiaka wysoko
zaatakowali koźminian, co przyniosło efekt w postaci prowadzenia już
w drugiej minucie. Silne dośrodkowanie Rafała Janickiego z rzutu rożnego z lewej strony boiska trafiło w
obrońcę Białego Orła Fabiana Wośka, który skierował niefortunnie piłkę do własnej bramki. Prowadzenie
dodało wiatru w żagle mroczeńskiej
drużynie, która była bliska podwyższenia. Bliski szczęścia był Wiktor
Łuczak, jednak jego silny wolej sparował na kolejny rzut rożny bramkarz
z Koźmina. Po kwadransie do głosu
zaczęli dochodzić nieco gracze przyjezdni. W 22. minucie dopięli oni
swego. Mikołaj Szulc nie miał problemu z umieszczeniem futbolówki
w bramce po idealnym dograniu na
piąty metr. Strata bramki podziałała
mobilizująco na miejscowych, którzy
ponownie przejęli inicjatywę. W 32.
minucie aktywny tego dnia Rafał
Janicki wykorzystał dośrodkowanie Marcina Góreckiego i strzałem
głową umieścił futbolówkę w bramce
graczy z Koźmina Wielkopolskiego.
Po zmianie stron gospodarze jeszcze
wyraźniej dominowali na boisku, a
pięć minut po zmianie stron miejscowi prowadzili już 3:1. Po kolejnym
rzucie rożnym i dośrodkowaniu Rafała Janickiego, tym razem Wiktor
Łuczak podwyższył prowadzenie
mroczenian. Chwilę później goście
mogli zmniejszyć rozmiary porażki,
jednak strzał Mikołaja Szulca zatrzymał się na słupku bramki gospodarzy. Ta sytuacja nie dodała wiatru
w żagle gościom. Wręcz przeciwnie,

to gospodarze zdecydowanie lepiej
prezentowali się na boisku. Znakomitych okazji nie wykorzystali między
innymi Marcin Górecki, Kamil Rabiega i Daniel Parzybót. Ambitnie
atakujący gospodarze dopięli swego
i w 61. minucie prowadzili już 4:1.
Tym razem w roli strzelca wystąpił
Marcin Górecki, podwyższył Marcin
Górecki, dokładając nogę pomiędzy
niepewnie interweniujących bramkarza i obrońców koźmińskiej drużyny.
W tym momencie stało się jasne, że
gospodarze nie dadzą wydrzeć sobie
tego prestiżowego zwycięstwa i po
czterech latach przerwy znów zameldują się w półfinale. Rywalem Orła na
tym etapie pucharowych rozgrywek
będzie zwycięzca meczu LKS Gołuchów – Centra 1946 Ostrów Wielkopolski. Spotkanie, które wyłoni
rywala dla mroczenian odbędzie się
w środę, 4 kwietnia.
BAS

Łukasz Walczak. Po raz pierwszy
w tym roku podopieczni Bogdana
Kowalczyka mieli okazję zagrać na
naturalnej trawie. Piłkarzom z Alei
Marcinkowskiego zajęło nieco czasu
przystosowanie się do warunków i
wypracowanie okazji bramkowych.
Brakowało niestety skuteczności.
Tego problemu nie mieli miejscowi,
którzy bezlitośnie wykorzystali błędy
Polonii i zdobyli dwie bramki. Wcześniej wynik spotkania otworzył jednak Filip Latusek. Po zmianie stron

trener kępnian dokonał kilku zmian.
Na boisku pojawił się między innymi wracający do Kępna Bernard Fai
Ndukong. Większy wpływ na końcowy wynik spotkania miał jednak inny
gracz wprowadzony w drugiej części
– Łukasz Walczak. Skrzydłowy kępińskiej drużyny zdobył dwie bramki, a przyjezdni urządzili prawdziwy
pokaz siły. Hattrickiem popisał się
Piotr Cierlak, a kolejne dwa trafienia
dołożył Filip Latusek.
BAS

LZS Orzeł Mroczeń
4 (2)
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (1)

Bramki: 1:0 Fabian Wosiek - 2’ (samobójcza), 1:1 Mikołaj Szulc - 22’, 2:1 Rafał
Janicki - 32’, 3:1 Wiktor Łuczak - 50’, 4:1
Marcin Górecki - 61’.
Orzeł: Rafał Peksa (Miłosz Mądrzejewski 85’) – Jakub Strąk, Dariusz Luźniak (Patryk
Hojka - 70’), Bartosz Moś, Wiktor Łuczak,
Kamil Rabiega, Rafał Janicki, Mariusz Bednarek, Łukasz Gajewski (Daniel Parzybót - 55’),
Leszek Nowak, Marcin Górecki. Trener: Marek
Wojtasiak.
Program ćwierćfinałów
Środa, 4 kwietnia 2018 roku
17:00
GKS Rychtal – KKS Kalisz
17:00
LKS Gołuchów – Centra Ostrów
17:00
Ostrovia Ostrów – Jarota Jarocin

Piłka nożna >>> Zimowe przygotowania drużyn z okręgu kaliskiego na ostatniej prostej

Sparingowe ostatki

Piłkarska wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy weekend rusza runda
rewanżowa w czwartej lidze praz Kaliskiej Klasie Okręgowej. Podczas minionego
tygodnia swoje ostatnie spotkania kontrolne rozegrały prawie wszystkie drużyny
występujące na tych szczeblach rozgrywkowych.
Z ciekawszym meczów kontrolnych, które w trakcie minionego
tygodnia rozegrano w regionie, warto odnotować sparing rozegrany w
Jarocinie. Tamtejszy Jarota, któremu
w ostatniej chwili odwołano ligowe
starcie z Polonią Środa Wielkopolska, zmierzył się z Wartą Poznań.
Drugoligowiec z Poznania zwyciężył
2:1. Ostatnie sprawdziany przed startem rozgrywek ligowych zaliczyły
również zespoły z klasy okręgowej.
Pogoń Trębaczów ograła A-klasowy
LKS Jankowy 6:3. Ciekawie było
również w spotkaniach z udziałem
pozostałych drużyn. Stal Pleszew pokonała czwartoligową Odolanovię 4:1,
a Astra Krotoszyn pewnie ograła Lwa
Pogorzela, zwyciężając 5:1.
BAS

Wyniki ciekawszych sparingów
Jarota Jarocin – Warta Poznań . ..............– 1:2
WKS Wieluń – Polonia Kępno ..................– 2:8
Pelikan Grabów – Prosna Kalisz ..............– 4:4
Astra Krotoszyn – Lew Pogorzela . ........... – 5:1
Stal Pleszew – Odolanovia . .....................– 4:1
Pogoń Nowe S. – Victoria Ostrzeszów . .....– 2:4
LKS Gołuchów – Polonus Kazimierz Biskupi . – 2:1
Pogoń Trębaczów – LKS Jankowy ............– 6:3
Victoria Laski – Płomień Opatów . ............– 6:1
Sokół Świba – Hetman Żdżary . ...............– 8:0
Raszkowianka – Grom Golina . ................– 5:3
Czarni Dobrzyca – Krobianka Krobia .....– 0:16
Strażak Słupia – Zawisza Łęka O. ............ – 5:5
Tarchalanka Tarchały – Sulimirczyk . .......– 0:1
LZS Ligota Turawska – GKS Rychtal .........– 2:2
Sokół Bralin – Marcinki Kępno (JM) . .......– 4:0
LZS Mikorzyn – KS Osiek ........................– 1:5
OKS Ostrów Wlkp. – Wtórkowianka .........– 6:4

