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Kolorowe pisanki
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mięso
mielone
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przez dzieci
malowane

Gminny Konkurs Wielkanocny
pod hasłem: „Barwna pisanka”
zorganizowały Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie oraz
filie biblioteczne w Mroczeniu i
Słupi pod Kępnem.
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Udany
bilans
targów

10.000 zł dla przedszkoli

Zapraszamy na nowy portal
społeczno-kulturalny
regionu kępińskiego
www.tygodnikkepinski.pl
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Co tydzień w
„Tygodniku
Kępińskim”

Uwaga Czytelnicy!!!
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Nauka może być ciekawa

raport

Znajdziecie tu m.in.:
- aktualności z regionu,
- archiwum,
- forum dyskusyjne,
- kalendarium,

- eWydanie
naszej gazety.
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Wiadomości

informacje
LIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Uchwalono Plan

Zagospodarowania Przestrzennego

22 marca br. odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Radni
przyjęli wszystkie przygotowane pod
głosowanie projekty uchwał, m.in. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Kępno. Dotyczy on obrębów: Borek

Mielęcki, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Przybyszów, Krążkowy, Osiny,
Domanin, Ostrówiec-Myjomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, miasto
Kępno, Świba, Kierzenko i Mechnice. Mieszkańcy gminy złożyli blisko
290 wniosków, które poddane zostały
szczegółowej analizie. Nie wszystkie

wnioski mieszkańców zostały jednak
ujęte w zmianach – zaakceptowano
około 1/3 z nich. Od podjętej uchwały
nie ma już procedury odwoławczej,
bo, jak podkreśliły władze, proces
trwałby w nieskończoność, a plan
nie zostałby uchwalony. - Czy mieszkaniec, którego wniosek nie został

zaakceptowany, będzie mógł wnosić
jakąś swoją uwagę? - pytał radny
Krzysztof Dąbrowski. - Kiedyś tę
procedurę musimy zamknąć. Jeżeli
mielibyśmy odwlekać to ze względu
na uwagi każdego wnioskodawcy, do
tej zmiany nie doszłoby nigdy. Wnioski wpływałyby bez końca, a przecież
pozostali mieszkańcy chcieliby już
wbić łopaty. Jeżeli będą mieszkańcy,
którzy będą mieć wątpliwości, będą
chcieli coś zmienić, a tacy na pewno
się znajdą, procedurę musielibyśmy
zaczynać od początku. Wielu mieszkańców czeka, bo te zmiany są dla
nich konieczne, blokują im pewne
zamierzenia inwestycyjne, więc debatowanie nad kolejnym wnioskiem,
czy on jest zasadny czy nie, opóźniłoby dalsze działania. Zawsze część
wniosków jest przyjęta, a część nie i
zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony – przyznał wiceburmistrz Artur
Kosakiewicz. - Głównym powodem
odrzucenia wniosków była rozbież-

ki inwestycyjne. Zanim powstanie
plan, jest jeszcze studium zagospodarowania przestrzennego, które
opracowują fachowcy. Oni wskazują, na jakich terenach i w jakich kierunkach mamy się rozwijać. Dzięki
temu wiemy, jakie obszary mamy
przeznaczać na tereny budowlane,
przemysłowe, a jakie trzeba zostawić
jako tereny rolne i leśne – wyjaśnił
burmistrz. - Analizowaliśmy każdy
wniosek oddzielnie. Dajmy tym, które są zaakceptowane, szansę, żeby
mogły być realizowane – mówił włodarz. Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie mogą być
dokonywane często, ponieważ jest
to kosztowne przedsięwzięcie – plan
wraz ze studium dla gminy Kępno
kosztuje około 1.000.000 zł. Dlatego
też uchwalany plan obowiązuje przez
dłuższy czas. - Nie możemy co 3 lata
przystępować do zmiany planu, bo
nas zwyczajnie na to nie stać. Trzeba
uchwalić jak najszybciej to, co jest

Eliminacje lokalne Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Radni przyjęli wszystkie przygotowane
pod głosowanie projekty uchwał

Wybrano „Ośmiu Wspaniałych”
W Kępnie odbyły się eliminacje
lokalne Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Do eliminacji zgłoszono 15 uczniów
– 6 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Kępnie, 2 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie oraz 7 uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie.
Uczestników kępińskich eliminacji oceniało pięcioosobowe jury
w składzie: radna Rady Miejskiej w
Kępnie Irena Sadek, kierownik Klubu Seniora „Pod Żurawiem” Anna
Jarczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie,
pedagog, Elwira Leśniewicz-Drza-

zga, prezes Stowarzyszenia „Kępiński Klub Amazonki” Danuta
Szpakowska oraz zastępca dyrektora
Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej Dorota Paszko. Komisja,
po zapoznaniu się z opisami pracy
wolontariackiej kandydatów oraz po
rozmowach indywidualnych z nimi,
tradycyjnie wyłoniła ośmiu laureatów: Diana Przybylska (SP nr 2 w
Kępnie), Roksana Kupczyk (SP nr 1
w Kępnie), Weronika Wróbel (SP nr
1 w Kępnie), Hanna Biegańska (SP
nr 1 w Kępnie), Aleksandra Polak
(SP nr 3 w Kępnie), Monika Biczy-

sko (SP nr 1 w Kępnie), Julia Wieczorek (SP nr 2 w Kępnie) i Paula
Czworowska (SP nr 3 w Kępnie).
Przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymali:
Rafał Mąka (SP nr 3 w Kępnie), Julia Matysiak (SP nr 1 w Kępnie) i Zuzanna Makosch (SP nr 1 w Kępnie).
Jednocześnie jury zadecydowało,
że gminę Kępno podczas ogólnopolskich eliminacji XXIV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych” w Warszawie
reprezentować będzie uczennica
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie –
D. Przybylska.
Oprac. KR

ność ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego. W interesie gmin
i wielu wnioskodawców jest to, aby
przeprocedować i przeprowadzić
proces zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie tych wniosków, które spełniły
kryteria nieingerowania w studium.
Pozostałe wnioski mogą być brane
pod uwagę przy dokonywaniu kolejnych zmian przy nowym naborze
– dodał przewodniczący Rady Andrzej Stachowiak. Głos zabrał również burmistrz Piotr Psikus. - Nie da
się wszystkich zadowolić. To, że ktoś
ma własność, to nie znaczy, że może
tam zrobić, co chce. Może robić tylko
w granicach prawa. Samorząd ustala kryteria rozwoju miasta i poszczególnych miejscowości oraz kierun-

możliwe i tym pozytywnie rozpatrzonym wnioskom dać szansę szybkiej
realizacji – zaznaczył P. Psikus. Radni większością głosów (przy jednym
głosie wstrzymującym) przyjęli projekt uchwały.
Podczas obrad radni podjęli również uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy Kępno na 2018 r. i
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kępno na lata 2018-2041
oraz przyjęcia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018
r., programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kępno w 2018 r. i Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Kępno na lata
2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.
KR
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Spotkanie burmistrza oraz przedstawicieli szpitala i policji z mieszkańcami Kępna
Fot. KOK

Koncert „Poezja bez granic” w Kępińskim Ośrodku Kultury

Przy dźwiękach muzyki, wśród strof poezji
W Kępińskim Ośrodku Kultury
odbył się koncert „Poezja bez granic”, zorganizowany z okazji Światowego Dnia Poezji. Uroczystość
zainaugurowana została teledyskiem
„Modlitwa” do wiersza Marka Paprockiego z muzyką Jacka Telusa.
Utwór wykonała Estera Nowacka.
Teledysk, zrealizowany przez Sabina
Kluszczyńskiego z grupą kępińskiej
młodzieży, powstał podczas warsztatów filmowych. Wystąpili w nim wokaliści ze „Studia Piosenki” Renaty
Nowickiej: Natalia Moś, Zuzanna

Bonczol, Diana Przybylska Dawid
Rabiega oraz Paweł Maryniak.
Następnie wiersze poetów zagranicznych i polskich recytowali: Ewa
Maciejewska, Renata Adamska,
Zofia Danuta Buks, Monika Banaś,
Piotr Wieczorek, M. Paprocki oraz
Józef Frąckowiak.
Na uroczystości gościli także zaprzyjaźnieni z gminą Kępno węgierscy goście z miasta Encs. Ich zespół
taneczny „Czikuszka” zaprezentował
tańce narodowe, a po nich wystąpiła
węgierska grupa instrumentalno-wo-

kalna: Janos Homoki (klarnet), Nikoletta Orosz (flet) i Klaudia Hanko
(keyboard i śpiew).
Przepiękny recital zaprezentował
Marek Kowalski, który zaśpiewał
wiersze m.in. Andrzeja Bursy, ks.
Jana Twardowskiego, Władysława
Broniewskiego czy Bułata Okudżawy do skomponowanej przez siebie
muzyki.
Na zakończenie goście zostali
obdarowani płytami z piosenkami
kępińskich literatów.
Oprac. KR

V Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych „Sprawni w przyszłym zawodzie” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

Uczniowie ćwiczyli umiejętności

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie odbył się V
Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych „Sprawni w
przyszłym zawodzie”, odbywający
się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kępnie. Konkurs skierowa-

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięli uczniowie z prawie
wszystkich (10) szkół podstawowych
z powiatu kępińskiego, w których
funkcjonują oddziały gimnazjalne.
Każda z placówek wystawiła 5-osobową drużynę (dwie dziewczyny

Uczniowie zmagali się z niełatwymi zadaniami
teoretycznymi, jak i praktycznymi

ny jest do uczniów kończących szkoły
podstawowe, a jego głównym celem
jest rozwój i kształtowanie myślenia
technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów
na różnych etapach edukacyjnych, a
także przygotowanie młodzieży do
przemyślanego wyboru przyszłego
zawodu. Jednocześnie jest świetną
promocją szkoły, a w szczególności
zaplecza technicznego, jakim dysponuje ta placówka.

i dwóch chłopców oraz opiekun).
Konkurs polegał na wykonywaniu
zadań sprawnościowych oraz rozwiązywaniu testów z zakresu wiedzy
obejmującej podstawę programową
na poziomie gimnazjalnym, przygotowanych przez nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Na
uczniów czekały niełatwe zadania w
przystosowanych klasopracowniach.
Uczestnicy rywalizacji byli podzieleni na dwuosobowe zespoły męskie
i żeńskie, które zmagały się z teorią

z szerokich ram zagadnień technicznych, jak i wykonywali zadania
praktyczne. Dziewczęta wykonywały
zadania w pracowniach: agrobiznes,
gastronomia i cukiernictwo, fryzjerstwo, logistyka czy sprzedaż i handel,
natomiast chłopcy - w pracowniach:
biologiczno-rolnicznej, budownictwa
i projektowania, elektrotechnicznej,
technologii drzewnej i tapicerskiej
oraz mechaniki pojazdowej i ślusarstwa.
Uczniów oceniało jury konkursowe w składzie: dyrektor ZSP nr
2 w Kępnie Andrzej Kowalczyk,
przewodniczący Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych
ZSP nr 2 w Kępnie Maciej Wieczorek oraz przedstawiciel Samorządu
Uczniowskiego Jakub Szlag.
Choć rywalizacja była wyrównana, najlepiej w konkursie poradziła
sobie Szkoła Podstawowa w Rychtalu. Na drugim miejscu znalazła
się Szkoła Podstawowa w Bralinie,
a trzecie miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa w Mroczeniu. Wyróżniono także najlepszych zawodników: Wiktorię Brodę i Julię Ptak
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie)
oraz Dominika Przybylskiego i Karola Uruskiego (Szkoła Podstawowa
w Rychtalu). Nagrody zwycięzcom
wręczył naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kępnie
Andrzej Jóźwik.
Oprac. KR

Mieszkańcy mówili
o problemach miasta

Burmistrz zaprasza mieszkańców na cykliczne spotkania, podczas
których informuje o najważniejszych
wydarzeniach, inwestycjach, a także
odpowiada na nurtujące ich pytania.
22 marca br. w Kępińskim Ośrodku
Kultury odbyło się kolejne spotkanie
z mieszkańcami, na którym obok gospodarza zasiedli zaproszeni goście:
dyrektor Powiatowego Szpitala w
Kępnie Jakub Krawczyk, naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kępnie nadkom.
Mirosław Wiśniewski oraz kierow-

prelegentem był naczelnik Wydziału
Prewencji nadkom. M. Wiśniewski,
który przedstawił stan bezpieczeństwa w naszym regionie i omówił
statystyki w zdarzeniach, w jakich
interweniowała policja, natomiast st.
asp. K. Paprocka przedstawiła dzielnicowych oraz ich rejony działania.
Druga część spotkania miała formę dyskusji i wymiany spostrzeżeń.
Kępnianie mieli możliwość zadawania pytań, a także podzielenia się
uwagami dotyczącymi gminy. Goście
z uwagą wysłuchali mieszkańców

Na pytania mieszkańców odpowiadali
przedstawiciele Gminy, szpitala i policji

nik Rewiru Dzielnicowych KPP Kępno st. asp. Karolina Paprocka. Na
spotkanie przybyli także radni Rady
Miejskiej: Alicja Młot, Irena Sadek, Andrzej Stachowiak, Tomasz
Solecki i Adam Tęsiorowski, a także przedstawiciele Kępińskiej Rady
Seniorów: Maria Witek, Maria Jasnowska, Kazimierz Czworowski
i Grzegorz Florczak. Obecni byli
również pracownicy Urzędu Miasta i
Gminy w Kępnie.
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem burmistrza Piotra Psikusa,
który wyjaśniał priorytety swoich
działań oraz dokonywane wybory
w doborze inwestycji. Mieszkańcy
mieli możliwość zapoznania się z
informacjami na temat pozyskanych
środków zewnętrznych. Następnie
głos zabrał dyrektor szpitala J. Krawczyk, który zrelacjonował przebieg
działań, mających na celu poprawę
jakości świadczonych usług dla pacjentów, polepszenie funkcjonowania
oddziału SOR i ginekologii. Opowiedział również o tym, że kępiński
szpital wzbogaci się o nowy tomograf
i cyfrowy aparat RTG. Następnym

i starali się odpowiedzieć, w miarę
możliwości, na wszystkie pytania.
Mieszkańcy poruszali tematy m.in.
bezpieczeństwa na drogach i zbyt dużej prędkości kierowców, problemów
z pacjentami, którzy wychodząc ze
szpitala, wyrzucają na ulicę środki
opatrunkowe czy braku oświetlenia
na ul. Pogodnej, a także braku dostępności do lekarzy o specjalizacji okulistyki, kardiologii i endokrynologii.
Mieszkańcy narzekali też na lądujące
śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które zakłócają spokój i
życie sąsiadów budynku szpitalnego.
Burmistrz, w odpowiedzi na pytania,
poinformował, że zostanie zwiększony zakres monitoringu miejskiego, co
na pewno wpłynie na bezpieczeństwo
mieszkańców gminy.
Podczas dwugodzinnego spotkania z pewnością nie wyczerpano
wszystkich tematów, które interesują
mieszkańców. Włodarz zapewnił jednak, że takie spotkania będą odbywać
się cyklicznie, również w innych częściach gminy Kępno i o innych porach.
Oprac. KR

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 .:
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Poezja

wiersz
WNUKOM

BALLADA - KĘPNO MOJEGO
DZIECIŃSTWA (lata 50. i 60. XX wieku)
Kępno mojego dzieciństwa
wracam do ciebie
myślami, wspomnieniem
na Marcinkowskiego
z „latówką” i drewnianym mostem
-pomostem między miastem i przedmieściem,
gdzie przy kinie było pole
lucerny lub koniczyny,
a rzeka Samica na wiosnę
powiększała staw SP i łąki zalewała
w olbrzymie jezioro,
Gdzie wodowano tratwy i statki-zabawki.
(z czego jest fotka i wygrana w konkursie)
Tam małolaty
Matejkowie, Nitzkowie, Frącki i Szalki
toczyli wojny przy wsparciu
Sławoszewskich, Kulów, Strzałów, Tajnerta;
gdzie tarcze, łuki, strzały, kolty
były własnej roboty wycinane z desek
przez pana Walczaka
z rurkami z karniszy
i wiernymi oryginałom detalami
z piór gęsich, indyczych, z dermy pasami i kaburami
z wigwamem i twarzą wojów sadzą malowane.
Zimą na SP (obecny KOSiR) było lodowisko
i na Samicy czasem,
gdzie zbierało się
nie tylko małoletnie towarzystwo
gdzie popalało się czasem
ognisko;
gdzie „Bebe” niemowa
jeździł figurowo
i mecze hokejowe
na przykręcanych do butów łyżwach
i kijami z gałęzi trwały do wieczora.
Latem przez łąki
gdzie pasły się:
koń pana Czekały, konie, krowy, owce nasze
Frąckowiaków vel Frącków skrótowo i powszechnie
szło się na kąpilówki czyli basen.
Budowało się tamy na Szlojsy
gdy brakowało grosza
zbierało się makulaturę, butelki, złom czasem
by mieć własną kasę na własne wydatki.
Były też obowiązki zależne od wieku np.
czyszczenie butów rodziców,
wycieranie naczyń,
zamiatanie obejścia, prasowanie czy odkurzanie...
A podwórze
podwórze to była arena.
W soboty przy porządkach w chlewikach
galopowało się na świniach,
na koniach kłusowało czasem
jak pozwolił pan Janek Sroka z panem Kamińskim zwanym „Opa”
To byli decydenci w sprawie podwórza
na którym ich wsparcie miały:
kury, kaczki, gęsi, indyki...
Gołębi też nie można było stresować.
Przyjacielem naszym młodych
były psy: Mucha, Misiek, Rex czy Tarzan
i koty
o których są oddzielne anegdoty:
jak się nami opiekowały,
jak spały z nami w ich budzie,
jak ratowały nam życie nie raz,
jak były nam bratem.
Moją największą miłością,
wielkim przyjacielem,
z którym wymieniłem się sercem
i grzbietem mi służył
był szpakowaty koń „Elf”
i to historia której nie da się powtórzyć.
Na podwórzu odbywały się mecze:
w nogę, w „dwa ognie” czy w „palanta”
turnieje rycerskie albo indiańskie harce.
Od wiosny do jesieni
kilka razy w tygodniu
od furtki z domostwa nad rzeką
ścieżką wzdłuż, aż do besiągu (nasypu kolejowego)
potem do „Małego Dworca”
i na dół koło Szalków szutrówką
i dalej przez łąki z powrotem do furtki,
odbywały się biegi,maratony
treningi kondycyjne.
Trenerami byli starsi:
siostra moja Ula i brat Tadziu
a uczestniczyli:
Iwona, kuzynki z Wałbrzycha latem
ja z Gabrysiem, brat Jasiu i Adaś brat Gabrysia
i kuzyn Zbyszek
i inni zaprzyjaźni „sportowcy” czasem
W obejściu były też dwa ogrody:
jeden kwiatowy Mamy i Ciotek
drugi warzywno-owocowy
wykorzystywany przez wszystkich
z często jeszcze niedojrzałych produktów.
Zimą kopcowano tam „pyry” czyli ziemniaki
Ogrody to domena kobiet domowych
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głównie Mamusi, a Mamusię
każdy kochać musiał.
Przytulała często, codziennie,
ścierą też czasem,nigdy pasem.
Problemy wyjaśniała za długo,
ale nudą w domu nigdy nie wiało;
w domu oazie być się chciało.
Urodziła nas siedmioro,
wychowała szóstkę i by takiej bandzie sprostać
świętą winna zostać.
Dwie starsze siostry Krysia i Ula
w domu Mamie pomagały,
zajmowały się młodszymi,ostre były
Brat Mietek pierworodny
w Kępnie już wtedy był „markowy”
dla przyjaciół „odlotowy”
Tatuś
Tatuś to była wyrocznia,
tytan pracowitości i oporności psychicznej
Za to co przeszedł w swym życiu
takim należą się pomniki.
Tatuś ma go na pewno w naszych sercach,
w sercach wnuków i wielu oddanych przyjaciół.
Takich ludzi już dziś nie ma,nie tak prosto go opisać
i nie bardzo wiem jak teraz podziękować.
Był zawsze z nami i jest dalej.
Dom
był wspólny,
posiłki często wspólne,
a że banda liczyła kilkanaście osób,
dziś patrząc,był to problem
na który znajdowano sposób.
Były też wspólne Święta
najpierw w swoich mieszkaniach,
a później wspólne biesiadowania
z gwiazdorem w Boże Narodzenie,
z „dyngusem” na wiaderka do 12
w drugi dzień Świąt Wielkanocy.
Mieszkały w domu 4 rodziny
i imieniny, jubileusze,śluby
obchodzone były stadnie,gromadnie
bywało,że w 30-60-150 osób.
A te niedziele,te niedziele
po sobotniej kąpieli:
świeże majteczki,
krochmalone koszule,
spodnie w kancik,
wybłyszczone obuwie,
wspólne śniadanie
i o 10 do kościoła na mszę
Msza zawsze była za długa,
bo czekało się na Nowy Świat,
wizytę w kawiarni i lody
gałkowe w wafelku lub kasaty.
Co to był za smak i aromaty
co za atmosfera
z dymem „Carmena”, „Caro”, „Zefirosów”,
cygar seniorów
kawy mielonej zaparzanej po turecku
czy z expresu;
i te rozmowy,
i później wkoło Rynku
i przegląd mody
wieczorem szytej sukienki,garsonki,
skrojonych spodni według „Burdy” wykroju
lub w mozole tworzonego dzieła
według obrazka z kolorowego pisma
lub fotki z wczasowiska.
Kilku i nastolatki „Alejowe” pokazywały się
z długim włosy
w długich spodniach,
w białych skarpetkach,nie w pończoszkach na żabki
czyli demonstracje
że uciekło się w sobotę od domowego fryzjera (był nim pan Gola)
i ciotka Władka Konradowa (żona Konrada)
uchroniła od wymiaru pasów na …
za niesubordynacje i rewolucje nowych czasów.
W poście obowiązkowe były Gorzkie Żale
i Droga Krzyżowa w tygodniu,
a w Adwencie o 6 rano Roraty
bez budzenia czy przypominania mamy czy taty.
Wojna z łezką w oku
z młodzieńczym buntem
zawsze była w Boże Ciało
gdzie ojciec przez lata nosił „baldachim”
jak tu pogodzić procesję z telewizją było dylematem,
„Zorro”wtedy leciał
i przyciągało do tivi , przyciągało.
Były też obowiązki wynikające z kalendarza:
zagrabianie siana,
ustawianie snopków i podjeżdżanie wozem drabiniastym w żniwa
(koszono kosą, później trawiarką)
zbieranie ziemniaków jesienią,
(u nas mówi się „pyry”)
które piekło się w łętach na polu
z starszymi pospołu
dla smakowania jesieni i jej podsumowań roku.
Pasło się też krowy, paliło kadzidła,
chodziło na grzyby,
zrywało owoce własne i obce
co w trosce o kieszonkowe i prywatne finanse
było znaczącym anasem
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Robiło się też zakupy dla rodziny
z karteczką z koszykiem u Królikowskiego,
albo Zielińskiego czy też Karbowiaka.
W 7. roku życia szło się do szkoły
gdzie zmieścić literki i cyfry
w linijce czy w kratce
pisanych ołówkiem później stalówką,
uchronić się od kleksów i oślich rogów,
nauczyć się owijać papierem zeszyty i książki
było wyzwaniem, mozołem i przyczyną łez czasem.
(pilnowała tego pani Styblikowa)
Nie podpaść nauczycielowi,
nie dostać linijką po łapach;
bo nauczyciel był autorytetem,
a szkoła w odczuciu rodzica
partnerem była w dodawaniu wartości
młodemu jegomości.
Wprowadzenie nam jako rocznika
podstawówki 8-klasowej
było wydarzeniem epokowym, „rewolucją.”
Szkoła wówczas to nie tylko kształcenie
to manualne zdolności
to kaligrafia,ozdobniki czyli szlaczki
ortografia,słupki i tabliczka mnożenia na blachę,
wiedza o świecie,to pajacyki,
ćwiczenia kondycji i pasji w sporcie,
śpiewanie na lekcji i w chórze,
tańce choć najczęściej ludowe,
które z nami ćwiczyła
w oryginał „krakowskich” strojach
pani....po mężu Płazowa
Razem z Danusią obecnie Lemanik,
a za nami przyjaciel życia
Gabryś Matejko z Terenią Czekałą
prowadzaliśmy tę grupę,
a bywało i 16 par.
Na przerwach zamiłowanie do tańca
przenoszone było w
„Zielonego Walczyka” czy „Mam chusteczkę haftowaną”
gdzie już z innymi dziewczynami
się” tańcowało”i całowało ...w policzek.
Nauczyciele na przerwach pilnowali
pamiętam pana Wodnika (matematyka )
We wspomnieniach pojawia się modelarstwo,
(z prowadzącym i umoralniającym panem Derkaczem)
czy zawody sportowe no i kultowe harcerstwo.
Zdobywanie sprawności,umiejętności,działanie w grupie.
Obozy harcerskie wtedy to szkoła przetrwania,
cementowania drużyny,
to przyjaźnie na życie
i służenie Ojczyźnie.
Były też i harcerki-ulubienice
Grażyna Mrugalska i Myszka (Maria) Chodorowska
i w czwórkę z Gabrysiem
siedzieliśmy przy jednym stole w klasie,
Nosiliśmy im tornistry
wymienialiśmy prezenciki robione samodzielnie
czego dziś myślę zazdrościły im koleżanki
Pamiętam Ulę Pawlak, Jolę Worożbicką czy Dorotę Kulik
Pamiętam też, że „Mariola” Stężała
ładnie malowała, a Grażyna Bacik
daleko mieszkała.
Marian Piasta i Lechu Bocheński
to była konkurencyjna paczką.
W wspomnieniach są też pochody 1-majowe
i capstrzyki i różne prezentacje
szkoły i siebie na zewnątrz
by przebrnąć do jutra ,by przebrnąć.
W kronice Szkoły Podstawowej nr 2
widziałem fotkę z obchodów
1000-lecia Państwa Polskiego
przebrani za Piastów jechaliśmy
wozem konnym-ciągnęła go „Baśka”
Myślę, że w kronikach
„podchorążówki w Oleśnicy”
są zdjęcia ze „stołu prezydialnego”
i na nich my z białym psem „podhalańczykiem”
jako grupa Czterech Pancernych z naszym Szarikiem.
Pamiętam też naukę konspiracji
co jest oficjalną, a co prywatną informacją,
że radia się słucha tylko „naszego”
i że syn rzemieślnika ,prywatnego rolnika
też wspiera założenia „Planu 5-letniego”
Prawda i własne zdanie było w domu,
na zewnątrz ostrożne,lub sprytne przebijanie
o normalną codzienność,o właściwe bytowanie.
Lekcje religii poza szkołą
nie były mieszaniem w głowach
tylko gruntem,fundamentem
dzięki któremu tamten system popękał,
poszedł w ruinę i oby nie wrócił,
by więcej już w domu o system
nikt się nie kłócił.
Duża w tym zasługa ówczesnych księży
proboszcza Magnuszewskiego
zakonnic i wikariuszy.
Kępno mojego dzieciństwa
tych slajdów spisanych już nie ma,
by zachować je ciut dłużej… służę.
Józef Frąckowiak, Kępno 01/02.2018 r.
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Podczas ostatnich obrad Rady Powiatu Kępińskiego, które miały miejsce we wtorek,
27 marca 2018 r., sporo czasu poświęcono możliwościom finansowania powiatowych inwestycji drogowych

Szansa na dofinansowanie
inwestycji drogowych

Temat wywołała już na początku
sesji radna Renata Ciemny, prosząc
o nakreślenie aktualnej sytuacji przebudowy drogi powiatowej Mroczeń
– Laski – Trzcinica – Buczek Wielki.
Sytuacja jest dynamiczna
W ubiegłym roku Powiat Kępiński złożył do wojewody dwa wnioski
o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 2018 r. Jeden z nich,
dotyczący właśnie przebudowy drogi
powiatowej na odcinku Laski – Trzcinica, znalazł się na liście rankingowej
na miejscu, które zapewniało przyznanie wnioskowanego wsparcia finansowego. Do dofinansowania nie
zakwalifikował się natomiast remont
ul. Dworcowej w Kępnie.

mował jednak o pojawieniu się kolejnej możliwości uzyskania dofinansowania potrzebnych remontów.
- Sprawa jest niezwykle dynamiczna – zaznaczył starosta. – Dosłownie w ostatnich dniach (…)
został ogłoszony przez wojewodę
nowy program na przebudowę dróg
gminnych i powiatowych w ramach
dodatkowych środków, które decyzją premiera otrzymały wszystkie
województwa w kraju.
Mogą liczyć na
60 % dofinansowania
Łącznie na infrastrukturę drogową rząd w tym roku przeznaczy
1,3 mld zł, czyli o 500 mln więcej
niż do tej pory było zaplanowane w
budżecie. W Wielkopolsce będzie
to ponad 40 mln zł. Jest to druga co

Powiat Kępiński złoży wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi Trzcinica – Laski oraz
ul. Dworcowej w Kępnie w ramach naboru ogłoszonego przez wojewodę wielkopolskiego

Niestety, zmniejszenie alokacji
środków, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych na
drogach gminnych i powiatowych
województwa wielkopolskiego, spowodowało, iż pierwotnie zakwalifikowana do wsparcia inwestycja
również została odrzucona. Sytuacja
nie zmieniła się pomimo pism odwoławczych skierowanych zarówno do
wojewody, jak również do ministra
budownictwa i infrastruktury, który
zdecydował o zmniejszeniu środków.
Podczas wtorkowej sesji starosta
kępiński Witold Jankowski poinfor-

do wielkości kwota przekazywana
na województwa. Gminy i powiaty
mogą starać się o dofinansowania
w wysokości od 60% do 80% kwoty wnioskowanej, w zależności od
wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy
lub powiatu. Maksymalna kwota
dofinansowania to 5 mln zł. Nabór
wniosków trwa do 15 kwietnia br.
- Jak sobie państwo doskonale
zdajecie sprawę, jeżeli nie ma się
przygotowanych projektów, wszelkiej dokumentacji, łącznie z pozwoleniem na budowę, to do 15 kwiet-

nia nie zrobi się nic – mówił W.
Jankowski. - To jest bardzo krótki
okres na zgromadzenie potrzebnej
do złożenia wniosku dokumentacji czy pozwoleń – podkreślał. - W
związku z powyższym wracamy do
pierwotnego planu, czyli budowa
drogi między Laskami a Trzcinicą i
ulica Dworcowa w Kępnie, odcinek
od ul. Solidarności do ul. Przemysłowej. Te dwa wnioski składamy
do wojewody, aby na nowo zostały
rozpatrzone.
Jak wyjaśnił, po dokonaniu
obliczeń przez skarbnika powiatu
Marcina Trojaka, wiadomo już, że
ewentualne dofinansowanie, na jakie
liczyć może Powiat Kępiński, wynosi 60% wartości inwestycji, na które
złożone zostaną wnioski.
Wyemitują obligacje
W związku z realizowaną właśnie przebudową drogi powiatowej
Krążkowy - Mikorzyn, radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych na łączną
kwotę 2 mln 300 tys. zł.
Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu
w 2018 r. związanego z realizacją tej
inwestycji, która dofinansowana jest
w wysokości 75% z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
- Na koniec tego zadania pozostaje kwota 20% do rozliczenia
końcowego – tłumaczył skarbnik M.
Trojak. - Jest to kwota 2 mln 300
tys. złotych i Zarząd Powiatu przewiduje, że tych środków fizycznie nie
otrzymamy w 2018 roku. Jest takie
realne zagrożenie.
Aby być przygotowanym na taką
ewentualność, postanowiono zabezpieczyć potrzebną kwotę, emitując
obligacje. Podjęta uchwała określiła
zasady emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.
bem

Młode pianistki z Kępna zajęły III miejsce w XI Regionalnym Konkursie Pianistycznym w
Gostyniu

Laury dla kępińskich pianistek

Utalentowane pianistki kształcą się w klasie fortepianu
kępińskiej Szkoły Muzycznej pod okiem L. Rydz

23 marca 2018 r. w Państwowej
Szkole Muzycznej I st. im. Józefa
Zeidlera w Gostyniu odbył się XI Regionalny Konkurs Pianistyczny, adresowany do uczniów klas fortepianu
szkół muzycznych I stopnia regionu
wielkopolskiego. Celem organizowanego co dwa lata konkursu jest
konfrontacja umiejętności młodych
utalentowanych adeptów sztuki gry
na fortepianie i wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz pomysłów
edukacyjnych między nauczycielami.
Konkurs został podzielony na
trzy grupy klasowe. Każdy z uczestników musiał wykonać program z
pamięci określony w regulaminie,
tzn. trzy utwory: etiudę, utwór polifoniczny wskazany przez organizatora

28 marca br w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie
odbyło się spotkanie utrzymane w wiosennej i radosnej atmosferze świąt Wielkiej Nocy

Świąteczne spotkanie w przedszkolu

W tym dniu w mikorzyńskim
przedszkolu od samego rana panował
świąteczny nastrój. Spotkanie rozpoczęło się śniadaniem wielkanocnym
z udziałem wszystkich dzieci oraz
zaproszonych gości. Uczestniczyli w
nim, między innymi: samorządowcy na czele z burmistrzem Piotrem
Psikusem, dyrekcja mikorzyńskiej
szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz seniorzy.

laki zaprezentowały widowisko z
piosenkami, wierszykami i tańcami
utrzymane w wiosenno-wielkanocnym klimacie.
W barwnym przedstawieniu
wziął udział także zając wielkanocny,
który po występach zaprosił wszystkich do poszukiwania świątecznych
koszyczków. Nie było to łatwe zadanie, bowiem na oznaczonej strzałkami i wskazówkami drodze do ukry-

Najmłodsi zaprezentowali barwne widowisko
w radosnym, świątecznym klimacie

Dyrektor przedszkola Ewa
Derkacz złożyła wszystkim życzenia świąteczne, a następnie przy
suto zastawionych stołach można
było delektować się tradycyjnymi
potrawami.
Po śniadaniu nadszedł czas na
część artystyczną, przygotowaną
przez Lidię Niechciał oraz jej wychowanków z grupy 4-5-latków. Przy
wsparciu Rady Rodziców przedszkoi utwór dowolny. Konkursowiczów
oceniało jury w składzie: prof. Maciej Pabich i mgr Renata Witczak
z Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz mgr
Izabela Helińska z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.
W tegorocznej edycji tego konkursu wzięło udział 38 młodych
pianistów z 16 szkół muzycznych z
Leszna, Jarocina, Kościana, Krotoszyna, Pleszewa, Poznania, Tarnowa Podgórnego, Konina, Wrześni,
Gniezna, Turku, Wągrowca, Słupcy
i Kępna.
Kępińska Szkoła Muzyczna nie
po raz pierwszy uczestniczyła w tym
konkursie, odnosząc już wcześniej
sukcesy. W tym roku wzięły w nim
udział dwie uczennicy klasy fortepianu Lilianny Rydz: Lilianna Ślusarek z kl. III i Marta Idzikowska z kl.
V sześcioletniego cyklu nauczania.
Obie uczennice zajęły III miejsce w
swoich kategoriach.

tych skarbów, mali poszukiwacze
musieli odpowiadać na przygotowane
dla nich zagadki.
Spotkanie w Mikorzynie przybliżyło dzieciom zwyczaje oraz tradycje
wielkanocne w atmosferze radości i
świetnej zabawy. Najmłodsi z pewnością niecierpliwie będą czekać na
kolejne świąteczne spotkanie, pełne
uśmiechu, serdeczności i ulubionych
wielkanocnych symboli. Oprac. bem
O surowych ocenach jurorów
świadczy fakt, iż komisja w grupie
Lilianny (kategorii II) nie przyznała
I miejsca, natomiast w grupie Marty (kategorii III) – II miejsca. Taki
werdykt pozwala na stwierdzenie, że
obie uczennice, choć zajęły III miejsce, uplasowały się tak naprawdę na
II pozycji. Pianistki zaprezentowały
trudny repertuar, który wykonały
z dużą - jak na swój młody wiek wrażliwością i dojrzałością. Serca jurorów podbiły utworami dowolnymi.
Lilianna brawurowo wykonała utwór
Andrzeja Cwojdzińskiego pt. „W Tatrach”, natomiast Marta delikatnie,
z zadumą „rozmarzyła” słuchaczy
utworem Briana Bonsora pt. „Marzycielski”.
Gratulujemy uczennicom oraz
pedagogowi osiągnięć i życzymy
dalszej motywacji do nauki gry na
fortepianie oraz kolejnych sukcesów
na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Oprac. bem
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informacje
W 11 pawilonach wystawcy eksponowali swoje produkty w czasie największego biznesowego wydarzenia wystawienniczego w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbyło się w
Poznaniu od 6 do 9 marca 2018 r. Blok targów Meble Polska, Home Decor i arena DESIGN
odwiedziło ponad 20.000 zwiedzających z ponad 50 krajów

Udany bilans targów
Po kilku latach od zmiany formuły na ściśle biznesową targi Meble Polska znajdują się w czołówce najważniejszych spotkań branży meblowej w Europie. Wśród wystawców tegorocznej edycji
ponownie znaleźli się wszyscy najważniejsi polscy producenci zainteresowani poszukiwaniem nowych proeksportowych kontaktów biznesowych. Oferta targów meblowych 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 nowości znalazło się w dużej prezentacji mebli tapicerowanych.
Wśród targowych gości obecni byli przedstawiciele najważniejszych grup zakupowych oraz sieci
handlowych z całego świata. Wystawcy targów zgodnie podkreślali wysoką jakość profilu zwiedzających oraz wskazywali na szczególnie liczną obecność kluczowych handlowców dysponujących
największymi budżetami zakupowymi.
W tym roku w targach Meble Polska uczestniczyła jak zawsze liczna grupa wystawców z powiatu
kępińskiego prezentująca na swoich stoiskach produkowane nowości meblowe, które - jak zgodnie
twierdzą - natychmiast znajdowały odbiorców. Wszyscy pytani. oceniając tegoroczne targi poznańskie, wyrażali opinię, że były bardzo udane pod kątem wystawienniczym jak i pozyskania nowych
rynków zbytu. Czego dowodem poniższe wypowiedzi przedsiębiorców produkujących meble z naszego regionu.

„LAHTI”
hitem Mebli Pionier
Piotr Albert (dyrektor ds.
produkcji, członek Zarządu firmy
Pionier - Meble Łubnice) – Na tegorocznych targach Meble Polska
w Poznaniu mieliśmy większe stanowisko wystawiennicze, niż to
miało miejsce w latach poprzednich.
Co jednoznacznie przełożyło się

P. Albert (dyrektor ds. produkcji, członek
Zarządu firmy Pionier - Meble Łubnice)

na komfort, jakość i przejrzystość
ekspozycji prezentowanych mebli.
Nasza wystawa była bardziej zauważalna przez zwiedzających targi, jak
i kupców, którzy licznie gościli w
naszej przestrzeni ekspozycyjnej.
W tym roku oprócz już sprawdzonych w sprzedaży wzorów mebli tapicerowanych, łóżek, materacy prezentowaliśmy nowe modele
narożników, które wzbudziły duże
zainteresowanie handlowców, a mianowicie: „Mikeli”, „Matrix”, „Hamar” i „Margo Mini”. To były nasze
nowości. Podobnie jak i premierowe
modele łóżek - „Platinium” i „Jula I”.
Jednak głównym hitem naszej tegorocznej wystawy był zestaw meblowy „LAHTI” - wersalka i dwa fotele.
Do tej pory nie widziałem takiego
produktu u producentów z naszego
regionu. Wersalka jest na wysokich
nogach, a mimo tego posiada pojemnik na pościel i funkcję spania. W
podobnym tonie kolorystycznym i
projektowym wykonane są dwa fote-
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le. Głównym projektantem naszych
nowych wzorów meblowych jest pan
Emil Czumałowski, on robi szkic,
a ja z papieru przenoszę go do rzeczywistości, wdrażając do produkcji. Śmiało mogę tu stwierdzić, że
wszystkie meble z naszego stanowiska znalazły swoich odbiorców.
W tym roku dało się zauważyć
zdecydowanie więcej kontrahentów,
którzy odwiedzali
nasze stanowisko,
a byli to handlowcy z uznanych
firm z: Niemiec,
Francji,
Włoch,
Węgier, Bułgarii
oraz krajów nadbałtyckich. Wspomnieć tu też chcę,
że naszymi wzorami zainteresowali się Chińczycy,
chwalący
naszą
ekspozycję.
Już
kilka dni po targach mieliśmy wizytę Francuzów w
naszym zakładzie
produkcyjnym w
Łubnicach, gdzie
już
precyzyjnie
dogadywaliśmy, jakie modele będziemy dla nich produkować. Dotyczyło to tylko doboru tkanin do
designu, jaki preferują ich klienci z

Francji, ale również ci z francuskojęzycznych terytoriów zależnych
na innych kontynentach. Nie zlecali żadnych modyfikacji w naszych
meblach, wszystkie im się podobały,
tylko dobór kolorystyczny był dla
nich istotny. Poza tym na naszym
stoisku targowym było bardzo dużo
handlowców z Polski, którzy robili
masowe zakupy do swoich sklepów
sieciowych.
Porównując targi poznańskie z
ubiegłorocznymi, trzeba przyznać,
że była to dużo lepsza edycja MTM
Poznań. Stoiska wystawiennicze
przygotowane przez przedsiębiorców, już nie odbiegają jakością od
tych, jakie są konstruowane na ogólnoświatowych targach meblowych.
Targi w Poznaniu mają już rangę i
poziom europejski.
Dziś już planujemy wystawę na
kolejne targi za rok, mam już koncepcję na produkcje nowych modeli łóżek jak i narożników. Tworzą
się już nowe wzory na desce kreślarskiej naszego projektanta, które
przeniesiemy później do masowej
produkcji.
Biznes
połączony z filantropią
Roman i Marcin Idźczak (właściciele firmy Idźczak-Meble w Łęce
Opatowskiej)
- [R. Idźczak] Na Międzynarodowych Targach Meblowych w Pozna-

Właściciele firmy Idźczak-Meble: R. Idźczak,
M. Idźczak, M. Idźczak-Foltyn i M. Idźczak
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niu wystawiamy się już od kilkunastu lat. Na przestrzeni wielu edycji,
zmieniała się koncepcja wystawiennicza i obecnie odrębnie eksponowane są meble twarde i tapicerowane.
Fakt, że od dwóch lat produkcją tych
drugich zarządza mój syn Marcin,
ułatwia nam organizację tego przedsięwzięcia.
- [M. Idźczak] Na tegorocznych
Targach zainteresowaniem cieszyły
się komplety wypoczynkowe oraz
zestawy dziecięce. Dzięki najnowocześniejszym technologiom przeznaczonym dla branży meblowej oraz
jednemu z najbardziej innowacyjnych parków maszynowych, jakość
produktów przyciągała uwagę kontrahentów. Poza naszymi stałymi
klientami z Belgii, Niemiec, Francji,
Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech
oraz Słowacji, wśród odwiedzających
znaleźli się także Hiszpanie i Grecy,
z którymi już udało nam się nawiązać
współpracę.
- [R. Idźczak] W związku z tym,
że potencjalni klienci przychodzą z
konkretnymi pytaniami dotyczącymi zarówno procesu produkcji, wykorzystywanych surowców, jak też
warunków współpracy, w tym realizacji zamówień,
my też musimy
być świetnie przygotowani. Temu
zadaniu sprostać
musi zgrany i kreatywny zespół, z
moją córką Marzeną
Idźczak-Faltyn na czele,
o dp ow ie d z ial n ą
za organizację tej
imprezy. W tym
miejscu chciałbym
także podziękować
wszystkim
pracownikom zaangażowanym w przygotowanie targów,
zarówno od strony
technicznej, jak i marketingowej.
Obecna idea wystawy odzwierciedla lata doświadczeń zdobywanych także poza granicami kraju.
Jesteśmy jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw meblowych,
które prezentowały swoje modele na
targach w Turcji i Wielkiej Brytanii.
Uczestnictwo w takich wydarzeniach oraz inspiracje czerpane z targów w Mediolanie i Kolonii umożliwiają podążanie za najnowszymi
trendami. Wykorzystując nowoczesne technologie z powodzeniem
prowadzimy sprzedaż internetową,
którą zajmuje się mój drugi syn –
Mateusz Idźczak.
- [M. Idźczak] Istotną rolę odgrywa też reklama, czego najlepszym
dowodem było nawiązanie współpracy ze światowej klasy piłkarzem
– Łukaszem Piszczkiem, który został ambasadorem marki. Przy okazji
wspomnieć muszę o działalności charytatywnej, którą od wielu lat w różnych formach realizujemy. Jednym z
ostatnich przykładów może być przekazanie mebli dla fundacji Jakuba
Błaszczykowskiego „Ludzki gest”.
- [R. Idźczak] Dziś już myślimy
o kolejnych targach poznańskich.
Zapewne przyszłoroczna edycja
związana będzie z 30. rocznicą działalności firmy, przez co stanie się dla
nas bardziej wyjątkowa. Dlatego też
do jej przygotowania podejdziemy z

jeszcze większą energią i zaangażowaniem, aby finalnie zaspokoić gusta
i preferencje klientów w Polsce, w
Europie, na świecie.
Powrót do wzornictwa
z lat 60.-70.
Sebastian Kaczorowski (dyrektor Grupy Meblowej HK) – Firmy
z naszej grupy meblowej, czyli Fabryka Mebli „Piaski, Fabryka Mebli
„Laski” i Fabryka Mebli „Łubnice
– Pionier” już od wielu lat wystawiają swoją produkcję meblową na
Targach Meblowych w Poznaniu.
Na tegorocznych targach dało się
zauważyć więcej kupców spoza Europy, jak i większe zainteresowanie
wystawianymi przez nas meblami.
Wcześniej było mniej zamówień,
nie oznacza to, że były słabiej obsadzone przez producentów, ale w
tym roku klienci przychodzili już
z konkretnymi propozycjami, zamówieniami na produkowane przez
nas meble. Można powiedzieć, że w
tym roku tendencja zamówień wśród
wielu wystawców się odwróciła i
wchodzimy znów w bum meblowy.
Zauważyć się dało wielu przedstawicieli handlowych z firm sieciowych,

S. Kaczorowski (dyrektor
Grupy Meblowej HK)

którzy bardzo byli zainteresowani
wystawianymi przez nas meblami
twardymi, jak i tapicerowanymi.
Dało się też zauważyć większe
zainteresowanie kupujących meblami skrzyniowymi, szczególnie
tych wykonanych w trendach skandynawskich. A są to meble na wysokich nóżkach, w kolorach białych
z dodatkami dekoru. Staramy się
tworzyć bryły mebli, które kupujący
może w dowolny sposób sobie układać, zgodnie ze swoim życzeniem.
Można te meble łączyć z innymi
wyrobami z naszych fabryk, które
razem znakomicie się komponują w
pokojach młodzieżowych, jak i salonach. Daje się zauważyć powrót
do starych dobrych sprawdzonych
wzorów meblowych z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, oczywiście, w nowej aranżacji i kompozycji
dizajnerskiej.
Dużym zainteresowaniem odwiedzających nasze stoiska kontrahentów cieszyły się meble młodzieżowe oraz nowość jaką jest szafa z
otwieranymi drzwiami harmonijkowymi. Generalnie handlowcy pytali
się o już znane i sprawdzone nasze
modele mebli, które cieszą się dużym
zainteresowaniem u kupujących nie
tylko w Polsce. Sprzedajemy nasze
kompozycje meblowe w całej Europie oraz na innych kontynentach, nawet w takich krajach jak: Mongolia,

Wiadomości
Algieria, Filipiny, Kuba, Martynika
czy Mauritius. Mogę stwierdzić, że
każdy zaprezentowany przez nas
mebel znalazł swojego nabywcę na
targach w Poznaniu.
Targi się skończyły, ale my
już myślimy o kolejnych za rok, na
pewno będziemy się wystawiać. Już
dziś mamy pewną koncepcję z tworzeniem naszej wystawy meblowej,
która będzie nawiązywała do 30-lecia działalności naszej firmy z Piasek. Dziś jeszcze nie chcę zdradzać
wszystkich pomysłów związanych z
naszą koncepcją wystawienniczą na
kolejnej edycji targowej w Poznaniu.
Każdy chce mieć
własny mebel
Jan Lenart (właściciel firmy
Dig – Net Lenart z Mroczenia) -

J. Lenart (właściciel firmy
Dig – Net Lenart z Mroczenia)

Moja firma już po raz 22 wystawiała
się na Targach Meblowych w Poznaniu. Uważam, że tegoroczne targi
należały do jednych z największych
w ostatnich latach. Marketingowo
te targi mają już wysoką rangę. To
największe targi meblowe w Europie
środkowej. Prezentacja asortymentu meblowego w Poznaniu zbliża
się do tego, jaki jest wystawiany na
już uznanych targach w Mediolanie
czy Kolonii. Powiedziałbym, że nie
odbiegają już od zachodnich wzorców, a nawet są ciekawsze w swoich
kompozycjach. My tu w Poznaniu
mamy połączenie targów meblowych z trendami dizajnerskimi i to
się już sprawdza wśród wystawców
i handlowców. W tym roku wystawiało się też o wiele więcej firm, niż
to miało miejsce w poprzednich latach, a co za tym idzie było również
więcej kontrahentów i to z krajów
pozaeuropejskich. Poza tym, sposób
prezentacji mebli jest bardzo profesjonalny, coraz więcej przedsiębiorców dba o image oraz oprawę prezentowanego mebla. W tym roku nie
było, aż tak dużo nowych wzorów,
ale wynika to z tego, że na rynku
meblowym jest ustabilizowana sytuacja i kontrahenci są w pełni usatysfakcjonowani proponowanymi im
modelami mebli.
Moja firma miała w tym roku na
celu dalszą prezentację i ugruntowanie na rynku marki „lenart”, jest
to nowa nazwa, choć produkcyjna
firma nadal nazywa się „Dig-Net”.
Skutkowało to między innymi tym,
że przychodzili klienci i chcieli
nową ofertę od przedsiębiorstwa
„lenart”. A pytali skąd jest firma,
gdy dowiadywali się, że z Mroczenia, to od razu było skojarzenie, że

informacje
my tam handlujemy z „Dig-Nete-em”, co wzbudzało naszą radość i
satysfakcję. Powoduje to, że nowa
nasza marka „lenart” ma być w jakiś
sposób kontynuacją poprzedniej, ale
również tworzyć nową atrakcyjną
formulę meblarską dla handlowców.
Jestem przekonany, że obrany przez
nas kierunek się sprawdza i nowa
nazwa jest już rozpoznawalna wśród
producentów i kontrahentów meblowych. Czego dowodem tegoroczne
nagrody, jakie otrzymała firma „lenart” w konkursie „Diament Meblarstwa”. Kapituła konkursu nagrodziła
produkowane przez nas: meble młodzieżowe „Move”, sypialnię „Dentro” i kolekcje „Claro”. Organizatorami konkursu są: Wydawnictwo
Meble.pl sp. z o.o. oraz Meble.pl SA.
Laureaci mają prawo do oznakowania nagrodzonych
produktów logo
„Diament Meblarstwa” w celach
promocyjnych
i
reklamowych.
Nagroda,
jaką
uzyskują uczestnicy konkursu jest
pot w ierd zen iem
oryginalności
i
znakomitego postrzegania przez
ekspertów
Innym naszym
nowym meblem
p r e z e nt ow a ny m
na targach była
meblościanka pod
tajemniczą nazwą
„SI”, która wzbudziła duże zainteresowanie firm
handlujących meblami, i to nie tylko
z naszego kraju.
Zawsze szukamy
nazw mebli, które
się nie powielają,
są wyjątkowe dla
nowego mebla i łatwe do zapamiętania. Już niebawem
mebel ten wejdzie
do produkcji i
będzie
masowo
sprzedawany. Nasze biuro projektowe stara się zawsze
w aranżacji mebla
tworzyć wartość
dodaną. Oznacza
to, że mebel musi
być funkcjonalny
i praktyczny. Taki
mebel musi być
uniwersalny, to nie
może już być przysłowiowa skrzynka, ale on musi mówić do użytkownika. Staramy się,
aby był on czymś ekstra w pokoju,
gdzie będzie wyeksponowany.
W przyszłym roku również będziemy wystawiać swoje kolekcje
meblowe jak zawsze w ten sposób,
aby odwiedzający nas klienci mogli
zobaczyć i kupić mebel, który będzie odpowiadał ich oczekiwaniom.
Nasze meble pokazujemy nie tylko
na targach, ale również prezentujemy indywidualnym klientom. Zawsze staramy się, aby jednostkowe
oczekiwania zamawiającego były
zrealizowane. Coraz częściej tworzymy kolekcje pod indywidualne
zamówienia i są to wyjątkowe niepowtarzalne rozwiązania projektowe,
albowiem każdy chce mieć własny

model mebla i my staramy się spełniać te oczekiwania.
Kolorystyka
wzbogaca mebel
Maciej Musialski (właściciel
firmy Maridex Meble z Olszowy)
– W tym roku po raz dziesiąty wystawialiśmy meble z naszej firmy
na Targach Poznańskich. Zaobserwowałem iż tegoroczne targi były
lepsze, niż te sprzed dwóch lat.Założona parę lat temu strategia, aby wystawiać się co dwa lata sprawdziła
się ,klient jest wtedy bardziej „stęskniony” i wie, czego od nas oczekuje.
Więcej było zdecydowanych kontrahentów, wiedzieli, czego szukają
i jakie mają wymagania. Prowadziliśmy bardzo poważne rozmowy z
zagranicznymi handlowcami, interesował ich nasz szeroki wachlarz
meblowy, który produkujemy w
naszej fabryce. Generalnie prezentujemy tylko to na stoisku, co może
podobać się potencjalnym klientom.
Produkujemy meble skrzyniowe i tu
obecnie trendy opierają się głównie
na kolorystyce i nowoczesnym designie. Obecnie bardzo modna była
kolorystyka w dekorach dąb craft,
biel oraz odcienie szarości. Generalnie podoba nam się to co jest
modne na zachodzie Europy, a więc
wykładnią dla nas są kontrahenci
właśnie z tamtego regionu. W tegorocznych targach uczestniczyli też
klienci z innych kontynentów, u nas
na stoisku po raz pierwszy mieliśmy
handlowców z Australii i Kanady.
W tym roku obsługa naszego
stoiska wystawienniczego była bardzo młoda i z zadowoleniem przyznaję, że poradzili sobie z wyzwaniami, sprawdziła się w rozmowach
negocjacyjnych z klientami. Ponadto

Zespół „Góralska Hora” w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

Góralsko muzyka
wsyndyj, hej!
Przedszkole Samorządowe nr 2 w
Kępnie odwiedził zespół „Góralska
Hora” – jedna z bardziej cenionych
grup muzycznych z polskich gór, która jest częstym gościem na różnego
rodzaju festiwalach i koncertach w
całym kraju, a także poza jego granicami. Folk-kapelę „Góralska Hora”
tworzą muzycy pochodzący z polskich gór oraz ze Słowacji.
Troje muzyków przedstawiło
dzieciom żywiołową i radosną audycję muzyczną, w trakcie której zaprezentowana została kultura góralska,

w tym najciekawsze i najbardziej
znane góralskie melodie, unikatowe
instrumenty, takie jak: kontrabas,
akordeon, skrzypce i piszczałka, a
także tradycyjne stroje góralskie i
słownictwo.
Podczas tego interesującego spotkania dzieci chętnie włączyły się
w śpiew i taniec, a instrumenty muzyczne i stroje muzyków wywołały
ogromne zainteresowanie, dzięki
czemu to spotkanie na pewno na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.			
AR

M. Musialski (właściciel firmy
Maridex Meble z Olszowy)

muszę przyznać, że organizacja tych
targów w nowej edycji, czyli tylko
dla ludzi z branży, sprawdza się i
można śmiało powiedzieć, że Targi
Poznańskie stały się ważnym miejscem na mapie kupców meblowych z
całego świata.
Przygotowania do targów są absorbujące, ale już pierwszego dnia
uśmiech i zadowolenie naszych
klientów wszystko wynagradzają. Wystawa jest świetną okazją do
podziękowania za dotychczasową
współpracę. Przymierzamy się też
do targów na innych kontynentach,
ale to jest jeszcze na etapie przygotowań, gdyż to bardzo poważne wyzwanie dla naszej firmy.
m
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Informacje

Straż pożarna / Policja
Spotkanie policjantów Posterunku Policji w Trzcinicy oraz
w Bralinie z księżmi dekanatu trzcinickiego i bralińskiego

Policjanci rozmawiali
z duchownymi
Policjanci Posterunku Policji w
Trzcinicy oraz w Bralinie rozmawiali z księżmi, odpowiednio, dekanatu
trzcinickiego i bralińskiego.
Spotkania dotyczyły szeroko
pojętego bezpieczeństwa. Podczas
wspólnych rozmów zainicjowano
temat współpracy na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w regionie. Poruszano tematy związane z zagrożeniem
przestępstwami na szkodę parafii
wraz z informacjami dotyczącymi
tego, jak chronić się przed oszustwami. Mundurowi przedstawili duszpa-

Spotkania dotyczyły
głównie bezpieczeństwa

sterzom strukturę zreformowanych
posterunków, ich zasady organizacji
i funkcjonowania oraz podstawowych zadań do realizacji i działań
priorytetowych. Księża mogli także
poznać policjantów pracujących w
tym regionie.
Wspólna dyskusja dotyczyła także tematów związanych z projektami
„Moja komenda” i „Twój dzielnicowy”, a także zgłaszania zagrożeń
poprzez panel internetowy Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego

Dachowanie na drodze S8
1 kwietnia br., o godz. 1.13, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o dachowaniu samochodu osobowe-

go na drodze S8. - Po dotarciu na
miejsce zdarzenia strażacy zabezpieczyli teren działań i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm
osobom poszkodowanym. Łącznie

w zdarzeniu brały udział cztery osoby – wszystkie opuściły uszkodzony
samochód przed przybyciem służb
ratowniczych. Dalsze działania polegały na zastosowaniu sorbentu
na rozlane płyny eksploatacyjne.
Po czynnościach policji uszkodzony
pojazd zabrała pomoc drogowa, a
jezdnię uprzątnięto, przywracając
ruch w kierunku Wrocławia – relacjonuje rzecznik prasowy KP PSP
Kępno kpt. Jarosław Kucharzak.
Jedna poszkodowana osoba została
przetransportowana do szpitala - na
szczęście nie odniosła poważnych
obrażeń ciała i została zwolniona do
domu, a zdarzenie zakwalifikowano
jako kolizję. Na miejscu działały 3 zastępy straży pożarnej: 2 z JRG Kępno
i OSP Bralin, a także policjanci i ratownicy medyczni.		
KR

Zawsze warto zwrócić szczególną uwagę na obce osoby, które wchodzą na klatki schodowe w budynkach wielorodzinnych i kręcą się wokół bloków. Każdą nietypową sytuację
zgłaszajmy na numer alarmowy

Uwaga na obcych!

Jakiś czas temu pod numer alarmowy 997 zadzwoniła jedna z mieszkanek Kępna, która poinformowała,
że na terenie osiedla domów wielorodzinnych chodzą nieznani jej, młodzi
mężczyźni, którzy podają się za pracowników zakładu kominiarskiego
spoza powiatu kępińskiego. Kobiecie
wydało się to na tyle nietypowe, że
poinformowała o tym fakcie funkcjonariuszy. Patrol od razu udał się we
wskazane miejsce, by sprawdzić owe
osoby. Intuicja kobiety nie zawiodła
– cała trójka miała bogatą kartotekę
policyjną, w tym kradzieże, włamania
i liczne oszustwa. Spostrzegawczość
kępnianki najprawdopodobniej uratowała czyjś dobytek życia.
Zachowajmy czujność, szczególnie podczas nieobecności, np.
sąsiadów - wtedy mieszkania mogą
stać się łatwym łupem dla złodziei.
Zadbajmy, aby blokada drzwi wejściowych na klatkę schodową była

zawsze czynna i sprawna – kontrolujmy to, a wszelkie nieprawidłowości
zgłaszajmy zarządcy budynku; nie
dopuszczajmy do tego, aby drzwi na
klatkę schodową były stale szeroko
otwarte – to ułatwia życie nie tylko
mieszańcom bloku, ale i złodziejom.
Znaną metodą działania sprawców
jest sprawdzanie czujności i obecności lokatorów poprzez korzystanie z
domofonów – złodzieje dzwonią pod
wszystkie numery po kolei i sprawdzają, ile osób zastaną oraz w których
mieszkaniach. Złodzieje bardzo często podają się za roznosicieli ulotek,
prasy, reklam, przedstawicieli instytucji, zakładów, wodociągów i innych
firm. Nie ufajmy głosowi w domofonie – wyjdźmy na klatkę schodową,
sprawdźmy imię i nazwisko wchodzącego, poprośmy o dowód osobisty, legitymację lub inny dokument
potwierdzający dane osobowe. Nie
dajmy się zwieść usprawiedliwie-

niom typu: zostawiłem dokumenty w
samochodzie i nie chcę po nie wracać – każdy przedstawiciel firmy,
instytucji, zakładu remontowego,
pracownik wodociągów, energetyki
czy gazowni ma obowiązek mieć taki
dokument z sobą. Jeśli mieszkamy
samotnie, wyjdźmy na klatkę schodową i prowadźmy rozmowę poza
mieszkaniem. Wzywajmy do tej rozmowy sąsiada; nigdy nie pozwalajmy,
aby rozmowa przeniosła się do domu,
pod żadnym pozorem nie częstujmy
wodą, nie rozmieniajmy pieniędzy
itd. Na kontrole liczników możemy
się umówić w innych godzinach - takich, gdy ktoś będzie z nami w domu.
Osoby nam nieznanej nie mamy obowiązku wpuścić do mieszkania. Jeśli
ktoś siłą wchodzi do naszego mieszania, głośno krzyczmy, najlepiej „pożar” lub „pali się” - to wzbudza największe zainteresowane innych osób,
które szybko przyjdą z pomocą.
Każdą sytuację, która wzbudzi
nasze zainteresowanie, zgłaszajmy
natychmiast pod numer 997!
Oprac. KR

Wspólna akcja leśników oraz mundurowych
z Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą
w Laskach

Bezpieczny las
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzcinicy z
siedzibą w Laskach wspólnie z leśnikami Nadleśnictwa
Syców przeprowadzili działania pn. „Bezpieczny las”. Jest
to współpraca cykliczna, podczas której kompleksy leśne
sprawdzane są pod kątem kradzieży drewna, niszczenia
dróg leśnych, nielegalnego odłowu zwierzyny, niszczenia
i zaśmiecania lasu. Podczas wspólnych działań dokonano
legitymowań osób przebywających w lesie, kontroli miejsca pozyskiwania drewna, wywozu drewna i oddziałów
leśnych. Ponadto dokonano lustracji obszarów leśnych pod
kątem występowania padłych zwierząt (wirus ASF). Na
koniec ustalono zasady współpracy na pozostałe miesiące
2018 roku.		
Oprac. KR
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Uroczyste przekazanie pomocy dydaktycznych dla przedszkoli z gminy Kępno przez
kępińskie Stowarzyszenie „Uśmiech” i firmę „PROPART”

16 marca 2018 r. w I Oddziale ZUS w Poznaniu rozstrzygnięto II etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie wywalczyła III miejsce

Warto wiedzieć więcej
10.000 zł na zakup pomocy
dydaktycznych dla przedszkoli
27 marca br. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie odbyło
się uroczyste przekazanie symbolicznego czeku oraz pomocy dydaktycznych dla przedszkoli z gminy Kępno przez kępińskie Stowarzyszenie
„Uśmiech” we współpracy z firmą
„PROPART” Sp. z o.o. Na zakup pomocy przeznaczono 10.000 zł.
- Wspólnie z prezes stowarzyszenia zidentyfikowaliśmy potrzeby w
zakresie przedszkoli. Łatwiej jest mi
dotrzeć do potrzeb poprzez profesjonalne stowarzyszenie, które zajmuje
się tym na co dzień, natomiast wybór
dotyczący przedmiotu dofinansowania to była już nasza wspólna decyzja – podkreślił dyrektor finansowy
„PROPART” Michał Nokiel. - Stowarzyszenie „Uśmiech” pomaga
potrzebującym, działa na rynku lokalnym, a to nie jest nasza pierwsza
akcja. Ocena naszych wcześniejszych działań była pozytywna, odbiór bardzo dobry, dlatego postanowiliśmy zrobić kolejny krok – dodał.

Wcześniejszą wspólną inicjatywą Stowarzyszenia „Uśmiech” i
firmy „PROPART” było przekazanie na rzecz stowarzyszenia kwoty
10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw przedszkoli
samorządowych.
Tym razem za przekazaną darowiznę dla każdego przedszkola
z gminy Kępno zakupiono zestaw
edukacyjny „Miasto – żyję bezpiecznie”, poprzez zabawę wprowadzający w świat podstawowych zasad
ruchu drogowego i miejskiego życia.
Makieta z drewnianymi budynkami, drzewami, pojazdami i znakami
drogowymi pozwoli dzieciom na
rozwijanie umiejętności poruszania
się po drogach oraz poznanie zasad
bezpieczeństwa. - Postanowiliśmy
wspomóc lokalne przedszkola i zakupiliśmy pomoce dydaktyczne, aby
dzieci mogły z nich korzystać, ucząc
się kwestii bezpieczeństwa. To ważne, aby kształtować świadomość
dzieci w tym zakresie, bo to będzie

procentowało w dorosłym życiu –
wyjaśnił M. Nokiel. - Firma „PROPART” przekazała nam bardzo dużo
pieniędzy, abyśmy kupili wam za to
te piękne zestawy. Takie małe Kępno będziecie mieć w każdym przedszkolu, a wasze panie pomogą wam
poruszać się bezpiecznie po swoim
„mieście”, pokażą, jak korzystać z
ulicy, świateł. Mam nadzieję, że kiedy później naprawdę pójdziecie do
miasta, będziecie doskonale widzieć,
jak się po nim poruszać – zwróciła
się do dzieci Magdalena Kremer,
dziękując jednocześnie firmie „PROPART” w imieniu Stowarzyszenia
„Uśmiech”.
W imieniu przedszkolaków darczyńcom dziękowała wicedyrektor
placówki Małgorzata Zazula, a
dzieci wręczyły słodkie upominki.
Przedszkolaki zostały również poczęstowane słodyczami, po czym z
radością i entuzjazmem ruszyły do
zabawy nowym nabytkiem – miniaturowym miasteczkiem.
KR

Tegoroczny Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie
przywitano pod hasłem „Tanecznym krokiem witamy wiosnę”

Roztańczona Trójka powitała wiosnę
Tego dnia wszyscy uczniowie
szkoły zaprezentowali pokaz tańców
z różnych stron świata. Dodatkowe atrakcje przygotowali natomiast

Uczniowie zaprezentowali
tańce z różnych stron świata

uczniowie klas starszych. Klasy siódme oraz gimnazjalne zabrały bowiem
uczestników wiosennej imprezy w
podróż po krajach, w których, po-

dobnie jak w Polsce, Pierwszy Dzień
Wiosny ma szczególne znaczenie.
Młodzież przedstawiła informacje o wylosowanych przez siebie krajach, między innymi o
ich położeniu geograficznym, symbolach,
a także tradycyjnych
potrawach i tańcach.
Każda klasa przygotowała danie charakterystyczne dla kuchni
wybranego kraju, a po
zakończonych prezentacjach ich koledzy
mieli okazję spróbować
przygotowane
specjały.
Wspólną
zabawę osłodziły łakocie
ufundowane przez Samorząd Uczniowski.
Oprac. bem

W piątek, 16 marca 2018 r., w I
Oddziale ZUS w Poznaniu odbył się
II etap Olimpiady „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie reprezentował
zespół, składający się z trzech uczennic: Justyny Błażejewskiej (IITE),
Pauliny Bodzińskiej (IITE) i Klaudii Kocańdy (IIITE).
Uczennice rozwiązywały test,
który składał się z 25 pytań wielokrotnego wyboru.
Na odpowiedzi miały tylko 30
minut. W II etapie rywalizowało ze
sobą 21 trzyosobowych zespołów,

które wyłonił etap szkolny. To najlepsi uczniowie spośród ponad 30 tysięcy, którzy wzięli udział w olimpiadzie
w całej Polsce. Młodzież uczyła się z
materiałów dydaktycznych projektu
„Lekcje z ZUS” – zeszytu ucznia i
zeszytu nauczyciela. Pogłębiali wiedzę z zakresu systemu ubezpieczeń
społecznych, zasiłków, emerytur i
prowadzenia firmy. W II etapie Olimpiady oprócz wiedzy potrzebna była
też umiejętność pracy w grupie.
Zespół ZSP nr 1 w Kępnie szkoły
zdobył III miejsce. Serdecznie gratulujemy.		
EM

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Airly, dotyczące poziomu smogu w centrum Kępna (Rynek 2),
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

28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04

53 (212%)
13 (52%)
26 (104%)
67 (268%)
15 (60%)
21 (84%)
14 (56%)

74 (148%)
17 (34%)
39 (78%)
93 (186%)
20 (40%)
11 (62%)
19 (38%)

Bywało lepiej
Wspaniała
Dobra
Zła
Wspaniała
Dobra
Wspaniała

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
w14
centrum
miasta.
JUŻ
PAŹDZIERNIKA
2017
Badanie odbywa się
2 w sposób tradycyjny oraz przy pomocy
endoskopów – nowoczesnej metody obrazowania struktur
anatomicznych przy pomocy kamery wraz z dokumentacją
fotograficzną

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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Spotkanie z Konradem Berkowiczem w Kępnie

O błędach państwa
i Unii Europejskiej

Mobilne Centrum Nauki Kopernik w Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie

K. Berkowicz rozmawiał z mieszkańcami o idei
wolnościowej i życiu w Polsce oraz Unii Europejskiej

Nauka może być ciekawa
W sobotę, 24 marca br., w Domu
Katolickim w Kępnie odbyło się spotkanie z Konradem Berkowiczem
– wiceprezesem partii „Wolność”,
kandydatem na prezydenta Krakowa
oraz zdobywcą doskonałego wyniku
(ponad 22.000 głosów) w wyborach
do Sejmu.
Głównym celem spotkania było
zapoznanie się z ideą wolnościową
oraz odpowiedź na pytanie: „Gdzie
uciekają nasze pieniądze?”. Świetnie
przytoczone przykłady pomogły zrozumieć błędy w naszym państwie.
Prowadzący często krytykował ustrój
socjalistyczny jako utopijny, niemoralny oraz zaprzeczający wartościom
wolności osobistej człowieka. Nie
obyło się także bez krytyki Unii Europejskiej i określenia jej jako niszczącej podstawowe wartości naszej
kultury i cywilizacji łacińskiej oraz

chrześcijańskich fundamentów moralnych społeczeństwa. K. Berkowicz
nawiązał także do budowy „państwa
prawa”, sprawiedliwych i sprawnych
rządów opartych o zasadę pomocniczości, realizacji odwiecznych dążeń
człowieka do wolności, poszanowania własności prywatnej obywateli i
owoców ich pracy, zabiegania o realizację polskiego interesu narodowego
na arenie międzynarodowej i optymalnych warunków rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, umocnienia roli
rodziny oraz tworzenia sprzyjających
warunków dla jej rozwoju.
Na koniec można było zrobić
pamiątkowe zdjęcie. Przedstawiono
również struktury okręgu Kaliskiego
nr 36 partii „Wolność”.
Sebastian Kemski
Lider Oddziału Kępno
Partia „Wolność”

20 mobilnych stacji badawczych
i 3 edukatorów oraz mnóstwo zagadek naukowych w ramach programu
„Naukobus” przywiozło do Kępna
– jak i wielu małych miejscowości
w całej Polsce – Centrum Nauki Kopernik. Centrum przybyło do Kępna
na zaproszenie burmistrza miasta i
gminy Piotra Psikusa oraz senatora

Łukasza Mikołajczyka. W oficjalnym otwarciu wystawy uczestniczyli
również naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata
Frala-Kędzior oraz dyrektor szkoły
Maciej Adamek.
26 i 27 marca br. „Naukobus” i
naukowa wystawa ,,Eksperymentuj”
pojawiły się w Szkole Podstawowej

Dzieci z wielką radością
uczestniczyły w eksperymentach

Zbieramy pamiątki
po powstaniu
wielkopolskim.
I nagradzamy!

CHODZIEŻ

WĄGROWIEC

OBORNIKI
GNIEZNO
NOWY
TOMYŚL

POZNAŃ

ZBĄSZYŃ

KOŚCIAN
JAROCIN
LESZNO

OSTRÓW WLKP.

KĘPNO

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie
ul. Henryka Sienkiewicza 26
25 kwietnia
godz. 9–17
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Kępno

Nauka wciąga!

nr 2 w Kępnie. Dzieci w praktyczny
sposób, poprzez samodzielne eksperymenty, mogły poznawać tajniki
różnych dziedzin nauki, m.in. biologii, fizyki, chemii czy informatyki.
„Naukobus” daje szansę na poszerzenie wiedzy i dobrą zabawę. Edukatorzy z Warszawskiego Centrum
Nauki Kopernik pomagali dzieciom
zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżali prezentowane zjawiska naukowe.
Program „Naukobus”, w ramach
projektu „Nauka dla Ciebie”, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, dociera do
miejsc, w których nieczęsto poznaje
się prawa nauki przez samodzielne
eksperymentowanie. Jest to inicjatywa mająca na celu umożliwienie samodzielnego odkrywania nauki dzieciom. Udowadnia, że nauka nie jest
nudna, a zachwyca, budzi ciekawość,
bawi i wciąga. Samodzielne eksperymentowanie to doskonała metoda
poznawania świata. Siedząc na wirującym krześle można doświadczyć,
jak w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu, trójwymiarowy model ludzkiego ciała uczy, jak
jesteśmy zbudowani, a łamigłówki
to znakomity trening dla mózgu.
- Wiemy, że efektywna nauka to taka
poprzez eksperymenty i doświadczanie. Chcielibyśmy, aby w każdej
szkole w Polsce były tak wyposażone
pracownie, abyśmy mogli uczyć właśnie doświadczania i eksperymentowania. To trudne zadanie i pewnie jeszcze wiele lat musi upłynąć,
abyśmy w ten sposób mogli uczyć,
ale bardzo się cieszę, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
postawiło na to, aby „Naukobus” i
wspaniała wystawa z Centrum Nauki Kopernik przyjeżdżała do szkół w
różnych miejscowościach w Polsce i
aby uczniowie mogli tę wystawę zobaczyć i czynnie w niej uczestniczyć
– podkreślił senator Ł. Mikołajczyk.
Każda wizyta trwa 2 dni. W tym czasie eksponaty są rozstawione w szkole, a uczniowie mogą z nich korzystać
przez 6 godzin dziennie.
Oprac. KR

Region

gmina
Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Perzów
w 2018 r.

GONIEC PERZOWSKI
kwiecieñ 2018, nr 14 (816)

Umowa na modernizację
dróg gminnych
Anna Maria Wesołowska w Perzowie

W Perzowie gościła znana z programu telewizyjnego sędzia Anna Maria Wesołowska

Spotkanie z nią miało miejsce 28
marca br. Na co dzień sędzia Sądu
Okręgowego w Łodzi w IV Wydziale
Karnym, szerokiej publiczności znana z programu „Sędzia Anna Maria
Wesołowska”, emitowanego na antenie telewizji TVN, przyjechała na
specjalne zaproszenie perzowskiego

czy zbyt wczesna inicjacja seksualna. Omówiono problemy, które niosą
ze sobą dzisiejsze czasy oraz formy
przemocy wobec dzieci (eurosieroctwo, konflikt około-rozwodowy,
zaniedbania). Wykazano na ich poważne konsekwencje. Gość przedstawił również sposoby mediacji w

Anna Maria Wesołowska przyjechała do Perzowa
na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Spotkanie z sędzią Wesołowską
odbywało się w 3 blokach: dla dzieci i
młodzieży szkolnej z klas I-IV, V-VII
i gimnazjum oraz dla mieszkańców
gminy. Tematyka spotkań dotyczyła
profilaktyki zintegrowanej wykorzystywanej w procesie budowania bezpiecznej szkoły, nowych zagrożeń,
takich jak grooming, cyberprzemoc,
internet, a także takich jak używki

sprawach nieletnich oraz formy zachowań, na które należy reagować w
ramach procedury Niebieskiej Karty.
- Spotkanie zostało zorganizowane w związku z realizacją zadań
postawionych przed pracownikami
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
realizacją gminnego programu profilaktyki uzależnień i miało na celu
przybliżyć mieszkańcom gminy,
w tym w szczególności dzieciom i
młodzieży, zasady bezpiecznego re-

agowania na różne formy zagrożeń
i niebezpiecznych zachowań - wyjaśnia kierownik GOPS w Perzowie
Ewa Marzec. - Ponadto chcieliśmy
jeszcze mocniej zintegrować wszystkie służby działające w obszarze pomocowym do wspólnego działania
na rzecz rodzin, a w szczególności
młodego pokolenia. Pani sędzia w
sposób niezwykle ciekawy i przystępny przekazała dzieciom i młodzieży
informacje o konsekwencjach, m.in
prawnych, wynikających z niewłaściwych zachowań, poinformowała
o ich prawach, zwracając jednocześnie uwagę również na obowiązki.
Jak zaznacza E. Marzec, młodzież w skupieniu i z uwagę wysłuchała wystąpienia: - Mam nadzieję,
że zdobytą wiedzę wykorzysta w sposób konstruktywny.
W godzinach popołudniowych
odbyło się spotkanie dla kadry pedagogicznej, pracowników pomocy
społecznej, policji, a w szczególności
dla rodziców. - W mojej ocenie to
rodzice mają największy wpływ na
kształtowanie postaw swoich dzieci, wpływają na ich rozwój i właściwe postępowanie obecnie oraz w
przyszłości. I właśnie to spotkanie
pozwoliło poznać prawa i obowiązki zarówno dzieci jak i rodziców.
Pani sędzia korzystając ze swojego
doświadczenia zawodowego, pokazała nam jak nasze obecne relacje z
dziećmi mają wpływ na ich dorosłe
życie – komentuje kierownik perzowskiego GOPS.
Oprac. bem

ECHO RYCHTALA
kwiecieñ 2018, nr 14 (832)
„Warsztaty wielkanocne” w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

racji. Właśnie z tej okazji 23 marca
br. dzieci z Grupy Żółtej zaprosiły
do przedszkola swoich rodziców na
„Warsztaty wielkanocne”.
Warsztaty rozpoczęły się krótkimi zajęciami, wspólną zabawą z
rodzicami i złożeniem rodzicom życzeń świątecznych. Następnie w wesołej, świątecznej, a przede wszystkim rodzinnej atmosferze ozdabiano

13 marca 2018 r. wójt Danuta
Froń przy kontrasygnacie skarbnika
Gminy Perzów Edyty Kieruzal podpisała umowę na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Perzów”.
Zadanie realizowane będzie
przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa. Zakres przewidzianych
w umowie prac obejmuje: przebudowę drogi dojazdowej do zabudowań
w Perzowie: działka nr 241/8 o długości około 122 mb, działka nr 428/23,
działka nr 429/41 i dziąłka nr 581/1 o
długości około 120 mb; przebudowę

drogi dojazdowej do pól w Miechowie: działka nr 106 o długości około
320 mb; przebudowę drogi dojazdowej do pól w Trębaczowie: działka nr
217 o długości około 149 mb i działka
nr 419 o długości około 250 mb oraz
przebudowa drogi dojazdowej do pól
w Domasłowie działka nr 83, 89 o
długości około 250 mb.
Koszt inwestycji zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Perzów
i wyniesie 334.405,23 zł. Termin
zakończenia prac zgodnie z umową
przewidywany jest na 31 październik
2018 r.
Oprac. bem

Wielkanocne spotkanie w Przedszkolu Samorządowym
w Rychtalu

Dzieci przedstawiły
wielkanocne zwyczaje
Przedszkolaki w swoim programie artystycznym
przybliżyły wielkanocne tradycje

Tworzyli świąteczne ozdoby
Święta wielkanocne są bardzo
radosnym czasem, którego z wytęsknieniem wyczekują zarówno dzieci,
jak i dorośli. Są to święta rodzinne,
pełne tradycji i zwyczajów, które
chcemy przekazywać młodszym
pokoleniom. Tuż przed Wielkanocą
również w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu nadszedł czas
świątecznych przygotowań i deko-

Wójt D. Froń podpisała umowę
na przebudowę i modernizację dróg

styropianowe jajka, tworząc z nich
przepiękne, wielkanocne pisanki.
Rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość stworzenia wymarzonej dekoracji, która z pewnością przyozdobiła
dom w czasie świąt. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością. Wspólnie spędzony czas
upłynął bardzo szybko i niesamowicie twórczo.
Oprac. KR

26 marca br. w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu miało miejsce wielkanocne spotkanie. Podczas
uroczystości dzieci z Grupy Żółtej,
pod opieką nauczycielki Ewy Sarniak, zaprezentowały program artystyczny pt. „Zwyczaje wielkanocne”.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor
Elżbieta Lubojańska, która powitała
gości i wszystkich zaprosiła do podziwiania występu. Wśród obecnych
gości znaleźli się proboszcz parafii
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w
Rychtalu ks. Mariusz Białobłocki, przedstawiciele Rady Rodziców,
działającej przy Przedszkolu Sa-

morządowym w Rychtalu, Wioleta
Federowicz i Łukasz Finster oraz
wszystkie przedszkolaki, nauczycielki i personel przedszkola.
Poprzez zaprezentowany program artystyczny przedszkolaki
przybliżyły tradycje świąt wielkanocnych. Wiersze i piosenki wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.
Dzieci złożyły również wszystkim
wielkanocne życzenia i obdarowały
zgromadzonych gości kartkami wielkanocnymi oraz słodkościami. Dla
wszystkich przedszkolaków zostały
też przekazane słodkości od księdza
proboszcza.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 5 kwietnia 2018

11

Region

gmina
kurier baranowa
kwiecieñ 2018, nr 14 (1059)
Gminny Konkurs Wielkanocny pod hasłem: „Barwna pisanka” zorganizowały Gminna
Biblioteka Publiczna w Baranowie oraz filie biblioteczne w Mroczeniu i Słupi pod Kępnem

Kolorowe pisanki przez dzieci malowane

Misterium Męki Pańskiej w Szkole Podstawowej w Mroczeniu

Rozważali
cierpienie Jezusa

Sceny biblijne przeniosły wszystkich
w atmosferę tamtego czasu

Gminna Biblioteka Publiczna w
Baranowie wraz z filiami bibliotecznymi w Mroczeniu i Słupi pod Kępnem
po raz kolejny zorganizowała Gminny
Konkurs Wielkanocny pod hasłem:
„Barwna pisanka”. Celem konkursu
było: kultywowanie polskich tradycji

WYNIKI KONKURSU
Kategoria – dzieci przedszkolne:
1. Jan Brzozowski i Staś Brzozowski
2. Praca zbiorowa 4-latków z Przedszkola
Samorządowego w Mroczeniu
3. Zofia Lipińska

Wyróżnienia:
praca zbiorowa 5-6-latków z Przedszkola
Samorządowego w Donaborowie,
praca zbiorowa 5-latków z Przedszkola Samorządowego w Łęce Mroczeńskiej,
Zuzanna Kłobus,
Lena Andrys, Miłosz Skiba

i zwyczajów ludowych charakterystycznych dla świąt wielkanocnych,
rozwijanie umiejętności technicznych
i plastycznych oraz zachęcanie dzieci
do twórczej aktywności.
Komisja konkursowa w składzie:
wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, nauczyciel plastyki Agnieszka Sitek oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w
Mroczeniu Barbara Lipińska wyłoniła zwycięzców, biorąc pod uwagę
trzy kategorie wiekowe. Jurorów pozytywnie zaskoczył wysoki poziom
wykonania prac. Wszyscy zachwyceni byli pomysłowością i oryginalnością.

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień,
odbyło się 26 marca br. w filii bibliotecznej w Mroczeniu. Finał konkursu
połączony został z otwarciem wystawy pokonkursowej. Nagrody i dyplomy wręczyli B. Lewandowska-Siwek
oraz członkowie komisji. Wszyscy
uczestnicy za udział w konkursie
otrzymali dyplomy i słodycze, a laureaci – nagrody książkowe. Dodatkowo dla zwycięzców słodycze ufundowało KGW w Mroczeniu. Autorzy po
raz kolejny wykazali się niezwykłą
inwencją i kreatywnością oraz bogactwem zastosowanych materiałów.
Oprac. KR

W niedzielę, 25 marca br., w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w
Mroczeniu uczniowie klas siódmych
pod kierunkiem Danuty Matuszewskiej, Joanny Wieloch i Kazimierza
Orszulaka przedstawili lokalnej społeczności Misterium Męki Pańskiej,
które wprowadziło wszystkich w wyjątkowy nastrój i czas przygotowania
do wydarzeń Wielkiego Tygodnia i
Wielkiej Nocy. Sceny biblijne pozwoliły zgromadzonym przenieść się w
atmosferę tamtego czasu: Wieczernika, Ogrodu Oliwnego, męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Była to wspaniała okazja do reflek-

sji nie tylko nad Męką Pańską, ale i
własnym życiem, ponieważ młodzi
aktorzy zaprezentowali scenki o tematyce współczesnej, które odnosiły
się do poszczególnych stacji Drogi
Krzyżowej. Zaangażowanie występujących uczniów, a także oprawa
plastyczna: piękne obrazy tworzące
tło, teatr cieni obrazujący przebieg
biblijnej Drogi Krzyżowej, światło
i poruszająca muzyka sprawiły, że
widowisko było emocjonalnym przeżyciem dla wszystkich, którzy brali
w nim udział – zarówno dla aktorów,
jak i dla widzów.
Joanna Wieloch

Prace uczestników zachwycały
pomysłowością i oryginalnością

Kategoria – uczniowie klas I-III:
1. Martyna Tomaszek
2. Oliwia Wylęga
3. Oliwia Federowicz

Wyróżnienia:
Martyna Kuźnik, Szymon Michalak

Kategoria – uczniowie klas IV-VI:

Aktorzy zaprezentowali scenki o tematyce współczesnej,
odnoszące się do stacji Drogi Krzyżowej

1. Maja Jerzyk
2. Jagoda Lipińska
3. Karolina Napierała
Wyróżnienie:
Zofia Giera

Brąz Mroczenia w Finale Rejonu Kaliskiego w Piłce Ręcznej Chłopców

Gmina Baranów podpisała umowę na wykonanie projektu pn. „Recreo w Mroczeniu”

Kolejny sukces

Powstanie centrum rekreacji sportowców z Mroczenia

15 marca br. wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek podpisała umowę na wykonanie

B. Lewandowska-Siwek podpisała umowę
reprezentując Urząd Gminy Baranów
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projektu pn. „Recreo w Mroczeniu”.
Projekt ten, realizowany ze środków unijnych (program „LEADER”,

Rozwój Obszarów Wiejskich na lata
2014-2010), to nowe spojrzenie na
rozwój infrastruktury rekreacyjnej
na terenie gminy Baranów.
Zadanie polega na zagospodarowaniu działki nr 661, tuż obok nowego przedszkola. Plan przewiduje, że
w tym miejscu, okolonym zielenią,
pojawią się różne urządzenia zabawowo-sprawnościowe, w tym bezobsługowy park linowy, trampoliny,
labirynt, równoważnie, huśtawki, a
także stojaki na rowery i ławeczki.
Plac oświetli 10 latarń.
Projekt opiewa na kwotę 836.400
zł brutto, a zrealizuje go firma „KARSTEM” z Janków.
Oprac. KR
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21 marca br. w Ostrowie Wielkopolskim rozegrany został Finał
Rejonu Kaliskiego w Piłce Ręcznej
Chłopców. Do rywalizacji przystąpiło siedem drużyn: dwie z Ostrowa
Wielkopolskiego, Koźmina, Opatówka, Bronowic, Czajkowa i Mroczenia,
które podzielono na dwie grupy z
rozstawieniem drużyn gospodarzy.

Piłkarze ręczni z mroczeńskiej szkoły rozegrali bardzo dobre zawody,
zajmując trzecie miejsce w całym
turnieju, tuż za dwoma zespołami z
Ostrowa Wielkopolskiego. Miejsce
na podium w rejonie kaliskim to kolejny bardzo dobry rezultat chłopców z Mroczenia. Brawa za wynik, a
przede wszystkim poziom gry!
es

mechanika - blacharstwo
samochodowe
export - import

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

Region

gmina
Zgodnie z wieloletnią tradycją parafianie uczestniczą w
Drodze Krzyżowej ulicami Bralina

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecieñ 2018, nr 14 (1139)
Uroczystość poświęcenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Taborze Wielkim

Poświęcono odnowiony sztandar
W niedzielę, 25 marca br., w
kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Taborze Wielkim odbyła

przez mieszkańców Taboru Wielkiego w 1960 r. za wybitne osiągnięcia
jednostki kierowanej przez naczelniAktu poświęcenia sztandaru dokonał
proboszcz ks. Ryszard Zieliński

się uroczystość poświęcenia odnowionego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Taborze Wielkim.
Sztandar został ufundowany

ka Józefa Rybola wraz z Hubertem
Świtałą, Wojciechem Rogiem i Józefem Smyczyńskim. Wówczas jednostka zajmowała czołowe miejsca w

zawodach sportowo-pożarniczych w
powiecie kępińskim. Poczet sztandarowy stanowili wtedy: Józef Zachacz,
Albin Kunz i Tadeusz Smyczyński.
Według relacji członków, pamiętających to wydarzenie, sztandar został
poświęcony w kościele parafialnym
w Turkowach przez ówczesnego proboszcza parafii ks. Mieczysława Posmyka. Był to pierwszy po wojnie
sztandar nadany przez społeczeństwo
w powiecie kępińskim.
Z uwagi na upływ czasu sztandar wymagał odnowienia. Dokonała
tego Pracownia Haftu Artystycznego Krystyny Duchniak z Radomia.
Związany z tym koszt został pokryty ze środków własnych OSP Tabor
Wielki.
Aktu poświęcenia odnowionego
sztandaru dokonał obecny proboszcz
ks. Ryszard Zieliński. Podczas uroczystości poczet sztandarowy stanowili: Mateusz Burzyński, Tomasz
Pietruszewski i Andrzej Wolko.
Jan Trojak

Śladami Chrystusa
Droga Krzyżowa
przyciągnęła setki wiernych

Jak co roku w Wielki Poniedziałek tłumy mieszkańców przeszły
ulicami Bralina, rozważając kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Przekrój wiekowy uczestników był dość
szeroki. Ks. Przemysław Kapała,
który czuwał nad całością od strony
organizacyjnej, skorzystał z nowych

środków przekazu, jakie niesie współczesna technika. Młodzież, będąca
realizatorem jego pomysłu, z dużą
empatią wykonywała swoje role. Toteż
uczestnicy nie ukrywali pozytywnych
opinii. Dość sugestywna forma pomogła przybliżyć wydarzenia sprzed
dwóch tysięcy lat.
G. Banaszak

Promocja publikacji autorstwa Mariana Kucharzaka
„Bralin, pocztowa historia” – część II

Historia bralińskiej poczty

Marcowe wydarzenia w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie

Promocja publikacji „Bralin, pocztowa historia” – część II. Na zdjęciu: Marian Kucharzak
oraz Maria Puchała i Maria Bajer z Mnichowic

Z życia bralińskiego przedszkola
Święto kobiet dużych
i małych
8 marca br. do Przedszkola
„Kwiaty Polskie” w Bralinie zawitał
radosny klaun. Ta cyrkowa postać
bawiła przedszkolaków swoim dziwacznym zachowaniem, gestami i
udawaną nieporadnością. Trefniś zaglądał do dziecięcych sal i zapraszał
wszystkich do wspólnej zabawy. Na
zakończenie obdarował dzieciaki
słodkościami, a kobietom – małym i
dużym – wręczył skromne upominki.
W taki oto zabawny sposób rodzice z
Rady Rodziców uatrakcyjnili obchody Dnia Kobiet w przedszkolu.
Teatrzyk
„Nie ma jak w domu”
Kolejny raz na scenie świetlicy
„Tęcza” zagrali dla dzieci aktorzy
z Teatru Lalek w Krakowie. Tym
razem przedstawili przedszkolakom bajkę pt. „Nie ma jak w domu”.
Przedstawienie wzbogaciło wiedzę
dzieci na temat zwyczajów i sposo-

bu życia wybranych zwierząt, uczyło
też najmłodszych, jak pielęgnować
przyjaźń. Bohaterami przedstawienia byli: bocian, kret, wiewiórka,
pszczółka oraz sójka. Aktorzy aktywizowali widzów i zapraszali odważne przedszkolaki do udziału w
wesołych zabawach. Teatrzyk miał
miejsce 12 marca br., a bilety sponsorowała Rada Rodziców.
Spotkanie z policjantem
14 marca br. policjanci z Posterunku Policji w Bralinie – mł. asp.
Robert Fidyka i st. sierż. Tomasz
Kapral – odwiedzili dzieci z grupy
„Konwalie”, „Tulipanki” i „Różyczki”. Wizyta gości miała na celu przypomnienie i utrwalenie przedszkolakom zasad bezpiecznego zachowania
się w domu, przedszkolu oraz na drodze. Ponadto starszaki mogły zapoznać się z akcesoriami niezbędnymi
w pracy stróżów porządku publicznego. Miłym akcentem tego interesującego spotkania było wręczenie dzie-

ciom drobnych upominków w postaci
światełek odblaskowych.
Dzień Świętego Patryka
Z inicjatywy nauczycielki języka angielskiego Magdaleny Dobroś
w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w
Bralinie obchodzono święto patrona Irlandii – św. Patryka. Tego dnia
w garderobie przedszkolaków obowiązywał kolor zielony. M. Dobroś
wraz z nauczycielkami przygotowała dla najmłodszych wiele atrakcji.
Na początek dzieci, po otrzymaniu
instrukcji słownych, wzięły udział
w poszukiwaniach ukrytego skarbu.
Następnie z ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do wykonania
plastycznej pracy grupowej. Wiele
radości sprawił dzieciom bardzo żywiołowy, wymagający dobrej kondycji irlandzki taniec. Na zakończenie,
rozbawieni uczestnicy wypili zielony
napój, po czym zostali obdarowani
słodkościami.
Oprac. KR

22 marca br., w ramach obchodów 15-lecia Towarzystwa Rozwoju
Gminy Bralin, w restauracji „Złoty
Kłos” w Bralinie miała miejsce promocja publikacji autorstwa Mariana
Kucharzaka „Bralin, pocztowa historia” – część II.
Wydana w 2013 r. pierwsza
część publikacji dotyczyła pocztowej historii Bralina do 1945 r. W publikacji udokumentowano również
historię herbu miejscowości oraz
pieczęci stosowanych na tym terenie, jak również wydanych przesyłek
pocztowych czy dokumentów związanych z działalnością pocztową.
W drugiej części publikacji
przedstawione są wydawnictwa
pocztowe wydane po okresie II wojny światowej przez Pocztę Polską, a
także chętnie używane do korespondencji widokówki bądź koperty okolicznościowe, pamiątkowe, ukazujące
zabytki i piękno gminy Bralin oraz
wybitnych ludzi, którzy tam działali,
wydawane przez inne organizacje i
instytucje, m.in. Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin. W opracowaniu
wykorzystano: zdjęcia, widokówki,
kartki pocztowe i koperty ze zbiorów
prywatnych autora. Wielka szkoda,

że zabrakło tych, które wyszły z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Bralińskiej.
Z okazji promocji publikacji wydana została również pocztowa koperta okolicznościowa.
Książka do nabycia w oddziale
Banku Spółdzielczego w Bralinie.
Oprac. KR

W drugiej części publikacji przedstawione
są m.in. wydawnictwa pocztowe wydane
po okresie II wojny światowej przez Pocztę
Polską oraz inne organizacje i instytucje
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Region

gmina
wieści znad pomianki
kwiecieñ 2018, nr 14 (865)
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Uczniowie z Opatowa włączyli się do akcji pn. „Marzycielska Poczta”, wpierając walczące z chorobą dzieci

Wspieraj chore dzieci

Będą reprezentować powiat kępiński
24 marca 2018 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach
odbyły się eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które zorganizowane zostały
przez Zarząd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP, Komendę Powiatową PSP
w Kępnie oraz Urząd Gminy Łęka
Opatowska.
OTWP jest jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej
Związku Ochotniczych Straży Pożar-

wego, osiągając najlepsze wyniki w
czasie eliminacji, sprawdzając się w
testach, części praktycznej i podczas
odpowiedzi ustnych.
Uroczystego otwarcia eliminacji
dokonał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Michał Błażejewski. Wzięło w nich udział 29
uczestników ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kępińskiego.
Uczestnicy podczas pierwszego
etapu turniejowych zmagań przystą-

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej

nych RP. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa i
ochrony przeciwpożarowej. Jednym
z fundamentalnych założeń organizacji turnieju jest nagradzanie uczestników, którzy najlepiej przyswoją sobie
zagadnienia bezpieczeństwa pożaro-

pili do rozwiązania testu pisemnego,
który wyłonił trzech najlepszych w
każdej grupie wiekowej. Następnie
przystąpili do II etapu - eliminacji
ustnych. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki i wyrównany.
Zmagania uczestników oceniało jury
w składzie: mł. bryg. Piotr Mazurkiewicz z Komendy Powiatowej PSP

w Kępnie, dh Marcin Brząkała sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, dh Paweł Taras
– komendant gminny ZOSP RP oraz
Renata Woźnica - pracownik urzędu
gminy.
Wszyscy biorący udział w turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz upominki ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Kępnie. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy
oraz nagrody, które wręczyła minister Andżelika Możdżanowska,
wicestarosta kępiński Grażyna Jany
oraz wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis.
A. Kopis wręczył także nagrody specjalne dla najstarszego i najmłodszych uczestników turnieju.
Zwycięzcy z poszczególnych grup
reprezentować będą powiat kępiński
podczas finału wojewódzkiego.
Oprac. bem
Klasyfikacja końcowa
Grupa I
I - Sonia Pawlak - Kępno
II - Zuzanna Jerczyńska - Łęk
a Opatowska
III - Bartosz Owczarek - Kęp
no
Grupa II
I - Martyna Jerczyńska - Łęk
a Opatowska
II - Zuzanna Gogół - Bralin
III - Kacper Kowalczyk - Kęp
no
Grupa III
I - Ewa Baranowska - Łęka
Opatowska
II - Kamil Szalek - Kępno
III - Tomasz Klein - Kępno

Uczniowie pisali listy
i wykonywali laurki

Marzycielska Poczta to akcja,
która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych
dzieci. Na jej stronie internetowej
odnaleźć można profile z adresami
pocztowymi dzieci, dla których takie
przesyłki są bezcennym wsparciem w
walce z chorobą.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Opatowie przez miesiąc pisali listy i wykonywali laurki dla Wiktorii
i Pawełka. Ponadto nagrali dla nich
pozdrowienia oraz filmiki, w których zaprezentowali swoje talenty.
Wszystkie listy, kartki, pocztówki

oraz książki zostały wysłane tak, aby
adresaci mogli je otrzymać jeszcze
przed świętami.
- Mamy nadzieję, że listy i kartki dodają dzieciakom siły do walki
z chorobą, a ich rodzicom otuchy –
zaznaczają nauczyciele z Opatowa.
- Naszym uczniom już samo pisanie
listów sprawiło mnóstwo frajdy.
Szkolna telewizja „NaCzas” nagrała specjalny reportaż, który został
wysłany do Wiktorii i Pawła wraz
z paczkami przygotowanymi przez
szkolnych wolontariuszy.
Oprac. bem

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowie poznawali zasady edukacji ekologicznej oraz tajniki zawodu piekarza

Wycieczka edukacyjna
uczniów z Opatowa

W ZZO w Olszowie uczniowie mogli zapoznać się
z zasadami segregacji śmieci i recyclingu

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku Szalonka – Granice

Porozumienie w sprawie
ciągu pieszo-rowerowego

12 marca br. zostało podpisane
porozumienie pomiędzy Generalną

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Łęka Opatowska, do-

Wójt Adam Kopis podpisał porozumienie w sprawie budowy
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Szalonka – Granice
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tyczące budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 na
odcinku Szalonka – Granice. Zadanie
polega na budowie ścieżki o długości
blisko kilometra.
GDDKiA odpowiada za przygotowanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.
Po stronie Gminy jest dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej kwotą 30.000,00 zł oraz pomoc
przy realizacji zadania w zakresie
pozyskania gruntów i uzgodnień formalno-prawnych.
Głównym celem inwestycji jest
poprawa bezpieczeństwa ruchu
wzdłuż drogi krajowej nr 11.
Oprac. bem
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Uczniowie wraz z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę 16
marca br. Ich celem było zapoznanie
się z zasadami edukacji ekologicznej
oraz pracą piekarza.
Pierwszym punktem ich wyprawy była wizyta w Zakładzie Produkcji Piekarsko-Cukierniczej w Słupi
pod Kępnem Z. Michalczyk i A. Jendro. Właściciel oprowadził grupę po
zakładzie pracy i opowiedział o pracy
piekarza oraz cukiernika. Uczniowie
zobaczyli z bliska, jak powstaje chleb
oraz najróżniejsze ciasta. Na koniec
zaś czekała na nich słodka niespodzianka, mogli bowiem spróbować

pysznych świeżych wypieków.
Ze Słupi udali się do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, gdzie zdobyli wiele ciekawych
informacji na temat recyclingu oraz
zagrali w gry ekologiczne.
Mimo brzydkiej pogody zwiedzili teren zakładu oraz dowiedzieli się,
dlaczego tak ważna dla naszego środowiska jest segregacja śmieci. Również pobyt w Olszowie zakończył się
obdarowaniem uczniów z Opatowa
prezentami, tym razem były to upominki wręczone przez pracowników
ZZO.
Oprac. bem

Gmina

region
W marcu 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy uruchomiono dodatkowe usługi dla użytkowników korzystających z zasobów informacyjnych biblioteki

G£OS TRZCINICY
kwiecieñ 2018, nr 14 (1029)
Określone zostały zasady udzielania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Trzcinica

Określono zasady udzielania stypendiów

Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Gminy Trzcinica podczas obrad, które miały miejsce 22 marca br.
Zgodnie z uchwałą przyznawane
będą stypendia za wyniki w nauce.

wie, którzy zostali indywidualnymi
laureatami olimpiad lub konkursów
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie nauki
bez względu na średnią ocen.

Radni podjęli uchwałę dotyczącą
udzielania stypendiów

Otrzymują je uczniowie klas IV-VIII
szkoły podstawowej i uczniowie klas
gimnazjum, którzy uzyskali średnią
ocen za ostatni rok szkolny, wynoszącą co najmniej: 5,4 - uczniowie klas
IV-VI szkoły podstawowej i 5,3 - klas
VII-VIII szkoły podstawowej oraz
klas gimnazjum
Kolejną kategorią jest stypendium za osiągnięcia w nauce. O to
stypendium mogą się ubiegać ucznio-

Uczniowie mogą się także ubiegać o stypendia za osiągnięcia sportowe, a także w dziedzinie kultury i
działalności artystycznej.
Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować dyrektorzy szkoły, rodzice lub opiekunowie
prawni ucznia, przy czym każdy
wniosek musi być zaopiniowany
przez dyrektora szkoły, której jest lub
był uczniem.

Dokumenty można złożyć w kilku dziedzinach, jednak tylko po jednym w każdej z nich. Stypendium ma
charakter jednorazowej nagrody za
wyniki w nauce, które przyczyniają się do promocji gminy Trzcinica
i wynosi 250 zł netto. W przypadku
przyznania stypendium w kilku dziedzinach suma stanowi wielokrotność
tej kwoty.
Wnioski o stypendium wraz z
wymaganymi załącznikami należy składać każdego roku od 1 do 15
września (za poprzedni rok szkolny)
w Urzędzie Gminy Trzcinica. Stypendium za poprzedni rok szkolny
przyznawane jest raz w roku - w październiku.
Jak uzasadniono, uchwała stypendialna ma na celu motywowanie
uczniów do osiągania wysokich wyników w nauce oraz rozwoju w zakresie kultury i sportu, a jednocześnie
stanowi promocję gminy poprzez
udział uczniów w turniejach, olimpiadach zawodach itp. na szczeblu
powiatu, województwa i kraju.
bem

Trwa realizacja zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”
oraz przygotowania do kolejnej inwestycji pn. „Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o
oddział żłobkowy”

Rozbudowują infrastrukturę przedszkolną
Wykonawcą rozbudowy przedszkola w Laskach jest PPHU „Jokpol”. Umowa na kwotę 2.195.550 zł
podpisana została 12 stycznia br.
Przypomnijmy, iż na realizację
tej inwestycji Gmina Trzcinica pozyskała środki zewnętrzne w wysokości
999.957,19 zł (maksymalnie można
było wnioskować o 1.000.000,00 zł).
Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Osi Priorytetowej 9
„Infrastruktura dla kapitału ludzkie-

całkowita wynosi 157.987,50 zł, zaś
pozyskane dofinansowanie to 134.
289,37 zł.
Zgodnie z umową prace wykonane zostaną do 28 czerwca 2019 r. Zajęcia w nowym obiekcie rozpocząć
się mają 1 września 2019 r.
Równolegle do prac budowlanych
opracowywana jest kolejna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem
pozwolenia na zadanie „Rozbudowa
przedszkola w Trzcinicy o oddział

Budowa przedszkola w Laskach
nabiera rumieńców

go”, Działania 9.3 „Inwestowanie w
rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1.
„Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania na przebudowę i rozbudowę istniejącej placówki
było opracowanie kolejnego projektu
„Akademia wesołego przedszkolaka w PPS w Laskach”. Jego wartość

żłobkowy”. Będą to projekty budowlane, kosztorysy, przedmiary robót,
specyfika techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja geotechniczna oraz opracowanie branżowe.
Dokumentacja wraz z pozwoleniem
na budowę ma być wykonana w terminie do 30 sierpnia 2018 r. Gotowa
dokumentacja posłuży jako element
wniosku, który planuje złożyć Gmina Trzcinica w ramach rządowego
programu „Maluch+”. Nabór na dofinansowanie w ramach tego programu

ogłaszany jest każdego roku jesienią.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy zrealizowana byłaby w 2019 roku.
- Mimo, iż realizujemy wiele inwestycji w infrastrukturę drogową,
kanalizacyjną i wodociągową, to budujemy i modernizujemy bazę oświatową, w tym przedszkolną - zaznacza
wójt Grzegorz Hadzik. - Po oddaniu
do użytku w 2014 roku 100-osobowego przedszkola w Trzcinicy, zmodernizowaliśmy w ubiegłym roku
budynek Zespołu Szkół w Laskach i
rozpoczęliśmy budowę z przebudową
przedszkola w Laskach, gdzie będzie
możliwość utworzenia 75 miejsc z
pełnym zapleczem. Kolejne miejsca
dla dzieci, w tym szczególnie dla
najmłodszych, powstaną w wyniku
rozbudowy przedszkola w Trzcinicy
o oddział żłobkowy. Te dwie ostatnie inwestycje dadzą możliwość
przyjęcia wszystkich oczekujących.
Potrzeba na to jeszcze około roku.
Związane to jest przede wszystkim z
możliwościami finansowymi. Tutaj
dużą pomocą są środki zewnętrzne,
które, chociaż niełatwe do pozyskania, udało się pozyskać w kwocie już
około 2.500.000,00 złotych na zadania inwestycyjne w szkoły i przedszkola, a jest jeszcze szansa na kolejne, tym razem związane ze żłobkiem
- podkreśla. - Mam nadzieję, że uda
się zrealizować wszystkie zamierzenia w tej dziedzinie z pożytkiem dla
najmłodszych mieszkańców.
Oprac. bem

Wolne Lektury on-line

W katalogu on-line GBPw Trzcinicy (znajdującym się na http://www.
biblioteka.trzcinica.com.pl) czytelnicy mogą korzystać z lektur w formie
elektronicznej. Został w nim zaimplementowany protokół WebAPI,
dający możliwości współpracy katalogu on-line z różnymi aplikacjami, które wykorzystują współczesne
bazy danych udostępnione w sieci. Technologię tę stosuje internetowa
biblioteka o nazwie Wolne Lektury,
prowadzona przez fundację Nowoczesna Polska. Projekt Wolne lektury pozyskuje reprodukcje cyfrowe

również dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać
w formie audiobooków – wyjaśnia
dyrektor biblioteki Renata Gość.
Dostęp do Wolnych Lektur jest
możliwy z katalogu bibliotecznego
on-line trzcińskiej biblioteki, w którym informacje o zasobach zostały
odpowiednio pogrupowane i zaindeksowane przez system biblioteczny. Sama treść Wolnych Lektur pozostała jednak nienaruszona, aby nie
łamać prawa własności danych.
Przykładowo - czytelnik, który
wpisze w wyszukiwarce tytuł „Dzia-

W bibliotece można uzyskać informacje
o korzystaniu z zasobów elektronicznych

wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę
Elbląską, odpowiednio przetwarza
ich treść, a następnie udostępnia za
darmo w sieci internetowej. W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad
2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i które zostały udostępnione w przyjaznych formatach,
służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w Internecie
(m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam

dy”, uzyska informację o zbiorach
tradycyjnych dostępnych w sieci bibliotek oraz informację o dokumencie w formie elektronicznej. Będzie
to opis dzieła dostępnego z Wolnych
Lektur, które można pobrać w całości
lub we fragmentach dla e-czytników
lub jako PDF. W razie wątpliwości
czytelnicy mogą uzyskać pomoc
w korzystaniu z Wolnych Lektur u
Agnieszki Kałki – bibliotekarza
trzcinickiej książnicy. Oprac. bem

14 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Trzcinicy odbyła się jedenasta edycja
Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Dziecięcej

Wyrecytowali nagrody

Konkurs recytatorski i towarzyszący mu konkurs plastyczny mają
na celu popularyzację kultury języka polskiego oraz propagowanie
dorobku poetów tworzących dla najmłodszych. W tym roku zadaniem
uczestników konkursu było zaprezentowanie jednego wiersza autorstwa poetki Agnieszki Frączek.
W konkursie recytatorskim wzięli udział uczniowie uczęszczający do
szkół podstawowych w Laskach i
Trzcinicy, startujący w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I i II oraz
klasa III.
Oceniała ich komisja konkursowa w składzie: Letosława Ciupiń-

ska – emerytowana nauczycielka ZS
w Trzcinicy, Zofia Kwaśniak – pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy
i Renata Marczak – nauczyciel-bibliotekarz w ZS w Laskach. Jurorzy
podkreślali, że w tym roku poziom
prezentowanych recytacji był niezwykle wyrównany.
Wójt Grzegorz Hadzik wręczył
uczestnikom konkursu nagrody i
pamiątkowe dyplomy. Podziękował
organizatorom, komisji konkursowej
oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.
Konkurs zorganizowała Ewa
Gaze, nauczyciel-bibliotekarz w ZS
w Trzcinicy.
Oprac. bem

Wyniki w poszczególnych kategoriach
Klasy I i II szkoły podstawowej:
I - Paulina Wróbel (SP w Laskach)
II - Jan Parzonka (SP w Trzcinicy) i Martyna Laske (SP w Laskach)
III - Joanna Żłobińska (SP w Laskach)
Klasa III szkoły podstawowej:
I - Amelia Tomalik (SP w Trzcinicy)
II - Maja Białek i Zofia Gość (SP w Laskach)
III - Nadia Woźnica (SP w Laskach)
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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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Sprzedam dom 160 m2 na działce 820 m2
- Murator. Tel. 889 716 379.
(TK 113/04/18)

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

Sprzedam dom o pow. 135 m2 na działce
17 arów w Grębaninie. Tel. 604 971 390.
(TK 112/04/18)

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

Sprzedam działkę przy ul. Potworowskiego.
Tel. 512 55 80 71.
(TK 110/03/18)
Sprzedam mieszkanie 32 m2 - Kępno,
Os. 700-lecia, I piętro. Tel. 886 862 548
(po 16:00).
(TK 106/03/18)
Sprzedaż działek budowlanych - Lipie
(gm. Łęka Opatowska). Tel. 788 575 985.
(TK 103/03/18)
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)
Sprzedam mieszkanie w Kępnie.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam ziemię orną w Sycowie - 10 ha.
Tel. 605 667 074.
(TK 286/07/17)
Sprzedam nowe mieszkanie dwupoziomowe w zabudowie szeregowej.
Tel. 605 667 074.
(TK 448/10/17)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
SPRZEDAM
Sprzedam kosiarkę spalinową „Stihl” - żyłkowa FS280K, uszkodzona.
Tel. 502 385 248.
(TK 98/03/18)
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.

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

US£UGI
Usługi: murowanie, klinkier, płytkowanie,
malowanie, panele podł., regipsy, kost-bruk.
Tel. 664 222 885.
(TK 101/03/18)
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)

Kupię ziemniaki jadalne odmiany Vineta.
Płace 4 zl za worek 15 kg. Tel 727 429 270.
(TK 111/03/18)
Sprzedam klacz zimnokrwistą, zaźrebioną,
cena 9.500 zł. Tel. 62 / 78 15 664.
(TK 108/03/18)
Sprzedam owies. Tel. 785 318 183.
(TK 104/03/18)
Sprzedam krowę 6-letnią zacieloną.
Tel. 692 372 299.
(TK 105/03/18)
Sprzedam opony rolnicze 540-65-34, odpowiednik 18.4-34, 50% bieżnika - Michelin.
Tel. 502 385 248.
(TK 99/03/18)
Sprzedam byczki i jałówki czarno-białe i
mięsne. Tel. 693 258 228.
(TK 2/01/18)

„ELEWARR” Sp. z o.o. magazyn Kępno
poszukuje pracowników na stanowisko
– Pracownik techniczny – operator sterowni,
– Pracownik techniczny – mechanik,
Kontakt: tel. 61 / 817 10 11,
CV na adres gadki@elewarr.com.pl

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

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

PRACA

RÓŻNE

Firma STOLMER zatrudni lakiernika,
pracownika montażu, operatora
CNC, pomocnika stolarza (lub do
przyuczenia). Więcej informacji
pod numerem telefonu 605 064 501
lub osobiście w siedzibie firmy
STOLMER - Mroczeń 7,
63-604 Baranów.
(TK 107/03/18)

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.

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

Skup aut - płacimy najwięcej.
Tel. 514 681 691.
(TK 75/02/18)

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

- OBWIESZCZENIE -

rolnicze

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 ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Janusz Bańbura zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku
o godz. 10.00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Kępnie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
nieruchomości położonej w miejscowości Rzetnia gmina Kępno stanowiącej współwłasność ułamkową
dłużników:
Szczęsna-Mastej Bogumiła 52-129 Wrocław, ul. Vivaldiego 3/6
Mastej Paweł 63-600 Rzetnia, Rzetnia 107
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie
nr KZ1E/00053086/4.
Nieruchomości gruntowa rolna, położona jest miejscowości Rzetnia, gmina Kępno składająca się
z działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 514 o powierzchni 0.33 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie, Księga
Wieczysta nr KZ1E/00053086/4.
Licytacji podlega nieruchomość, która oszacowana jest na kwotę 69.927,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 46.618,00 zł. Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie
podatek VAT. Rękojmia wynosi kwotę 6.992,70 zł. Do licytacji powyższej nieruchomości mogą przystąpić
wyłącznie osoby spełniające warunki przewidziane w art. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego na dzień przeprowadzenia licytacji oraz zobowiązane są okazać w związku z tym
niezbędne dowody organowi przeprowadzającemu licytację.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania od każdej
nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub na konto Komornika Sądowego
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 09 1020 2241 0000 2302 0012 9569.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015
poz. 626 art.2 pkt 3) od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku
obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.
Pełne obwieszczenie na stronie www.kepno-komornik.pl.

Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński”
można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
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autoryzowany dystrybutor
marki Kross i LeGrand w Kępnie

Kontakt:
62 / 78 236 05

Ogłoszenia

Reklama

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

- OGŁOSZENIE -

Wójt Gminy Łęka Opatowska
podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony
i wywieszony wykaz nieruchomości rolnej
stanowiącej własność Gminy Łęka Opatowska
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Łęka
Opatowska i na tablicach ogłoszeń w sołectwach
oraz opublikowano na stronie internetowej:
http://www.lekaopatowska.bip.net.pl.
Okres wywieszenia - 21 dni od dnia 5 kwietnia 2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łęka Opatowska
– ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112 (tel. 62 / 78 145 32).

- TAPICERÓW,
- OSOBY NA STOLARNIĘ,
- KONTROLERA JAKOŚCI

MEBLI TAPICEROWANYCH

Wójt Gminy Łęka Opatowska
/-/ Adam Kopis

Telefon: 603 406 138

Przedsiębiorstwo

„BIS”

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

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

pon.-pt. 8.00-14.00.

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

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

Biuro kredytowe
- chwilówki do 30 tys.,
- kredyt gótowkowy do 500 tys.,
- kredyt konsolidacyjny,
- kredyt firmowy,
- pomoc dla frankowiczów,
- pomoc w odzyskaniu pieniędzy
z polisolokat,
- tanie ubezpieczenia.

Kępno, Al. Marcinkowskiego 8.
Kontakt: 510 175 901.

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

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

Firma zatrudni osobę na stanowisko

pomocnik ślusarza lub pracownika fizycznego
oraz lakiernika lub osobę do przyuczenia,
bardzo dobre warunki płacy.

Więcej informacji pod nr tel. 793 308 355.
Tygodnik Kępiński 5 kwietnia 2018
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Recenzja

reklama

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Krzysztof Potaczała - „To nie jest miejsce do życia.
Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i z Bieszczad”

STOLARZY

Operację, o której opowiada ten reportaż, nazwano w kręgach władzy poprawianiem granicy. W
1951 roku na życzenie Stalina Polska zrzekła się części terenów nadbużańskich, otrzymując w zamian
fragment Bieszczadów. W wyniku polsko-sowieckiej umowy przymusowo przesiedlono kilkadziesiąt tysięcy ludzi – Polaków i Ukraińców związanych od pokoleń ze swoją ziemią. Pierwsi zamienili
równiny na góry, drudzy – góry na bezkresne stepy. Jednych rzucono do zapadłych krytych strzechą
chat, innym kazano budować lepianki. Polaków i Ukraińców połączył wspólny wysiedleńczy los.
Ale książka Krzysztofa Potaczały to nie tylko historia czasów powojennych. Opowieść zaczyna się
w latach trzydziestych dwudziestego wieku, kończy zaś na latach sześćdziesiątych. Opierając się
na ustnych świadectwach, autor opisuje pogmatwane losy wielokulturowej społeczności na polskich
kresach, naznaczone licznymi podziałami, których dziedzictwo trwa do dzisiaj.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

tel.

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”.

Victor Escandell - „Zagadki detektywistyczne”
W tej niezwykłej książce czeka na rozwiązanie 25 zagadek o różnym stopniu trudności. Jedne wymagają logicznego myślenia, inne zachęcają do ruszenia wyobraźnią, a wszystkie gwarantują
dobrą zabawę i gimnastykę szarych komórek nie tylko dla młodego czytelnika. Każda zagadka to
osobna historyjka z kilkorgiem bohaterów i interesującą tajemnicą. Która z postaci okaże się winowajcą? Jak to wykryć? Można kolejne zadania przechodzić samemu, a można też zaprosić do zabawy
znajomych lub całą rodzinę. W książce podpowiedziano, jak urządzić detektywistyczny konkurs – ze
sprawiedliwą punktacją. Smaczku przydają zagadkom komiksowe sytuacje, zabawne
rysunki i akcja osadzona w najróżniejszych miejscach: czy to na dworze angielskiego
lorda, czy na rybackim statku, w więzieniu albo wśród włoskich mafiosów…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Dane do przelewu: numer konta 89 8413 0000 0020 3632 2000 0001,
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie.

Joanna Kos-Krauze, Aleksandra Pawlicka
- „Jest życie po końcu świata”
„Dług”, „Mój Nikifor”, „Plac Zbawiciela”, „Papusza” – wybitne filmy, o których słyszał prawie
każdy. Za ich sukcesem, obok Krzysztofa Krauze, stoi jego partnerka w pracy i życiu – Joanna Kos-Krauze. Artystka, niezwykły człowiek, silna kobieta. Ostatni film, „Ptaki śpiewają w Kigali”, ten
chyba najtrudniejszy, w Afryce, zrobiła już sama. Ukończyła go po śmierci męża. Ta książka to nie jest
zwykły wywiad-rzeka. Osobista rozmowa z Joanną Kos-Krauze przeplatana jest reportażami z Rwandy, kraju, którego mieszkańcy muszą nauczyć się żyć na nowo, a który stał się drugim domem Joanny.
Temat tej książki również nie jest błahy. Jest to przepiękna, choć momentami dotkliwa opowieść o
sile miłości, determinacji i przebaczenia. O sile kraju, który odbudowuje się po wojnie domowej, i sile
kobiety, która przeżywa swój osobisty koniec świata i się po nim podnosi.

eWniosekPlus

od 15 marca do 15 maja 2018 r.
SZANOWNY ROLNIKU!
skorzystaj

Z DNIA OTWARTEGO

KĘPIŃSKIEGO BIURA POWIATOWEGO ARiMR
5 kwietnia 2018 r. w godzinach 7.30–15.30
ZAŁÓŻ KONTO - POZNAJ NOWĄ APLIKACJĘ
PRZYGOTUJ SIĘ DO ZŁOŻENIA eWNIOSKU

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 14
SPONSORZY NAGRÓD:

- 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.

Gorąco zachęcamy do zwiedzania.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 11 kwietnia 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. Joanna Kos-Krauze, Aleksandra Pawlicka
- „Jest życie po końcu świata”,
2. Krzysztof Potaczała - „To nie jest miejsce do życia.
Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i z Bieszczad”,
3. Victor Escandell - „Zagadki detektywistyczne”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 13 nagrody otrzymuj¹:

Marian Nawrot (Rychtal), Zofia Tarnowa (Kępno).
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 Słońca, Merkurego i Wenus przyciągną spojrzenia, niekiedy złe. Uważaj, co komu
mówisz, o czym żartujesz, bo inaczej przez całą
Wielkanoc będziesz się musiał tłumaczyć.

Byk 21 IV – 21 V
Porządki porządkami, ale najważniejszy będzie
Twój partner. Zastanów się, dlaczego brakuje
wam czasu na spokojną rozmowę. Druga połówka z radością przystanie na Twoje pomysły,
nawet te szalone.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Merkury i Słońce ułatwią Ci zakupy, ale nie planuj wielkich porządków i pichcenia. Podziel obowiązki między bliskich, a najlepiej zaplanuj krótki
wyjazd z przyjaciółmi.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Św. Marcina” - 5.04.2018 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 6.04.2018 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 7.04.2018 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 8.04.2018 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 9.04.2018 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 10.04.2018 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 11.04.2018 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

GKNOŚiPP.6840.7.2018/4

Zadbaj o ukochaną osobę, pielęgnuj ją, dopieszczaj, wyręczaj. Mars w opozycji zachęca do
szybkiego podejmowania decyzji, także za innych. Dobre dni dla miłości nadejdą w kwietniu,
kiedy Wenus zadba o pozytywne emocje.

Zastanów się, na czym najwięcej zarabiają inni
i jak możesz skorzystać dzięki pomysłom, które
sprawdzili w praktyce. Naprawisz coś albo znajdziesz oszczędności, ważne sprawy zaczną się
układać po Twojej myśli.

Panna 23 VIII – 22 IX
Zamiast oceniać i krytykować, zaczniesz mądrze doradzać bliskim. Ze wszystkim zdążysz
na czas. Mars w trygonie radzi zagonić domowników do pracy, a Wenus pogodzić się z tymi, z
którymi się ostatnio sprzeczałaś.

Waga 23 IX – 23 X
Pełnia w Twoim znaku obudzi Cię z zimowego
snu. Wpadniesz na pomysł, jak lepiej dbać o
dom, łatwiej wykonywać obowiązki w pracy. Nadejdzie też czas na miłość.

Skorpion 24 X – 21 XI
Mars w sekstylu sprawi, że zapragniesz, by partner spełniał Twoje zachcianki. Półsłówka i flirty,
w których nie wiadomo zupełnie, o co chodzi,
zaczną Cię denerwować. Tak znaczy tak, nie
znaczy nie.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Słońce namawia do walki o swoje, ale intuicja
trafnie odradza ryzyko. Weź głęboki oddech i
odpuść pewne projekty. Po świętach sięgniesz
gwiazd!

Koziorożec 22 XII – 19 I
Będziesz musiał trzymać rękę na pulsie w różnych sprawach rodzinno-domowych. Jeśli zostawisz krewnych własnemu losowi, to okaże się, że
wplątali się w jeszcze większe kłopoty. Merkury
w kwadraturze pomoże wyłapywać sekrety.

Wodnik 20 I – 18 II
Okażesz partnerowi więcej czułości i emocjonalnego wsparcia, czym go zaskoczysz. On nie
będzie dłużny – zacznie Cię pięknie komplementować. Nie dyskutujcie o pracy i wydatkach, bo
się posprzeczacie.

Ryby 19 II – 20 III
Wykorzystaj każdą okazję do zdobycia dodatkowej gotówki i pilnuj, by nikt Cię nie ubiegł. Ktoś
zacznie z Tobą rywalizować. Działaj szybko, a
pokonasz konkurencję. Koniunkcja Merkurego,
planety dyplomatów, sprzyja mądrym decyzjom.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

III przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie w pobliżu ul. Poznańskiej
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA
DO III PRZETARGU.
Przedmiotem III przetargu ustnego, nieograniczonego jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie, w pobliżu ul. Poznańskiej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce
ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka 484/11 o powierzchni 0,0849 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00048897/4.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części Kępna, w pobliżu ulicy Poznańskiej. Bezpośredni
dojazd do działki 484/11 zapewnia droga gruntowa – w/w ulica Poznańska. Fragment drogi dojazdowej nie stanowi
jej głównego ciągu, tj. drogi krajowej nr 11. Działka posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Jej południową
granicę stanowi w/w droga dojazdowa, wschodnią ogrodzenie sąsiedniego budynku mieszkalnego, natomiast pozostałe granice są słabo widoczne w terenie. Teren nieruchomości jest płaski, bez widocznych naturalnych przeszkód
w zagospodarowaniu. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energii elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią grunty niezabudowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w przeważającej części z lat 70-80 tych, a nieco dalej zlokalizowany jest zakład produkcyjny.
Cena wywoławcza do III przetargu została ustalona na kwotę 80.000,00zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy
złotych), netto, plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2018 roku, o godz. 9:00, w sali narad (I piętro) Urzędu Miasta
i Gminy w Kępnie, przy ul. Kościuszki 9, w Kępnie.
3. INFORMACJE DODATKOWE
1. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia
podano w ogłoszeniu o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
1) Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
2) Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http:/www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu
Informacji Publicznej Gmina Kępno.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki, Komunalnej, Nieruchomości,
Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9,
tel. 62 / 78-25-810 lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1,
63-600 Kępno.

Z teki Marka Kameckiego

Lew 23 VII – 22 VIII

Kępno, dnia 29.03.2018 roku
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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 14/2018 (755)
29. kolejka | wiosna 2018

Kurzawa

przybliżył się
do wyjazdu
na mundial
Marcowe, towarzyskie mecze piłkarskiej reprezentacji Polski z Nigerią i Koreą Południową dostarczyły trenerowi Adamowi Nawałce solidnego materiału do analizy. Kto wykorzystał swoją szansę i przybliżył się do wyjazdu na mistrzostwa? Jednym z największych wygranych ostatniego zgrupowania jest Rafał Kurzawa. Pochodzący ze Świby zawodnik
próbowany był na wahadle i choć było widać, że lepiej czuje się z przodu, to egzamin zdał. Dostał szansę pokazania
się w obu meczach, a taka sytuacja nie spotkała wszystkich powołanych. Były gracz Sokoła Świba, Zgody Olszowa i
Marcinków Kępno pokazał, że może być ogromnym wzmocnieniem przy egzekwowaniu stałych fragmentów gry. Naszym zdaniem Kurzawa zasłużył na wysokie noty. Konkurencję w kadrze ma co prawda sporą, ale ma ogromną szansę
wyjazdu na mistrzostwa do Rosji.
Pod koniec marca zawodnicy z grupy UKS Sport Bralin rozpoczęli sezon, biorąc udział w dwóch odmiennych imprezach. Inauguracja miała miejsce podczas Bolesławieckiej XC oraz starcie w zawodach duathlonowych

Pechowe otwarcie sezonu kolarzy

Wraz z końcem marca miała miejsce inauguracja sezonu w
wykonaniu kolarzy z Bralina. Otwarcie kolejnego sezonu to
start w dwóch różnych imprezach. Na pierwszy ogień poszło
Dolnośląskie Otwarcie sezonu Cross-Country, czyli Bolesławieckie XC. W wyścigu wystartowała szóstka zawodników.
Bardzo dobrze spisała się juniorka młodsza Milena Drelak.
W długim, liczącym cztery okrążenia wyścigu, zajęła drugie
miejsce w swojej kategorii. Trochę mniej szczęścia mieli juniorzy młodsi: Mateusz Józefiak, który zerwał łańcuch, Michał
Głowik (uszkodzenie koła) oraz Karol Bednarek, który wylądował na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Bez większych
przygód na solidnej czwartej pozycji wyścig zakończył Kacper Łukianowski. A jedyny junior w barwach bralińskiej ekipy
Karol Przewdzięk, jadąc na drugiej pozycji, zerwał łańcuch i
ostatnie okrążenie pokonał biegiem. Ostatecznie zajął trzecie
miejsce. Dzień później część zawodników wystartowała w
duathlonie. Na dystansie Max, na który składa się 10-kilometrowy bieg, 40-kilometrowa trasa rowerowa i ponownie,
bieg na dystansie 5 kilometrów, bralińscy zawodnicy pokazali, że kolarzom bieg niestraszny. W kategorii open Tomasz
Czapczyński był trzynasty, Karol Przewdzięk czwarty, a po
pogoni za swoimi zawodnikami trener Dariusz Drelak zawody ukończył na drugiej pozycji. Na dystansie mini Kacper
Kuropka zajął 11. pozycję (1. w swojej kategorii), natomiast
Michał Głowik zmierzył się z trasą rowerową na dystansie
60 kilometrów i zajął dobre 49. miejsce.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Terminarze lig młodzieżowych.

Arka Gdynia – Legia Warszawa ...............– 1:0
Górnik Zabrze – Sandecja Nowy Sącz ......– 2:2
Korona Kielce – Lechia Gdańsk ................– 1:0
Wisła Kraków – Lech Poznań ...................– 1:3
Termalica Nieciecza – Cracovia ................– 2:0
Zagłębie Lubin – Jagiellonia ....................– 1:0
Wisła Płock – Piast Gliwice .......................– 1:0
Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław ..............– 3:2
1. Jagiellonia Białystok
29 54 44:33
2. KKS Lech Poznań
29 52 46:22
3. KP Legia Warszawa
29 51 40:31
4. KS Górnik Zabrze
29 47 55:43
5. Wisła Płock SA
29 46 39:34
6. MKS Korona Kielce
29 44 43:36
7. Wisła Kraków SA
29 43 41:36
8. KGHM Zagłębie Lubin
29 42 37:31
9. MZKS Arka Gdynia
29 40 36:28
10. MKS Cracovia SSA
29 38 38:38
11. MKS Pogoń Szczecin
29 31 34:45
12. WKS Śląsk Wrocław
29 30 34:47
13. GKS Piast Gliwice
29 29 27:37
14. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 29 28 31:51
15. KS Lechia Gdańsk
29 27 35:49
16. MKS Sandecja Nowy Sącz 29 24 27:46

NASI

w

LIGACH

Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze)
Lotto Ekstraklasa

29. kolejka | wiosna 2018
Górnik Zabrze – Sandecja Nowy Sącz – 2:2 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (pauza za kartki)
Kamil Drygas (Pogoń Szczecin)
Lotto Ekstraklasa

29. kolejka | wiosna 2018
Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław – 3:2 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się (pauza za kartki)
Patryk Tuszyński (Zagłębie Lubin)
Lotto Ekstraklasa

29. kolejka | wiosna 2018
Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok – 1:0 (1:0)
NA BOISKU: nie pojawił się
Marcin Kowalczyk (Ruch Chorzów)
Nice I Liga

24. kolejka | wiosna 2018
GKS Tychy – Ruch Chorzów – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka

Fabian Piasecki (Miedź Legnica)
Nice I Liga

24. kolejka | wiosna 2018
Miedź Legnica – Chrobry Głogów – 1:1 (1:0)
NA BOISKU: 1-88 minuta
AKCJE: zdobył bramkę na 1:0 w 17. minucie
Miłosz Trojak (Ruch Chorzów)
Nice I Liga

24. kolejka | wiosna 2018
GKS Tychy – Ruch Chorzów – 2:0 (1:0)
NA BOISKU: cały mecz
AKCJE: żółta kartka
Paweł Baraniak (MKS Kluczbork)
II Liga

24. kolejka | wiosna 2018
MKS Kluczbork – Radomiak Radom – 3:1 (2:0)
NA BOISKU: 1-83 minuta
Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

21. kolejka | wiosna 2018
Ślęza Wrocław – GKS Pniówek Pawłowice – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: 1-59 minuta
Miłosz Nowicki (Centra 1946 Ostrów)
III Liga Grupa 2

21. kolejka | wiosna 2018
Unia Solec Kujawski – Centra Ostrów – 4:1 (2:0)
NA BOISKU: 1-84 minuta
Tobiasz Jarczak (Ślęza Wrocław)
III Liga Grupa 3

21. kolejka | wiosna 2018
Ślęza Wrocław – GKS Pniówek Pawłowice – 2:0 (0:0)
NA BOISKU: nie pojawił się

Sport

piłka nożna
Nice I Liga
24. kolejka | wiosna 2018
GKS Katowice – Zagłębie Sosnowiec .........– 1:0
Miedź Legnica – Chrobry Głogów .............– 1:1
GKS Tychy – Ruch Chorzów ......................– 2:0
Pogoń Siedlce – Bytovia Bytów ................– 1:1
Chojniczanka – Odra Opole .....................– 2:1
Puszcza Niepołomice – Stal Mielec ...........– 0:0
Górnik Łęczna – Stomil Olsztyn ...............– 1:1
Raków Częstochowa – Wigry Suwałki .......– 0:1
Olimpia Grudziądz – Podbeskidzie ...........– 0:0
1. MKS Miedź Legnica
23 41 32:20
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 21 39 30:14
3. FKS Stal Mielec
22 38 31:24
4. GKS Katowice
22 37 32:26
5. SKS Wigry Suwałki
22 35 26:23
6. OKS Odra Opole
23 35 29:27
7. MZKS Chrobry Głogów
22 34 27:24
8. Podbeskidzie Bielsko-Biała 23 32 26:27
9. RKS Raków Częstochowa
21 32 35:26
10. Zagłębie Sosnowiec SA
23 31 29:26
11. MKS Puszcza Niepołomice 22 29 27:26
12. GKS Tychy
22 29 24:31
13. MKS Bytovia Bytów
22 25 24:27
14. MKP Pogoń Siedlce
23 25 26:36
15. GKS Olimpia Grudziądz
22 22 15:24
16. OKS Stomil Olsztyn
21 19 23:35
17. GKS Górnik Łęczna
22 19 17:31
18. KS Ruch Chorzów
22 12 26:32
II Liga
24. kolejka | wiosna 2018
MKS Kluczbork – Radomiak Radom .........– 3:1
Gwardia Koszalin – Garbarnia Kraków .....– 2:1
ROW 1964 Rybnik – Siarka Tarnobrzeg ...– 2:3
Stal Stalowa Wola – Olimpia Elbląg ..........– 0:1
GKS Bełchatów – Znicz Pruszków .............– 2:1
Błękitni Stargard – Warta Poznań ............– 0:1
GKS 1962 Jastrzębie – ŁKS Łódź ..............– 1:0
Legionovia Legionowo – Rozwój Katowice .– 1:2
Gryf Wejherowo – Wisła Puławy ..............– 1:0
1. GKS 1962 Jastrzębie
22 52 40:12
2. RKS Radomiak 1910 Radom 22 40 35:24
3. KS Warta Poznań
21 39 27:13
4. ŁKS Łódź
21 39 21:12
5. ZKS Olimpia Elbląg
21 38 35:23
6. KS Siarka Tarnobrzeg
20 35 33:27
7. GKS Bełchatów
21 29 32:29
8. MKS Znicz Pruszków
22 27 25:32
9. KS ROW 1964 Rybnik
22 25 35:39
10. KP Błękitni Stargard
21 25 21:21
11. RKS Garbarnia Kraków
21 24 24:26
12. KS Rozwój Katowice
21 23 19:29
13. KS Wisła Puławy
21 23 22:24
14. ZKS Stal Stalowa Wola
21 22 19:25
15. MKS Kluczbork
21 22 19:29
16. WKS Gryf Wejherowo
22 20 20:30
17. KS Legionovia Legionowo 21 18 21:32
18. KS Gwardia Koszalin
21 18 18:39
III Liga Grupa 2
21. kolejka | wiosna 2018
KKS Kalisz – Pogoń II Szczecin .................– 0:0
Bałtyk Gdynia – Elana Toruń ...................– 2:1
Jarota Jarocin – Lech II Poznań ...............– 2:1
Unia Solec Kujawski – Centra Ostrów .......– 4:1
Kotwica Kołobrzeg – Wda Świecie ............– 3:1
Świt Skolwin – Górnik Konin ....................– 2:0
KP Starogard Gdański – Wierzyca Pelplin .– 2:0
Polonia Środa – GKS Przodkowo ..............– 2:0
Sokół Kleczew – Energetyk Gryfino ....– 3:0 wo.
1. OKS Świt Skolwin
20 45 43:14
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
20 41 33:17
3. SKS Bałtyk Gdynia
21 41 45:25
4. TKP Elana Toruń
20 40 31:15
5. KKS Kalisz
20 38 29:12
6. KS Sokół Kleczew
20 37 31:15
7. MKS Pogoń II Szczecin
21 35 26:22
8. KKS Lech II Poznań
19 32 32:21
9. KS Polonia Środa Wlkp.
18 30 29:23
10. KS Wda Świecie
20 25 36:40
11. KP Starogard Gdański
20 24 20:21
12. KS Wierzyca Pelplin
20 23 20:31
13. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 21 20 25:41
14. JKS Jarota Jarocin
20 20 22:32
15. KS Unia Solec Kujawski
21 18 22:41
16. GKS Przodkowo
20 13 22:45
17. KS Górnik Konin
20 13 26:45
18. KS Energetyk Gryfino
21 11 9:41
IV Liga Grupa Północna
20. kolejka | wiosna 2018
Warta Międzychód – Orły Pniewy ............– 3:0
Kotwica Kórnik – Lubuszanin ...................– 0:2
GLKS Wysoka – Mieszko Gniezno ............– 2:6
Wełna Skoki – Pogoń Łobżenica ..............– 1:3
GKS Dopiewo – Huragan Pobiedziska ......– 2:3
Sparta Oborniki – Iskra Szydłowo ............– 1:2
Unia Swarzędz – Nielba Wągrowiec .........– 1:1
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IV Liga Grupa Południowa >>> Zanim kibice zasiedli do świątecznych stołów, na
czwartoligowych boiskach czekały na nich kolejne emocje związane z drugą, tegoroczną
kolejką ligową. W świątecznej kolejce nie zabrakło niespodzianek, choć zdecydowana
większość faworytów zwyciężyła zgodnie z planem

Wyniki 20. kolejki
KP Rawia Rawicz
KKS Polonia Kępno

0 (0)
1 (0)

Bramka: 0:1 Filip Latusek - 60’.
Polonia: Grzegorz Kubiszyn – Bartosz
Mikołajek, Kacper Skupień, Witold Kamoś,
Remigiusz Hojka, Bernard Fai Ndukong, Karol Latusek (Michał Górecki - 68’), Wojciech
Drygas (Jakub Górecki - 57’), Łukasz Walczak,
Piotr Cierlak (Borys Wawrzyniak - 71’), Filip
Latusek (Dawid Matuszewski - 88’). Trener:
Bogdan Kowalczyk.

MKS Kania Gostyń
0 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (2)

Bramki: 0:1 Jakub Budrowski - 9’, 0:2
Tomasz Kaczmarek - 39’.

LKS Gołuchów
KS Polonia 1912 Leszno

1 (0)
1 (0)

MKS Tur 1921 Turek
PKS Racot

4 (2)
0 (0)

MKS Victoria Września
SKP Słupca

1 (1)
0 (0)

KP Obra 1912 Kościan
LKS Korona Piaski

3 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Szkudlarski - 81’,
1:1 Jakub Rerak - 90+5’.
Bramki: 1:0 Maciej Rojewski - 16’, 2:0
Bartosz Grabowski - 43’, 3:0 Dmytro
Tovstopiat - 56’, 4:0 Jakub Lament - 83’
Bramka: 1:0 Mikołaj Jankowski - 36’.

Bramki: 1:0 Filip Tylczyński - 27’, 2:0
Maciej Przewłocki - 90’, 3:0 Szymon
Słoma - 90+2’.

Wielkanocny prezent Polonii
Za kibicami Wielka Sobota z rozgrywkami grupy południowej czwartej ligi. W dwudziestej serii gier faworyci nie zawiedli i prawie wszyscy wygrali swoje spotkania zgodnie z
planem. Lider z Wrześni zachował swoją siedmiopunktową przewagę nad wiceliderem z
Nowych Skalmierzyc. Status quo utrzymał się również w strefie spadkowej. W tej części
tabeli dorobek punktowy udało się powiększyć jedynie Victorii Ostrzeszów. Wielkanocny
prezent sprawili też swoim kibicom w Wielką Sobotę piłkarze Polonii Kępno. Gracze z Alei
Marcinkowskiego pokonali na wyjeździe Rawię Rawicz 1:0 (0:0).
Polonia i Rawia przystępowały
do sobotniej potyczki w odmiennych
nastrojach. Polonia przed tygodniem,
na inaugurację rundy wiosennej,
musiała uznać wyższość LKS Gołuchów, zaś drużyna z Rawicza ograła
w Piaskach tamtejszą Koronę. Przed
spotkaniem oba zespoły dzieliła w
tabeli różnica czternastu punktów,
ale trudno było wskazać zdecydowanego faworyta sobotniej potyczki.
Jak się jednak okazało, różnica na
„papierze” była również widoczna
na boisku. Kępnianie zagrali bardzo
agresywnie już od pierwszych minut
spotkania. Wysoki pressing w wykonaniu podopiecznych Bogdana Kowalczyka sprawił, że gospodarze w
początkowej fazie meczu nie potrafili
wymienić choćby trzech celnych podań. Pierwszą groźną sytuację kępnianie stworzyli po kombinacyjnie
rozegranym rzucie rożnym, kiedy to
bramkarz z trudem poradził sobie z
mocnym strzałem Remigiusza Hojki z ostrego konta. Chwile później
golkiper popełnił błąd przy dośrodkowaniu, jednak nieznacznie pomylił się Filip Latusek. Znakomitej
szansy nie wykorzystał też Kacper
Skupień, który otrzymał precyzyjne dośrodkowanie z rzutu rożnego.
Strzał głową młodego obrońcy pozostawił jednak wiele do życzenia.
Niemal przed pustą bramką znalazł
się z kolei Piotr Cierlak, jednak po
raz kolejny futbolówka powędrowała

nad poprzeczką. Polonia dominowała
nad rywalem, ale raziła nieskutecznością. Chyba najlepszą okazję w
pierwszej połowie zmarnował Filip
Latusek. Otrzymał on znakomite podanie od Bartosza Mikołajka, ale
intuicyjna interwencja bramkarza
miejscowych uchroniła Rawię przed
utratą bramki. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem ogromnej przewagi
kępnian, którzy jednak nie potrafili
udokumentować swojej dominacji
chociażby jednym trafieniem. Gospodarze z kolei mogli mówić o dużym
szczęściu. Tylko nieskuteczności rywala zawdzięczali fakt, że na przerwę schodzili przy bezbramkowym
remisie. Rawia nie miała natomiast
żadnych argumentów w ataku. Gospodarze zaledwie dwa razy gościli
w okolicach bramki Polonii. Jeden z
takich wypadów mógł jednak zakończyć się stratą bramki przez kępiński
zespół. Fatalny błąd popełniła defensywa biało-niebieskich, ale Grzegorz
Kubiszyn wygrał pojedynek z Marcinem Masełkowskim. Po zmianie
stron wydarzenia boiskowe miały
identyczny przebieg jak w pierwszej
części meczu. Polonia napierała i cały
czas ambitnie dążyła do otwarcia
wyniku, ale graczom z Kępna ciężko
było przedrzeć się przez nisko broniący zespół gospodarzy. W poczynaniach kępnian często brakowało
też precyzji przy ostatnim podaniu.
W tym elemencie wyręczył przyjezd-

Tygodnik Kępiński 5 kwietnia 2018

nych bramkarz, który tak niefortunnie zagrał do obrońców, że w sytuacji
sam na sam znalazł się Wojciech
Drygas. Pomocnik biało-niebieskich
bardzo przytomnie zachował się przy
przejęciu piłki, jednak wykończenie
pozostawiło sporo do życzenie i piłka
znalazła się w rękach Karola Danka.
Golkiper rawiczan nie ustrzegł się
jednak błędu. W 60. minucie przeciął
on zbyt mocne prostopadłe podanie
i zamiast wybić piłkę, będąc za polem karnym, postanowił zabrać się
z futbolówką w pole karne. Nie zdążył jednak złapać piłki, bowiem Filip
Latusek ubiegł go i otworzył wynik.
To sprawiło, że miejscowi nieco się
otworzyli i zrobiło się więcej miejsca na boisku. Stroną dominującą
była nadal Polonia, a sporo świeżości
wniosło wprowadzenie Michała Góreckiego oraz Borysa Wawrzyniaka. W końcowym fragmencie spotkania zrobiło się nerwowo. Arbiter
główny pozwalał przez cały mecz na
twardą, męską grę, jednak w ostatnich minutach zawodnicy dali pokaz
brutalnej gry. Zaczęło się od niesportowego wejścia gracza gospodarzy,
który na szczęście nie trafił w nogi
Dawida Matuszewskiego. Chwilę
później doszło do przepychanek po
taktycznym faulu Borysa Wawrzyniaka. W końcówce w ostrym starciu
we własnym polu karnym padł Witold Kamoś, który nie mógł już kontynuować gry. Jako że Bogdan Ko-

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (1)
KP Victoria Ostrzeszów
5 (1)

Bramki: 0:1 Mikołaj Obsadny - 16’, 1:1
Marcin Kaczmarek - 22’ (z karnego), 1:2
Remigiusz Pastucha - 52’, 1:3 Michał
Mazurek - 79’, 1:4 Maciej Stawiński - 87’,
1:5 Maciej Stawiński - 89’.

MLKS Odolanovia Odolanów
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
UWAGA: Mecz odwołany z powodu
złego stanu boiska.
15
13
12
12
11
11
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Najskuteczniejsi strzelcy
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Bartosz Grabowski (Tur Turek)
Artur Krawczyk (Polonia Leszno)
Paweł Lisiecki (Victoria Września)
Piotr Sarbinowski (Victoria Września)
Daniel Kaczmarek (Ostrovia Ostrów)

Program 21. kolejki
Sobota, 7 kwietnia 2018 roku
15:00
Ostrovia Ostrów – Tur Turek
15:00
Korona Piaski – Victoria Września
16:00
Polonia Kępno – Obra Kościan
16:00
Odolanovia – Biały Orzeł
16:00
Polonia Leszno – Rawia Rawicz
16:00
PKS Racot – Kania Gostyń
16:00
SKP Słupca – Victoria Ostrzeszów
16:00
Pogoń Nowe S. – LKS Gołuchów

walczyk wykorzystał już limit zmian,
kępnianie zmuszeni byli grać w osłabieniu. W tym całym zamieszaniu
wynik nie uległ już zmianie i komplet
punktów pojechał zasłużenie do Kępna. Zwycięstwo pozwoliło graczom
z Alei Marcinkowskiego awansować
na piąte miejsce w tabeli. Biało-niebiescy dokonali tego kosztem Polonii
Leszno. Leszczynianie dość niespodziewanie stracili punkty w konfrontacji z LKS-em Gołuchów. Drużyna
z Leszna uratowała remis w dość
szczęśliwych okolicznościach. Poloności zdołali wyrównać w ostatnich
sekundach piątej minuty doliczonego
czasu gry. Podbudowana sobotnim
zwycięstwem w Rawiczu kępińska
Polonia wraca w najbliższą sobotę na
Stadion Miejski. Podopieczni Bogdana Kowalczyka podejmą Obrę Kościan. Początek sobotniego starcia o
godzinie 16:00.
BAS

Sport

piłka nożna

Kaliska Klasa Okręgowa >>> Dopiero w ostatnią sobotę marca pogoda pozwoliła
wreszcie na rozegranie pełnej kolejki na boiskach na zapleczu czwartej ligi. Osiemnasta
seria była szczęśliwa przede wszystkim dla gospodarzy, którzy wygrali cztery z ośmiu
spotkań

Smutne święta w Trębaczowie

Ostatniego dnia marca, w Wielką Sobotę piłkarze Pogoni Trębaczów rozegrali dopiero pierwsze spotkanie w
rundzie wiosennej. Rywalem podopiecznych Jarosława Karnasiewicza była Raszkowianka Raszków. Arcyważne w kontekście walki o utrzymanie spotkanie zakończyło się wyraźnym zwycięstwem drużyny z Raszkowa. W odmiennych nastrojach do świątecznych stołów zasiedli gracze z Mroczenia i Lasek. Pogodzeni ze swoim losem piłkarze Victorii sprawili niespodziankę i przywieźli punkt z wyjazdowego spotkania z imienniczką ze
Skarszewa. Drugie zwycięstwo, w drugim wiosennym występie zanotowali natomiast mroczenianie.

Przed tygodniem odbyły się tylko
dwa z ośmiu zaplanowanych na inaugurację spotkań w klasie okręgowej.

Wyniki 18. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń
GOS Zieloni Koźminek

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Jurasik - 30’, 2:0 Marcin Górecki - 66’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Moś, Dariusz
Luźniak, Wiktor Łuczak, Jakub Strąk, Kamil
Rabiega, Kamil Jurasik, Mariusz Bednarek,
Rafał Janicki (Patryk Hojka - 85’), Marcin Górecki, Daniel Parzybót (Łukasz Gajewski - 67’).
Trener: Marek Wojtasiak.

LZS Pogoń Trębaczów
1 (1)
LKS Raszkowianka Raszków 4 (0)

Bramki: 1:0 Łukasz Kromka - 30’, 1:1
Patryk Adamski - 55’, 1:2 Piotr Mikuła 70’, 1:3 Patryk Adamski - 75’, 1:4 Dawid
Fórmański - 83’.
Pogoń: Arkadiusz Pawłowicz – Maciej Sikora,
Patryk Ignasiak, Paweł Piekarski, Błażej Ostry,
Łukasz Kromka, Szymon Piekarski (Marcin
Grondys - 70’), Adam Potoniec, Patryk Łydka,
Eryk Bartkowiak (Bartosz Bęś - 80’), Radosław
Wróbel. Trener: Jarosław Karnasiewicz.

KS Victoria Skarszew
LZS Victoria Laski

2 (1)
2 (0)

Bramki: 1:0 Łukasz Mońka - 45’ (samobójcza), 1:1 Mateusz Płóciennik - 47’ (z
karnego), 2:1 Jakub Jóźwiak - 48’, 2:2
Hubert Bryza - 62’.
Victoria: Artur Kozica – Dariusz Laske, Łukasz
Mońka, Piotr Sypko, Bartłomiej Gąszczak, Jakub
Nowak (Fabian Gandecki), Patryk Werner, Hubert Bryza, Arkadiusz Korpeta, Michał Pietras,
Mateusz Płóciennik. Trener: Andrzej Powroźnik.

Dopiero w Wielką Sobotę pogoda
pozwoliła nareszcie rozegrać pełną
kolejkę. Podopieczni Marka Wojtasiaka przed tygodniem zaliczyli
udany start, pokonując na wyjeździe
Piasta Kobylin 2:0. Zwycięska seria
mroczenian została podtrzymana w
minioną sobotę, podczas domowego
starcia z Zielonymi Koźminek. Piłkarze Orła zwyciężyli 2:0, strzelając
zwycięską bramkę już po trzydziestu
minutach gry. Autorem zwycięskiej
bramki był Kamil Jurasik. W drugiej połowie, w 66. minucie wynik
spotkania ustalił Marcin Górecki.

KS Opatówek
6 (4)
Barycz Janków Przygodzki 0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Spychalski - 10’,
2:0 Szymon Janik - 16’, 3:0 Przemysław
Król - 31’, 4:0 Krzysztof Krysztofowicz 31’, 5:0 Mateusz Stefaniak - 57’, 6:0 Mateusz Spychalski - 68’.

KS Piast Kobylin
1 (0)
GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 1 (1)

Bramki: 0:1 Dominik Snela - 33’ (samobójcza), 1:1 Mateusz Wachowiak - 65’.

GKS Żerków
KS Stal Pleszew

1 (0)
0 (0)

LKS Piast Czekanów
LKS Olimpia Brzeziny

1 (0)
1 (0)

KKS Astra Krotoszyn
KLKS Zefka Kobyla Góra

3 (1)
1 (0)

Bramka: 1:0 Przemysław Rzepka - 77’.
Bramki: 1:0 Kacper Grzmil - 53’, 1:1
Grzegorz Kuświk - 78’.
Bramki: 1:0 Arkadiusz Kuświk - 42’, 2:0
Jędrzej Paczków - 60’, 3:0 Kacper Kuźnicki - 72’, 3:1 Mateusz Maciaczyk - 78’
(z karnego).

Dla najskuteczniejszego strzelca klasy okręgowej było to już dwudzieste
piąte trafienie w obecnym sezonie.
Dzięki temu zwycięstwu mroczenianie zajmują trzecie miejsce w tabeli
i do prowadzącego Klubu Sportowego Opatówek, który w świątecznej
kolejce rozbił Barycz Janków Przygodzki 6:0, tracą trzynaście punktów.
Nowym wiceliderem została Astra
Krotoszyn. W pierwszym tegorocznym meczu ligowym krotoszynianie
pokonali na własnym stadionie Zefkę
Kobyla Góra 3:1. W pierwszej odsłonie Zefka zagrażała gospodarzom
głównie po kontrach, ale dobrze w
bramce spisywał się golkiper krotoszynian. Z kolei Astra pierwszą
stuprocentową sytuację miała tuż
przed przerwą, lecz strzał Mateusza
Mizernego obronił bramkarz gości.
Chwilę później po akcji debiutantów
Najskuteczniejsi zawodnicy
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Mateusz Stefaniak (KS Opatówek)
Mikołaj Marciniak (Astra Krotoszyn)
Dawid Ponitka (Zefka Kobyla Góra)
Krzysztof Krysztofowicz (KS Opatówek)
Program 19. kolejki
Niedziela, 8 kwietnia 2018 roku
11:00
Raszkowianka – Piast Czekanów
11:00
Olimpia Brzeziny – Victoria Laski
11:00
Barycz Janków P. – Astra Krotoszyn
15:00
Stal Pleszew – Pogoń Trębaczów
16:00
Zieloni Koźminek – Korona-Pogoń
16:00
Piast Kobylin – Victoria Skarszew
16:00
Orzeł Mroczeń – KS Opatówek
16:00
Zefka Kobyla Góra – GKS Żerków
25
17
16
15
15
13

Kaliska Klasa B Grupa 4 >>> Przebudowany i solidnie wzmocniony zimą Zawisza Łęka
Opatowska ma największe szanse na awans na zaplecze klasy okręgowej. Piłkarzom Tomasza Stawskiego mogą jednak zagrozić drużyny z Mikorzyna i Świby

Kto chętny do awansu?

Rusza wiosna w „bundeslidze”
Zespoły z Kaliskiej Klasy B rozpoczynają w najbliższy weekend rundę rewanżową. W grupie czwartej o pierwsze miejsce i co za tym idzie bezpośredni awans na zaplecze klasy okręgowej walczą trzy zespoły z powiatu
kępińskiego: LZS Mikorzyn, Zawisza Łęka Opatowska i Sokół Świba. Ich rywalizacja zapowiada się niezwykle
ciekawie, bo drużyny te dzielą zaledwie trzy punkty.

Na włączenie się do walki o
awans liczy też Klub Sportowy Rogaszyce. Gracze spod Ostrzeszowa
zgromadzili jesienią dziewiętnaście
punktów i do lidera z Mikorzyna tracą zaledwie trzy oczka. Drużyna z
powiatu ostrzeszowskiego ma jednak
zdecydowanie mniej szans na awans
niż solidniej prezentujące się zespoły z naszego regionu. Przypomnijmy,
że pierwsza część obecnego sezonu należała do graczy z Mikorzyna.
Tamtejszy LZS wywalczył mistrzostwo jesieni dzięki zgromadzeniu na
koncie dwudziestu dwóch oczek. Na
ten dorobek mikorzynian złożyło się

siedem wygranych oraz jeden remis.
W pierwszej części sezonu drużyna z
Mikorzyna tylko raz schodziła z boiska pokonana. Sposób na pokonanie
mistrza jesieni znaleźli gracze z Łęki
Opatowskiej. I to właśnie drużyna Zawiszy uchodzi z jednego z głównych
faworytów do awansu. Bardzo dobra
pozycja wyjściowa po rundzie jesiennej sprawiła, że w przerwie zimowe
drużyna z Łęki Opatowskiej przeszła
solidną przebudowę. Zespół Tomasza Stawskiego wzmocniło kilku
ciekawych piłkarzy. Wzmocnienia i
pracowita zima mają przynieść efekty w rozpoczynającej się w niedzielę

rundzie wiosennej. Zawisza do rundy
rewanżowej przystąpi jednak z pozycji wicelidera, ale strata Zawiszy do
liderującego LZS-u Mikorzyn jest
nieznaczna i wynosi zaledwie dwa
punkty. W wyścigu o awans liczyć
będzie się również Sokół Świba. Podopieczni Przemysława Ferenca mają
za sobą również udane przygotowania i wiosną także będą poważnie liczyć się w grze o Kaliską Klasę A. W
inauguracyjnej kolejce najciekawiej
zapowiada się starcie Sokoła Świba
z Klubem Sportowym Rogaszyce.
Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 14:00 w Rogaszycach.

krotoszynianie objęli prowadzenie.
Po dośrodkowaniu Kamila Czołnika
Arkadiusz Kuświk strzałem głową
pokonał golkipera Zefki. W drugiej
połowie Astra poszła za ciosem. Najpierw Jędrzej Paczków strzałem
lewą nogą skierował do siatki piłkę
wybitą przez golkipera, a następnie
świetnym uderzeniem z ponad dwudziestu metrów popisał się Kacper
Kuźnicki, podwyższając na 3:0. W
68. minucie piłkę ręką w polu karnym zagrał Szymon Jankowski, a
jedenastkę na gola zamienił Mateusz
Maciaczyk, ustalając rezultat meczu.
Niestety, okres świąteczny nie był w
tym roku najszczęśliwszy dla graczy
z Trębaczowa. Pogoń podejmowała w
Wielką Sobotę Raszkowiankę Raszków. Spotkanie miało ogromne znaczenie dla układu dolnej części tabeli
i włączeniu się do walki o ligowy byt.
Pierwsza połowa ułożyła się po myśli trębaczowian, którzy prowadzili
po bramce Łukasza Kromki i mieli
dobrą pozycję wyjściową przed startem drugiej części meczu. Po zmianie
stron stało się coś, czego nikt się nie
spodziewał. Gra gospodarzy zupełnie się posypała, natomiast grający
jak nakręceni goście z Raszkowa
zadawali miejscowym kolejne ciosy.
Pierwszy z nich nadszedł dziesięć
minut po przerwie, kiedy do wyrównania doprowadził Patryk Adamski.
Kwadrans później przyjezdni prowadzili 2:1, po tym jak na listę strzelców
wpisał się Piotr Mikuła. Natomiast
kwadrans przed końcem spotkania
było już 3:1 dla gości. Wynik spotkania siedem minut przed końcem meczu ustalił Dawid Fórmański. Pogoń
przegrała 1:4 i straciła bardzo ważne
punkty z bezpośrednim rywalem w
walce o opuszczenie strefy spadkowej. Zdecydowanie lepsze nastroje
panowały wśród graczy z Lasek.
Pogodzona ze swoim losem Victoria
grała na wyjeździe z imienniczką ze
Skarszewa. Spotkanie miało niezwykle emocjonujący przebieg i zakończyło się podziałem punktów, który
zdecydowanie bardziej ucieszył kibiców w Laskach.		
BAS
Program 10. kolejki
Niedziela, 8 kwietnia 2018 roku
11:00
LZS Mikorzyn – Ajax Rojów
11:00
KS Hanulin – Zawisza Łęka O.
14:00
KS Rogaszyce – Sokół Świba
16:00
Zryw Kierzno – LZS Trzcinica
16:00
LZS Olszowa – LZS Ostrówiec
Tabela po rundzie jesiennej
1. LZS Mikorzyn
9 22 39:10
2. LKS Zawisza Łęka Opatowska 9 20 29:12
3. LKS Sokół Świba
9 19 41:7
4. KS Rogaszyce
9 19 26:16
5. LZS Trzcinica
9 15 33:20
6. KS Hanulin
9 13 22:14
7. LZS Ostrówiec
9 12 18:31
8. LZS Zryw Kierzno
9 6 10:44
9. RLKS Ajax Rojów
9 3 15:36
10. LZS Olszowa
9 0 6:49

Na uwagę zasługuje też pojedynek
Zawiszy Łęka Opatowska, który
na wyjeździe zmierzy się z Klubem
Sportowym Hanulin. Ten mecz zaplanowano natomiast na godzinę 11:00.
O tej samej godzinie lider półmetka,
LZS Mikorzyn zmierzy się przed własną publicznością z przedostatnim w
stawce Ajaxem Rojów. Inauguracyjną
kolejkę zakończą spotkania, których
początek wyznaczono na godzinę
16:00. W Olszowie tamtejszy LZS
zmierzy się w derbach gminy z LZS-em Ostrówiec, a Zryw Kierzno podejmie LZS Trzcinica.
BAS

Grom Plewiska – Tarnovia Tarnowo .........– 3:1
1. KS Mieszko Gniezno
20 58 76:14
2. MLKP Warta Międzychód
19 41 49:25
3. SKS Unia Swarzędz
20 37 38:23
4. Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 35 43:31
5. MKS Lubuszanin Trzcianka 20 35 55:28
6. KSS Kotwica Kórnik
19 31 31:31
7. MKS Nielba Wągrowiec
19 30 36:33
8. LZS Iskra Szydłowo
20 29 46:38
9. KS Grom Plewiska
19 27 35:31
10. KS Wełna Skoki
19 26 35:40
11. MKS Sparta Oborniki Wlkp. 20 24 29:39
12. MGKS Huragan Pobiedziska 19 17 18:43
13. GKS Dopiewo
19 15 29:46
14. GLKS Wysoka
19 15 20:41
15. PKS Orły Pniewy
20 12 19:51
16. ŁKS Pogoń Łobżenica
18 8 14:59
IV Liga Grupa Południowa
20. kolejka | wiosna 2018
Rawia Rawicz – Polonia Kępno ................– 0:1
Tur Turek – PKS Racot .............................– 4:0
LKS Gołuchów – Polonia Leszno ...............– 1:1
Victoria Września – SKP Słupca ................– 1:0
Kania Gostyń – Pogoń Nowe S. ................– 0:2
Obra Kościan – Korona Piaski ..................– 3:0
Biały Orzeł – Victoria Ostrzeszów .............– 1:5
Odolanovia – Ostrovia Ostrów ........– odwołany
1. MKS Victoria Września
19 46 54:18
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 19 39 35:17
3. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 19 38 51:24
4. KP Obra 1912 Kościan
19 35 32:19
5. KKS Polonia Kępno
19 35 39:22
6. KS Polonia 1912 Leszno
18 34 33:23
7. LKS Gołuchów
19 29 38:33
8. MKS Tur 1921 Turek
19 28 32:25
9. SKP Słupca
19 23 19:32
10. KP Victoria Ostrzeszów
19 22 32:35
11. MLKS Odolanovia Odolanów 18 21 23:30
12. KP Rawia Rawicz
19 18 17:38
13. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 19 15 26:42
14. MKS Kania Gostyń
18 15 20:35
15. LKS Korona Piaski
19 12 22:46
16. PKS Racot
20 9 16:50
Kaliska Klasa Okręgowa
18. kolejka | wiosna 2018
Orzeł Mroczeń – Zieloni Koźminek ...........– 2:0
Astra Krotoszyn – Zefka Kobyla Góra ......– 3:1
Piast Kobylin – Korona-Pogoń .................– 1:1
KS Opatówek – Barycz Janków P. ............– 6:0
Pogoń Trębaczów – Raszkowianka ...........– 1:4
Victoria Skarszew – Victoria Laski ............– 2:2
GKS Żerków – Stal Pleszew ......................– 1:0
Piast Czekanów – Olimpia Brzeziny .........– 1:1
1. KS Opatówek
17 47 51:7
2. KKS Astra Krotoszyn
16 34 37:18
3. LZS Orzeł Mroczeń
17 34 48:15
4. KS Piast Kobylin
17 33 35:18
5. LKS Piast Czekanów
16 30 41:26
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
17 27 45:28
7. KS Stal Pleszew
16 24 17:14
8. LKS Raszkowianka Raszków 16 21 29:33
9. KS Victoria Skarszew
16 20 34:31
10. LZS Pogoń Trębaczów
16 18 23:32
11. GOS Zieloni Koźminek
16 18 24:30
12. Barycz Janków Przygodzki 16 17 17:31
13. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 16 15 22:37
14. LKS Olimpia Brzeziny
16 15 17:34
15. GKS Żerków
16 12 17:57
16. LZS Victoria Laski
16 5 20:66
Wielkopolska Liga
Juniora Młodszego Grupa 1
2. kolejka | wiosna 2018
Marcinki Kępno – SKP Słupca ..................– 6:2
Kania Gostyń – Ostrovia Ostrów ...............– 2:0
Górnik Konin – Olimpia Koło ...................– 3:5
Victoria Września – Stal Pleszew ..............– 3:0
1. MUKS Marcinki Kępno
2 6 11:2
2. MKS Kania Gostyń
2 6
6:0
3. MKS Victoria Września
2 4
3:0
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 3
6:2
5. MKS Olimpia Koło
2 3
5:9
6. KS Górnik Konin
2 1
3:5
7. SKP Słupca
2 0 2:10
8. KS Stal Pleszew
2 0
0:8
Wielkopolska Liga
Juniora Młodszego Grupa 2
2. kolejka | wiosna 2018
Jarota Jarocin – Polonia Leszno ...............– 1:2
Kotwica Kórnik – Polonia Chodzież ..........– 9:1
Przemysław Poznań – Suchary Suchy Las .– 3:0 wo.
Nielba Wągrowiec ................................– pauza
1. MKS Przemysław Poznań
2 6 9:0
2. KSS Kotwica Kórnik
1 3
9:1
3. KS Polonia 1912 Leszno
1 3
2:1
4. MKS Nielba Wągrowiec
0 0 0:0
5. JKS Jarota Jarocin
2 0
1:8
6. ChKS Polonia Chodzież
1 0
1:9
7. TMS Suchary Suchy Las
1 0
0:3
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Sport

PIŁKA NOŻNA

II LIGA OKRĘGOWA młodzika młodszego grupa 2
SEZON 2017/2018
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II LIGA OKRĘGOWA młodzika starszego grupa 2
SEZON 2017/2018
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