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NOWE - z 9 str!
Były gracz Lignomatu, Odry i Polonii Bytom

nowym trenerem kępnian

Po trwającej ponad dwadzieścia lat karierze zawodniczej doskonale znany w środowisku piłkarskim Marcel Surowiak zamienia piłkarskie korki na dres trenerski. Były gracz między innymi Odry
Opole czy ekstraklasowej Polonii Bytom poprowadzi wiosną Polonię 1908 Marcinki Kępno. Marcel
Surowiak jako piłkarz słynął z zadziorności i walki o każdy centymetr boiska. Teraz sprawdzi się
jako trener drużyny, w której dwadzieścia jeden lat temu zaliczył krótki epizod.
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WIADOMOŚCI
który pomoże krok po kroku wypełnić wniosek. Klienci mogą również
liczyć na pomoc pracowników ZUS,
którzy pomogą założyć konto na Plat-

Ponad 236 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy wpłynęło do ZUS-u

Rodzinny kapitał już działa

Od 1 stycznia 2022 r. można
składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału
Opiekuńczego. Do tej pory do ZUS-u
wpłynęło ponad 236 tys. wniosków, z
czego ponad 24 tys. złożyli rodzice z
województwa wielkopolskiego.
- Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
(RKO) przysługuje na drugie i każde
kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.
Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł.
Będzie wypłacane w miesięcznych
częściach – po 500 zł przez dwa lata
lub po 1000 zł miesięcznie przez rok,
w zależności od wyboru rodzica – informuje Krystyna Michałek, regio-

nalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie
online – za pośrednictwem Platformy
Usług Elektronicznych ZUS, portalu
Empatia lub bankowości elektronicznej. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pomagać przy
składaniu elektronicznych wniosków
o nowe świadczenie.
Na rozpatrzenie wniosku ZUS
ma dwa miesiące od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei
wypłata przysługującego kapitału
następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo
do kapitału.

Piotrowi Psikusowi

POWIAT
LICZBA WNIOSKÓW
LICZBA WNIOSKÓW
	O RODZINNY KAPITAŁ		O 500+
	OPIEKUŃCZY	

500 plus
Od stycznia rodzice mogą składać także wnioski o nowe świadczenia wychowawcze 500 plus, jeszcze
niewypłacane, czyli np. na nowo narodzone dzieci, a od lutego na kolejny
okres, rozpoczynający się od czerwca
2022 r. Natomiast gminy jeszcze do
końca maja 2022 r. będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń.
Dla rodzin wnioskujących o
świadczenie 500 plus ZUS przygotował specjalny kreator na PUE ZUS,

KRAJ

Teściowej
składają:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Danucie Psikus

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
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WIELKOPOLSKA

Dane do 5.01.2022 r., godz. 15.05

Raport liczby łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalach
na terenie Wielkopolski

Łóżka dla pacjentów z COVID-19

W Wielkopolsce wolnych jest 1114 łóżek dla
chorych na COVID-19. For. www. termedia.pl

Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

formie Usług Elektronicznych ZUS
i złożyć internetowo wniosek o 500
plus.
m

11 stycznia br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego
wynosi 2508, w tym 1394 łóżka są
zajęte (spadek o 88 zajętych łóżek w
stosunku do dnia poprzedniego). W
odniesieniu do poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego
liczba dostępnych łóżek przedstawia
się następująco: I poziom zabezpieczenia szpitalnego – 141 łóżek, w tym
34 zajęte (wzrost o 7 w stosunku do
dnia poprzedniego), II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 2077 łóżek,
w tym 1196 zajętych (spadek o 88 w

stosunku do dnia poprzedniego), szpital
tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich –
290 łóżek, w tym 164
zajęte (spadek o 7 w
stosunku do dnia poprzedniego). Ogółem
wolnych
pozostaje
1114 łóżek.
Liczba łóżek respiratorowych dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 180, z
czego 95 łóżek jest zajętych (spadek

o 11 w stosunku do dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla
dzieci wynosi 6, z czego zajęte jest 1.
W odniesieniu do poszczególnych
poziomów zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych łóżek respiratorowych przedstawia się następująco:
II poziom zabezpieczenia szpitalnego
– 170 łóżek, w tym 88 zajętych (spadek o 10 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital tymczasowy na MTP
– 10 łóżek, w tym 7 zajętych (spadek o
1 w stosunku do dnia poprzedniego).
Wolnych pozostaje 85 łóżek respiratorowych.
Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 9 STYCZNIA

– DO 11 STYCZNIA

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

48.394.222

Szpital w Kępnie
w tym dzieci
Punkt Szczepień
Powszechnych (zawieszony)

Pierwsza lub jedna dawka

21.868.432

Druga dawka

18.657.762

W pełni zaszczepieni

21.276.912

11.367
104
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka
Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

194.593
7.673.453
17.139

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące
testy

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 stycznia 2022 r.

23

0

0/0

79

16			

363

2 stycznia 2022 r.

3

0

0/0

22

27			

301

3 stycznia 2022 r.

10

0

0/0

58

2			

291

4 stycznia 2022 r.

19

3

2/1

89

15			

278

5 stycznia 2022 r.

24

1

1/0

97

2			

330

oraz kondolencje rodzinie Zmarłej

6 stycznia 2022 r.

21

0

0/0

88

23			

311

7 stycznia 2022 r.

2

0

0/0

20

36			

275

składa

8 stycznia 2022 r.

30

0

0/0

111

19			

279

9 stycznia 2022 r.

15

0

0/0

73

20			

262

10 stycznia 2022 r.

10

0

0/0

46

23			

235

11 stycznia 2022 r.

8

0

0/0

98

5			

273
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wiadomości

Informacje
W sylwestrowy wieczór odbył się w Pubie Gramophone wernisaż prac kępnianki Marii
Kalety

Uroczyste przekazanie kluczy do mieszkań przy ul. Solidarności 8a

Sentymentalne powroty do Kępna Przekazano klucze
mieszkańcom

Maria Kaleta urodziła się w organizowanej w Kępnie, miejscu
Kępnie. Przez wiele lat mieszkała niezwykle bliskiemu mojemu sercu.
w Warszawie, a od 18 lat mieszka i Dziękuję każdemu, kto znalazł czas
pracuje w Londynie. W latach 1983- aby przeżyć chwilę refleksji w trakcie
1988 studiowała na Uniwersytecie obcowania z moją twórczością – zaArtystycznym w Poznaniu (dawnej znacza malarka.
PWSSP). Jej twórczość obejmuje
malarstwo, grafikę, rysunek i instalacje.
M. Kaletę interesują przede
wszystkim relacje międzyludzkie.
Życie w wielokulturowym społeczeństwie inspiruje ją do poszukiwania uniwersalnego języka rozumienia, ale także do definiowania
własnej tożsamości pod ciągłym
wpływem innych i pędu bieżących wydarzeń.
Intryguje ją także coraz bardziej wirtualny wymiar codzienności, kwestionując kondycję
współczesnego „człowieka cyfrowego”, człowieka uwikłanego w
rzeczywistość online.
Jej najnowszy cykl prac zatytułowany „4D”- czwarty wymiar
przestrzeni, wykorzystuje język
form i kolorów do eksploracji ży- M. Kaleta podczas
cia zarówno we wszechogarnia- wernisażu
jącym tyglu kulturowym, jak i w
- Szczególnie cieszę się, że może
nierealnym świecie komputerowym.
Wystawiała swoje prace w Polsce ona odbyć się w bliskim mi pubie
oraz za granicą. W 2007 r. założyła Gramophone - miejscu spotkań
własną pracownię kreatywną „Mayca literatury, muzyki i sztuki, prowaPortrait Factory”, za pośrednictwem dzonym i wymyślonym przez Kaktórej nadal realizuje swoje projekty się i Tomka. Udało im się stworzyć
bardzo ważne miejsce spotkań dla.
artystyczne.
Często można ją spotkać prze- niezależnego, undergroundowego
mierzającą londyński pejzaż, rysu- ruchu artystycznego w Kępnie –
jąc gdziekolwiek się udaje. Ta pasja podkreśla M. Kaleta.
- Kępno jest miastem wielu kultrwa nadal, gdy wraca do rodzinnego
Kępna. - Jest mi niezmiernie miło tur. Również dla mnie jest synoniprzywitać gości na mojej wystawie mem piękna i bliskości oraz świa-

dectwem historycznej otwartości,
a przede wszystkim miejscem życia
wspaniałych ludzi, pielęgnujących
wartości rodzinnych więzi.
Ta spontaniczna wystawa prac
nawiązuje do tego, co jest mi bliskie,
ukazując ludzi i miejsca, przez
które prowadzi moja mała wędrówka. prace te są ilustracjami
różnych ludzi w metrze londyńskim, nowojorskim oraz warszawskim będących bezosobową
przestrzenią, gdzie można zrzucić maski i na chwilę być sobą:
poprawić makijaż, zdrzemnąć
się czy poczytać gazetę lub książkę. Są tu także ukazane widoki
takich miast jak Londyn, Rzym
czy Kępno. Wszystkie one są dla
mnie bardzo ważne i bliskie, stanowiąc część mojego życia – podkreśla kępnianka.
- Jednak największy sentyment na zawsze pozostanie
w mym sercu do kępińskiego
kościoła św. Marcina, bożnicy
żydowskiej, kościoła ewangelickiego, budynku poczty, imponującego rozmiarem Rynku czy
dwupoziomowego dworca kolejowego oraz malowniczo rysującej się
na horyzoncie wieży wodociągowej.
Kępno to przede wszystkim małe
miasto wielkich marzeń, wierne
przyjaźnie i wspaniała rodzina, do
której powracam – stwierdza kępnianka M. Kaleta.
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 30 stycznia 2022 r., w godzinach 17.00-22.00. Istnieje również
możliwość zakupu i zamówienia prac
artystki.
Oprac. m

Zdarzenie drogowe i pożar samochodu osobowego na 97. kilometrze trasy S8 w kierunku
Wrocławia

Zderzyły się 4 pojazdy.
Jeden uległ zapłonowi

22 grudnia 2021 r., o godzinie
23.15, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na 97. kilometrze trasy S8
w kierunku Wrocławia. Na miejsce
zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Kępno, OSP Mikorzyn i OSP
Myjomice-Ostrówiec.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że doszło do zdarzenia z
udziałem czterech pojazdów, w wyniku którego jeden uległ zapłonowi. Pojazdami podróżowało łącznie osiem
osób – wszystkie opuściły samochody przed przybyciem służb. Trzy osoby wymagały pomocy medycznej. Na
potrzeby działań zablokowano ruch

Jeden z samochodów uległ
zapłonowi. Fot. KP PSP Kępno

na trasie w kierunku Wrocławia.
- Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu
miejsca zdarzenia, następnie podano prąd piany ciężkiej w natarciu
na palący się samochód, co doprowadziło do lokalizacji i ugaszenia

W zdarzeniu brały udział
4 pojazdy. Fot. KP PSP Kępno

pożaru. Jednocześnie udzielono
kwalifikowanej pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym i zadysponowano na miejsce dodatkowe
siły i środki. Osoby poszkodowane
zostały przekazane przybyłemu na
miejsce zdarzenia Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Z uwagi na
niską temperaturę sprawiono namiot pneumatyczny z nagrzewnicą
dla uczestników zdarzenia. Po zakończeniu czynności procesowych
uprzątnięto drogę z pozostałości
powypadkowych – poinformował
oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

28 grudnia 2021 r. burmistrz miasta i gminy Kępno, Piotr Psikus, oraz
prezes Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Kępno Sp. z o.o., Radosław Pieles, oficjalnie przekazali klucze najemcom mieszkań bloku przy
ul. Solidarności 8a. W uroczystym
przekazaniu uczestniczyli radni Rady
Miejskiej w Kępnie pracujący w Komisji Mieszkaniowej, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
W
kompleksowo
odnowionym budynku przy ul. Solidarności
powstały 24 mieszkania. Stawka
czynszu wynosi 11,13 zł/m2. Jest to
czynsz niemal trzykrotnie niższy od
najniższych wskaźników na rynkach
komercyjnych. Do dyspozycji najemców były mieszkania o powierzchni
od 33,58 m2 do 46,69 m2. Ogólna powierzchnia nowego zasobu mieszkaniowego wynosi ponad 920 m2.

także modernizacja instalacji ciepłej
wody użytkowej poprzez montaż
nowych i wymianę starych, wyeksploatowanych zasobników i instalacji
c.w.u., modernizacja instalacji grzewczej poprzez likwidację pieców kaflowych i montaż węzła cieplnego wraz
z instalacją zasilającą, grzejnikami i
zaworami z głowicami termostatycznymi oraz wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Inwestycja objęła także modernizację instalacji elektrycznej, związaną z termomodernizacją i wymianą
instalacji sanitarnych, a także wymianę opraw oświetleniowych.
Inwestycja zrealizowana została
w ramach zadania pn. „Termomodernizacja dla budynku wielorodzinnego
znajdującego się przy ul. Solidarności
8a w Kępnie” w ramach instrumentów finansowych wdrażanych w

Mieszkańcy cieszą się
z nowych mieszkań

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Solidarności, lokale
mieszkalne spełniają zdecydowanie
wyższy standard, a przede wszystkim wzrosła wydajność energetyczna
budynku. Blok podłączony jest do
miejskiej sieci cieplnej. Prace budowlane prowadziła firma Ilona Warga
– Nicolbud z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim. Wartość inwestycji
wynosi 1.620.847,29 zł brutto.
W ramach zadania ocieplono
ściany zewnętrzne, wykonano izolację cieplną stropodachów i poddaszy, naprawiono pokrycia dachowe
papą termozgrzewalną, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową
wewnętrzną i zewnętrzną, a także
parapety, rury i rynny spustowe,
wykonano obróbki blacharskie, instalacje odgromowe oraz elewację
budynku i wyremontowano opaskę
odwadniającą.
Ponadto wykonane zostały prace
remontowe wnętrza budynku, obejmujące wszystkie mieszkania oraz
klatki schodowe. Została wykonana

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3:
„Energia”, Działanie 3.2.: „Poprawa
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”,
Poddziałanie 3.2.2.: „Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych
– instrumenty finansowe”.
Procedura przydziału mieszkań
odbyła się zgodnie z zasadami przyjętymi wobec zasobu Gminy Kępno.
Do bloku przy Solidarności 8a w
części wrócili mieszkańcy, którzy
dotychczas go zamieszkiwali. Kolejną grupę osób stanowili ci, których
preferencje i możliwości odpowiadały zasobowi na podstawie danych z listy prowadzonej przez Urząd Miasta
i Gminy w Kępnie. Po skierowaniach
wydawanych przez kępiński magistrat obliczana była kaucja, wynosząca trzykrotność czynszu. Po potwierdzeniu uiszczenia opłaty komisyjnie
przekazane zostały klucze.
Oprac. KR

Podczas zwiedzania
wyremontowanych wnętrz
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historia
Publikujemy mało znane biogramy kępińskich powstańców i patriotów z rodziny Babiaków walczących o niepodległa Polskę

Dwie wojny – dwaj bohaterowie z ul. Poznańskiej

Józef Babiak (senior) (1866 - 1953)

W Kępnie od ponad 100 lat na ul.
Poznańskiej zamieszkuje rodzina Babiaków. Protoplastą rodziny był Józef
Babiak – senior.
Józef (protoplasta) ur. 27 listopada 1866 r. w Olszowie k. Kępna
zm. 20 marca 1953 r. Syn Andrzeja i Tekli. Początkowo pracował
jako nieetatowy pracownik kolei.
W 1911 r. przeszedł na zatrudnienie
etatowe. W 1911 r. odbyło się głosowanie do Reichstagu. Wówczas
głosowanie miało charakter jawny,
Józef Babiak głosował na posła polskiego, za co spotkały go reperkusje
– skierowano go do pracy daleko od
domu rodzinnego do miejscowości
Nassau w głębi Niemiec. Tam pracował 4 lata. Pod koniec 1915 r. wystarał się o przeniesienie do św. Katarzyny, pod Wrocławiem. Do Kępna
wrócił w 1919 r. po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości. Na emeryturę
przeszedł w 1926 r.
Zaraz po I wojnie światowej z
pobudek patriotycznych zarobione w
Niemczech pieniądze (2 tys. marek w
srebrze) oddał na pożyczkę narodową
na potrzeby odbudowującego się państwa polskiego.
Jako były obywatel Rzeszy i pracownik etatowy kolei niemieckich, w
czasie II wojny światowej otrzymał
propozycję podpisania Volkslisty.
Mając głębokie wychowanie patriotyczne, odrzucił tę propozycję.
Atmosfera głębokiego patriotyzmu domu rodzinnego przeniosła się
na kolejne pokolenia. Poniżej przedstawmy sylwetki dwóch jego synów,
którzy ponieśli śmierć z rąk okupantów – ze wschodu i zachodu.

Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti
Militari.
Józef Babiak urodził się w Kępnie w 1897 r., jego rodzicami byli Józef i Julianna z d. Pruchnicka.
Jako mieszkaniec terytorium, będącego pod jurysdykcją niemiecką,
w latach 1914 – 1918 został wcielony
do armii niemieckiej. W 1918 r. został członkiem grupy konspiracyjnej
utworzonej z byłych polskich towarzystw patriotycznych.
W trakcie walk Józef Babiak został ranny, po czym wraz z Franciszkiem Kurzawą z Krążkowych uciekł
w rejon Bolesławca, gdzie dołączył
do oddziałów przygotowanych do
walk w powstaniu wielkopolskim. W
początkach 1919 r. podchorąży Józef
Babiak utworzył własny oddział, który zajął się rozbrajaniem Niemców na
terenie powiatu kępińskiego oraz dokonywał przemytu broni, amunicji i
żywych koni na tereny byłego zaboru
rosyjskiego – za rzekę Prosnę.
W czasie I powstania śląskiego jego oddział prowadził działania
partyzanckie w powiecie Olseno i
Kluczbork, m.in. wysadził na tym terenie kilka mostów oraz prochownię
należącą do zakładów Kruppa.
Bohaterstwo powstańców śląskich zostało docenione już w trakcie trwających walk o niepodległość
tej ziemi. W niedzielę, 19 grudnia
1920 r., w Sosnowcu (Zagłębie) odbyła się wielka manifestacja gromadząca ponad 100 tys. mieszkańców. W
manifestacji brali udział m.in. marszałek Sejmu Wojciech Trąbczyński
oraz komisarz plebiscytowy Wojciech Korfanty.
Uczestnicy manifestacji po mszy
udali się na cmentarz, gdzie znajdowało się mauzoleum z wyrytymi
nazwiskami poległych. Wśród tych
nazwisk znajdował się Józef Babiak
– podchorąży.
W okresie międzywojennym
mauzoleum przebudowano na kapliczkę, która w czasie okupacji została zniszczona wraz z tablicą upamiętniającą bohaterów. Po wojnie
kapliczka została odbudowana, a dla
upamiętnienia powstańców umieszczono napis: „Poległym bohaterom
Śląska”.

Kaplica cmentarna w Sosnowcu

Józef Babiak (1897 - 1919)

Józef Babiak był powstańcem
wielkopolskim oraz powstańcem
śląskim, odznaczonym pośmiertnie
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Pierwszy pomnik – mauzoleum
ku czci powstańców śląskich został
ufundowany w 1920 r. w Sosnowcu.
Uroczystość odsłonięcia pomnika
miała miejsce 19 grudnia. Odbyło

się to przed plebiscytem, który miał
rozstrzygnąć o przynależności Górnego Śląska. Mauzoleum przetrwało
do września 1939 r., kiedy zostało
zdewastowane przez Niemców. Po
wojnie w oparciu o ruiny mauzoleum
wybudowano kaplicę cmentarną. Na
froncie kaplicy widnieje zachowany z
okresu mauzoleum napis: „Poległym
Bohaterom Śląska”, gdzie na pierwszym miejscu wymieniony jest Józef
Babiak.
W 2004 r. ufundowano tablicę,
która upamiętniła 16 ofiar złożonych
w katakumbach mauzoleum. Jednym
z nich – na tablicy pierwszy – jest
Józef Babiak, żołnierz Bytomskiego
Pułku Strzelców. Zginął 24 listopada
1919 r w Ożarowicach. Pogrzeb odbył
się 26 listopada 1919 r. w Sosnowcu.
W 1920 r. został pośmiertnie oznaczony Orderem Virtuti Militari (nr
5888).

Leon Babiak (1913-?) (zdjęcie maturalne)

Leon Babiak uczęszczał do gimnazjum w Kępnie. Już wtedy wykazywał zainteresowania pedagogiczne,
udzielając korepetycji z języków obcych. Po maturze odbył roczną służbę

w podchorążówce. W 1935 r. udał się
na kresy Rzeczypospolitej - do Kowla. Tam otrzymał posadę nauczyciela.
10 kwietniu 1937 r. ożenił się z Heleną.

władze poinformowały tylko lakonicznie, że Leon Babiak za przynależność do organizacji niepodległościowej został skazany na śmierć. W

Pamiątkowa tablica w LO nr 1 w Kępnie, oddająca hołd pomordowanym absolwentom liceum
w czasie II wojny światowej

Po wkroczeniu wojsk radzieckich w granice Rzeczypospolitej, we
wrześniu 1939 r., będąc oficerem wojska polskiego, wstąpił do organizacji
podziemnej, której celem była walka
o niepodległość państwa polskiego.
Niestety, organizacja ta była infiltrowana przez sowieckie służby specjalne (NKWD).
Został aresztowany i początkowo
więziony w miejscowym więzieniu
w Kowlu, gdzie w trakcie odwiedzin
jego żonę, Helenę, poinformowano,
że jej mąż, Leon, działał na szkodę
państwa sowieckiego. Po kilku miesiącach żona, Helena, otrzymała informację, że jej mąż został przewieziony do wiezienia w Brześciu nad
Bugiem. Mając nadzieję, choć nikłą,
na uwolnienie męża, udała się do
Brześcia pod adres istniejącego tam
zakładu karnego. Na miejscu uzyskała jednak informację, że takiego
więźnia tam nie ma. Od tego czasu
nie było już informacji o dalszych
miejscach jego pobytu. Miejscowe

przekazanej informacji nie podano
jednak ani miejsca i czasu procesu ani też wykonania egzekucji. W
rezultacie tej sytuacji rodzina nie
otrzymała informacji o jego pochówku. Najprawdopodobniej został pochowany w bezimiennej mogile.
Leon Babiak jako absolwent kępińskiego gimnazjum upamiętniony
został na pamiątkowej tablicy, która
umieszczona jest w gmachu dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego
im. majora Sucharskiego w Kępnie.
Otwiera on listę absolwentów kępińskiej szkoły, którzy w różnych okolicznościach oddali życie, walcząc o
niepodległość swojej ojczyzny.
Chciałbym złożyć podziękowania bratu Józefowi Babiakowi (Katowice) i kuzynowi Januszowi Babiakowi (Kępno) za przygotowanie
informacji zawartych w artykule.
Prof. Jerzy Babiak
Opisani bohaterowie byli braćmi Antoniego
Babiaka – ojca autora niniejszego artykułu.

Rusza kolejna edycja programu „Kępno wolne od smogu”

„KWOS” po raz kolejny

W budżecie Gminy Kępno na
2022 r. kolejny raz zabezpieczone
zostały środki na program wymiany
niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Na program pn. „Kępno wolne od
smogu (KWOS)” przeznaczono środki w wysokości 400.000 zł.
Wielu mieszkańców z pewnością
czekało na kolejną edycję, ponieważ
każdego roku składane jest bardzo
wiele wniosków, a pula środków jest
wyczerpywana. - Cieszę się że mieszkańcy chętnie korzystają z tego programu – zaznacza burmistrz Piotr
Psikus.
Z osobami, które złożą kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski, zostanie podpisana umowa o
udzielenie dotacji. Podpisana umowa
stanowi gwarancję zabezpieczenia
środków i wypłaty dotacji, pod warunkiem prawidłowego wykonania
wymiany źródła ogrzewania. Dotację
można uzyskać na wymianę starego
kopciucha na: kocioł na biomasę –
klasa 5 spełniająca wymogi ekoprojektu (ecodesign), ogrzewanie gazo-
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we, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie
elektryczne, pompę ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci cieplnej.
Co ważne, dotacje nie są udzielane
na zakup kotłów na węgiel (ekogroszek). Warto też zaznaczyć, że dotacja na kocioł na biomasę może być
udzielona tylko wówczas, gdy nie ma
technicznej możliwości podłączenia
nieruchomości do sieci cieplnej bądź
gazowej. Dotacja wynosi 50% kosztów zakupu i montażu nowego kotła,
z tym że: dla ogrzewania gazowego,
olejowego i kotła na biomasę – nie
więcej niż 5.000,00 zł, a dla ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła,
podłączenia do miejskiej sieci cieplnej – nie więcej niż 6.000 zł.
Warunkiem uzyskania dotacji
jest trwała likwidacja istniejącego
źródła ciepła (zezłomowanie potwierdzone odpowiednim dokumentem). Dotacja może być udzielona
na koszty poniesione po dniu podpisania umowy na udzielenie dotacji.
Wszystkie wydatki, poniesione przed
dniem złożenia wniosku, nie będą
uwzględniane. Rachunki lub faktury,

potwierdzające poniesione wydatki,
powinny być wystawione imiennie
na osobę, która złożyła wniosek o
udzielenie dotacji.
Dotacje nie będą udzielane na:
wykonanie lub wymianę źródła ciepła w budynkach lub lokalach będących w budowie lub wybudowanych i
oddanych do użytkowania po 1 maja
2018 r.; wymianę źródła proekologicznego na inne proekologiczne,
czyli np. ze starego kotła gazowego
na nowy kocioł gazowy; wykonanie
dokumentacji technicznej, projektów,
uzgodnień i pozwoleń; zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego; budowę
zewnętrznych sieci ciepłowniczych,
energetycznych i gazowych w zakresie wykraczającym poza ustalenia § 3
ust. 2 pkt. 3; wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej; pokrycie kosztów eksploatacji
źródła ogrzewania; pokrycie kosztów
demontażu starego paleniska.
Do tej pory dzięki programowi
w gminie Kępno wymieniono blisko
400 „kopciuchów”.
Oprac. KR

Informacje

wiadomości

Podsumowanie 2021 roku w powiecie kępińskim pod względem liczby narodzin, zgonów,
zawartych małżeństw i najczęściej nadawanych dzieciom imion

Rozrachunek z minionego roku

Styczeń to czas podsumowań
niedawno zakończonego roku. Dla
naszych czytelników tradycyjnie
podsumowujemy miniony rok w poszczególnych gminach pod względem liczby: narodzonych dzieci i
najczęściej nadawanych im imion,
zawartych związków małżeńskich
oraz zmarłych mieszkańców.
Liczba narodzin wzrosła
W powiecie kępińskim w 2021 r.
na świat przyszło 547 pociech. Liczba ta jest taka sama, jak w 2020 r. W
Kępnie, Baranowie, Łęce Opatow-

dzin odnotowano w gminie Rychtal
– 26 (największy spadek, o 12 mniej
niż w 2020 r.).
Moda na tradycyjne imiona
Wybór imienia dla dziecka od zawsze budzi wielkie emocje. Nic dziwnego – wszak to jeden z elementów
tożsamości człowieka, na który bezpośredni wpływ mają rodzice lub pozostali członkowie rodziny. Nadane
imię często ma wpływ na późniejsze
życie dziecka, a niektórzy uważają
nawet, że określa jego charakter czy
kształtuje przyszłość.

W powiecie kępińskim w 2021 r. na świat
przyszło 547 dzieci. Fot. www.newyorkstyle.pl

skiej i Trzcinicy w 2021 r. nastąpił
wzrost liczby urodzeń w porównaniu
z 2020 r., z kolei w Bralinie, Perzowie
i Rychtalu – spadek.
W jedynej w powiecie gminie
miejsko-wiejskiej – Kępnie – odnotowano 235 nowo narodzonych
mieszkańców (największy wzrost,
o 16 więcej niż w 2020 r.). Wśród
gmin wiejskich najwięcej narodzin
zarejestrowano w gminie Baranów –
86 dzieci (największy wzrost wśród
gmin wiejskich, o 10 więcej niż w
2020 r.), a następnie w gminach:
Bralin – 64 (o 8 mniej niż w 2020 r.),
Łęka Opatowska – 58 (o 2 więcej niż
w 2020 r.), Trzcinica – 47 (o 3 więcej niż w 2020 r.) i Perzów – 31 (o 11
mniej niż w 2020 r.). Najmniej naro-

W minionym roku mieszkańcy
powiatu kępińskiego, którzy doczekali się syna, postawili w większości
na tradycyjne imiona. Najczęściej
powtarzającym się imieniem męskim jest Stanisław, a także Antoni i
Filip. Natomiast wśród dziewczynek
najczęściej powtarzały się imiona Lilianna i Julia.
348 par na ślubnym kobiercu
W 2021 r. w powiecie kępińskim
sakramentalne „tak” w Urzędach Stanu Cywilnego powiedziało sobie 348
par. W tej kategorii nastąpił wzrost w
porównaniu z 2020 r. – liczba zawartych w Urzędach Stanu Cywilnego
małżeństw wzrosła o 55.
Rekordzistą w ilości zawartych
w 2021 r. małżeństw jest gmina Kęp-

no – 145 par (największy wzrost, o 37
więcej niż w 2020 r.). Wśród gmin
wiejskich góruje gmina Baranów,
gdzie zawarto 65 związków małżeńskich (o 8 więcej niż w 2020 r.). Kolejna jest Łęka Opatowska z 35 ślubami
cywilnymi (największy spadek, o 14
mniej niż w 2020 r.). W gminie Bralin
zawarto 29 związków małżeńskich
(o 1 mniej niż w 2020 r.). Następne
w kolejności są gminy: Perzów – 28
ślubów cywilnych (o 5 więcej niż w
2020 r.) i Trzcinica – 26 ślubów cywilnych (o 8 więcej niż w 2020 r.).
Najmniej par – choć nadal sporo, bo
20 – zawarło związek małżeński w
gminie Rychtal (największy wzrost
wśród gmin wiejskich, o 12 więcej
niż w 2020 r.).
Wzrosła liczba zgonów
w powiecie
Niestety, nasze życie wypełnione
jest nie tylko dobrymi wydarzeniami.
W 2021 r. 665 osób zakończyło swą
ziemską wędrówkę. Niestety, w tej
liczbie nie można znaleźć żadnych
pozytywów – nie dość, że liczba
zgonów w powiecie kępińskim jest
zdecydowanie większa niż liczba narodzin, to jeszcze wzrosła ona o 25 w
porównaniu z 2020 r. Spadek umieralności nastąpił w gminach Bralin,
Perzów i Trzcinica.
W gminie Kępno zmarło 313 osób
(największy wzrost, o 24 więcej niż w
2020 r.). Wśród gmin wiejskich w niechlubnym zestawieniu liczby zgonów
góruje gmina Baranów, gdzie zmarło
90 osób (o 3 więcej niż w 2020 r.). W
gminie Bralin zmarły 64 osoby (o 3
mniej niż w 2020 r.), w Łęce Opatowskiej – 62 osoby (o 4 więcej niż w
2020 r.), w Trzcinicy – 49 osób (o 3
mniej niż w 2020 r.), w Rychtalu – 48
osób (największy wzrost wśród gmin
wiejskich, o 10 więcej niż w 2020 r.),
a w Perzowie – 39 osób (największy
spadek, o 10 mniej niż w 2020 r.). Co
ciekawe, ilość mieszkańców gminy
Bralin praktycznie nie uległa zmianie, bowiem w minionym roku tyle
samo osób przyszło na świat, co
zmarło.
KR

statystyki w powiecie kępińskim za 2021 rok
GMINA

URODZENIA	ZGONY	

ŚLUBY	IMIONA ŻEŃSKIE	IMIONA MĘSKIE	

BARANÓW
86
90
65
Maja, Amelia, 	Stanisław, Leon,
				Nikola
Oliwier
BRALIN

64

64

29

Julia

Igor

KĘPNO

235

313

145

Maria

Antoni, Piotr

ŁĘKA OPATOWSKA
58
62
35
Pola, Hanna,
Filip, Stanisław,
				Milena		Michał
PERZÓW

31

39

28

Laura, Lilianna

Filip, Antoni, Jan

RYCHTAL
26
48
20
Lilianna, Julia
					

Żadne imię
nie powtórzyło się

TRZCINICA

47

49

26

POWIAT

547

665

348		

Iga

Stanisław

Przeprowadzone zostały remonty świetlicy wiejskiej w
Klinach oraz budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu
w Świbie

Kliny i Świba pięknieją
Zakończona została realizacja
dwóch inwestycji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020. Dzięki dotacji z konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” przeprowadzony został remont świetlicy
wiejskiej w Klinach oraz remont budynku Ośrodka Kultury Fizycznej i
Sportu w Świbie.
Inwestycja pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Klinach” to zadanie współfinansowane z udziałem
środków z Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Gmina Kępno na
realizację pozyskała dotację w wysokości 44.000 zł. Roboty budowlane
wykonała firma Bracia Mamczak S.C.
z Kępna. Wartość realizacji zadania
wyniosła 99.919,30 zł brutto. W ramach robót budowlanych wykonano
sufit podwieszany kasetonowy, przeprowadzony został remont instalacji
elektrycznej, w tym montaż nowych
opraw oświetleniowych, a także roboty budowlane związane z malowaniem pomieszczeń. Dodatkowo

wykonana została wentylacja w sali
głównej świetlicy oraz w piwnicy, a
także zamontowany wentylator wyciągu w pomieszczeniu kuchennym.
Z kolei w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku
Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu
w Świbie”, również współfinansowanego z udziałem pozyskanej dotacji
z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 50.000 zł,
wykonano sufit podwieszany kasetonowy wraz z dociepleniem z wełny
mineralnej. W ramach robót budowlanych wykonany został remont instalacji elektrycznej, w tym montaż
nowych opraw oświetleniowych, a
także roboty budowlane związane z
malowaniem pomieszczeń. Dodatkowo wykonana została wentylacja
w sali głównej. W tym przypadku
również roboty budowlane wykonała
firma Bracia Mamczak S.C. z Kępna.
Wartość realizacji zadania wyniosła
133.805,55zł brutto.
Oprac. KR

Wyremontowany budynek Ośrodka
Kultury Fizycznej i Sportu w Świbie

Uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Nauczyciele z awansami

W kępińskim ratuszu odbyła się
uroczystość wręczenia aktów nadania
stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie, a następnie
burmistrz miasta i gminy Kępno
wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela miano-

wanego. Akty mianowania odebrali:
Ilona Dębska (Szkoła Podstawowa w
Hanulinie), Magdalena Drzazga (SP
Hanulin), Magdalena Jentsch (SP
Olszowai) i Agnieszka Kuchta-Budzik (SP Mikorzyn). Gratulujemy i
życzmy dalszych sukcesów!
Oprac. KR

Na terenie powiatu kępińskiego odbyły się działania prewencyjne „NIELAT 2021”

Zatrzymany z amfetaminą

18 grudnia 2021 r., o godzinie
23.45, podczas działań prewencyjnych „NIELAT 2021”, w Słupi pod
Kępnem funkcjonariusze Posterunku
Policji w Bralinie zatrzymali 20-let-

niego mieszkańca gminy Baranów,
który posiadał przy sobie środki psychoaktywne w postaci amfetaminy.
Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Przed sądem odpowie za posiadanie
środków zabronionych. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Nauczyciele odebrali
akty mianowania
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informacje
Seniorzy aktywnie spędzili końcówkę 2021 r.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zorganizowało w 2021 r. mistrzowskie warsztaty tradycyjnych ozdób z papieru i z bibuły

Aktywni seniorzy Mistrzynie tradycyjnych ozdób

Stowarzyszenie Seniorów „Razem” w partnerstwie z Całodziennym
Klubem Seniora w Kępnie, z końcem
roku tj. 29.12.2021r. zakończyli projekt pt. „ Aktywny senior - Mistrzowie życia”. Projekt ten został dofinansowany z Urzędu Miasta i Gminy
Kępno. Zadania kierowane były do
seniorów powyżej 60. roku życia oraz
osób z niepełnosprawnościami. Projekt zawierał pięć zróżnicowanych
zadań, takich jak: zajęcia z instruktorem na basenie w Kępnie, gimnastykę, którą prowadziła Justyna
Kolendowicz-Czakon, gdzie wspól-

nie z seniorami na podsumowanie
warsztatów zatańczyli taniec Jeruzalema. Odbyły się również zajęcia gry
w ping pong oraz Otwarty Turniej
Tenisa Stołowego w Klubie. Zostały
wytypowane kategorie: kobiety, mężczyźni oraz miks, czyli gra podwójna
mieszana. Przeprowadzono również
warsztat zdrowego odżywiania oraz
w ramach relaksu - seans filmowy w
kinie Sokolnia. Program powstał z
myślą, by zachęcać uczestników do
działań wpływających na poprawę
funkcjonowania poznawczego oraz
dbania o kondycję.
Oprac. m

Seniorzy dumnie prezentują
zdobyte certyfikaty

30.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w ramach projektu „Laboratoria
przyszłości”

Szkoła ze wsparciem

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem otrzymała wsparcie finansowe w
ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 30.000 zł.
„Laboratoria przyszłości” to
inicjatywa edukacyjna realizowana
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Celem inicjatywy jest wsparcie szkół

podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości
z tzw. kierunków STEAM (nauka,
technologia, inżynieria, sztuka oraz
matematyka).
Zakupiony w ramach programu
nowoczesny sprzęt pozwoli uczniom
uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
Oprac. KR

Policjant z Kępna najlepszym zawodnikiem Polskiej Reprezentacji Policji w Piłce Nożnej

Warsztaty prowadziła Jolanta
Majorowicz, specjalizująca się w
tej sztuce, wywodzącej się z tradycji
wiejskiej. Mistrzyni przekazywała
swoje umiejętności i doświadczenie,
ucząc tej misternej sztuki kolejne pokolenie pasjonatów kultury ludowej.
Uczestnicy na zakończenie warsztatów ozdobili tradycyjnymi zabawkami drzewka bożonarodzeniowe, które
można podziwiać w CKiS.
Warsztaty odbywały się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu od
maja do grudnia, kilka razy w miesiącu. Ponad 150 godzin zajęć ukończyło sześcioro dorosłych uczestników:
Grażyna Adamkiewicz, Bożena
Wlaźlak, Maria Wolf i Wiesław
Hajdziony z Kalisza, Anna Urbaniak z Sieroszewic oraz Aldona
Wdowiak z Kępna. Warsztaty zakończyły się stworzeniem przez każdego
zestawu ozdób świątecznych, złożonego z minimum 30 sztuk, wg wzorów Mistrzyni, a także na podstawie
nowych pomysłów zainspirowanych
starymi formami. Uczestnicy warsztatów rysowali, wycinali i kleili ozdoby świąteczne z papieru i z bibuły:
gwiazdki, bombki, kwiaty, łańcuchy,
koszyczki czy figurki zwierząt, którymi ozdobili prezentowane w CKiS
dwie duże choinki. - Grupa była bardzo zdolna i zdyscyplinowana, dzięki czemu udało jej się zrobić wiele
trudniejszych ozdób świątecznych.
Wspólna praca uczestników pozwoliła na wykonanie długiego łańcucha złożonego z nawleczonej słomy
i składanych ręcznie, przestrzennych gwiazdek. Mam nadzieję, że
uczestnicy będą przekazywać nowe
umiejętności dalej, tworząc w swoich domach czy szkołach miejsca do
nauki rękodzieła – podkreśliła J. Majorowicz. - Własnoręczne tworzenie
ozdób ma w Polsce długą tradycję.
W XIX wieku i wcześniej na święta
upiększano wnętrza chat wycinankami i gałązkami świerku. Zwyczaj zdo-

bienia świątecznych drzewek, który
przyszedł do nas z terenu Niemiec,
dostosował się do polskich możliwości. Bombki były drogą ozdobą, dlatego mieszkańcy miast i wsi wycinali
i składali zabawki świąteczne z kolorowych papierów, zawieszali orzechy
i jabłka – dodała mistrzyni.
Uczestnicy warsztatów

Wybrane dzieła zostaną przekazane do zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, partnera warsztatów. Wszystkie prace są
prezentowane na wystawie do połowy stycznia 2022 r. Koordynatorką
warsztatów była Honorata Majorowicz-Dahlke. Podsumowanie działań warsztatowych zostanie zapisane
na wydanej ulotce promocyjnej i w
reportażu. Warsztaty z J. Majorowicz
to już czwarta edycja działań CKiS
w kierunku ochrony i popularyzacji
dziedzictwa kulturowego regionu. Do
tej pory odbyły się warsztaty szycia
czepców, haftu nasnuwanego i koronki frywolitki.
Jolanta Majorowicz od kilkudziesięciu lat tworzy tradycyjne ozdoby
świąteczne. Tradycją jej rodzinnego
domu, podtrzymywaną i przekazywaną następnym pokoleniom, jest
wspólne wykonywanie ozdób choinkowych z wykorzystaniem kolorowej

Pożar w budynku jednorodzinnym w miejscowości Granice

Statuetka dla Dawida Ogień w piwnicy

W Warszawie rozegrano turniej
piłkarski #MuremZaPolskimMundurem, w którym zwyciężyła Polska
Reprezentacja Policji. Jednym z czołowych zawodników Polskiej Reprezentacji Policji jest st. sierż. Dawid
Ponitka z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. To właśnie do niego
trafiła statuetka dla najlepszego zawodnika turnieju.
Celem zawodów, rozegranych na
krytym boisku Białołęckiego Ośrod-

Policjant z Kępna (pierwszy po lewej na
dole) został najlepszym zawodnikiem
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ka Sportu, było wsparcie mundurowych, pilnujących bezpieczeństwa na
polskich granicach.
Organizatorami turnieju #MuremZaPolskimMundurem było Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
IPA, Reprezentacja Polski Disco,
Urząd Dzielnicy Białołęka m. st.
Warszawy oraz Biuro Komunikacji
Społecznej Policji Komendy Głównej
Policji.
Oprac. KR

Zniszczeniu uległo wiele
sprzętów. Fot. KP PSP Kępno

9 stycznia br., około godziny
3.20, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku
jednorodzinnym w miejscowości
Granice. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Trzcinica
i OSP Laski. Po dotarciu na miejsce
zdarzenia pierwszych zastępów
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bibuły, krepy i papieru. Wszystko to
jest wykonywane przez panią Jolantę
z niezwykłą precyzją i starannością, z
dużą dbałością o dobór kolorów i detale. Wykonane przez nią papierowe
ozdoby znajdują się m.in. w zbiorach
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach oraz w

zbiorach Dworku Marii Dąbrowskiej
w Russowie. Wielokrotnie prowadziła warsztaty wykonywania papierowych ozdób, głównie dla dzieci i
młodzieży, aby mogły samodzielnie
przystroić swoje własne choinki i w
ten sposób wprowadzić tradycyjne elementy świątecznego wystroju
wnętrz. Pani Jolanta jest uczestniczką
targów sztuki ludowej i przeglądów
twórczości m.in. w Wielkopolsce, w
Lublinie, w Warszawie i w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Ma na swoim
koncie nagrody i wyróżnienia. Jest
członkinią i zasiada we władzach oddziału wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Warsztaty zostały zrealizowane
w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna – Mistrz Tradycji” ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Anna Gałczyńska
stwierdzono, że doszło do pożaru w
piwnicy jednorodzinnego budynku
mieszkalnego. Mieszkańcy opuścili
budynek przed przybyciem służb i
nie wymagali pomocy medycznej.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, następnie odłączono od budynku zasilenie w energię
elektryczną, po czym podano jeden
prąd wody w natarciu na pożar, co
doprowadziło do jego ugaszenia.
Strażacy oddymili budynek za pomocą wentylatora osiowego i przy pomocy miernika wielogazowego oraz
kamery termowizyjnej upewnili się,
że zagrożenia zostały usunięte –
mówi oficer prasowy KP PSP Kępno,
kpt. Paweł Michalski. Oprac. KR

Na szczęście nikt nie odniósł
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

Poezja

informacje

Z poetyckim słowem w Nowy Rok
Wkraczamy w kolejny rok z wiarą w lepsze jutro, z kolejnymi noworocznymi postanowieniami.
Wszystkim czytelnikom Tygodnika Kępińskiego życzymy, by ten
właśnie rozpoczynający się Nowy

Rok przyniósł ze sobą wiele dobra,
możliwości samorozwoju, nowych,
lepszych perspektyw do realizacji zamierzeń i planów. Oby nam wszystkim towarzyszyło dobre zdrowie,
którego tak wielu brakuje w obec-

nych czasach.
Niech darem dla Was będą strofy
wprost z serca. Może ku zadumie…?
Może ku osobistym przemyśleniom…?
Kępińskie Koło Literatów

Danuta Zofia Buks
NOWE JUTRO

Anna Niesobska
KOLĘDA RADOSNA

Rozpoczęcie roku jak nowe rozdanie;
biel karty zapiszą skrywane marzenia.
Hejt zniknie, nastąpi myślenie dojrzałe
i miłość do Polski, bo ciągle jej nie ma.

1. Czekam na ciebie w ten piękny czas
może coś na chwilę zmieni się w nas
odżyje pamięć o tobie wspomnienie
gdy z bliskimi zasiądę do stołu.
Piękny sen na jawie śnię w rodzinnym domu
tak cicho bajecznie wszędzie śnieg
jesteśmy razem dom pełen gości
mama się krząta w sukience z radości
Hej kolęda, kolęda…
Ref.
Miłości życzmy nie od święta
moc podarków niech przyniesie dobry los
i wzruszenie że o tobie ktoś pamięta
choć na talerz nieraz spłynie rzewna łza.
Stół już pachnie białym obrusem
tańczą świeczki w srebrnych lichtarzach
anioł gwiazdkę wiesza nad żłóbkiem
taka chwila raz w roku się zdarza.
Hej kolęda, kolęda…

Polski mundur, flaga będą szanowane;
debata publiczna trzymać będzie poziom;
prawdziwa elita nareszcie powstanie,
a ta samozwańcza milczeć będzie obok.
Putin się zatrzyma, nie wywoła wojny;
zniknie hipokryzja i pogardy przemysł;
wspominać będziemy żołnierzy niezłomnych.
Dziecko od poczęcia człowiekiem nazwiemy.
Opozycja straci całą swą totalność,
a parlament będzie mądrych osób pełen.
Znikną wulgaryzmy i rzucanie farbą,
udziwnione wiece, których jest tak wiele.
Nie będzie pochodów, w których na sztandarach
nienawiść przesłaniem z gwiazdkami ośmioma.
Bóg, honor, Ojczyzna – to będzie nas spajać;
rachunek za zbrodnie wreszcie się dokona.
Bezpowrotnie minie nadzwyczajna kasta;
jednakowo wszyscy traktowani odtąd.
Z prawdą historyczną dzieci będą wzrastać,
dzieląc się z ubogim swoją chleba kromką.
Niedługo już covid minie bezpowrotnie
i znikną maseczki na zawsze nam z twarzy.
Drożyzna się skończy, inflacja się cofnie.
Przestań się śmiać wreszcie… Nie wolno mi marzyć?

Beata Szymoniak
***
Bez lęku
Zrzuciłam płaszcz
Pytań
Zrzuciłam z siebie
Ciężar braku odpowiedzi
Proszę ciebie
Zajmij się tym
Moje ciało jest lżejsze
Choć ma dusza w nim mieszka
Lżejsze o mętlik nierozwiązanych
spraw
Proszę ciebie
Zajmij się tym
Jesteś szczęśliwa – mówią przyjaciele
Lekko stąpam po kamiennej drodze
Bezpieczna pod Twoim spojrzeniem
Proszę ciebie
Zajmij się tym
Zbyt słaba jestem
W moich dłoniach kropla życia dla
ciebie
Przyjmij ją
Tyle ja mogę ci dać
Dla ciebie to wielki skarb
Proszę ciebie
Zajmij się tym

2.Tańczą aniołowie na wysokim niebie
do świata się śmieje Dzieciątko w Betlejem
światło tej miłości oświetla nam drogę
i otwiera serca na bliźniego trwogę.
Kwili w żłóbku wielki cud w maleńkiej osobie
Wiarą i nadzieją daje też znak Tobie
cuda niepojęte dzieją się od wieków
uczą jak pokochać boga w człowieku.
Hej kolęda, kolęda…
3. Pastuszkowie panu na fujarkach grają
Królowie już jadą z wielką paradą
z zachwytu klaszczą święci cudem przejęci
będzie dziś wesoło ludziom i aniołom.
Kolęda na niebie, kolęda na ziemi,
Może to śpiewanie życie nasze zmieni
Kolęda ożyła smutek w sercach stopiła
Hej kolęda, kolęda…

Renata Adamska
QUO VADIS
no i chyba zupełnie zapomniałam
dokąd tak pędzę w pośpiechu
zgasło mi światło na końcu drogi
a może po prostu to nie ta droga…
tyle razy się gubię
w postanowieniach
priorytetach
życiu…
zastanawiam się
czy jeszcze się kiedyś odnajdę
…więc wolę bezpiecznie podążać za Słowem

Ewa Walentyna
Maciejewska
PASTORAŁKĘ CIEPŁĄ
ŚPIEWAM…
Jak mam dostrzec Cię Jezuniu
w szarym rytmie dnia,
jak rozpoznać małe cuda,
które dla mnie masz.
W majestacie Twych narodzin
wielka miłość tkwi,
karmisz ducha, ubogacasz,
siłę dajesz mi.
Śpij Jezuniu, śpij maleńki,
słodka dziecino.
Pastorałkę ciepłą śpiewam,
gdy chłodno, zimno.
Serca dzwonów ogłaszają
nocną nowinę,
świerk kołysze gałązkami,
ptaszyny kwilą.
Ludzie spieszą z życzeniami,
w bieli anieli
sypią białym puchem z nieba,
świat się weseli.
Śpij Jezuniu, śpij maleńki,
słodka dziecino.
Pastorałkę ciepłą śpiewam,
gdy chłodno, zimno.
Skrzy się zima i mróz szczypie,
ty nadzieją darz.
Ogrzej myśli, rozpal dusze,
tym, co dla nas masz.
I niech twoja łza niewinna
sprawi, że czas zły
zniknie, spłynie, w dal odejdzie,
znów będziemy żyć.
Śpij Jezuniu, śpij maleńki,
słodka dziecino.
Pastorałkę ciepłą śpiewam,
gdy chłodno, zimno.
/Na kanale YouTube/

tym razem
wbrew wszystkim
i wbrew wszystkiemu
otworzę oczy inaczej

Nie odmierzamy czasu.
To raczej on chciał nas poróżnić.
Ale nie dajemy się.
U progu wiosny,
pod kwitnącą morelą,
na dwa głosy liczymy fusy
osiadłe na dnie filiżanek.

odsłonią się
nowe przestrzenie
których lenistwo i strach
nie pozwalały mi widzieć

Piotr Wieczorek
NOWA ERA

nie oceniaj wczoraj zbyt pochopnie wiążąc wspomnienia z dramatem
bez cienia nadziei
i nie bój się dziś co zapowiada dobre chwile z nutką
zapachu słońca i kawy

przekroczę
dotychczas stałą linię
horyzontu zdarzeń

wiara nie będzie
tu już potrzebna bo
zobaczę z całą pewnością

nie powtarzaj tego jutra
co niepewnie stęka
pod powiekami domysłów

ziemio kępińska
moja rodzinna ziemio
z urodą roztańczonych wiatrem
falujących zielenią wzgórz
z polami łąk i rzepaków
zapachem słońca malowanych
z obfitością kłosów
napęczniałych chlebem zbóż
historia tej ziemi
często z legend utkana
zaklęta w przydrożnych krzyżach
w zmurszałych kamieniach
w kościółkach drewnianych
to niezwykła świętość
to przeszłość ocalała
przy skrzyżowaniach dróg
pod lasem pełnym cieni
wśród dzikich traw i pół
maleńkie kapliczki
cicho przycupnęły
naszych przodków wielki trud
wyrosły tu w podzięce
za ocalone życie
za powroty synów
z wojennej wyprawy
za każdy nieba cud
gdy będziesz ścieżkami
mnichowickich pół
wędrował czasami
nie zapomnij odwiedzić
zagubiony pod nieba błękitem
zakryty drzew konarami
murowany kościółek
imieniem świętej Jadwigi
powszechnie nazywany
nie zapomnij też przyklęknąć
i Bogu podziękować
za miłość i szczęście
za klejnoty kultury
które jak diamenty rosy
rozsypał na tej ziemi
miniony czas i dobry Bóg

Marek Paprocki
NOWE SPOJRZENIE

Andrzej Mularczyk
WRÓŻBY

Monika Banaś
NIE BÓJ SIĘ ŻYĆ

Jadwiga Miesiąc
KLEJNOTY KULTURY

Przytul nadzieję w dolinie snu
bez względu na wczoraj bądź tu.
Myśli ukołysz w palecie barw,
czas dla siebie znajdź w gąszczu spraw.
Wierzę w to, że radę dasz,
bo przecież własną wolę masz.

Józef Frąckowiak
ZNALEŹĆ
Znaleźć takiego drugiego
który wzbudzi zadziwienie
w dzień i w nocy
po zmierzch
Który pozwoli
Który pozwoli wejść
myślom
Którego słowotoki
rozumiem i akceptuję
Którego kroki
współgrają
na wybranych ścieżkach
stycznej przestrzeni
szarej i rozgwieżdżonej
Znaleźć takiego drugiego
i iść przez życie
Pozwól
by złocić ziarno
spełnieniem
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Sport

Piłka nożna
Piłka nożna >>> Gdyby nie postawa Sokoła Kleczew i Pogoni Nowe Skalmierzyce, które
zakończyły jesienną część rozgrywek w czołówce, to występy trzecioligowców z Wielkopolski w tym sezonie wypadłyby naprawdę blado

Wielkopolskie kluby
na przeciwległych biegunach

nie wykorzystują atutu własnego boiska, bowiem wszystkie zwycięstwa
zostały odniesione na wyjeździe. Jarota ani razu nie zainkasował kompletu punktów przed własną publicznością, a ostatnie zwycięstwo na
Stadionie Miejskim w Jarocinie gospodarze odnieśli jeszcze w czerwcu
ubiegłego roku. Podopieczni Piotra
Garbarka dopiero pod koniec rundy zaczęli regularnie punktować
notując serię czterech spotkań bez
porażki. Trzy z nich zakończyły się
podziałem punktów, ale myśląc o
pozostaniu w gronie trzecioligowców remisami nie da rady zrealizować się tego celu.
Znakomity finisz Sokoła
Sokół Kleczew zakończył rundę
jesienną na bardzo wysokim, drugim miejscu. To najlepszy rezultat
spośród wielkopolskich przedstawicieli w trzeciej lidze. Kibicom
z Kleczewa jesienią towarzyszyły
jednak skrajne emocje. Przez pierwsze jedenaście kolejek podopieczni
Mariusza Bekasa byli bardzo niestabilni. Cierpliwość działaczy skończyła się po porażce Pogonią Nowe
Skalmierzyce 1:2. Za współpracę
podziękowano Mariuszowi Bekasowi, a jego miejsce zajął doskonale znany w naszym województwie
Marcin Woźniak, który w ostatnich
latach pełnił funkcję asystenta Ryszarda Wieczorka w drugoligowym
KKS-ie Kalisz. Sokół pod sterami
nowego trenera spisywał się rewelacyjnie, odnotowując między innymi
serię siedmiu zwycięstw z rzędu.
Piętnaście zdobytych bramek i zaledwie jeden stracony gol na finiszu.
Sześć czystych kont z rzędu zaledwie 18-letniego golkipera, Mateusza Kustosza dopełniły niezwykle
udaną końcówkę rundy. Punktowo
w tabeli kleczewianie zrównali się
z Pogonią Nowe Skalmierzyce, ale
wyprzedzają beniaminka dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Sokół do liderującej Olimpii Grudziądz
traci zaledwie cztery oczka, dlatego
niewykluczone, że wiosną kleczewianie włączą się w walkę o awans
do drugiej ligi.
Jesień pasmem rozczarowań
Przed rokiem Polonia Środa Wielkopolska znajdował się w zupełnie
innym położeniu. Zespół Krzysztofa Kapuścińskiego zajmował drugie
miejsce w tabeli mając zaledwie dwa
oczka straty do prowadzącej Raduni.
Stężyca. Obecnie na półmetku sezo-

nu piłkarze ze Środy Wielkopolskiej
mają piętnaście punktów mniej i
zajmują dopiero ósme miejsce. Wydawało się, że porażka 1:2 z Błękitnymi Stargard była wypadkiem przy
pracy, jednak w kolejnych czterech
meczach poloniści nie zaznali goryczy porażki notując dwa zwycięstwa
i dwa remisy. Najgorsze miało jednak
dopiero nadejść. Po zwycięstwie w
wielkopolskich derbach z Jarotą Jarocin kibice liczyli, że wszystko wraca na właściwe tory. Wtedy właśnie
Polonia zanotowała czarną serię pięciu meczów bez zwycięstwa. Dodatkowo piłkarze ze Środy Wielkopolskiej zwyczajnie się zacięli, kończąc
pięć kolejnych spotkań bez zdobyczy
bramkowej. Kluczowym momentem
sezonu okazał się remis z przedostatnim w stawce GKS-em Przodkowo.
Po tym meczu zakończono współpracę z Krzysztofem Kapuścińskim,
a ostatnie dwa mecze poprowadzili
tymczasowo Paweł Juszczyk wraz z
Marcinem Duchałą. W grudniu zdecydowano, że ten duet poprowadzi
Polonię również w rundzie wiosennej.
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Tabela pierwszej
części sezonu

1. GKS Olimpia Grudziądz
18 41 36:10
W obecnym sezonie na szczeblu trzeciej ligi rywalizują cztery wielkopolskie zespoły. W run2. MKP Kotwica Kołobrzeg
18 40 40:15
3. KS Sokół Kleczew
18 37 31:14
dzie jesiennej radziły sobie one ze zmiennym szczęściem i na koniec pierwszej części sezonu
4.
KS
Pogoń
Nowe
Skalmierzyce
18 37 31:21
uplasowały się w różnych częściach ligowej tabeli. W najgorszej sytuacji przed wznowieniem
5. KS Unia Janikowo
18 32 31:24
rozgrywek w rundzie wiosennej znajduje się Jarota Jarocin. Jedyny przedstawiciel naszej strefy
6. KS Świt Skolwin-Szczecin
18 29 29:20
na poziomie makroregionalnym zakończył zmagania na szesnastym miejscu i wiosną czeka go
7. KP Błękitni Stargard
18 27 22:24
ciężka walka o uniknięcie degradacji.
8. KS Polonia Środa Wlkp.
18 26 23:19
9. MKS Pogoń II Szczecin
18 24 28:26
Poprzedni sezon na trzecioligo- rezultaty osiągała przed własną pu- możliwe właśnie dzięki bramkom
10. SP Zawisza Bydgoszcz
18 23 25:28
wych boiskach nie rozpieszczał kibi- blicznością. W pierwszych sześciu Krzysztofa Bartoszaka. Także w
11. KP Starogard Gdański
18 23 24:28
ców w naszym województwie. Wiel- meczach w roli gospodarza druży- tym sezonie napastnik jest pierwszo12. TKP Elana Toruń
18 21 36:36
kopolska na tym szczeblu miała co na z Nowych Skalmierzyc odniosła planową postacią swojego zespołu.
13. KS Stolem Gniewino
18 19 23:41
prawda aż siedmiu przedstawicieli, ale pięć zwycięstw i zanotowała jeden Jego osiem trafień nie wystarczyło
14. SKS Bałtyk Gdynia
18 18 25:31
z liczącej aż dwadzieścia dwa zespoły remis. Z kolei pierwszym zespołem, jednak na to, by jarocinianie mogli
15. KKPN Bałtyk Koszalin
18 17 22:37
ligi spadło łącznie dziewięć drużyn. któremu udało się wygrać na tere- w nieco spokojniejszych nastrojach
16.
JKS
Jarota
Jarocin
18 16 17:23
W tym gronie niestety znalazły się nie Pogoni była Olimpia Grudziądz. spędzić zimową przerwę w rozgryw17. GKS Przodkowo
18 14 15:30
cztery z siedmiu drużyn z Wielkopol- Spadkowicz z drugiej ligi wygrał w kach. Jarota zakończył pierwszą
18. ZKS Kluczevia Stargard
18 6 8:39
ski, a trzecioligowe szeregi opuściły Nowych Skalmierzycach 2:0. Dobra część sezonu na szesnastym miejNielba Wągrowiec, Unia Swarzędz, postawa i świetne wyniki sprawiały, scu, ale nie ulega wątpliwości, że to
Najskuteczniejsi strzelcy
która dokonała zmiany na stano- że zespół Łukasza Bandosza bardzo wynik poniżej oczekiwań. Jarocinia(drużyny
z Wielkopolski)
wisku trenera kilka tygodni przed długo utrzymywał się na trzecim nie mogli bowiem zakończyć rundę
zakończeniem rozgrywek, Górnik miejscu w tabeli. Niezwykle udaną jesienną nawet na dziesiątym miej8
Krzysztof Bartoszak (Jarota Jarocin)
Konin oraz Mieszko Gniezno, któ- rundę jesienną popsuł nieco rozegra- scu. Podopieczni Piotra Garbarka
7
Hubert Antkowiak (Polonia Środa Wlkp.)
ry okazał się jednym z najsłabszych ny awansem z rundy wiosennej mecz zanotowali jednak serię dziewięciu
5
Krzysztof Biegański (Sokół Kleczew)
trzecioligowców ostatnich lat, bo- z Unią Janikowo, przegrany przez meczów bez zwycięstwa. Wygrali
5
Kacper Majerz (Pogoń Nowe S.)
wiem gracze z Gniezna nie odnieśli Pogoń aż 0:4. Porażka ta kosztowa- zaledwie trzy mecze, w tym dwa z
5
Adam Majewski (Pogoń Nowe S.)
ani jednego zwycięstwa w całym ła drużyną z Nowych Skalmierzyc drużynami ze strefy spadkowej (1:0
4
Adam Borucki (Polonia Środa Wlkp.)
sezonie. Takie rozstrzygnięcia spra- utratę trzeciego miejsce w tabeli na z GKS Przodkowo i 3:0 z Kluczevią
4
Tomasz Kowalczuk (Sokół Kleczew)
wiły, że do rywalizacji w trzeciej rzecz Sokoła Kleczew, jednak nawet Stargard) oraz inauguracyjne 2:0 w
4
Mateusz Molewski (Sokół Kleczew)
lidze w sezonie 2021/2022 przystą- tak wysoka porażka nie ma prawa Bydgoszczy z Zawiszą. Jarocinianie
piły cztery kluby z Wielkopolski – zepsuć wrażenia, które Pogoń pozoPiłka nożna >>> Od piątku wszyscy trenerzy ubiegający się o przyznanie/przedłużenie
Polonia Środa Wielkopolska, Sokół stawiła po sobie w trakcie pierwszej
licencji trenerskiej w trybie nadzwyczajnym mogą wyjątkowo otrzymać licencję trenerską
Kleczew, Jarota Jarocin oraz benia- części sezonu. W Nowych Skalmieminek z Nowych Skalmierzyc.
rzycach chyba nikt nie spodziewał
bez spełnienia wymogu punktowego
Wejście z przytupem
się takich rezultatów w wykonaniu
Zespół prowadzony przez Łuka- beniaminka. Po awansie liczono
sza Bandosza, niesiony na fali eu- bardziej na miejsca w środku tabeli
forii po historycznym awansie, no- i spokojne utrzymanie. Jeśli nie dojtował jesienią rewelacyjne wyniki. dzie do katastrofy, to taki scenariusz
Pogoń od inauguracyjnej wygranej powinien się spełnić, bo spadek ra2:1 nad naszpikowaną znanymi gra- czej na pewno nie zajrzy w oczy
Komisja do spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej podjęła w ubiegły piątek, 7 stycznia
czami Unią Janikowo zanotowała se- piłkarzom z Nowych Skalmierzyc.
uchwałę w sprawie szczególnych warunków przedłużania licencji trenerskich. Na jej mocy trenerzy
rię ośmiu meczów bez porażki. Jed- Kibice i piłkarze bardziej powinni
mogą wyjątkowo otrzymać lub przedłużyć licencję bez spełnienia jednego z kluczowych wymogów.
nak każda, nawet ta najlepsza seria, martwić się o to, by ich drużynie nie
ma kiedyś swój koniec. Fantastyczna przytrafił się syndrom beniaminka w
Z uwagi na sytuację pandemicz- lat. Na mocy uchwały z 7 stycznia, przedłużenie licencji w tym trybie.
seria rozpędzonego beniaminka za- drugim sezonie.
ną, której efektem jest ograniczenie możliwe jest wyjątkowe przedłuWielkopolski Związek Piłki
kończyła się jednak dopiero w połoNerwowa zima w Jarocinie
możliwości odbywania zgroma- żenie licencji bez tak zwanego wy- Nożnej poinformował zarazem, że
wie września, a sposób na rozpędzo32-letni Krzysztof Bartoszak
dzeń, Komisja do spraw Nagłych mogu punktowego do 31 grudnia zgodnie z przepisami, na platformie
nego beniaminka znalazł nie byle od kilku sezonów jest bez wątpienia
Polskiego Związku Piłki Nożnej 2022 roku, po uprzednim uiszcze- PZPN24 uruchomiona jest obecnie
kto, bo Zawisza Bydgoszcz, kolejny podporą Jaroty Jarocin w trzeciej
postanowiła określić specjalne wa- niu opłaty dodatkowej w wysokości opcja przedłużenia licencji tylko w
z trzecioligowych beniaminków. lidze. Jego bramki niejednokrotrunki przedłużenia licencji trener- 300 złotych oraz w przypadku trybu trybie nadzwyczajnym. Należy zwróOgromnym atutem piłkarzy z No- nie ratowały jarociński zespół. Tak
skiej przez osoby, które nie zebrały zwyczajnego 1/3 kwoty określonej cić uwagę, że otwarta procedura trywych Skalmierzyc w czwartej lidze było między innymi w poprzednim
wymaganej ilości punktów (godzin) za przedłużenie licencji we wskaza- bu zwyczajnego dotyczy już licencji
był własny stadion. Tak samo było sezonie, kiedy uratowanie przez jaszkoleniowych, a więc minimum nym trybie bądź w przypadku trybu wygasających z końcem 2022 roku.
jesienią, bowiem Pogoń najlepsze rocinian trzecioligowego bytu było
piętnastu w okresie ostatnich trzech nadzwyczajnych pełnej kwoty za
BAS

Licencje wyjątkowo bez
wymogu punktowego
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Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> To już pewne. Marcel Surowiak przejmuje opiekę nad Polonią 1908
Marcinki Kępno. Włodarze klubu z Alei Marcinkowskiego mają nadzieję, że tchnie w rozczarowującą jesienią drużynę nowego ducha

Były gracz Lignomatu, Odry i Polonii Bytom

nowym trenerem kępnian

Po trwającej ponad dwadzieścia lat karierze zawodniczej doskonale znany w środowisku piłkarskim Marcel Surowiak zamienia piłkarskie korki na dres trenerski. Były gracz między innymi Odry
Opole czy ekstraklasowej Polonii Bytom poprowadzi wiosną Polonię 1908 Marcinki Kępno. Marcel
Surowiak jako piłkarz słynął z zadziorności i walki o każdy centymetr boiska. Teraz sprawdzi się
jako trener drużyny, w której dwadzieścia jeden lat temu zaliczył krótki epizod.
Urodzony w 1982 roku w Kluczborku Marcel Surowiak pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Metalu Kluczbork. Wiosną 2000 roku jako młody i
perspektywiczny zawodnik trafił do
ówczesnego Lignomatu Jankowy. Następnie po fuzji Lignomatu z Polonią
Kępno występował w klubie z Alei Marcinkowskiego w trzeciej lidze. Ze swojego krótkiego pobytu w Kępnie został
zapamiętany głównie dzięki zdobyciu
bramki przeciwko Obrze Kościan.
Następnie uzdolniony pomocnik przeniósł się na dwa i pół sezonu do Hetmana Byczyna. Wtedy jego kariera nabrała wyraźnego tempa. Z Byczyny trafił
do Odry Opole, w której występował
do rundy jesiennej sezonu 2008/2009.
Świetne występy w klubie z Opola zaowocowały transferem do ekstraklasowej Polonii Bytom. Pierwszy i jedyny
mecz na boiskach ekstraklasy Marcel
Surowiak rozegrał 27 lutego 2009. Wy-

biegł on w podstawowym składzie w
zremisowanym 1:1 meczu 18. kolejki z
Wisłą Kraków i na placu gry przebywał
do 74. minuty. Po półrocznym pobycie
w Bytomiu gracz trafił do pierwszoligowego MKS-u Kluczbork. W kolejnych sezonach reprezentował barwy
LZS-u Leśnica, ponownie Odry Opole,
Swornicy Czarnowąsy, LZS-u Proślice,
a od wiosny 2016 roku Agroplonu Głuszyna. Marcel Surowiak jako piłkarz
słynął z zadziorności i walki o każdy centymetr boiska. Teraz sprawdzi
się jako trener Polonii 1908 Marcinki
Kępno, w której dwadzieścia jeden lat
temu zaliczył krótki epizod. – Bardzo
się cieszę, że otrzymałem propozycję
pracy w Kępnie. Dla mnie to początek
nowego rozdziału w zawodzie trenera.
Do tej pory pracowałem w czwartej lidze, w Agroplonie. Mam nadzieję, że
podołam wyzwaniu. Poprzeczka zawieszona jest wysoko, bo wiosną trze-

ba będzie zdobyć sporo punktów, żeby
się utrzymać. Jestem przekonany, że
wspólnie z zarządem i piłkarzami nie
tylko uchronimy się przed spadkiem,
ale będzie to także początek dobrego
projektu na przyszłość – powiedział na
antenie Radia SUD Marcel Surowiak,
nowy trener piłkarzy z Alei Marcinkowskiego. Marcel Surowiak będzie
trzecim trenerem, który w tym sezonie
poprowadzi biało-niebieskich. W połowie rundy jesiennej z trenerską ławką
kępnian rozstał się Tomasz Jaworski.
Następnie prowadzenie zespołu powierzono Adrianowi Kurzawie, dotychczasowemu asystentowi Tomasza Jaworskiego. Niewykluczone, że Adrian
Kurzawa wróci na swoje poprzednie
stanowisko, by pomagać w obowiązkach nowemu opiekunowi drużyny.
Piłkarze z Kępna przygotowania do
rundy wiosennej rozpoczną w najbliższy wtorek, 18 stycznia.
BAS

Fortuna Puchar Polski >>> W pierwszej fazie wojewódzkiego etapu walki o Fortuna Puchar Polski będziemy mogli zobaczyć zaledwie jednego przedstawiciela naszego regionu.
W grudniu Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozlosował pary 1/16 finału. Teraz prowadzący rozgrywki Wielkopolski ZPN przedstawił terminy rozgrywania poszczególnych etapów
pucharowych rozgrywek

30 marca ruszy walka
o Puchar Polski w Wielkopolsce

Na początku grudnia ubiegłego roku w siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano
pary 1/16 finału wojewódzkiego etapu rozgrywek Fortuna Pucharu Polski. Teraz działacze Wielkopolskiego ZPN przedstawili ramowy harmonogram poszczególnych szczebli pucharowych rozgrywek.
Zespoły walkę o trofeum w naszym województwie rozpoczną w środę, 30 marca. Finał rozgrywek zaplanowano na 7 czerwca. W trzynastu meczach pierwszej fazy rozgrywek udział weźmie dwadzieścia
dziewięć zespołów. Trzy z nich już znalazły się w kolejnej rundzie, a to wszystko przez wolny los. W
losowaniu szczęście dopisało Polonii Środa Wielkopolska, Victorii Skarszew oraz Czarnym Ostrowite.
Przypomnijmy, że w sezonie
2019/2020 rozgrywki na szczeblu wojewódzkim i okręgowym przeszły
ogromne zmiany. Rozgrywki zostały
zdynamizowane, a rywalizacja na szczeblu strefowym (okręgowym) toczy się z
udziałem zespołów występujących co
najwyżej w piątej lidze. Najistotniejszą
zmianą była jednak modyfikacja podziału rozgrywek na etapy. W pierwszym rywalizacja toczyła się pomiędzy
zespołami z piątej ligi i klas niższych w
podziale na strefy odpowiadające funkcjonującym do niedawna okręgom. Zgłoszone drużyny niezrzeszone oraz grające
w Klasach A i B rozpoczęły zmagania
od rundy wstępnej. W pierwszej rundzie
(1/32 finału strefowego) do gry włączyły
się z kolei zespoły z klas okręgowych, a
w strefie poznańskiej - również drużyny
z piątej ligi. Finały rozgrywek strefowych we wszystkich częściach regionu
odbyły się 11 listopada ubiegłego roku.
Ich zwycięzcy otrzymali trofea i wywalczyli prawo gry wiosną na szczeblu
wojewódzkim. W sumie, w Święto Niepodległości w naszym województwie
rozegrano pięć finałów strefowego etapu
Fortuna Pucharu Polski. Rywalizacja odbyła się w strefie poznańskiej, kaliskiej,
konińskiej, leszczyńskiej oraz pilskiej.

Do triumfatorów strefowego etapu rozgrywek (Victoria Skarszew, Przemysław
Poznań, Czarni Ostrowite, Orkan Chorzemin i Polonia Chodzież) dołączą teraz
cztery zespoły z trzeciej ligi (Sokół Kleczew, Polonia Środa Wielkopolska, Jarota Jarocin i Pogoń Nowe Skalmierzyce)
i dwudziestu czwartoligowców. Uczestników pierwszego etapu wojewódzkiego rozlosowano w minionym tygodniu
w siedzibie Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej. Piłkarskie święto czeka
kibiców w Chodzieży. Tamtejsza Polonia
kontynuuje swoją pucharową przygodę,
a na początku wiosny na drodze triumfatora rozgrywek pucharowych w strefie pilskiej stanie trzecioligowa Pogoń
Nowe Skalmierzyce. Polonia-Marcinki
Kępno trafiła z kolei na Tarnovię Tarnowo Podgórne. W przypadku awansu, w
kolejnej rundzie kępnianie zmierzą się
ze zwycięzcą pary SKP Słupca – Wilki Wilczyn. W losowanie pierwszego
etapu wojewódzkich zmagań szczęście uśmiechnęło się do Polonii Środa
Wielkopolska, Victorii Skarszew oraz
Czarnych Ostrowite. Zespoły te otrzymały wolny los i bez konieczności gry
zameldowały się w 1/8 finału szczebla
wojewódzkiego. Polonia 1908 Marcinki
Kępno, podobnie jak pozostałe zespoły,

rywalizację o trofeum rozpocznie w środę, 30 marca. W przypadku awansu kępnianie mecz kolejnej rundy rozegrają w
środę, 13 kwietnia. Ćwierćfinały i finały
zgodnie z obowiązującym harmonogramem zaplanowano kolejno na 11 i 25
maja. Triumfatora rozgrywek poznamy
natomiast w środę, 7 czerwca.
BAS

1/16 Finału
Wielkopolskiego
Fortuna Pucharu Polski
Środa, 30 marca 2022 roku

Przemysław Poznań ...............– Kotwica Kórnik
SKP Słupca ............................... – Wilki Wilczyn
Tarnovia Tarnowo Podgórne ...– Polonia-Marcinki Kępno
Nielba Wągrowiec . ................... – Górnik Konin
Orkan Chorzemin ...................... – KKS II Kalisz
Victoria Września . ........... – Victoria Ostrzeszów
Mieszko Gniezno .....................– Jarota Jarocin
Unia Swarzędz .......................– Iskra Szydłowo
Olimpia Koło ................. – Centra Ostrów Wlkp.
LKS Gołuchów . ......................... – Obra Kościan
Huragan Pobiedziska ..............– Sokół Kleczew
Warta Międzychód . ................. – Korona Piaski
Polonia Chodzież ...– Pogoń Nowe Sklamierzyce
Polonia Środa Wlkp. ....................... – wolny los
Victoria Skarszew ........................... – wolny los
Czarni Ostrowite ............................. – wolny los

Co słychać u rywali
Polonii Kępno 1908
marcinków kępno?
Za dwa miesiące czwartoligowcy rozpoczną drugą część sezonu
2021/2022. Wiosna na zapleczu trzeciej ligi zapowiada się
pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o awans, jak i utrzymanie.
Postanowiliśmy więc sprawdzić, co obecnie dzieje się w obozach
rywali kępnian.

MKS Victoria Września
W miniony poniedziałek, 10 stycznia
przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła
Victoria Września. W pierwszych tegorocznych
zajęciach dziesiątego zespołu czwartoligowych
rozgrywek pojawiło się dwudziestu czterech
zawodników. Wiosną w zespole z Wrześni
zabraknie między innymi Piotra Gułajskiego, który odszedł do
Akademii Piłkarskiej Reissa Poznań, Oliviera Strosina (koniec
wypożyczenia z Huraganu Pobiedziska) oraz Bartosza Świątka i
Filipa Wędzikowskiego, którym zakończyły się wypożyczenia z
Warty Poznań. Póki co w ich miejsce zdołano pozyskać jednego
gracza. Na przenosiny z SKP Słupca do Wrześni zdecydował się
skrzydłowy, Jakub Kwaśny, który w przeszłości był już związany
z Victorią. Władze klubu pracują nad kolejnymi transferami, które
mają pomóc drużynie w walce o miejsca w górnej części tabeli.
Pod znakiem zapytania stoją natomiast dalsze losy Mikołaja
Jankowskiego. Najskuteczniejszy gracz Victorii i jeden z
czołowych strzelców czwartej ligi przebywa obecnie na testach w
Jarocie Jarocin.

MKS Mieszko Gniezno
Także w ostatni poniedziałek, po
ośmiotygodniowym okresie roztrenowania,
pierwszy raz spotkali się na wspólnym treningu
spotkali się gracze Mieszka Gniezno. W
pierwszych zajęciach treningowych wzięło
udział dwudziestu zawodników. Zabrakło kilku
graczy z podstawowego składu, ale ich absencje spowodowane
były chorobami i obowiązkami służbowymi. Wiadomo, że władze
klubu nie zdecydują się zimą na sprowadzanie do klubu nowych
piłkarzy. – Czekamy na powrót zawodników kontuzjowanych.
Uważam, że zespół w tym składzie może nadal walczyć
o najwyższe cele – stwierdził Przemysław Urbaniak, trener
Mieszka. Podczas zimowych przygotowań wicelider czwartej
ligi rozegra siedem meczów kontrolnych. Rywalami drużyny z
Gniezna będą zespoły reprezentujące drugą, czwartą i piątą ligę.
Jednym z rywali Mieszka będzie też przedstawiciel kujawskopomorskiej klasy A. Pierwszy mecz kontrolny gnieźnianie
rozegrają 22 stycznia z drugoligowym KKS-em Kalisz. Tydzień
później (29 stycznia) Mieszko zagra z Lipnem Stęszew,
reprezentantem piątej ligi. Później wicelidera czwartej ligi czekają
sprawdziany z BKS-em Bydgoszcz (5 lutego), Notecią Gębica
(9 lutego), zespołem Lecha Poznań występującym w Centralnej
Lidze Juniorów (12 lutego) i Kujawianką Izbica Kujawska (19
lutego). W próbie generalnej przed startem rundy wiosennej
Mieszko zmierzy się z piątoligową Notecią Czarnków.

KP Victoria Ostrzeszów
Końcówka ubiegłego roku była niezwykle
pracowita dla działaczy czwartoligowca z
Ostrzeszowa. Po informacji, że trenerem
Victorii przestał być Łukasz Tomczyk przyszła
kolejna, tym razem o jego następcy. A został
nim Tomasz Jaworski, który jeszcze nie tak dawno związany był
z Polonią 1908 Marcinki Kępno. Co ciekawe, to właśnie Victoria
Ostrzeszów będzie pierwszym rywalem kępnian w rozgrywkach
ligowych. Nowy trener Victorii, którą wiosną czeka walka o
uniknięcie degradacji, przedstawił już listę sparingpartnerów,
z którymi ostrzeszowianie będą sprawdzać formę podczas
zimowych przygotowań. Pierwszy sprawdzian już 22 stycznia,
a Victoria zagra z Prosną Wieruszów. Tydzień później
ostrzeszowian czeka starcie z Zawiszą Łęka Opatowska. W lutym
podopieczni Tomasza Jaworskiego rozegrają jeszcze cztery
mecze kontrolne. 5 lutego ostrzeszowian czeka najpoważniejszy
zimowy sprawdzian. Rywalem Victorii będzie trzecioligowy
Jarota Jarocin. W kolejnych meczach Victoria sprawdzi się w
konfrontacjach z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski (12 lutego),
WKS-em Wieluń (19 lutego) i Startem Namysłów (26 lutego).
Starcie z przedstawicielem Opolskiej Klasy Okręgowej będzie
jednocześnie próbą generalną przed startującą już 5 marca rundą
rewanżową w czwartej lidze.
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G£OS TRZCINICY
styczeń 2022, nr 2 (1219)

ECHO RYCHTALA
styczeń 2022, nr 2 (995)
Ks. Mariusz Białobłocki wydał kolejne kubki dla miłośników Rychtala

Podsumowanie czytelnictwa w 2021 r.!

Kwitnie
czytelnictwo
w
Trzcinicy
Kubki prosto z Rychtala

Autorką grafiki zamieszczonej
na kubku jest Cecylia Szymala

Dzięki staraniom proboszcza
parafii pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela w Rychtalu – ks. Mariusza Białobłockiego – powstały kolejne wydawnictwa prosto z Rychtala,
promujące tę niewielką miejscowość.
Tym razem stworzono kubki z grafiką Rychtala. Cieszyły się one tak dużym powodzeniem, że rozeszły się
w kilka godzin, a proboszcz musiał
zamówić kolejną partię, która ma pojawić się w połowie stycznia.
Autorką grafiki zamieszczonej na
kubku jest Cecylia Szymala. - Grafika
przedstawia najważniejsze budynki w
Rychtalu oraz słynne sosny rychtalskie w tle. Samą grafikę można pobrać

ze strony parafii z zakładki „Rychtal
w malarstwie i grafice”. Może uda
się na koniec roku wydać kubek z budynkami, których już nie ma, jak kościół ewangelicki, szkoła ewangelicka
przed przebudową czy browar – podkreśla ks. M. Białobłocki. Co więcej,
dochód ze sprzedanych kubków przeznaczony został na leczenie chorego
Mateusza Słowikowskiego.
Jak widać, proboszcz mnóstwo
serca i pasji wkłada nie tylko w krzewienie wiary wśród parafian, ale także w to, aby Rychtal był znany każdemu, a miłośnicy miejscowości mogli
cieszyć się z wyjątkowych pamiątek z
tego miejsca.
KR

Pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku hotelowego w miejscowości Baranów

Paliła się sadza w hotelu

19 grudnia 2021 r., o godzinie
7.23, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym budynku hotelowego w miejscowości Baranów.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Baranów, OSP Słupia
pod Kępnem i OSP Mroczeń.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono pożar sadzy w przewodzie kominowym. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu

miejsca zdarzenia, następnie ewakuowano trzy osoby przebywające
w hotelu (bez obrażeń, nie zgłaszające żadnych dolegliwości), podano
dwa prądy wody w obronie na dach
obiektu, wygaszono palenisko pieca
i zasypano palący się komin piaskiem. Dach i poddasze sprawdzono
przy pomocy kamery termowizyjnej,
nie stwierdzając zagrożenia. Strażacy pracowali w sprzęcie ochrony
dróg oddechowych – relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Koniec każdego roku kalendarzowego to zawsze czas podsumowań.
W minionym 2021 r., pomimo panującej pandemii, nie odczuliśmy spadku czytelnictwa, a wręcz przeciwnie.
- Dzięki systematycznemu wzbogacaniu księgozbioru o nowe i ciekawe
pozycje książkowe oraz prowadzeniu
aktywnej promocji biblioteki wzrosło czytelnictwo w naszej gminie.
Liczba czytelników chętnie odwiedzających nasze placówki, jak i liczba wypożyczeń książek zwiększyła
się w stosunku do roku poprzedniego. Bardzo nas to cieszy – podkreśla
Renata Gość dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy
W 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy i Filii
Bibliotecznej w Laskach najaktywniejszymi czytelnikami były dzieci
oraz młodzież do 12 lat. Rekordziści
przeczytali w 2021 r. ponad 150 książek. Na drugim miejscu w rankingu
najczęściej wypożyczających czytelników znalazły się osoby pomiędzy
20. a 44. rokiem życia.
Czytelnicy najchętniej sięgali po
książki polskich autorów. Największą
popularnością cieszyła się twórczość
Gabrieli Gargaś, Agaty Przybyłek,
Remigiusza Mroza, Izabelli Frą-

czyk, Magdaleny Witkiewicz, Karoliny Wilczyńskiej, Krystyny Mirek, Ilony Gołębiewskiej, Wioletty
Sawickiej i Klaudii Bianek.

ra obozowa oraz publikacje o tematyce arabskiej.
W dziale dziecięcym największym powodzeniem cieszyły się

Najmłodsi czytelnicy
w bibliotece

Wśród autorów zagranicznych
najbardziej popularni byli: Kristin
Hannah, Danielle Steel, Lucinda
Riley i Charlotte Link.
Czytelnicy naszej biblioteki chętnie wypożyczali również literaturą
faktu i książki historyczne. Tryumfowała tutaj przede wszystkim literatu-

książki z cyklu: „Już czytam” i
„Pierwsze czytanki” pomagające w
nauce czytania, „Franklin”, „Świnka Peppa”, „Martynka”, „Barbie”,
„Mały chłopiec”, „Psi Patrol”, „Samochodzik Franek”, „Tupcio Chrupcio” oraz seria pn. Bajki 5 minut
przed snem.
Oprac. m

kurier baranowa
styczeń 2022, nr 2 (1229)
Zadymienie w budynku przy ul. Kościelnej w Baranowie

Zadymienie na plebanii

3 stycznia br., tuż po godzinie
12.30, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpły-

nęło zgłoszenie o pożarze plebanii
przy ul. Kościelnej w Baranowie. Na
miejsce zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w

Strażacy ewakuowali z budynku trzy
osoby. Fot. OSP Słupia pod Kępnem
Stwierdzono nieszczelność przewodu
kominowego. Fot. OSP Baranów

Kępnie, OSP Baranów i OSP Słupia
pod Kępnem.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że w pomieszczeniu kotłowni występuje lekkie zadymienie,
innych oznak pożaru nie stwierdzono. Na miejscu obecny był zarządca
obiektu, który nie wymagał pomocy
medycznej. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie wygaszono palenisko w piecu centralnego
ogrzewania. Po sprawieniu drabiny
mechanicznej i przeprowadzeniu
dokładnego rozpoznania, stwierdzono nieszczelność przewodu kominowego. Użytkownikowi wydano
zalecenie niekorzystania z przewodu
kominowego do czasu jego naprawy
i sprawdzenia przez uprawnionego
kominiarza – relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Uwaga!

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny jubileusz wspólnego pożycia
małżeńskiego bądź też huczne urodziny, a chcielibyście upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika - zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami. Z radością przygotujemy
reportaż z tego szczególnego wydarzenia, który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.

Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatowie realizują
dwa projekty z rówieśnikami zagranicy

wieści znad pomianki
styczeń 2022, nr 2 (1042)
28 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej podpisana została umowa na
„Budowę instalacji fotowoltaicznej dla SUW w Łęce Opatowskiej, Urzędu Gminy w Łęce
Opatowskiej oraz Przedszkola i Żłobka w Łęce Opatowskiej”

Budowa instalacji fotowoltaicznej

Stacja Uzdatniania Wody oraz
budynek Przedszkola i Żłobka w
Łęce Opatowskiej otrzymają instalacje o mocy 49,9 kWp na każdy obiekt.
Natomiast budynek urzędu gminy zasilany będzie instalacją o mocy 29,9
kWp. Wszystkie te instalacje wykona
spółka WASTA s.c. Beata Wardęga,
Piotr Wardęga za kwotę 674 704 zł
brutto w terminie do końca lutego
2022r. - Gmina Łęka Opatowska,
zgodnie z ogólnoeuropejskimi standardami stawia na odnawialne źródła energii, budowa tej instalacji to
jeden z pierwszych kroków w kierunku pozyskiwania eko – energii.
Przypomnę, że w środę 05.01.2022r.
podpisaliśmy umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Opatowie. Obiekt ten ma

bardzo duże zapotrzebowanie na
energię elektryczną a po jego rozbudowie te zapotrzebowanie na pewno
wzrośnie, dlatego chcemy aby był on,
również zasilany z instalacji fotowoltaicznej. W przyszłości chcemy także
pozyskać środki zewnętrzne, które

pomogą nam wyposażyć kolejne
obiekty w takie instalacje. Mam na
myśli pozostałe trzy stacje uzdatniania wody, jak również budynki szkolne i budynki użyteczności publicznej
– informuje wójt Adam Kopis.
Oprac. m
Będą nowe panele
fotowoltaiczne

Razem z zagranicą
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie
realizuje dwa projekty e-twinning pt
„Gemification in Education” oraz
„Healthy Iife”. W ramach projektów
uczniowie łączą się online z przyjaciółmi z Włoch, Bułgarii oraz Turcji.
Rozmawiają o swoich szkołach, krajach, wspólnie grają w gry oraz wymieniają się zasadami zdrowego ży-

wienia i przepisami. Komunikują się
również poprzez komunikator WhatsApp. Uczniowie stworzyli w szkołach również Zielone Kąciki „Green
Corners”, w których uprawiają przysłane przez swoich kolegów nasiona
kwiatów oraz ziół. Obecnie uczniowie są w trakcie tworzenia wspólnej
choreografii tanecznej.
Oprac. m

Powstanie Rodzinny Dom Pomocy Społecznej dla byłych wychowanków z pieczy zastępczej

Nowy DPS w Łęce

29 grudnia ur. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska odbyła się konferencja z
udziałem prezesa Fundacji Happy
Kids Aleksandrem Kartasińskim
oraz wójtem gminy Łęka Opatowska Adamem Kopisem w sprawie
powstania pierwszego w Polsce Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej
dla byłych wychowanków z pieczy
zastępczej na terenie gminy Łęka

Opatowska.
- Fundacja Happy Kids, której
jestem prezesem, na co dzień prowadzi rodzinne domy dziecka, tzw.
placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego. Zajmuję się tym
od 20 lat, choć właściwie z dziećmi
z pieczy zastępczej związany jest już
od ponad 30. Staram się im pomagać i je wspierać. Przez te wszystkie lata, obserwując dzieci, które

się usamodzielniają, dostrzegam
problem, który jest bardzo marginalizowany albo wręcz niezauważany. W procesach usamodzielnień
chodzi o przygotowanie dzieci do
wejścia w dorosłość, do pełnienia
w życiu funkcji społecznych, do
zakładania swoich rodzin, czyli
po prostu do samodzielnego życia.
Problem dotyczy jednak dzieci,
które przebywają w pieczy zastępczej – a ich jest bardzo dużo – które
niestety nigdy nie będą samodzielne. Ich przyszłość to na tę chwilę
tylko i wyłącznie całodobowa opieka w formie domów pomocy społecznej – stwierdza A. Kartasiński.
W pierwszym etapie zostanie przygotowany projekt adaptacji budynku, wykonanie prac niezbędnych do
rozpoczęcia budowy: ok. 200 000 zł.
Remont i adaptacja budynku: około
800 000 zł. Wyposażenie wyremontowanego budynku i uruchomienie
działalności: około 200 000 zł.
Oprac. m

Uczniowie ćwiczą
się w angielskim

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Opatowie

Będzie oczyszczalnia

5 stycznia 2022 r. w Urzędzie
Gminy została podpisana umowa
na opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla rozbudowy
oczyszczalni ścieków komunalnych
w Opatowie. Opracowanie tego programu jest niezbędne do ogłoszenia
przetargu na rozbudowę oczyszczal-

oczyszczalni z 400m3/d do 800m3/d,
poprzez dobudowę drugiego ciągu
technologicznego, montaż instalacji
fotowoltaicznej zasilającej urządzenia na obiekcie, dobudowa budynku
garażowo-magazynowego, wymiana
ogrodzenia oraz zakup samochodu
specjalistycznego. Ogłoszenie prze-

Utwardzenie nawierzchni manewrowej autobusu szkolnego w Siemianicach

Nowa droga w Siemianicach

28 grudnia 2021 r. zakończyły
się prace związane z wykonaniem
Utwardzenia nawierzchni manewrowej autobusu szkolnego w Siemianicach. Zadanie wykonała firma
„Eko-Inżynieria” Sp. z o.o. z Ostrowa
Wlkp. za kwotę 54 481,94 zł brutto.
- Jestem niezmiernie zadowolony, że udało się zakończyć kolejną
inwestycję w tym roku budżetowym.
Ten plac manewrowy z całą pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi krajowej nr 11, ale
przede wszystkim bezpieczeństwo
dzieci codziennie dojeżdżających na
zajęcia do szkoły w Siemianicach.
Dzięki doskonale układającej się
współpracy Gminy Łęka Opatowska
oraz GDDKiA kilkaset metrów dalej
jest realizowana kolejna inwestycja

poprawiającą bezpieczeństwo. Na
bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 11 i ulic Kościelnej oraz Szembeków GDDKiA
buduje sygnalizację świetlną, która

wg zapewnień Przedstawicieli GDDKiA zostanie uruchomiona do końca
stycznia przyszłego roku – stwierdził
wójt gminy Łęka Opatowska Adam
Kopis.
Oprac. m

Wyremontowana
droga w Siemianicach

Podpisanie umowy na
budowę oczyszczalni

ni ścieków w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”. Opracowanie programu
wykona spółka „Sumax” z Krakowa.
- W programie Funkcjonalno-Użytkowym, określimy zakres robót
oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
Głównym założeniem opracowania
będzie zwiększenie przepustowości

targu na realizację tej inwestycji
planujemy na przełom I i II kwartału
2022 r. Szacunkowy koszt realizacji
inwestycji opiewa na 11 800 000 zł
z czego 95%, tj. 11 210 000 zł stanowi dofinansowanie z pierwszej edycji
Programu Inwestycji Strategicznych
- Rządowego Funduszu „Polski
Ład” - stwierdził wójt gminy Adam
Kopis.
Oprac. m
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REGION
7 stycznia 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Perzowie miało miejsce góralskie kolędowanie

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2022, nr 2 (999)

Kolędowanie
„Na góralską nutę” Budżet na 2022 rok przyjęty

28 grudnia 2021 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której Rada Gminy uchwaliła budżet na 2022 rok

Koncert kolęd przyciągnął wielu
miłośników muzyki góralskiej

Projekt kolędy i pastorałki „Na
góralską nutę” powstał z inicjatywy
dwóch członków zespołu „Future
Folk”: wokalisty – Stanisława Karpiela Bułecki oraz skrzypka – Szymona Chyc Magdzina. Wraz z nimi
na scenie można było zobaczyć i posłuchać muzyków podhalańskich, gra-

jących na tradycyjnych instrumentach
z regionu Podhala. Zespół wykonał
piękne i znane wszystkim polskie kolędy oraz mniej znane pastorałki, pochodzące z górskich regionów. Muzycy swoją energią i humorem poderwali
perzowską publiczność do wspólnego
kolędowania.
Oprac. m

Od 1 stycznia br. Urząd Gminy Bralin realizuje projekt „Mobilny urzędnik”, który polega na obsłudze klientów poza
siedzibą urzędu

Mobilny Urzędnik w Bralinie

Z usługi Mobilnego Urzędnika
mogą korzystać mieszkańcy gminy
Bralin, będący osobami o szczególnych potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne, osłabione chorobami,
osoby starsze (powyżej 65. roku życia), zależne (powyżej 15. roku życia), które z powodu deficytów zdrowotnych, z czasowym lub trwałym
ograniczeniem możliwości poruszania się, nie mogą dotrzeć do urzędu w
celu załatwienia ważnej sprawy.
Osoby zainteresowane usługą
Mobilnego Urzędnika mogą liczyć na
załatwienie większości spraw realizowanych przez Urząd Gminy bez konieczności wychodzenia z domu.
Jak zgłosić chęć korzystania z
usługi Mobilnego Urzędnika? Zgłoszenia można dokonać: telefonicznie

– pod numerem telefonu 62 78 11 201
w godzinach 7.30 – 15.30; wysyłając
zgłoszenie na adres e-mail: mobilny.
urzednik@bralin.pl lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Regulamin
projektu „Mobilny urzędnik” dostępny na stronie internetowej Gminy
Bralin.
Projekt „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych
dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
Oprac. KR

Dotacja na żłobek

w wieku do lat 3 w Samorządowym
Żłobku „Wiosenka” w Bralinie. Na
podstawie zawartej w 19 lipca 2021 r.
umowy z wojewodą wielkopolskim,
wartość uzyskanego dofinansowania
wyniosła 46.080,00 zł.
Gminie przyznano dodatkowe
środki z rezerwy celowej w formie dotacji celowej z budżetu
państwa w wysokości
51.840,00 zł. Przeznaczono je na realizację zadań własnych
Gminy na dofinansowanie bieżącego
f u n kcjonowania
miejsc opieki nad
Zadanie dotyczy Samorządowego dziećmi w wieku do
Żłobka „Wiosenka” w Bralinie
lat 3.
Oprac. KR

Gmina Bralin w 2021 r. zrealizowała resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH+” – moduł 2. Zadanie realizowane przez beneficjenta
dotacji polegało na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi
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Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został pozytywnie
oceniony przez wszystkie komisje
stałe Rady Gminy Perzów. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział
13 radnych – wszyscy głosowali za
przyjęciem. Łączne dochody Gminy na 2022 r. założono na poziomie
22.792.432,00 zł, a wydatki w wysokości 31.289.477,82 zł. Planowany deficyt
budżetu wynosi 8.497.045,82 zł i zostanie pokryty planowaną do zacią-

to m.in.: dokończenie kanalizacji w
miejscowości Trębaczów i Słupia
pod Bralinem oraz dokończenie budowy przedszkola w miejscowości
Trębaczów. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miechów,
budowa odcinka drogi ze ścieżką
rowerową i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Słupia pod Bralinem
(obie inwestycje będą dofinansowane
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych).

W czasie obrad

gnięcia długoterminową pożyczką,
przychodami jednostek samorządu
terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu oraz z nadwyżki.
Najważniejsze inwestycje na 2022 r.

Na fundusz sołecki, będący do
dyspozycji poszczególnych sołectw,
przypada kwota 373.553,99 zł.
W trakcie sesji uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Perzów na lata 2022-2039, Gminny

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej, Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Podjęto również
uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków; ustalono wysokość
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP. Podjęto uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania pomocy finansowej dla starostwa
na pomoc w budowie i modernizacji
oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego
w Grębaninie.
Dokonano uporządkowania finansów gminy w kontekście mijającego roku, podejmując ostatnią uchwałę
zmieniająca budżet na 2021 r. W jej
wyniku dochody gminy w 2021 r. zamknęły się kwotą 30.940.085,91 zł,
zaś ostateczne wydatki ustalono na
kwotę 35.459.126,11 zł.
Radni przyjęli również zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Perzów na lata 2021-2039,
będące odzwierciedleniem zmian w
uchwale budżetowej.
Oprac. m

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2022, nr 2 (1326)

Powstała ścieżka pieszo-rowerowa
Zakończono prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej w Chojęcinie
W Chojęcinie zostały zakończone prace związane z budową ścieżki
pieszo-rowerowej. Zadanie to zostało
dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kwotą
917.350,02 zł. Ścieżka z betonowej
kostki brukowej ma długość około
800 m i szerokość 3 m. Zamontowana została wiata rowerowa i nowe
wyniesione przejście dla pieszych.
Rozbudowano istniejące oświetlenie.
Realizacja projektu umożliwi bez-

pieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co pozytywnie wpłynie na stan

powietrza i poprawę jakości życia
mieszkańców gminy Bralin.
Oprac. KR

Ścieżka ma długość około
800 m i szerokość 3 m

Szkoły podstawowe z terenu gminy Bralin otrzymały wsparcie finansowe z programu „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów

Laboratoria przyszłości
w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej

„Laboratoria przyszłości” to
inicjatywa edukacyjna realizowana
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „Laboratoria przyszłości” to
wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STE-
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AM (nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka).
W ramach inicjatywy szkoły
mogą zakupić odpowiedni dla siebie
sprzęt – od narzędzi do prac ręcznych, przez drukarki 3D i roboty edukacyjne, po sprzęt do realizacji nagrań audio-video. Nowoczesny sprzęt
uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli

uczniom rozwijać swoje umiejętności
oraz zainteresowania.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie w ramach programu otrzymała wsparcie w wysokości 140.400,00 zł, natomiast Szkoła
Podstawowa w Nowej Wsi Książęcej
– 30.000,00 zł.
Oprac. KR

Reklamy

ogłoszenia
Kępno, 3 stycznia 2022 r.

ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami),
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XX/133/2020 z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno, zmienioną
Uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 sierpnia 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 stycznia 2022 r.
do 18 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kępno, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno, w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej
http://bip.kepno.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r., o godz. 11.00, w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie zmiany studium lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy
Kępno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, lub kepno@um.kepno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2022 r.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), Burmistrz Miasta i Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kępno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, tel.: 625 909 404,
fax.: 625 909 402, e-mail: kepno@um.kepno.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: zofia.siubiak@um.kepno.pl. Celem przetwarzania danych jaki
realizuje Administrator jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa
dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres obowiązywania zmiany studium. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych i prawo do żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą
Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

Gabinet chirurgiczny

GMINA
BRALIN

Wójt Gminy Bralin
ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych położonych
w miejscowości Nowa Wieś Książęca, gmina Bralin
I. ZAKRES PRZETARGU:
Nieruchomość I

Nieruchomość II

Nr ewid.

299/3

299/4

Pow. (ha)

0,1099

0,1099

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

Położenie

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Cena wywoławcza netto

45.000,00 zł

45.000,00 zł

Wysokość wadium

4.500,00 zł

4.500,00 zł

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Nowa
Wieś Książęca. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta z dojazdem od
drogi wewnętrznej gminnej (utwardzonej kruszywem betonowym)
z istniejącej drogi asfaltowej.

Przeznaczenie

Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego z oznaczeniem 1UMN – teren zabudowy usługowomieszkaniowej.

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
1. Przetarg odbędzie się 16 lutego 2022 r. w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin, w następujących godzinach:
– godz. 10:00 nieruchomość I – dz. nr 299/3,
– godz. 10:30 nieruchomość II – dz. nr 299/4,
2. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu i regulaminie o przetargu.
3. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka
„przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Nowa Wieś Książęca, Bralin.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin – pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230 w godz. pn.– pt. 7:30–15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś

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

Kardiolog

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.
MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Do wynajęcia mieszkanie we Wrocławiu (okolice Placu Legionów), kawalerka z balkonem,
I piętro, w pełni umeblowane.
Tel. 691 381 387.
(TK 2/01/22)
Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 104/12/21)
Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
US£UGI
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 694 665 070.
(TK 2/01/22)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
motoryzacyjne
Sprzedam fiat siena, kolor niebieski. Pierwszy
właściciel. Tel. 514 289 367. (TK 1/01/22)

MASAŻ

I REHABILITACJA

DOMOWA
- TANIO -

TEL. 723 882 777

PIANINO

STROJENIE, NAPRAWA

Tel. 662 046 560
BEZPŁATNY DOJAZD

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Anna Wolf - „Klątwa Berserkera”
Czy klątwa rzucona przez konającą kobietę na ród Istrel doprowadzi do jego zagłady?
A może miłość, która niespodziewanie rozkwitnie pod osłoną nocy, przywróci nadzieję
tam, gdzie jej już od dawna nie było? Jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy przed wiekami
ludzie nienawidzili i kochali równie mocno jak teraz, to ta książka raz na zawsze je
rozwieje. Nieokiełznana namiętność była i zawsze będzie ponadczasowa, tak
samo jak pogarda i żądza zemsty.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Robert Małecki - „Koszmary zasną ostatnie”

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

Mroźny luty 2017 roku. Podczas śnieżnej zawieruchy Marek Bener rozpoczyna
poszukiwania ofiary mobbingu i chorującego na depresję Jana Stemperskiego.
Mężczyzna zapewne targnął się na życie, dlatego dziennikarz zamierza szybko odnaleźć
jego zwłoki i rozbroić własną, wciąż tykającą bombę problemów. Parę miesięcy
wcześniej dostał zdjęcie, które zrujnowało go psychicznie, a teraz trzyma w rękach
kolejne. Owładnięty strachem i sparaliżowany niemocą powinien stanąć do walki,
której stawką będzie prawda o losie jego zaginionej żony. Ale Bener sam już nie wie,
czy – w obliczu nowych faktów – woli poznać tę prawdę, czy śnić wciąż
na nowo te same koszmary?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

pomocników stolarzy

Praca zbiorowa - „Malarstwo światowe. Paul Peter Rubens”

NA BARDZO DOBRYCH

Paul Peter Rubens jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli malarstwa
flamandzkiego na świecie. Jego niesamowity talent, pracowitość, zmysł dyplomacji i
organizacji zapewniły mu sławę, uznanie oraz bogactwo jeszcze za życia. Malarstwo
Rubensa zachwycało już w czasach, kiedy tworzył, obecnie jego twórczość olśniewa
ze zdwojoną siłą, inspirując kolejne pokolenia artystów. Wielość tematów czerpanych z
motywów biblijnych i mitologii oraz obfitość kształtów i kolorów są charakterystyczne
dla twórczości tego niezwykłego artysty. Rubens gościł na wszystkich dworach
europejskich, odbywając podróże dyplomatyczne, które zaowocowały wieloma
znakomitymi portretami, m.in. Ludwika XIII, Anny Austriaczki czy Filipa IV Habsburga.
Artysta stworzył w swoim domu w Antwerpii nowoczesną pracownię, w której
przebywali tak znani malarze jak Antoon van Dyck czy Jan Brueghel.

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

tel.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 2
SPONSORZY NAGRÓD:

kontakt: 600 959 111.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 19 stycznia 2022 r.

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

1. Anna Wolf - „Klątwa Berserkera”,
2. Robert Małecki - „Koszmary zasną ostatnie”,
3. Praca zbiorowa - „Malarstwo światowe...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 1 nagrody otrzymuj¹:
M. Gierz (Mnichowice), P. Pacyna-Dawid
(Kępno), J. Łuszczak (Drożki).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Zbyt wiele stresujących spraw i nagłych zobowiązań może źle wpłynąć na Twoje zdrowie. Zadbaj o
siebie i odpocznij, nie myśl wciąż o trudnych sprawach. W miłości karta doradza wielką ostrożność,
przestrzega przed ujawnieniem sekretów.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu dokonasz wielu ważnych spostrzeżeń. Poczujesz, że wreszcie odnalazłeś swoje miejsce w świecie, firmie lub związku miłosnym.
Będziesz otwarty na nowe propozycje. Możesz
zmienić się na lepsze.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Przed Tobą szczęśliwy tydzień. Los ześle Ci szansę na pozbycie się kłopotów. Zawrzesz zgodę z
nieprzyjaciółmi, podpiszesz korzystną umowę lub
zdobędziesz nagrodę, na jaką od dawna pracowałeś. Ciesz się sukcesem, chwal dokonaniami.

1. Apteka „Dr. Max” - 13.01.2021 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
2. Apteka „Na Zdrowie” - 14.01.2021 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
3. Apteka „Przy Szpitalu” - 15.01.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
4. Apteka „Pod Kasztanami” - 16.01.2021 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
5. Apteka „Św. Marcina” - 17.01.2021 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
6. Apteka „Na Kopie” - 18.01.2021 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
7. Apteka „Nowa” - 19.01.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

Rak 23 VI – 22 VII
Karta radzi, abyś był bardziej konsekwentny i nie
rozpamiętywał starych urazów. Nowe sytuacje i
propozycje, jakie otrzymasz w tym tygodniu, mogą
Cię trochę zaskoczyć. Nie reaguj nerwowo, spokojnie przemyśl sytuację.

Lew 23 VII – 22 VIII
Spotkasz się z życzliwością i serdecznością w
swoim otoczeniu. Twoje decyzje i wybory będą
słuszne, jednak pod warunkiem, że będziesz
szczery i zaufasz swojej intuicji. Konflikty uda się
załagodzić, a trudne sprawy szybko rozwiązać.

Panna 23 VIII – 22 IX
Postaraj się wywiązać z obietnic, jakich udzieliłeś w pracy lub towarzystwie. Braki i zaniedbania
mogą w tym tygodniu niespodziewanie wyjść na
jaw. Uporządkuj ważne sprawy i nie spóźniaj się
na spotkania!

Waga 23 IX – 23 X
Karta zapowiada szczęśliwe wydarzenia, nie tylko
w pracy, ale i w miłości. To dobry czas, aby bezinteresownie zrobić coś dobrego dla innych. Staniesz się życzliwy i wyrozumiały, pogodzisz wrogów i zapobiegniesz kłopotom.

Skorpion 24 X – 21 XI
Będziesz w dobrym nastroju i odkryjesz, ilu szans
i swoich talentów po prostu nie wykorzystywałeś.
Tydzień sprzyja rozpoczynaniu ważnych przedsięwzięć. Rzucisz się na głęboką wodę, a okoliczności okażą się sprzyjające.

Strzelec 22 XI – 21 XII

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCINICA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzcinica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków przestrzennego gminy Trzcinica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 24 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47,
63-620 Trzcinica. Jednocześnie nformuję, że projekt „Zmiany Studium” zamieszczony jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Trzcinica - zakładka plany i zamierzenia / dokumenty strategiczne Gminy Trzcinica.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „Zmiany Studium” rozwiązaniami, odbędzie się w dniu
16.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica o godz. 13:00. Uwagi do projektu „Zmiany Studium” należy
składać do Wójta Gminy Trzcinica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2022 r. Stosownie do art. 8c ustawy, uwagi
do projektu „Zmiany Studium” należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@trzcinica.com.pl.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), podaję do
publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt „Zmiany Studium” podlega strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, w dniach i godzinach jak wyżej.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą
być składane uwagi i wnioski. Uwagi lub wnioski w postępowaniu można składać na piśmie, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, na adres: gmina@trzcinica.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2022 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Trzcinica. Projekt „Zmiany Studium” nie
wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

WÓJT GMINY TRZCINICA
mgr Grzegorz Hadzik

Koziorożec 22 XII – 19 I
W pracy bądź uparty, a uzyskasz to, o czym marzysz. Nie bądź jednak przesadnie ambitny, bo
jeśli będziesz chciał za dużo, niewiele Ci się uda.
Stawiaj na konkrety. W miłości stabilny czas, bez
wielkich wzlotów i romantycznych uniesień.

Wodnik 20 I – 18 II
Szanuj słabszych od siebie, bo możesz nie zauważyć, że kogoś uraziłeś swoją opinią lub żartem. Tydzień sprzyja też podróżom, miłym wydarzeniom i zaproszeniom na wesołe imprezy. W
miłości będziesz pewny siebie i odważny.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu będziesz wyrozumiały i serdeczny
w stosunku do innych ludzi. Nie będziesz egoistą
i dostrzeżesz sens czynienia dla innych dobra.
Chętnie pomożesz komuś, kto nie radzi sobie ze
swoimi sprawami.

Z teki Marka Kameckiego

Twoja sytuacja nie jest pewna, coś musi się skończyć, aby nowa droga mogła się rozpocząć. Nie
uratujesz tego, co się wali i kończy. Nie bój się nowych rozwiązań. Inaczej stare związki czy trudne
relacje zawodowe przyniosą Ci zmartwienia.
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Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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

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

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

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

Piaski k. Kępna 1A
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