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Fot. Dorota Kucharska-Ciesielska

Porcelanowy jubileusz
chóru Cantamus

99

8 stycznia 2022 r. Chór Męski Cantamus przy parafii św. Marcina w Kępnie obchodził jubileusz 20-lecia swojego powstania. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną
przez ks. proboszcza kan. Jerzego Palpuchowskiego. W uroczystościach uczestniczyły
rodziny chórzystów, koledzy, kiedyś związani z chórem, i miłośnicy chóralnej muzyki.
Chór Męski Cantamus powstał w styczniu 2002 r. z inicjatywy ówczesnego organisty,
a zarazem późniejszego dyrygenta i entuzjasty Antoniego Janaszewskiego, który wprowadzał chórzystów w arkana męskiego śpiewu.
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Informacje

WIADOMOŚCI
W Siemianicach doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia z udziałem trzech samochodów osobowych

Dyżury w urzędach skarbowych w zakresie Polskiego Ładu

Wyjaśnią
Polski
Ład
21-latek z Wieruszowa
zginął w wypadku

kontaktując się telefonicznie lub
osobiście z urzędem skarbowym – informuje Izabela Kuciapa, naczelnik
Urzędu Skarbowego w Kępnie - Numer telefonu do naszego Urzędu dedykowany zagadnieniom Polskiego
Ładu to 62 78 29 322 – dodaje.
Informację można uzyskać również poprzez ogólnopolskie infolinie: Polskiego Ładu – 22 765 64 64,
Krajowej Informacji Skarbowej –
801 055 055 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 330 03 30 (z telefonów

Fot. KP PSP Kępno

Od 11 stycznia br. w urzędach
skarbowych działają dyżury podatkowe o Polskim Ładzie. Informacje
można uzyskać telefonicznie lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu
wizyty w urzędzie.
W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy
urzędów
skarbowych
udzielają informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych
w Polskim Ładzie.
- Informacje można uzyskać,

komórkowych).
We wszystkich wielkopolskich
urzędach skarbowych uruchomione
zostały specjalne infolinie, dotyczące
zmian podatkowych wprowadzonych
w ramach Polskiego Ładu. Numery
telefonów są dostępne w zakładce
„Kontakt” na podstronach poszczególnych urzędów w serwisie www.
wielkopolskie.kas.gov.pl.
Również system rezerwacji wizyt
dostępny na stronie wizyta.podatki.gov.
pl został rozbudowany o nową tematykę. Od 11 stycznia br. można w nim rezerwować wizyty dotyczące zmian podatkowych wprowadzonych w ramach
Polskiego Ładu.
Oprac. m

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

12 stycznia br., około godziny
6.00, dyżurni Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie oraz Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie zostali powiadomieni o
zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Siemianice. - Policjanci, którzy przybyli na
miejsce, ustalili, że kierujący samochodem marki Audi, 21-letni mieszkaniec Wieruszowa, najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas
ruchu i doprowadził do zderzenia
czołowo-bocznego z samochodem
marki Renault, którym kierowała
32-letnia mieszkanka gminy Łęka
Opatowska, podróżująca z dziećmi
w wieku 12 i 13 lat. Następnie na tył
pojazdu Renault najechał samochód
marki Volkswagen, którym jechało
dwóch mieszkańców gminy Bolesławiec w wieku 30 i 37 lat – relacjonuje oficer prasowy KPP Kępno, sierż.
Rafał Stramowski.
Na miejsce zadysponowano również Zespół Ratownictwa Medycznego oraz zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP
Siemianice, OSP Łęka Opatowska i
OSP Opatów. Jako pierwsza na miejscu zdarzenia znalazła się jednostka
OSP Twardów (powiat jarociński),
która wracała z serwisu pojazdu
pożarniczego i od razu przystąpiła
do udzielania pomocy poszkodowanym w wypadku. W wyniku zdarzenia pomocy medycznej wymagały
Zginął 21-latek z Wieruszowa.
Fot. OSP Opatów

2 osoby. 21-letni mężczyzna, ze
względu na brak oznak życiowych,
został ewakuowany z pojazdu, następnie wdrożono resuscytację krążeniowo-oddechową. Druga poszkodowaną osobą był 11-letni chłopiec,
który uskarżał się na ból biodra. Na
potrzeby działań zablokowano ruch
na drodze w obu kierunkach. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca
zdarzenia, ewakuacji i wdrożeniu
resuscytacji krążeniowo-oddechowej 21-latka, jednocześnie wykonano dostęp przy pomocy narzędzi
hydraulicznych do poszkodowanego chłopca, któremu następnie
udzielono kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Pomimo podjętych działań
ratowniczych, stwierdzono zgon u
kierowcy audi. Pozostałe dziania
strażaków polegały na odłączeniu
zasilania w uszkodzonych pojazdach oraz sorpcji rozlanych płynów
eksploatacyjnych – informuje oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
W wyniku zdarzenia śmierć na
miejscu poniósł 21-latek kierujący
audi. Kobieta kierująca renault oraz
jej 13-letni syn zostali przetransportowani do szpitala w Kępnie z ogólnymi obrażeniami ciała. Na miejscu
pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza kępińskiej jednostki pod
nadzorem prokuratora, która wyjaśni
dokładnie okoliczności zdarzenia.
KR

Miejsca dla pacjentów z COVID-19

18 stycznia br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego
wynosi 2421, w tym 1065 łóżek jest
zajętych (spadek o 45 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
27 zajętych (bez zmian w stosunku do
dnia poprzedniego), II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 1990 łóżek, w
tym 927 zajętych (spadek o 47 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital
tymczasowy na Międzynarodowych
Targach Poznańskich – 290 łóżek, w
tym 111 zajętych (wzrost o 2 w stosunku do dnia poprzedniego). Ogółem
wolnych pozostaje 1356 łóżek.

Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 178, z czego 73 łóżka
są zajęte (spadek o 3 w stosunku do
dnia poprzedniego). Liczba łóżek respiratorowych dla dzieci wynosi 5, z
czego zajętych jest 0. W odniesieniu
do poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych

łóżek respiratorowych przedstawia się
następująco: II poziom zabezpieczenia
szpitalnego – 168 łóżek, w tym 65 zajętych (spadek o 4 w stosunku do dnia
poprzedniego), szpital tymczasowy
na MTP – 10 łóżek, w tym 8 zajętych
(wzrost o 1 w stosunku do dnia poprzedniego). Wolnych pozostaje 105 łóżek respiratorowych.
Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 16 STYCZNIA

– DO 18 STYCZNIA

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

49.715.916

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

Pierwsza lub jedna dawka

22.054.191

Druga dawka

18.822.592

W pełni zaszczepieni

21.454.689

11.938
143
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka
Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

200.755
8.638.378
17.528

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

6 stycznia 2022 r.

21

0

0/0

88

23			

311

7 stycznia 2022 r.

2

0

0/0

20

36			

275

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

12 stycznia 2022 r.

15

4

0/4

86

8			

296

13 stycznia 2022 r.

14

2

0/2

95

23			

303

14 stycznia 2022 r.

10

0

0/0

89

21			

315

15 stycznia 2022 r.

17

0

0/0

96

23			

355

16 stycznia 2022 r.

6

0

0/0

71

1			

335

17 stycznia 2022 r.

2

0

0/0

52

32			

312

18 stycznia 2022 r.

17

0

0/0

95

8			

467
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Fot. Dorota Kucharska-Ciesielska

Kępiński Chór Męski Cantamus obchodził 20-lecie swojej działalności śpiewaczej

Porcelanowy jubileusz
chóru Cantamus

8 stycznia 2022 r. Chór Męski
Cantamus przy parafii św. Marcina
w Kępnie obchodził jubileusz 20-lecia swojego powstania. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. proboszcza kan.
Jerzego Palpuchowskiego. W uroczystościach uczestniczyły rodziny
chórzystów, koledzy, kiedyś związani z chórem, i miłośnicy chóralnej
muzyki. Podczas eucharystii krótko
przedstawiono działalność i historię chóru. W homilii ks. proboszcz
modlił się za chórzystów, ich rodziny oraz naszych zmarłych kolegów.
Wspomniał o wielu osiągnięciach,
zaangażowaniu w działalność parafii
i zasługach dokonanych przez wiele
lat istnienia chóru. Podkreślił także, że kto śpiewa, ten dwa razy się
modli. Podczas mszy chór wykonał

kilka kolęd wybranych ze swojego
repertuaru. Chórzyści - jubilaci zebrali zasłużone owacje i oklaski.
Chór Męski Cantamus powstał
w styczniu 2002 r. z inicjatywy
ówczesnego organisty, a zarazem
późniejszego dyrygenta i entuzjasty
Antoniego Janaszewskiego, który
wprowadzał chórzystów w arkana
męskiego śpiewu.
W czasie swojej 20-letniej działalności systematyczna praca oraz
wyjazdy owocują nagrodami na
konkursach i przeglądach. W styczniu 2006 r. podczas XV Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej
Kolęd i Pastorałek chór zdobył trzecie miejsce w Polsce. Na Konkursie
Pieśni Pasyjnych w Praszce w 2013 r.
pierwsze miejsce w Polsce.
Kępińscy śpiewacy brali udział w

koncertach - hołdzie Janowi Pawłowi II, w Festiwalu Trzech Kultur w
Kępnie wraz z Filharmonią Kaliską,
chórami z Niemiec i Izraela, w Bralinie w Ogólnopolskiej Uroczystości
Koronacji Obrazu Matki Boskiej Pólkowskiej, koncertach patriotycznych i
kolędowaniach, zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Chórzyści występowali min. w miejscowościach powiatów kępińskiego i wieruszowskiego,
Kaliszu, Ostrzeszowie,
Ostrowie
Wlkp, Częstochowie i Zakopanem,
a także w Warszawie w Sejmie Rzeczypospolitej. Jeśli Państwo Młodzi
poproszą to śpiewają również na ślubach w kościele. W repertuarze mają
około 100 różnych pieśni. Szczególnie satysfakcję przynosi im śpiewanie
kolęd. Owocem wieloletniej działalności są trzy nagrane płyty.

Trudno wymienić wszystkie
osiągnięcia i przedsięwzięcia, w
których wziął udział chór Cantamus. - Wszystkie trofea i kroniki
chóralne wraz ze zdjęciami prowadzone skrupulatnie przez sekretarza chóru Jarosława Ciesielskiego można obejrzeć i zobaczyć na

Tort jubileuszowy.
Fot. Rafał Michalski

salce, w której odbywają się próby
w każdy poniedziałek o godzinie
19:15. Serdecznie zapraszamy
panów do dołączenia do naszego
zespołu – zachęca Wojciech Marciniak, prezes chóru Cantamus.
Obecnie dyrygentem chóru Cantamus jest organista parafii świętego
Marcina, Łukasz Lipieta, dbający
o formę głosową chórzystów i przygotowanie repertuaru. Prezes W.
Marciniak, wraz z zarządem, umiejętnie dba o kulturę organizacyjną
zespołu. W czasie swojej 20-letniej
działalności przez chór przewinęło
się około 90 osób. Obecnie jest 20
śpiewaków. Od samego początku
do dnia dzisiejszego w składzie
znajduje się sześciu stałych chórzystów: Jarosław Ciesielski, Ignacy
Godek, Antoni Jendryca, Piotr
Lepka, Wojciech Marciniak i Rafał Michalski.
- Zabrakło już w naszych szeregach trzech kolegów, którzy odeszli

W Nowym Roku
zostaw papierosy za sobą
Rzucenie papierosów to jedno z najczęstszych noworocznych postanowień Polek i Polaków. Od
kilku lat widnieje na szczycie listy zmian, które chcielibyśmy wprowadzić w naszym życiu. Tak, żeby
wraz ze zmianą kartki w kalendarzu, zmienić też siebie – na lepsze. W Polsce papierosy pali prawie
8 milionów osób, ale chęć ich rzucenia wyraża tylko 12 proc. z nas. To jeden z trzech najniższych
wyników w Unii Europejskiej. Są jednak sposoby pozwalające palaczom zwiększyć szanse na rozstanie z „dymkiem”. Nawet tym, którzy co roku obiecują sobie, że rzucą papierosy, a potem i tak do
nich wracają.
Zapomina się o tym, że palenie wy odstawienia papierosów. Są też w gumach i plastrach na Listę Leków
papierosów jest chorobą. Dlatego pa- leki dostępne na receptę, zawierające Podstawowych, tak samo jak buprolacz powinien pójść do lekarza, który bupropion lub wareniklinę. Dodat- pion i wareniklinę.
Główną trucizną w papierosach
dobierze najlepszy sposób leczenia. kowo palacze mogą wspierać się tzw.
To uzależnienie ma podwójny charak- preparatami nikotynozastępczymi, jest natomiast dym, wdychany przez
ter. Z jednej strony palacze uzależnia- jak np. Nicorette, Niquitin czy Ni- palacza i osoby wokół niego. Poją się od zawartej w papierosach niko- ko-Lek. Można je kupić pod posta- wstaje podczas spalania papierosa
tyny. Z drugiej – od samego rytuału cią plasterków, gum czy aerozoli w na popiół, wytwarzając przy tym
palenia, czyli trzymania papierosa sprayu, także o smaku miętowym substancje smoliste. Zawarte w dyw ręce, widoku wydychanego dymu, czy owocowym. Ponieważ zawierają mie toksyny i związki rakotwórcze
sytuacji towarzyskich itp. Obydwa nikotynę, przed ich stosowaniem ko- są główną przyczyną chorób wśród
powody mają olbrzymi wpływ na to, nieczna jest konsultacja z lekarzem. palaczy, powodując m.in. nowotwoże palaczom tak trudno rozstać się z Bezwzględnie powinni to zrobić ry, przewlekłą obturacyjną chorobę
nałogiem z dnia na dzień. Ale jest to palacze z nadciśnieniem, cukrzycą, płuc czy choroby sercowo-naczynionadczynnością tarczycy czy chorobą we. Z każdym zaciągnięciem się pamożliwe!
Jednym ze sposobów zwiększe- wrzodową. Przyjmowanie nikotyny pierosowym dymem, palacz wciąga
nia szans na wygraną z papierosami w takich preparatach powoduje, że do płuc aż 7 tysięcy chemikaliów, z
jest przyjmowanie leków hamują- palacz nie czuje potrzeby zaciągnię- czego blisko 70 jest rakotwórczych.
cych głód nikotynowy, czyli chęć cia się papierosem. Choć nikotyna To właśnie wdychanie dymu jest najzapalenia papierosa. W aptece bez uzależnia, to nie jest główną przy- bardziej katastrofalne w skutkach.
Rzucenie palenia nie jest łatwe.
recepty palacze mogą kupić cytyzy- czyną chorób u palaczy i nie działa
nę w tabletkach (jak np. Desmoxan, rakotwórczo. Dlatego Światowa Or- Nawet wśród palaczy stosujących
Tabex czy Recigar), łagodzącą obja- ganizacja Zdrowia wpisała nikotynę leki czy preparaty hamujące głód

z tego świata, ale pozostaną zawsze
w naszej pamięci: Józef Banasiak,
Jerzy Józefiak i Tadeusz Wincencik
– wspomina prezes.
Lata, które minęły, naznaczone
są pracą dyrygentów, chórzystów,
przyjaciół chóru. 20-lecie istnienia
to czas niezwykły, ciekawe wyda-

nikotynowy, większość wytrzymuje bez papierosa 2-3 miesiące. Potem wraca u nich ochota na „dymka”. Jednym z powodów jest to, że
leki i preparaty z nikotyną nie zaspokajają u palacza rytuału palenia,
czyli uzależnienia psychicznego. U
palacza objawia się ono tzw. „syndromem pustych rąk”, rozdrażnieniem, niepokojem, problemami z
koncentracją, a niekiedy też „zajadaniem nałogu”, czyli przybieraniem na wadze.
To wtedy wielu palaczy łamie
swoje postanowienie i wraca do papierosów. To olbrzymi błąd! Nawet
gdy nie udaje się rzucić nałogu, jest
lepsze wyjście niż sięganie po papie-

rzenia, miłe i bardzo ważne chwile
dla naszej działalności artystycznej
i rozwoju. Dwadzieścia prześpiewanych lat to jednak bardzo wiele.
Praca, wyrzeczenia, poświęcony
czas. Bagaż, który zwie się doświadczeniem. Łzy po stracie, chwile
radości uwieńczone uśmiechem.
Rozwinięty kolorowy kwiat, którym
jest śpiewanie – stwierdza W. Marciniak.
Rafał Michalski
Szczególnie chcemy podziękować tym, którzy zawsze nas wspierali ks. prałatowi Krzysztofowi Nawrockiemu, przyjacielowi naszego
chóru i sponsorowi ks. proboszczowi kan. Jerzemu Palpuchowskiemu, Gminie Kępno i Powiatowi
Kępińskiemu, „Tygodnikowi Kępińskiemu”, Restauracji Kamiński
a Zdrowie i wielu innym, którzy
nas zawsze wspomagają modlitwą
i czynem.
Wojciech Marciniak
prezes Chóru Cantamus
rosa. Są nim np. urządzenia do podgrzewania tytoniu. Dostarczają palaczowi nikotynę w formie aerozolu,
poprzez podgrzanie wkładu tytoniowego. Najnowszym przykładem
takich urządzeń w Polsce jest Lil Solid 2.0. Sam podgrzewacz nie spala
tytoniu, dlatego palacz nie wdycha
w nim wysoce toksycznego dymu.
To kolosalna różnica w porównaniu
z paleniem papierosów. Brak spalania powoduje, że podgrzewacz tytoniu obniża zawartość toksycznych
i rakotwórczych związków, które
palacz wdychałby zaciągając się papierosem. Zaspokaja przy tym nie
tylko głód nikotynowy, ale również
„rytuał palenia”, mimo że w rzeczywistości nic się w nim nie pali.
Nie powstają tu substancje smoliste, popiół czy cuchnący zapach
papierosów. Dlatego w niektórych
państwach palaczom, którzy nie
rzucają nałogu, proponuje się zastąpienie papierosów podgrzewaczami,
tłumacząc, że szkodzą im mniej i że
mogą ograniczyć negatywne skutki
zdrowotne. Same urządzenia obciążają płuca palaczy mniej niż papierosy, ale nie są oczywiście obojętne
dla ich zdrowia.
Dlatego zawsze warto wytrwać
w postanowieniu rzucenia nałogu.
Nagroda za sukces jest najwyższa z
możliwych: to zdrowie, życie wolne
od tej używki i... satysfakcja, że wygrało się z papierosem!
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historia

Zagadkowa historia z czasów powstania styczniowego. W Rychtalu skonfiskowano jadący w stronę granicy transport broni. Wśród mieszkańców
Rychtala i okolicznych wiosek krążyła pogłoska, że o dostawie broni dla powstańców doniósł policji młynarz ze Skoroszowa

Rychtalsko-skoroszowski epizod z czasów powstania styczniowego

W nocy z 6. na 7. maja 1863 roku
przed gospodę Fryderyka Miosge w
Rychtalu zajechał jednokonny wóz.
Powożący zaprzęgiem parobek i to-

Tu dygresja: Wrocław był jednym z kilku ważnych dla warszawskiego Rządu Narodowego
ośrodków. Działający tu agenci

warzyszący mu jeździec zatrzymali się tu na nocleg. Na wozie leżała
duża beczka. Nazajutrz o siódmej
rano rychtalski kupiec zapytał furmana o zawartość beczki. Usłyszał,
że jest tam cynk. Wóz poprzedzany przez jeźdźca ruszył w stronę
Kępna. Kupiec, który dopytywał
się o zawartość beczki nie uwierzył
furmanowi. Podejrzewał, iż furmanka przewozi szmuglowaną do
Królestwa Polskiego broń. Jak pisze
namysłowski korespondent gazety
„Breslauer Zeitung” ów kupiec powiedział o swoich podejrzeniach innej osobie. O wszystkim dowiedział
się też pełniący służbę w Rychtalu
żandarm pieszy Schulwitz.
Żandarm dosiadł konia – relacjonuje gazeta - i dogonił furmankę
na drodze do Kępna. Konwojent na
koniu, widząc zbliżającego się żandarma odjechał i ukrył się w lesie.
Żandarm zatrzymał wóz. Furman
poinformował go, że nie wie, co
przewozi. Pruski stróż prawa przeszukał wóz. Znalazł ukrytą broń i
nakazał powożącemu zawrócić do
Rychtala.
Furman nazywał się Christian
Hanusa i pracował we Wrocławiu.
Śledztwo wykazało, że transport
wysłał z Wrocławia Louis Wilhelm
Schweitzer, kupiec handlujący
żelazem. Dzięki publikacji Mieczysława Patera wiemy, że był on
jednym z wielu wrocławskich kupców i spedytorów realizujących zamówienia agentów powstańczych.
Zarekwirowana w Rychtalu broń
wyprodukowana została w Belgii.
Konwojujący furmankę mężczyzna
na koniu czynił to, jak mówiono w
Rychtalu, nie po raz pierwszy. Zawsze miał przy sobie sporo pieniędzy i mówił świetnie po niemiecku.
Na krótko zatrzymywał się w rychtalskich gospodach. Twierdził, że
jest koniuszym i zajmuje się zakupem koni.

sprawnie i na dużą skalę organizowali w Prusach i w innych krajach
zakup broni, amunicji, umundurowania i ekwipunku żołnierskiego.
Organizowali wysyłkę transportów
do Kongresówki. Tu także zajmowano się gromadzeniem funduszy
i współpracowano z dostawcami z
Zachodu. A także organizowano
przerzut przez granicę ochotników
do powstańczych oddziałów. W
owym czasie (kwiecień – czerwiec
1863) agentem zakupu broni z ramienia Rządu Narodowego był we
Wrocławiu Zdzisław Janczewski
(ur. 1841). Zagrożony aresztowaniem, wyjechał do Paryża. W 1865
roku wrócił do Warszawy, aresztowano go i skazano na zsyłkę. W
śledztwie złożył obszerne zeznania.
(Zachowały się, zostały opublikowane w tomie Zbiór zeznań śledczych o przebiegu powstania styczniowego).
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Władze pruskie robiły wiele, by
uniemożliwić zakup i transport broni
i sprzętu dla powstańców. Stąd liczne konfiskaty dostaw i aresztowania
zaangażowanych w to osób. Jednak
większość dostaw docierała do oddziałów powstańczych. Potwierdza
to raport prezesa Wielkiego Księstwa Poznańskiego: „Doświadczenie minionego (1863) roku uczy, że

przy transporcie i przechowywaniu
materiału wojennego postępowano
(po stronie polskiej) z zadziwiającą
przebiegłością i dyskrecją, tak że
konfiskaty, które miały miejsce, w
większości wypadków zawdzięczać
należało tylko przypadkowi, szczęśliwym okolicznościom, rzadko poprzedniemu donosowi” (Karol Horn
w sprawozdaniu dla ministra spraw
wewnętrznych; podaję za publikacją
Zdzisława Grota).
Po zarekwirowaniu w Rychtalu
wozu z bronią pojawiły się w okolicy pogłoski, że zadenuncjował
transport młynarz Gustaw Jeltsch ze
Skoroszowa. Trzy tygodnie później
przestraszony młynarz opublikował
w „Gazecie W. Xięstwa Poznańskiego” Oświadczenie (pisownia oryginalna):
„Jak powszechnie rozniesiono
pogłoskę, miałem być powodem, iż
przeznaczony do Polski transport
broni na dniu 10. b. m. w Reichthalu
przyaresztowanym został.
Oświadczam niniejszem, co w
razie potrzeby i władza policyjna
w Reichthalu poświadczyć może,
iż z pomienioną sprawą w żadnym
związku nie stoję. Fałszywa ta pogłoska mogła tylko ztąd wyniknąć:
gdy wzmiankowany, właśnie przyaresztowany transport broni stał w
Reichthalu na rynku, zgromadziło
się wielu ciekawych, do których i
ja się przyłączyłem. W tem rzekł do
mnie jeden z moich znajomych żartobliwie: «jesteś winien, iż Polakom
tę broń odebrano!» – na co ja także
w żartach odpowiedziałem: «odbiorę ja też za to niezawodnie nagrodę».

W skutek tego zajścia doszło
mnie wiele niebezpiecznych pogróżek. Nie mając bynajmniej przyczyny obawiać się takowych, jest mi
jednakże nieprzyjemnie, iż nazwisko moje ma być w związku z tem
przyaresztowaniem broni obnoszone. Kto mnie zna, będzie wiedział, iż
mnie takowy transport broni wcale
nie obchodzi.
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Skorischau pod Reichthalem,
dnia 27. maja 1863
Gustaw Jeltsch, mistrz młynarski”.
Tego samego dnia wersja niemiecka oświadczenia ukazała się w
oleśnickiej gazecie „Lokomotive an
der Oder”. (Była to gazeta dla miast:
Oleśnica, Bierutów, Dobroszyce,
Psie Pole, Namysłów, Twardogóra i
Oława).
„Breslauer Zeitung” w numerze z 5 czerwca poinformowała, że
Jeltsch otrzymał (nadany we Wro-

Pismo, które otrzymał skoroszowski młynarz było na pewno
rodzajem pogróżki, a nie wyrokiem
powstańczego sądownictwa.
Dodajmy, iż „Breslauer Zeitung”
tuż za wiadomością o liście z groźbami otrzymanym przez Jeltscha zamieściła informację, że w ostatnich
dniach do Rychtala skierowano oficera i 28 fizylierów z 10. Regimentu
Piechoty; z czego trzech żołnierzy
zostało ulokowanych w pobliżu skoroszowskiego młyna.

cławiu) list grożący mu, iż w ciągu
trzech dni umrze. Komentarz gazety
jest jednoznaczny: ta podła pisanina jakichś próżniaków, jest reakcją
na wydrukowane przez młynarza
oświadczenie. To niegodziwy żart –
dodał autor notatki.
Najpóźniej o sprawie młynarza
Jeltscha napisał urzędowy tygodnik
powiatu namysłowskiego, na pierwszej stronie numeru z 6 czerwca zamieszczono poniższy tekst:
„Obwieszczenie 159 urzędu
landrata
Każdy donosiciel powinien zostać ukarany śmiercią. – Musisz
umrzeć, ponieważ zostałeś skazany.
Przygotuj się na tamten świat, uporządkuj swoje sprawy, bo twoje godziny są policzone. Nie uratuje Cię
żadna ludzka ręka. Chcesz się bronić
w Lokomotive, ale na to nie zważamy, chyba że byłbyś w stanie podać
nazwisko prawdziwego donosiciela.
Jeśli nie stanie się to w ciągu trzech
dni, wyrok śmierci na Tobie zostanie
wykonany. Pomnij, pomnij, pomnij
na wieczny spokój Twojej duszy w
wieczności. Amen.
Powyższy surowy wyrok polskiego Rządu Narodowego wydany na młynarza Jeltscha, ozdobiony rozmaitymi ślicznymi trupimi
czaszkami, sztyletami, stryczkami
i mieczami, obwieszczam publicznie dla uspokojenia lękliwych dusz,
bowiem nie tylko trzy dni z groźby
już minęły, a Jeltsch ciągle żyje i to
w dobrym zdrowiu. Jest się na tropie autora, życzliwej Polakom osoby. Ale żart spełnił swój cel, gdyż
sporo skądinąd całkiem dzielnych
ludzi bardzo przelękło się, że wysoki Rząd Narodowy wysyła swoich
zabójców aż do Rychtala; natomiast
szczególne uznanie znalazło to, że
owe wysokie władze, mimo iż mają
wiele innych bardzo pilnych spraw,
znajdują jeszcze czas na czytanie
Lokomotive”.

Nie ulega więc wątpliwości: pruskie władze potraktowały poważnie
anonimowe groźby. Młynarzowi nic
się jednak nie stało. W 1877 roku w
namysłowskim krajsblacie, w spisie
myśliwych, którym wydano karty
łowieckie jest również wymieniony
Jeltsch, mistrz młynarski ze Skoroszowa (karta ważna do 18 sierpnia
1878 roku). Potwierdzają to również
dostępne akta metrykalne, np. w
1884 roku był w rychtalskim USC
świadkiem na ślubie, gdzie złożył
własnoręczny podpis.
Nie wiemy czy Gustaw Jeltsch
był donosicielem pruskiej policji,
czy tylko niefrasobliwym żartownisiem. Wiemy jednak na pewno,
że przez Rychtal transportowano z
Wrocławia wozami konnymi broń
dla powstania.
Piotr Kokociński
Autor dziękuje Tomaszowi Gabisiowi za
przetłumaczenie obwieszczenia namysłowskiej
landratury.
Źródła informacji:
„Breslauer Zeitung” z 14 maja 1863.
„Breslauer Zeitung” z 5 czerwca 1863.
„Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego” z 30
maja 1863.
„Lokomotive an der Oder” z 30 maja 1863.
„Namslauer Kreisblatt” z 6 czerwca 1863.
„Namslauer Kreisblatt” z 13 grudnia 1877.
Pater Mieczysław: Wrocławskie echa
powstania styczniowego [w:] „Śląski
Kwartalnik Historyczny Sobótka” R. 1963
nr 4.
Grot Zdzisław: Rok 1863 w zaborze pruskim:
udział społeczeństwa polskiego w powstaniu
styczniowym. Poznań 1863. Wydawnictwo
Poznańskie
Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Red.
tomu S. Kieniewicz, W. Koroluk. Wrocław
1968. Ossolineum
Zbiór zeznań śledczych o przebiegu
powstania styczniowego. Red. tomu S.
Kieniewicz, T. Kopriejewa, I. Miller. Wrocław
1965. Ossolineum
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wiadomości

W promocji książki Mariana Lorenza „Powstańcy Wielkopolscy z Ziemi Kępińskiej” wzięło
udział kilkadziesiąt osób

Obchody 102. rocznicy powrotu Kępna do Macierzy

W hołdzie dla naszych powstańców

17 stycznia br. w kinie „Sokolnia” w 102. rocznicę powrotu Kępna
do Polski odbyła się promocja książki Mariana Lorenza „Powstańcy
Wielkopolscy z Ziemi Kępińskiej”.
W uroczystościach uczestniczyli
m.in. burmistrz miasta i gminy Piotr
Psikus, wicestarosta Alicja Śniegocka, wójtowie gmin – Bogumiła
Lewandowska-Siwek
(Baranów),

podziękowania, że napisał tak ważną książkę, w której opisuje kępnian
walczących w powstaniu wielkopolskim. Takie historie trzeba kultywować i wspierać, aby lokalna społeczność mogła z nich czerpać wiedzę
– stwierdził w laudacji P. Psikus.
Autor książki bardzo szczegółowo i z wrodzoną sobie swadą opisał
genezę powstawania tej publikacji.

M. Lorenz przedstawił
kępińskich powstańców

Grzegorz Hadzik (Trzcinica) i Piotr
Hołoś (Bralin), prof. Jerzy Babiak,
dr Aleksandra Zielnica oraz rodziny
tutejszych powstańców wielkopolskich. Na wstępie burmistrz podziękował autorowi książki za pasję w
zbieraniu wszelkich informacji dotyczących Kępna i regionu. - Wiem,
że Marian Lorenz posiada w swoich zbiorach ponad 3500 notatek z
różnych spotkań, jakie odbyły się w
naszym mieście. Posiada też szeroką
wiedzę na temat wydarzeń historycznych w naszym regionie. Stąd i moje

- Uczestnicy konkursu
wiedzy o powiecie kępińskim pisali biogramy historycznych postaci
naszego regionu, wśród których
znaleźli się również powstańcy wielkopolscy. To było zaczynem powstania tej książki. W ciągu ostatnich
miesięcy nawiązałem kontakt z rodzinami powstańców, które pomogły
mi w opracowaniu 45 biogramów
zawartych w publikacji - wspominał
M. Lorenz. Wnikliwej korekty dokonała Grażyna Gatner. Autor publikacji podkreślał wielokrotnie jak

ważna dla rozwoju patriotycznego
jest propagowanie lokalnej historii.
- Społeczeństwo mało wie o tym tak
ważnym wydarzeniu, które przyczyniło się do tego, że Wielkopolska została włączona do Polski. Dlatego ta
publikacja, która po raz pierwszy tak
szeroko opisuje działanie powstańców w naszym regionie – podkreślił
autor książki. Zaznaczył też, że nieprawdą jest jakoby kępnianie nie brali
udziału w powstaniu. - To prawda, że
Kępno nie zostało wyzwolone
w czasie trwania powstania,
bynajmniej nie oznacza to, że
kępnianie nie walczyli w jego
szeregach, wprost przeciwne,
co zostało przedstawione w tej
publikacji – dodał M. Lorenz.
Rozmowę o książce z M. Lorenzem prowadził Łukasz Kamiński, regionalista ze Słupi p.
Kępnem. Na zakończenie auror
specjalnymi dyplomami podziękował przedstawicielom rodzin
powstańczych za pomoc przy redagowaniu biogramów żołnierskich.
Otrzymać też można było bezpłatnie
tę wyjątkową książkę sfinansowaną
z budżetu gminnego, a wydaną przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej, którego autor jest od wielu
lat przewodniczącym.
Wychodząc w mroźny wieczór z
kina wspomniałem synów tej ziemi,
którzy ponad sto lat temu chwycili za
broń i „rzucili na stos swój życia los”
dla swojej małej ojczyzny, nie oczekując nic w zamian.
m

W 103.rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego w Szkole Podstawowej w Kobylej
Górze odbył się XIX Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim na Ziemi
Ostrzeszowskiej i Kępińskiej

Uczcili powrót Kępna
w granice Polski
17 stycznia br. świętowano 102.
rocznicę powrotu Kępna do Macierzy. Ze względu na trudne warunki
atmosferyczne i trwającą w Kępnie
burzę śnieżną odwołane zostały zaplanowane, oficjalne uroczystości.
Obchody zawężono do złożenia kwia-

również pod Pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich poległych w bitwie
pod Korzeniem oraz pod tablicą pamiątkową przy Szkole Podstawowej
w Krążkowach.
Uroczystości rocznicowe poprzedziła msza święta w intencji ojczy-

Władze Powiatu Kępińskiego złożyły
kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu...

tów pod Pomnikiem Bohaterów Walk
o Wolność i Demokrację oraz tablicą
pamiątkową na kępińskim Rynku
przez: burmistrza miasta i gminy
Kępno – Piotra Psikusa, poseł do
Parlamentu Europejskiego – An-

zny, która odbyła się 16 stycznia br.
w kościele pw. św. Marcina w Kępnie.
Natomiast władze Powiatu Kępińskiego uczciły tę ważną dla Kępna datę, składając wiązankę kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym

...a przedstawiciele Miasta i Gminy
Kępno - przy tablicy w Krążkowach...

Eksperci od powstania wielkopolskiego
Do działań i życia Powstańców
Wielkopolskich – tych, którzy żyli
kiedyś obok naszych dziadków, pochodzili z rodzin nam bliskich – nawiązuje konkurs organizowany przez
Szkołę Podstawową w Kobylej Górze.
XIX Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
na Ziemi Ostrzeszowskiej i Kępińskiej. Konkurs skierowany był do
uczniów klas V – VIII szkół podstawowych powiatu ostrzeszowskiego
i kępińskiego. Etap szkolny, który
odbył się do 10 grudnia 2021 miał na
celu wyłonienie najlepszych uczestników finału – miłośników historii regionalnej. Organizatorkami konkursu
podobnie jak w poprzednich latach
były nauczycielki historii – Monika
Mokrzyńska i Małgorzata Koźmińska. Trzeba podkreślić, że konkurs od
lat odbywa się dzięki zaangażowaniu
nauczycieli i uczniów z wielu szkół.

W tym roku ze względu na szczególną sytuację finał konkursu odbył
się w formie on-line.
17 grudnia 2022 r. zgłoszeni do
konkursu uczniowie przystąpili do
napisania testu składającego się z 30
zamkniętych pytań ułożonych przez
M. Mokrzyńską w oparciu o publikację Władysława Grafa - Nikt im iść
nie kazał… Wśród 25 uczestników z
11 szkół z powiatu ostrzeszowskiego i
kępińskiego (Ostrzeszów - SP 1, SP 2,
Mroczeń, Mikorzyn, Biskupice Zabaryczne, Marszałki, Rogaszyce, Kobyla Góra, Mąkoszyce, Mikstat, Kępno
– SP 3) najlepsze wyniki uzyskali:
pierwsze miejsce – Maja Nieruchalska, SP w Biskupicach Zabarycznych
(opiekun: Małgorzata Lawędowska),
drugie miejsce – Kacper Czemplik,
SP nr 1 w Ostrzeszowie (opiekun:
Aleksandra Jankowska), i trzecie
miejsce zajeła – Julia Rosielewska

(na zdjęciu piąta od lewej), Zespół
Szkół w Mroczeniu (opiekun: Justyna Kasprzak – Bańkowska).
Wyróżnienia otrzymli – Zuzanna
Dziegińska, SP w Biskupicach Zabarycznych, (opiekun: Małgorzata Lawędowska) i Michał Zuber,
SP w Kobylej Górze, (opiekun:
M. Mokrzyńska).
5 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie ze zwycięzcami konkursu i ich
opiekunami, podczas którego Joanna
Ciachera-Raduła dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kobylej Górze wręczyła pamiątkowe dyplomy i nagrody
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie. Dla wszystkich
pozostałych uczniów przygotowano
dyplomy, a dla nauczycieli podziękowania, które zostały wysłane do
szkół biorących udział w konkursie.
Małgorzata Koźmińska

dżelikę Możdżanowską, zastępcę
burmistrza – Artura Kosakiewicza,
radnych Rady Miejskiej w Kępnie
oraz przedstawicieli instytucji i organizacji. Delegacja kępińskiego
samorządu oddała cześć bohaterom
walczącym o niepodległość ojczyzny

powstańców wielkopolskich na kępińskim cmentarzu. W uroczystości
udział wzięli: starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka
oraz delegacje szkół i jednostek związanych z Powiatem Kępińskim.
KR
...oraz pod pomnikiem na Korzeniu
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Już po raz trzeci członkowie Stowarzyszenia Bractwo Św. Idziego w Mikorzynie postarali się o to, aby życie seniorów w naszej parafii nie
było monotonne, a stało się aktywne, atrakcyjne i twórcze. To za sprawą realizowanego w drugiej połowie 2021 r. projektu pt. „Aktywni
seniorzy dzielą się dobrem”

Aktywni seniorzy dzielą się dobrem

Realizacja programu stała się
możliwa dzięki wsparciu Programu „Aktywni+” na lata 2021-2025
Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej. Celem projektu było
aktywne zagospodarowanie czasu
wolnego zamieszkałym na wsi seniorom (60+) w obszarze kultury,
sportu i turystyki, edukacji, a także – to nowość – wolontariatu. Za
kwotę dofinansowania 40 tys. zł,
mimo trudnego pandemicznego czasu, udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane działania. Ważną
rolę w planowaniu pracy odegrało
ośmioro Liderów reprezentujących
wszystkie cztery wioski naszej parafii, którzy inicjowali działania kierowane do osób starszych oraz do całej
społeczności lokalnej, organizowali
pracę i podejmowali szczegółowe
decyzje organizacyjne. Jedną z nich
było aktywne włączenie się seniorów w organizację koncertu pieśni,
które tematyką nawiązywały do
kolejnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Niemalże
stuosobowa widownia, złożona z
mieszkańców naszej parafii, oklaskiwała profesjonalny duet gitarowy
Korycki&Żukowska oraz lokalnego
muzyka Karola Kozana. Uczestnicy
koncertu po raz kolejny przekonali
się, że udział w wydarzeniach kulturalnych odpręża, pobudza intelektualnie, uaktywnia, pozwalając przede
wszystkim wyjść do ludzi.
Osoby starsze dużą wagę przywiązują do stanu zdrowia i utrzymania sprawności fizycznej - widzą
dobre skutki zajęć sportowych, w
tym zajęć na basenie. Dlatego kolejne działanie projektowe - cotygodniowe wyjazdy na basen, cieszyły się dużym zainteresowaniem
i maksymalną frekwencją uczestników projektu. Jednakże, z przyczyn
zdrowotnych, nie wszyscy seniorzy
mogli korzystać z przyjemnych
ćwiczeń w wodzie, dlatego alternatywą były inne formy aktywności
fizycznej – ćwiczenia na wolnym
powietrzu, nordic walking, piesze
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wycieczki czy jazda rowerem. Dziś
nikogo nie dziwi widok spacerujących z kijkami seniorek, a rajdy
rowerowe, m.in. do pobliskiego Do-

(dziękujemy Zuzannie Puchalskiej).
Nasi goście wskazywali na różne zagrożenia w codziennym życiu seniorów, w tym również w przestrzeni

ruchowa sprawiły, że „sąsiad zza
miedzy”stał się nam jeszcze bliższy.
Dzięki pobytowi w doruchowskiej
Izbie Pamięci, na lokalnym cmentarzu, kościele parafialnym, a także w
bibliotece mieszczącej się w zabytkowym pałacu – uczestnicy rowerowej eskapady mogli poznać historię,
życie codzienne i ciekawostki związane z sąsiednią gminą. Sprawność
fizyczna seniorów, to także sprawność manualna. O tym, że mimo
wieku nie jest z nią tak źle, mogły
przekonać się panie biorące udział
w warsztatach wyszywania makatek
oraz w zajęciach z decoupage – techniki zdobienia przedmiotów papierowymi serwetkami. Do udziału w
nich seniorki zaprosiły także młode
mamy z dziećmi.
Jedną z podstawowych potrzeb
człowieka jest bezpieczeństwo. Aby
zaspokoić tę potrzebę zorganizowane zostały spotkania z policjantami
z Komendy Powiatowej (dziękujemy
naszemu dzielnicowemu Pawłowi
Szkudlarkowi i Filipowi Ślękowi),
z Rzecznikiem Praw Konsumenta
(dziękujemy Izabeli Kempińskiej
ze starostwa) i dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

wirtualnej i komunikacyjnej. Dzięki
spotkaniom seniorzy rozeznali się
także w tematyce dotyczącej ich
praw w zakresie dostępu do pomocy
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zdrowotnej i socjalnej. Rozbudzenie
aktywności turystycznej i zainteresowań krajoznawczych uczestników
projektu dokonało się niewątpliwie
dzięki czterodniowej wycieczce
na Podlasie. Takie miejsca jak, np.
Biała Podlaska, Janów Podlaski,
Białowieża, Kodeń – nie są już dla
nikogo punktem na mapie, czy tylko nazwą geograficzną. Pod każdą z
nich mieszczą się widoki przepięknych nadbużańskich krajobrazów,
obrazki zabytkowych miejsc z architekturą sakralną, muzeami, a także
historie związane z dziejami tego
regionu Polski. Kulturę tegoż miejsca zawartą w pieśniach, strojach,
wytworach artystycznych, a nawet w
kulinariach – uczestnicy sierpniowej
wycieczki mogli poznać za sprawą,
m.in. zespołu artystycznego seniorów z miejscowości Hrud, który ugościł nas w swojej siedzibie. Kilkudniowy wyjazd pozwolił nawiązać
dobre relacje i dał możliwość lepszego poznania siebie na wzajem. Bycie
razem przez dłuższy czas w „swojej” grupie wiekowej, umożliwiło
„przegadanie” potrzeb, codziennych
problemów i poszukanie ich rozwiązywania. Ta sytuacja dała początek
nowej idei wspólnego działania seniorów w Mikorzynie – wolontariatowi. Pod koniec roku zawiązał
się w Mikorzynie Parafialny Zespół
Wolontariatu, gdzie do działania
seniorzy zaprosili także młodszych
mieszkańców naszej parafii. Wolontariat jako „sposób na życie” w naturalny sposób dostarcza impulsu do
podnoszenia poczucia własnej wartości oraz poziomu zadowolenia z
życia. Zasada jest prosta - robiąc coś
na rzecz innych, zapewniasz sobie
naturalne poczucie spełnienia. Czas

poświęcony na wolontariat owocuje
nabywaniem nowych znajomości,
zwiększeniem poczucia wspólnoty
oraz podnoszeniem umiejętności
interpersonalnych. Stały kontakt z
ludźmi pomaga rozwijać naturalny
system wsparcia, stanowiący doskonałą ochronę przed stresem i trudnościami dnia codziennego.
Mamy nadzieję, że możliwość
podtrzymywania dobrych relacji
między uczestnikami działań projektowych – przełoży się na potrzebę kontynuacji kolejnych wypraw po
Polsce, ale przede wszystkim zachęci do dalszej aktywności i uczestniczenia w życiu społecznym swoich
wiosek tak, by zachować dobrą jakość życia, integrować się i kształtować w społeczeństwie pozytywne
postrzeganie starości.
W projekcie uczestniczyło 50
seniorów z terenu 4 wiosek naszej
parafii Mikorzyna, Mechnic, Domanina i Tokarzewa. Wśród osób szczególnie zaangażowanych w realizację
zadań projektowych był także ks.
proboszcz Witold Kałmucki, który
aktywnie wspierał organizatorów,
ale także umożliwił korzystanie z
pomieszczeń parafialnej Kawiarenki
„W Ogrodzie Św. Idziego”. Doświadczonych starszych wspierali młodzi,
którzy pomagali w przygotowaniu
promocji i organizacji wydarzeń
projektowych, obsłudze technicznej, informatycznej i porządkowej.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Jolanta Jędrecka
– koordynator Projektu
Aktywni+
Urszula Goździcka – prezes
Bractwa Św. Idziego
w Mikorzynie
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XXIV Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników „Perspektywy 2022”

Kępińskie licea i technika w rankingu

Znamy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce! Ogłoszono wyniki XXIV Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników
„Perspektywy 2022”, prowadzanego
od dwudziestu czterech lat przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.
Zwycięzcy tegorocznego rankingu
to: XIV LO im. Stanisława Staszica
w Warszawie (najlepsze liceum) oraz
Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
(najlepsze technikum).

W tegorocznym rankingu wzięto
pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które
spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich
minimum 12 maturzystów, a wyniki
średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były
nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.
Zasady Rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni,
komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egza-

Maturzyści 2021 roku, dzięki którym
LO nr I zdobyło „srebrną tarczę”

Głównymi adresatami rankingu
są uczniowie i ich rodzice, którzy
muszą podjąć bardzo ważną decyzję,
dotyczącą wyboru dalszej ścieżki
kształcenia. Ranking „Perspektyw”
stanowi pomoc dla młodych ludzi w
wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.
Informacje mogą czerpać z pięciu
rankingów, w tym dwóch głównych:
Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 i Rankingu Techników
2022 oraz trzech rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego
Liceów Ogólnokształcących 2022,
Rankingu Maturalnego Techników
2022 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2022.

minacyjnych (OKE) i przedstawicieli
komitetów głównych olimpiad. Pracom kapituły przewodniczyła dr hab.
Barbara Marcinkowska, prof. APS,
rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie.
Dla najlepszych polskich liceów
i techników wprowadzono specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne
o kształcie szkolnych tarcz, będące
potwierdzeniem wysokiej jakości
pracy tych szkół. Tytuł „Złotej Szkoły 2022” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które w rankingu
zajęły miejsca 1-200 w przypadku
liceów i miejsca 1-100 w przypadku
techników, tytuł „Srebrnej Szkoły
2022” – liceom, które zajęły miejsca

201-500 oraz technikom na miejscach
101-300, a tytuł „Brązowej Szkoły
2022” – liceom zajmującym miejsca
501-1000 oraz technikom na miejscach 301-500. Szkoły mają prawo do
używania tytułów wraz z graficznym
znakiem – tarczą – w 2022 r. i latach
następnych.
Srebrna tarcza dla LO nr I,
brązowa dla LO nr II
Kryteria Rankingu Liceów 2022
to: wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych
(45%) oraz sukcesy w olimpiadach
(25%). Po raz kolejny w tej kategorii
uwzględnione zostały osiągnięcia w
olimpiadach międzynarodowych.
Niekwestionowanym zwycięzcą
XXII Rankingu zostało XIV Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na drugim miejscu uplasowało się Uniwersyteckie
Liceum Ogólnokształcące w Toruniu,
natomiast na trzecim – XIII Liceum
Ogólnokształcące w Szczecinie.
W XXIV Rankingu Liceów 2022
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im.
mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie uplasowało się na 210. miejscu ze
znakomitym wskaźnikiem – 48,67.
To znaczny awans w stosunku do
ubiegłego roku – w 2021 r. kępiński
„ogólniak” znajdował się na 350.
miejscu, w 2020 r. – na 203., natomiast w 2019 r. – na 276. miejscu.
„Sucharek” zachował tytuł „Srebrnej szkoły”. Jeśli chodzi o pozycję w
Wielkopolsce, szkoła plasuje się na
17. miejscu w zestawieniu 98 szkół.
Wyprzedzają ją w większości licea
z Poznania oraz z byłych miast wojewódzkich Wielkopolski. W byłym
województwie kaliskim kępińskie
liceum zajmuje 2. miejsce, po liceum
z Kalisza. W Rankingu Maturalnym
Liceów Ogólnokształcących 2022
LO nr I w Kępnie uplasowało się na

Usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych w powiecie kępińskim

Burza śnieżna wyrządziła szkody

17 stycznia br., w związku z
przesuwającą się nad Polską linią
szkwału, niosącą ze sobą gwałtowne zjawiska atmosferyczne – bardzo
silne podmuchy wiatru, wyładowania
atmosferyczne oraz intensywne opady śniegu – strażacy z terenu powiatu
kępińskiego interweniowali 9-krotnie. W 4 przypadkach interwencje
dotyczyły usuwania zagrożenia w
postaci powalonych lub nadłamanych
drzew, stwarzających zagrożenie dla
ruchu drogowego.
W miejscowości Siemianice,
przy ul. Szkolnej, powalone drzewo
uszkodziło napowietrzną linię elektroenergetyczną, która znajdowała
się w bezpośrednim sąsiedztwie
budynków Szkoły Podstawowej w
Siemianicach. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Siemianice i OSP Opatów. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie,
po przyjeździe pogotowia energetycznego i odłączeniu zasilania w
linii, przystąpiono do usunięcia powalonego drzewa przy pomocy pila-

rek mechanicznych. Pocięte drzewo
ułożono w bezpiecznym miejscu –
mówi oficer prasowy KP PSP Kępno,
kpt. Paweł Michalski.
W miejscowości Kierzno, na 107.
kilometrze trasy S8, w wyniku silne-

nia przekrycia dachu, w drugim natomiast uszkodzeniu uległa instalacja
fotowoltaiczna. W obu przypadkach
działania strażaków polegały na zabezpieczeniu elementów stwarzających zagrożenie.
4 interwencje dotyczyły usuwania
powalonych lub nadłamanych drzew

206. miejscu ze wskaźnikiem 64,57.
Natomiast druga z kępińskich
szkół – Liceum Ogólnokształcące
nr II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie – jest na
954. miejscu w Polsce, zdobywając
wskaźnik 33,10. Placówka ta w ostatnich latach nie była klasyfikowana w
ogólnopolskim rankingu, jest to więc
tym większe wyróżnienie. Szkoła zdobyła tytuł „Brązowej Szkoły
2022”. W Wielkopolsce LO nr II w
Kępnie plasuje się na 84. miejscu.
W Rankingu Maturalnym Liceów
Ogólnokształcących 2022 szkoła nie
została sklasyfikowana.
A jak w rankingu wypadły licea
z ościennych miejscowości? I Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
znalazło się na 272. miejscu w rankingu (21. miejsce w Wielkopolsce,
267. miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących
2022), a II Liceum Ogólnokształcące
im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w
Ostrzeszowie – na 931. miejscu (82.
miejsce w Wielkopolsce). Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie zajęło 859.
miejsce (55. miejsce w województwie
łódzkim), I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w
Namysłowie – 667. miejsce (15. miejsce w województwie opolskim), a Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Sycowie – 994. miejsce
(60. miejsce w województwie dolnośląskim).
Kępińskie technika na 45.
i 76. miejscu w województwie
Kryteria Rankingu Techników
2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przed-

miotów obowiązkowych (20%),
wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu
zawodowego (30%).
W rankingu prym wiedzie Technikum Nowoczesnych Technologii
im. Jana Pawła II w Kleszczowie,
drugie miejsce zajęło Technikum
Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w
Warszawie, a trzecie – Technikum
Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie.
Niestety, po raz kolejny w rankingu ogólnopolskim nie sklasyfikowano żadnego kępińskiego technikum.
Jednak w zestawieniu 109 szkół wielkopolskich, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w
Kępnie zajęło 45. miejsce (wskaźnik
– 50,10), a Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2
w Kępnie – 76. miejsce (wskaźnik –
43,38). Pobliskie Technikum nr 2 w
Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie
zdobyło 83. miejsce w Wielkopolsce.
Spośród okolicznych szkół w
ogólnopolskim rankingu sklasyfikowane zostały: Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im.
Stanisława Staszica w Wieruszowie,
które zajęło wysokie, 88. miejsce,
zdobywając tytuł „Złotej Szkoły
2022” (4. miejsce w województwie
łódzkim, po szkołach w Kleszczowie,
Łodzi i Skierniewicach, oraz 249.
miejsce w Rankingu Maturalnym
Techników 2022), Technikum nr 1 w
ZS nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie, które zajęło
225. miejsce (18. miejsce w Wielkopolsce) oraz Technikum w ZSP w
Sycowie, które zdobyło 395. miejsce
(11. miejsce w województwie dolnośląskim).
KR

Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Powiatu Kępińskiego – Andrzej Jóźwik:
To kolejna edycja rankingu najlepszych szkół średnich „Perspektywy 2022”. I kolejny raz w
czołówce rankingu znalazło się Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie.
210. miejsce w kraju i 17. w Wielkopolsce to duży sukces i należy to docenić. Podkreślić należy, że
„Sucharek” od wielu lat znajduje się w czołówce tego rankingu. Gratulacje dla całej społeczności
szkolnej: uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców, to ich wspólny sukces. Należy także zwrócić uwagę
na dobre wyniki pozostałych szkół z naszego powiatu: 84. miejsce wśród liceów Wielkopolski dla LO
nr II w ZSP nr 1, w rankingu techników 45. miejsce w Wielkopolsce dla Technikum nr 1 w ZSP nr 1
oraz 76. miejsce dla Technikum nr 2 w ZSP nr 2. Wszystkim serdecznie gratuluję. Przypomnieć także
należy, że kępińskie szkoły ponadpodstawowe osiągnęły w minionym roku najwyższą zdawalność
matur w Wielkopolsce.

Dyrektor LO nr I w Kępnie – Danuta Stefańska
Wynik osiągnięty w tym roku jest potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania w naszej
szkole. O dobrej pracy świadczy kompetentna i zaangażowana w skuteczne nauczanie kadra pedagogiczna, uczniowie, którzy ciągle chcą i mogą się rozwijać na miarę swoich możliwości oraz
współpraca szkoły z rodzicami. W procesie rekrutacji do naszego liceum nie stawiamy kandydatom
poprzeczki w postaci minimalnej liczby punktów, decydującej o przyjęciu do szkoły, co ma miejsce
we wszystkich renomowanych szkołach oraz tych, które znajdują się w rankingu przed nami. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy, jest dla naszej szkoły ważne w obliczu ubiegłorocznego nauczania
zdalnego. Okazało się, że zastosowane metody i formy pracy z uczniami na odległość przyniosły
wymierne efekty w postaci dobrze zdanych przez uczniów egzaminów maturalnych, co pozwoliło im
na wybór często wymarzonego kierunku studiów. Nasze liceum może zawsze liczyć na wsparcie finansowe Powiatu Kępińskiego, który zapewnia nam odpowiednią bazę dydaktyczną, umożliwiającą
nam dobrą realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Dyrektor ZSP nr 1 w Kępnie – Bogumiła Drobina:

go porywu wiatru doszło do zerwania dachu z naczepy samochodu ciężarowego. - Strażacy zabezpieczyli
uszkodzoną naczepę, po czym samochód ciężarowy wraz z naczepą udał
się na najbliższy parking – informuje
strażak.
W miejscowości Hanulin silny
wiatr uszkodził dwa budynki. W jednym przypadku doszło do uszkodze-

W miejscowości Joanka silny
wiatr zerwał linię energetyczną.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do
czasu przybycia pogotowia energetycznego, które usunęło zagrożenie
– relacjonuje kpt. P. Michalski.
Na szczęście w żadnym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń ciała.
Oprac. KR

Po kilkuletniej przerwie obie szkoły Zespołu zdobyły wystarczającą liczbę punktów, aby znaleźć
się w Rankingu Perspektywy 2022. Technikum nr 1 uplasowało się na 45. miejscu, a Liceum nr II na
84. w Wielkopolsce. Ostatnio obie szkoły znalazły się w rankingu w 2015 r., a w latach 2018 i 2019
ponownie technikum wróciło do grupy sklasyfikowanych. Tegoroczny sukces zawdzięczamy wysokiej
zdawalności egzaminu maturalnego (LO – egzamin zdało 96,36 %, technikum – 81,25 % ) oraz
egzaminu zawodowego. Osiągnięty wynik jest efektem wysiłku zarówno uczniów jak i nauczycieli
oraz potwierdzeniem, że zastosowane metody i formy pracy z uczniami na odległość przyniosły
wymierne efekty w postaci dobrze zdanych egzaminów. Mimo ograniczonego funkcjonowania w
związku z pandemią szkoła wykorzystała możliwości organizacji nauki w formie stacjonarnej w
zakresie praktycznej nauki zawodu. Wiadomo, że bezpośredni kontakt z uczniami jest bezcenny.
Dzięki wsparciu Powiatu Kępińskiego, który pozyskał środki na zakup sprzętu komputerowego do
pracy zdalnej, każdy uczeń zgłaszający potrzebę wypożyczenia laptopa, mógł go otrzymać. Sukces
ten cieszy tym bardziej, że od kilku lat obserwujemy zmianę priorytetów młodzieży, spada zainteresowanie podejmowaniem studiów, rośnie natomiast zainteresowanie podjęciem pracy i to już w czasie
nauki. To sprawia, że wielu zdających zadowala się zdaniem egzaminu, bez starania się o jego wysoki
wynik. Powrót na listę rankingową jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
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Piłka nożna
Co słychać u rywali
Polonii Kępno 1908
marcinków kępno?

Piłka nożna >>> Laureaci plebiscytu odebrali nagrody podczas ubiegłotygodniowej Gali
Mistrzów Sportu 2021. Gratulacje sportowcom amatorom składał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

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.

SKS Unia Swarzędz

Drugi tydzień przygotowań mają już prawie za sobą piłkarze
ze Swarzędza. Gracze lidera czwartoligowych rozgrywek
na pierwszych tegorocznych zajęciach spotkali się już w
poniedziałek, 10 stycznia. Zanim jednak piłkarze Unii spotkali
się na poniedziałkowych zajęciach, realizowali od 27 grudnia
treningi indywidualne – To była dość spora dawka, bo aż dziesięciu
jednostek treningowych. Większość w formie biegowej, przeplatanych
siłownią. Robili to bardzo sumiennie – wyjaśnia Tomasz Bekas,
szkoleniowiec Unii. Na inauguracyjnych zajęciach treningu trener Bekas miał
do dyspozycji dziewiętnastu zawodników. Po intensywnej rozgrzewce futboliści
przystąpili do gierki wewnętrznej. W drugim tygodniu przygotowań drużyna ze
Swarzędza trenowała już na pełnych obrotach. Drugi mikrocykl zakończy mecz
kontrolny z Polonią Środa Wielkopolska, który zaplanowano na 22 stycznia.
W sumie gracze lidera rozegrają podczas zimowych przygotowań sześć
meczów sparingowych. Po inauguracyjnym sprawdzianie z Polonią Środa
Wielkopolska, w sobotę, 2 lutego Unię czeka pojedynek z drugoligowymi
rezerwami Lecha Poznań. W kolejnych meczach formę drużyny ze Swarzędza
sprawdzą Lipno Stęszew (5 lutego), Kotwica Kórnik (12 lutego) oraz Wiara
Lecha Poznań (19 lutego). Próbą generalną przed startem rozgrywek ligowych
będzie zaplanowany na 26 lutego pojedynek z Piastem Kobylnica. Celem
stawianym przed drużyną jest bez wątpienia awans do trzeciej ligi. Klubowi
działacze poczynili już ku temu pierwsze kroki. Okres przygotowawczy z
Unią rozpoczął nowy zawodnik. Mowa o 32-letnim napastniku, Łukaszu
Zagdańskim. Pochodzący z Gorzowa Wielkopolskiego zawodnik ostatnio
reprezentował barwy trzecioligowej Unii Janikowo. W rundzie jesiennej
rozegrał 13. meczów i strzelił jednego gola. Wcześniej Łukasz Zagdański
występował między innymi w Miedzi Legnica, ŁKS-ie Łódź czy Stali Rzeszów.

LKS Gołuchów

Krzysztof Wewiór i Marcin Żółtek będą od rundy
wiosennej prowadzić LKS Gołuchów. Taką decyzję
klubowi działacze podjęli po tym jak niespodziewanie
rezygnację z funkcji trenera złożył Maciej Dolata. W
Gołuchowie postawiono nie na jedną, a na dwie osoby.
Nowy duet ma być mieszanką doświadczenia i młodości. Marcin Żółtek
jeszcze kilka lat temu był zawodnikiem LKS-u, a Krzysztof Wiewiór od wielu
lat zajmuje się trenowaniem. W przeszłości dowodził już LKS-em. – Jestem
związany z LKS-em Gołuchów od kilkunastu lat z różnymi przerwami
na inne kluby. Mieszkam też w Gołuchowie i ten klub na pewno jakieś
miejsce w moim sercu ma – powiedział Marcin Żółtek. Przygotowania do
rundy wiosennej gołuchowianie rozpoczyną dopiero 20 stycznia. W trakcie
intensywnego okresu przygotowawczego piłkarze LKS-u rozegrają pięć
meczów kontrolnych. W pierwszym z nich gołuchowianie zmierzą się z
Astrą Krotoszyn (29 stycznia w Krotoszynie). Później piłkarzy z Gołuchowa
czekają sprawdziany z Ostrovią Ostrów Wielkopolski (5 lutego w Pleszewie),
LZS-em Cielcza (12 lutego w Pleszewie) i Centrą Ostrów Wielkopolski (19
lutego w Pleszewie). W próbie generalnej przed startem rozgrywek ligowych
formę LKS-u sprawdzi Jarota Jarocin. Mecz ten zaplanowano na 26 lutego.

MGKS Huragan Pobiedziska

W miniony poniedziałek, 17 stycznia do treningów wrócili
piłkarze Huraganu Pobiedziska, którzy wiosną mają szansę
włączyć się do walki o jak najwyższe pozycje. Pierwszy mecz
rundy rewanżowej zaplanowano na 5 marca, tym samym
drużynę z Pobiedzisk czeka siedem tygodni treningów. W
tym czasie podopieczni trenerów Pawła Kutyni i Jacka
Przybylskiego rozegrają osiem sparingów. Dwa z nich rozegrane zostaną
w trakcie sześciodniowego obozu w Licheniu Starym, na którym piłkarze
Huraganu będą przebywać od 15 do 20 lutego. Podczas pobytu w Hotelu Atut
piłkarze z Pobiedzisk będą mieli do dyspozycji między innymi pełnowymiarowe
boisko, siłownię, salkę fitness czy basen wraz z całym zapleczem do odnowy
biologicznej. Dla piłkarzy Huraganu będzie to już czwarty obóz w ostatnich pięciu
latach. W poprzednich latach drużyna wyjeżdzała do Nowej Rudy, Ustki czy
Słubic. – Cieszy fakt, że pomimo niełatwego czasu po raz kolejny udaje
się pozyskać środki i zorganizować ciekawy okres przygotowawczy,
którego punktem kulminacyjnym będzie obóz w Licheniu. Jak zawsze,
chcemy jak najlepiej przygotować się do rundy rewanżowej – zaznaczył
Grzegorz Krawczyk, sternik Huraganu Pobiedziska. W trakcie kilkudniowego
obozu w Licheniu Starym piłkarze Huraganu rozegrają dwa mecze kontrolne.
16 lutego czwartoligowiec z Wielkopolski zmierzy się z także czwartoligowymi
rezerwami Widzewa Łódź, a trzy dni później formę zespołu z Pobiedzisk
sprawdzi trzecioligowy Sokół Kleczew. Pozostałe sparingi Huraganu będą
rozgrywane na boiskach w Trzemesznie, Swarzędzu i Poznaniu. Pierwszy
test-mecz zaplanowano na 2 lutego, a pierwszym tegorocznym rywalem będzie
zespół Wiary Lecha Poznań. 5 lutego Huragan zmierzy się z Lechem Rypin,
a na 8 lutego zaplanowano pojedynek z Meblorzem Swarzędz. Ostatni mecz
przed wyjazdem na obóz gracze z Pobiedzisk rozegrają 12 lutego z Notecianką
Pakość. Po powrocie z obozu na czwartoligowca czekają jeszcze sprawdziany z
Lipnem Stęszew (23 lutego) i Pogonią Mogilno (26 lutego).
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Polonia z wyróżnieniem
w popularnym plebiscycie
W piątek, 14 stycznia, podczas gali na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego poznaliśmy
laureatów plebiscytu Mistrzowie Sportu 2021. Konkurs Głosu Wielkopolskiego organizowany jest
z myślą o sportowcach-amatorach, sportowych talentach i trenerach w naszym województwie pod
honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a wśród nagrodzonych i wyróżnionych
nie brakowało reprezentantów środowiska piłkarskiego. Uhonorowano między innymi Filipa Latuska, na co dzień zawodnika Polonii 1908 Marcinków Kępno.

Mistrzowie Sportu to projekt
towarzyszący głównemu plebiscytowi na najlepszych sportowców
Wielkopolski. Od kilku lat w ten
sposób wyróżniani są sportowcy
amatorzy na poziomie województwa i poszczególnych powiatów.
Głosowania o charakterze popularnościowym prowadzone są w pięciu kategoriach: Sportowca Roku
(odrębnie kobiety i mężczyźni),
Sportowego Talentu, Trenera oraz
Drużyny Roku. Przedstawiciele piłki nożnej znaleźli się na podium w
kategorii szkoleniowców. Tytuł Trenera Roku 2021 w Wielkopolsce trafił do Jakuba Księżniakiewicza z
Kłosa Budzyń, a miejsce na najniższym stopniu podium zajął Tomasz
Woźniak z Akademii Piłkarskiej
Reissa Kościan. Trzecie miejsce,
tyle że w kategorii Sportowca Roku,
zajął z kolei Kamil Makosz z KS

Gminy Brodnica Manieczki. Ponadto spora ilość wyróżnień trafiła
do świata piłki nożnej na poziomie
powiatowym. W plebiscycie Głosu
Wielkopolskiego uhonorowany został między innymi Filip Latusek,
napastnik Polonii 1908 Marcinków
Kępno. Nagrodę w imieniu laureata
odebrał Jarosław Pawlak, sekretarz
kępińskiego klubu.
BAS

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
SPORTOWIEC ROKU 2021

Zofia Dominikowska (Medyk POLOmarket Konin)
Łukasz Błaszczyk (Red Dragons Pniewy)
Norbert Ceglarek (Las Kuczków)
Mariusz Kościański (Leśnik Margonin)
Nikodem Kusy (Akademia Krecika)
Filip Latusek (Polonia 1908 Marcinki Kępno)
Oskar Nawrot (GKS Rokita Rokietnica)
Wiktor Walczak (KKS 1925 II Kalisz)
Wojciech Węgrzyn (KS Futsal Powiat Pilski)

TRENER ROKU 2021

Szymon Felski (Akademia MOSiR Piła)
Sebastian Grabarkiewicz (Warta Śrem)
Jacek Kolecki (UKS AP Reissa Jarocin)
Piotr Kryś (JKS Jarota Jarocin)
Sebastian Kurzawa (UKS AP Reissa Jarocin)
Zbigniew Kościański (Pelikan Niechanowo)
Karol Płokarz (Akademia Piłkarska KAO)
Damian Przykota (KS Pogorzela)
Tadeusz Stróżyk (Sparta Miejska Górka)
Maciej Świtała (KS Sokół Rakoniewice)

DRUŻYNA ROKU 2021

Akademia Piłkarska Calcio Wągrowiec
CKS Zbiersk
GKS Sompolno
Jarota Jarocin
KS Gminy Brodnica Manieczki
KS Perfecta Futsal Złotów
KS Sokół Rakoniewice
LKS Kłos Gałowo
Polonia Środa Wielkopolska
Sokół Mieścisko
UKS AP Reissa Jarocin

Piłka nożna >>> Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił dodatkowy nabór do kolejnego,
trzeciego już cyklu Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. PZPN wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki chcą w jeszcze większym stopniu otworzyć się na małe
miejscowości i tereny wiejskie

Rusza dodatkowy nabór
do cyklu Programu Certyfikacji

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru do trzeciego cyklu
Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Wystartuje on 1 lutego i będzie otwarty dla wszystkich
szkółek piłkarskich w Polsce, również tych, które nie uzyskały certyfikatu w pierwotnym naborze
oraz tych, które wówczas nie mogły ubiegać się o certyfikat ze względu na okres karencji.
Celem dodatkowego naboru jest
rozszerzenie grupy podmiotów, które będą uczestniczyły w Programie
Certyfikacji. Polski Związek Piłki
Nożnej wraz z Ministerstwem Sportu
i Turystyki chcą w większym stopniu otworzyć program na szkółki z
małych miejscowości oraz terenów
wiejskich. Zgodnie z zapowiadanymi
pod koniec ubiegłego roku zmianami, projekt ma się wiązać z mniejszą
liczbą obowiązków formalnych, a w
dużo większym stopniu skupi się na
kwestiach szkoleniowych. Dodatkowy nabór jest szansą między innymi
dla klubów, które z różnych powodów straciły swoje „gwiazdki”. Teraz
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mogą one powrócić do programu bez
konieczności oczekiwania na koniec okresu karencji. Przyjmowanie
wniosków rozpocznie się 1 lutego i
zakończy nadaniem certyfikatów
przed końcem marca. W ramach najbliższego naboru ubiegać się będzie
można o złotą, srebrną i brązową
gwiazdkę. Do tych kategorii niebawem dołączy też „zielona gwiazdka”.
Jest ona przeznaczona dla małych,
lokalnych szkółek, a premierowy nabór dotyczący tego poziomu ruszy w
drugim kwartale 2022 roku. Ponadto
w najbliższym czasie w Programie
Certyfikacji Szkółek Piłkarskich zostaną wprowadzone kolejne zmiany

usprawniające jego funkcjonowanie.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej i
Polski Związek Piłki Nożnej zachęcają wszystkie podmioty, które planują
przystąpić 1 lutego do naboru, aby
już teraz przygotowały się do tego
procesu poprzez zapoznanie się z materiałami dostępnymi na witrynie internetowej Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej. Związek zaprasza również do kontaktu z trenerami Mobilnej Akademii Młodych Orłów, którzy
udzielają pomocy szkółkom w przygotowaniu do udziału w certyfikacji
od strony merytorycznej poprzez
przeprowadzenie wizyt edukacyjnych.
BAS
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Region

gmina
14 stycznia br. została zawarta pomiędzy Gminą Łęka Opatowska a Fundacją „Happy Kids” umowa na użyczenie nieruchomości położonej w Opatowie na cele opiekuńczo-wychowacze (Rodzinny Dom Pomocy Społecznej)

wieści znad pomianki
styczeń 2022, nr 3 (1043)
Oddali hołd Aleksander hr. Szembekowi, pierwszemu ministrowi rolnictwa

Pamiętali o hrabim Szembeku

Umowa użyczenia
podpisana
Umowę ze strony gminy podpisał
wójt Gminy Łęka Opatowska Adam
Kopis wraz ze skarbnikiem Gminy
Aliną Brząkałą, a ze strony Fundacji
prezes Aleksander Kartasiński.
Decyzję wyrażenia zgody na
oddanie w użyczenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem
biurowo-mieszkalnym położonej
w Opatowie przy ulicy Kępińskiej
numer 8, podjęli radni Rady Gminy Łęka Opatowska podczas sesji
21 grudnia 2021 r. Umowa jest zawarta na czas określony od 14 do
12 stycznia 2042 r. (20 lat), na podstawie uchwały Rady Gminy Łęka
Opatowska z 21 grudnia 2021 r.
Przekazana nieruchomość ma
być przeznaczona na stworzenie
Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej, celem głównym projektu
jest włączenie się w proces deinstytucjonalizacji opieki senioralnej
i zwrócenie uwagi na grupy osób,

które zostały pominięte przez system pieczy zastępczej – dzieci, które ze względu na swoje dysfunkcje
nie mogą samodzielnie kontynuować życia po opuszczeniu rodzin
zastępczych czy domów dziecka.
Rodzinny Dom Pomocy Społecznej
na terenie gminy Łęka Opatowska
będzie jedyną taką placówką w kraju prowadzoną dla grupy 8. byłych
wychowanków z pieczy zastępczej,
które nie mają wsparcia w rodzinie
biologicznej i bliskich, a wymagają
stałej opieki.
- Przekazanie przez gminę części kompetencji z obszaru polityki
społecznej na rzecz Fundacji Happy
Kids jest tworzeniem nowej jakości
opieki senioralnej opartej na realizacji zadań nałożonych na gminy z
dobrymi praktykami i możliwościami, jakie posiada organizacja pozarządowa – podkreśla wójt Adam
Kopis. 		
Oprac. m

Spotkanie, które miało miejsce 15 stycznia miało co prawda charakter wieczorku karnawałowego, ale wcześniej piłkarze, działacze i sponsorzy „Zawiszy” Łęka Opatowska
omówili zadania i cele związane z rundą rewanżową. A
przecież celem głównym jest awans do V ligi. - Życzę wam
spełnienia tego marzenia – powiedział obecny na spotkaniu wójt Adam Kopis

Z okazji 135. rocznicy urodzin dra Aleksandra hr. Szembeka
skromna delegacja na czele z prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotrem Walkowskim, przewodniczącym powiatowych struktur w
Kępnie WIR –sołtysem Zgorzelca
w gminie Rychtal Krzysztofem Zawadą i z kierownikiem biura WIR w
Kępnie Marią Szubert, udała się do
Siemianic rodowej miejscowości hr.
Aleksandra Szembeka i złożyła kwiaty pod epitafium rodu Szembeków,
które mieści się przy kościele pw. św.
Idziego w Siemianicach. Obecny był
także proboszcz parafii Siemianice
kanonik Marek Olszewski.
Dr Aleksander hr. Szembek był
pierwszym prezesem izb rolniczych
w wolnej Polsce. Studia odbywał na
obczyźnie w Lipsku i Paryżu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Louxain.
Temat pracy doktorskiej „Analiza działalności zrzeszeń gospodarczych chłopów polskich w zaborze pruskim.” Objąwszy w 1910 r. zarząd siemianickiego
majątku hr. Aleksander wprowadzał w
nim i okolicach poznane na zachodzie
Europy nowoczesne metody gospodarowania. Ocenia się, że dzięki zabiegom A.Szembeka przesądzony został
na rzecz Polski los 80 wsi sołeckich,
w tym Siemianice gniazdo rodowe
Szembeków w czasie rokowań Traktatu
Wersalskiego w 1919 r. W pracach nad
traktatem Szembek brał czynny udział
w w Komisji Granicznej. Ród Szembeków wywodził się z rodu niemieckiego,

który osiedlił się w Polsce już w 1566
r. Jeden z protoplastów Bartłomiej
Schonenbek osiadł w Krakowie. Za
zasługi dla nowej ojczyzny otrzymał
indygenat od króla Zygmunta Augusta
i zaliczony został w poczet szlachty

łeczną i patriotyczną. Wydała wiele tomików wierszy. Talent pisarski odziedziczyła po dziadku, Aleksandrze.
Była żoną Piotra Szembeka, uczestnika
powstania styczniowego. Aleksander
przyszedł na świat 12 stycznia 1886 r.

Pamiętali o patronie,
hr. Szembeku

polskiej. Ród Szembeków zasłużył się
wielce w dziejach historii Polski. Z tego
rodu wywodziło się dwóch prymasów
Polski, siedmiu generałów, kanclerzy i
polityków oraz księży. Szembekowie
brali udział nieomal we wszystkich wydarzeniach, wojnach i bitwach narodu
polskiego i zawsze po polskiej stronie.
W Kępnie znajduje się Samorządowa
Biblioteka im. Marii z Fredrów hrabiny
Szembekowej. Patronka biblioteki była
wnuczką Aleksandra hr. Fredry, autora
„Zemsty”. Maria była działaczką spo-

w majątku generała powstania listopadowego, Piotra Szembeka i Henrietty
Becu w Siemianicach. Urodził się w
czasie, gdy rząd pruski przygotowywał
nowy atak na Polaków, tworząc komisję kolonizacyjną. Na jej realizację
wydzielono ogromną kwotę 100 mln
marek, za które państwo pruskie miało wykupić większe majątki polskie, a
następnie osiedlić na nich chłopów pruskich. Był to początek walki o ziemie
polskie w zaborze pruskim.
Wawrzyn

13 stycznia.2022 r. w Szkole Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyły się
warsztaty taneczne w ramach projektu e-twinning „Healthy Life”

W drodze po awans

Tanecznie z zagranicznymi
rówieśnikami

Drużyna „Zawiszy” z trenerami,
wójtem i kierownictwem klubu

W spotkaniu wzięli udział, piłkarze, sponsorzy i działacze Klubu.
Tematem wiodącym była oczywiście runda wiosenna, która powinna
się zakończyć awansem do V ligi.
Warto zwrócić uwagę na fakt dobrej
współpracy klubu z samorządem.
Efekty widać gołym okiem. Wszak
odnowiony stadion „Zawiszy” nawet przyjezdni odkreślają jako małe
San Siro.
„Zawisza” przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie 21 stycznia.
Co prawda ma nad rywalami solidną
przewagę punktową, ale nie zamierza nikomu odpuszczać. – Chcemy
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wygrać wszystkie mecze. Kibice nie
wybaczyliby nam, gdybyśmy postąpili inaczej i zaczęli lekceważyć ich
oraz rywali – deklaruje prezes Mateusz Joniak. – Nie przewidujemy
jakichś większych roszad w składzie,
nie szukamy na siłę wzmocnień. To,
co mamy, powinno wystarczyć – ocenia trener Paweł Chałubiec. Oto nasz
plan sparingów: 22.01 - Iprime Bogacica, 29.01 - Victoria Ostrzeszów,
5.02 - LZS Kuniów, 12.02 - Polonia
1908 Marcinki Kępno, 20.02 - LZS
Polanowice, 26.02 - KS Osiek, 5.03
- Zefka Kobyla Góra, 13 ab 20.03 Wielkopolanin Siemianice.
ems
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Uczestnicy warsztatów

Uczniowie w swojej szkole podczas zajęć z języka angielskiego realizują projekty e-twinning. Jednym z
ważniejszych działań było stworzenie
międzynarodowej choreografii tanecznej. Uczniowie z zaprzyjaźnionych
szkół z Turcji, Włoch oraz Bułgarii
nagrali krótkie filmiki z układami
tanecznymi z muzyką typową dla danego kraju. Instruktor tańca Paweł
Wielgosz stworzył wraz z uczniami
wspólną choreografię, której będą musieli nauczyć się ich koledzy z zagranicy. Dzięki temu wszyscy będą mogli
zjednoczyć się podczas wspólnej zabawy. Uczniowie oprócz tańca wymieniają się doświadczeniami i korespondują ze sobą. Niedawno, wymienili się
wspaniałymi kartkami z życzeniami
noworocznymi.
Oprac. m

Region

gmina
Wystawa „Art sacrum” w kościele pw. Męczeństwa św.
Jana Chrzciciela w Rychtalu

ECHO RYCHTALA
styczeń 2022, nr 3 (996)
Dla mieszkańców gminy Rychtal przygotowano ferie bogate w sportowe atrakcje

Ferie na obiektach sportowych

Ferie zimowe 2022 w toku. Dla
dzieci i młodzieży zostały przygotowane zajęcia rekreacyjno-sportowe,
ukierunkowane na gry i zabawy dla
najmłodszych oraz na siatkówkę,
koszykówkę i piłkę nożną dla młodzieży. Również na soboty i niedziele zostały zorganizowane imprezy
skocznościowo-zwinnościowe
na
specjalnie przygotowanych przyrządach, urozmaicających tę formę
ruchu. Całość odbędzie się, oczywiście, w hali sportowej w Rychtalu.
W czasie pobytu na obiekcie sportowym dzieci otrzymają posiłek w
postaci kanapek, przygotowanych
przez panie ze szkolnej stołówki.
Główną jednak atrakcją, jaką zorganizowano dla dzieci, młodzieży, jak
również dorosłych, jest występ Pawła
Skóry – mistrza świata we Freestyle
Football (sztuka wykonywania ewolucji żonglersko-cyrkowych piłką). Do
największych osiągnięć Pawła należą
m.in.: 1 miejsce w Pucharze Polski

M1 – Radom 2016, 2. miejsce w Red
Bull Freestyle Football World Cup
2015 – Pekin 2015, 1. miejsce w Eu-

ropean Street Cup 2014 (Sick three) –
Bruksela 2014, 2. miejsce w Red Bull
Freestyle Football World Cup 2015 –

Pekin 2015 i wiele innych.
- Zapraszamy zatem 26 stycznia
2022 r. do hali sportowej w Rychtalu na występ Pawła Skóry. I tak,
ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne: na godzinę 10.00 zapraszamy dzieci w wieku do 10 lat z rodzicami, a pozostałych, czyli dzieci
starsze, młodzież i dorosłych, zapraszamy na godzinę 11.00. Wstęp
wolny. Wszystkich obowiązują
maseczki oraz dezynfekcja, obowiązkowa przy wejściu do obiektu
sportowego. Bezpośrednio po pokazie odbędą się warszaty piłkarskie.
Dzieci i młodzież, zainteresowani
udziałem w warsztatach, proszeni
są o zabranie stroju sportowego –
podkreśla rychtalski koordynator
sportu, Piotr Nasiadek. - Ze względu na stale zmieniającą się sytuację
epidemiczną, prosimy o śledzenie
informacji na moim profilu facebookowym – dodaje.
Oprac. KR

Przyjdź, zachwyć się

W kościele pw. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela w Rychtalu od
17 stycznia do 14 lutego br. gości wystawa „Art sacrum”. - Prace malarskie o tematyce religijnej zostały wykonane przez plastyków amatorów
zrzeszonych w Kole Inwencji Twórczej „Sorbona 60+”, działającym w
ramach struktur Namysłowskiego
Ośrodka Kultury z siedzibą w Izbie
Techniki Młynarskiej w Namysłowie
– mówi proboszcz, ks. Mariusz Białobłocki. Praca Koła polega na podejmowaniu działań artystycznych,
twórczych i odtwórczych w dziedzinie malarstwa olejowego i akrylo-

wego, a także w dziedzinie rysunku.
Działająca od siedmiu lat „Sorbona
60 +” ma w swoim dorobku 13 wystaw malarskich o szerokim spektrum tematycznym: od malarstwa
pejzażowego, martwej natury, portretu, poprzez kopie dzieł wielkich
mistrzów światowego malarstwa,
po ilustracje do najpopularniejszych
bajek, komiksów, na dziełach sztuki sakralnej kończąc. Wiele z tych
prac zdobi ściany różnych instytucji
i urzędów Namysłowa oraz okolic. Wystawę można zwiedzać codziennie
po każdej mszy świętej – zaznacza
proboszcz.
Oprac. KR

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2022, nr 3 (1327)

Wystawę można zwiedzać
codziennie po mszy świętej

102. rocznica powrotu Ziemi Bralińskiej do Macierzy

Uczcili ważną dla Bralina rocznicę

Akt oddania i szacunku dla małej ojczyzny miał miejsce podczas
uroczystej mszy świętej, którą koncelebrowali: ks. kanonik Roman
Krzyżaniak oraz ks. Artur Zmyślony. Uroczystości pod Pomnikiem
Ofiar Represji i Walki o Wolność w
Bralinie rozpoczęły się hymnem państwowym. Delegacje złożyły wieńce i
kwiaty. Licznie zgromadzone poczty
sztandarowe i delegacje, reprezentujące instytucje i organizacje z terenu gminy Bralin, podkreślały swoją
obecnością ważność wydarzenia. W
uroczystościach rocznicowych udział
wzięli: władze gminy Bralin na czele
z wójtem Piotrem Hołosiem, radni
Rady Gminy Bralin z przewodniczącym Markiem Markiewiczem, radna powiatowa Regina Marczak oraz
przedstawiciele: Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Bralinie,
Akcji Katolickiej, jednostek oświa-

towych, instytucji kultury, a także
zgromadzeni mieszkańcy. Uroczystość uhonorowały licznie zgromadzone jednostki OSP wraz z pocztami sztandarowymi. Podziękowania
za udział w uroczystościach upamięt-

niających wydarzenia rocznicowe
skierował do wszystkich zebranych
wójt P. Hołoś. Słowa podziękowania
skierowane zostały również na ręce
ks. proboszcza R. Krzyżaniaka.
Oprac. KR

Wójt P. Hołoś złożył
wiązankę pod pomnikiem

GONIEC PERZOWSKI
styczeń 2022, nr 3 (1000)
Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego Szkół Podstawowych
w Futsalu 2021/2022

Futsal w Trębaczowie

11 i 12 stycznia 2022 r. w sali
gimnastycznej w Trębaczowie odbyły
się Mistrzostwa Powiatu w Futsalu w
dwóch rocznikach dla chłopców: kategoria starsza rocznik 2007-2008 oraz
kategoria młodsza rocznik 2009-2010.
Pierwszego dnia w kategorii młodszej wzięli udział uczniowie z 7 szkół
powiatu kępińskiego: SP nr 1 Kępno,
SP Donaborów, SP Łęka Opatowska ,
SP Krążkowy, SP Bralin, SP Perzów
oraz SP Trębaczów. Turniej rozegrano

12 stycznia 2022 r. w kategorii starszej uczniowie z 7 szkół uczestniczyli
w mistrzostwach powiatu, tj.: SP nr 1
Kępno, SP nr 3 Kępno, SP Donaborów,
SP Opatów, SP Bralin, SP Perzów
oraz SP Trębaczów.
W finale o pierwsze miejsce
zmierzyły się drużyny SP Donaborów i SP Opatów, wygrał zespół z
Donaborowa 1:0. W meczu o trzecie
miejsce SP nr 1 Kępno pokonała SP
nr 3 Kępno 2:1.

Podpisano umowę na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie
Chojęcin”

Budowa kanalizacji z dofinansowaniem

14 stycznia br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcin”. Realizacja
zadania z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej opiewa na kwotę
2.706.000,000 zł.
Zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa” dofinansowano w kwocie
2.000.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, poddziałanie
„Wsparcie inwestycji związanych z

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w

energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Oprac. KR

Uczestnicy zawodów
ze starostą

Podpisanie umowy

w dwóch grupach eliminacyjnych. Do
półfinałów awansowali uczniowie z
każdej grupy po 2 zespoły. W ostatniej
fazie odbył się mecz o 3. miejsce, finał
o 1. miejsce oraz mecze pocieszenia.
W finale SP nr 1 Kępno pokonała
SP Krążkowy 5:1. W meczu o trzecie
miejsce SP Bralin, po remisie 1:1 w rzutach karnych pokonał SP Donaborów.

Zawody odbyły się w miłej i
przyjaznej atmosferze, a puchary i
dyplomy dla najlepszych drużyn powiatu kępińskiego wręczyli starosta
powiatu kępińskiego Robert Kieruzal, wójt gminy Perzów Danuta
Froń oraz dyrektor Zespołu Szkół
w Trębaczowie Artur Tokarz.
Oprac. m
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Gmina

REGION
W sobotę, 15 stycznia br., na cmentarzu parafialnym w Grębaninie pożegnano Józefa Sordyla, wieloletniego sołtysa
Grębanina i radnego gminy Baranów

kurier baranowa
styczeń 2022, nr 3 (1230)

Ostatnie pożegnanie
zasłużonego sołtysa Jury miało twardy orzech do zgryzienia
XVIII Gminny Konkurs Kolęd w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej

Mieszkańcy wioski z pewnością
zapamietają Józefa Sordyla jako
społecznika wielkiego formatu. Był
wielkim lokalnym
patriotą, zaangażowanym w sprawy
wspólnoty
wiejskiej. Poniósł wielkie zasługi na rzecz
rozwoju Grębanina. Nigdy nikomu
nie odmówił pomocy, nigdy nie brakowało mu czasu dla
drugiej osoby.
Trudno było w
tamtych czasach
dokonać czegoś dla
zniecierpliwionych
mieszkańców, bo
na wiele ważnych
zadań trzeba było czekać – bo to
kwestie prawne, a to brak środków w
budżecie gminy. Józef okazywał się
tutaj bardzo skuteczny w działaniu.

To przecież jego kadencji zwodociągowano miejscowość, wybudowano dom strażaka, zbudowano drogi
we wsi i wiele
innych, mniejszych spraw.
Panie
Radny,
panie
sołtysie Józefie,
gdy już staniesz
przed Jego obliczem, obiecaj
nam,
mieszkańcom, że nie
zapomnisz
o
swoim Grębaninie. Pamiętaj,
że Twoja kadencja trwa nadal,
bo tutaj każdy
pamięta Ciebie
jako sołtysa i radnego – takie słowa
można było usłyszeć nad jego grobem podczas uroczystości żałobnej
na cmentarzu.
Oprac. KR

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej w kategorii
szkół podstawowych

Mistrzowie w futsalu
z Donaborowa

We wtorek i środę (11-12 stycznia br.) w Trębaczowie rozegrano
Mistrzostwa Powiatu w Halowej
Piłce Nożnej w kategorii szkół podstawowych. Rewelacyjnie spisał się
starszy team (rocznik 2007/2008) z
Donaborowa. Podopieczni Urszuli
Kurek wygrali wszystkie mecze, a
Tobiasz Świtoń został królem strzelców. Zdobył 9 goli. Mniej szczęścia
miał młodszy zespół, gdyż przegrał z
Bralinem mecz o 3. miejsce po serii
rzutów karnych. W regulaminowym

czasie gry spotkanie zakończyło się
remisem 1:1.
SP
Donaborów
(rocznik
2007/2008): Mikołaj Lubojański,
Zuzanna Drożdż, Tobiasz Świtoń,
Bartłomiej Goj, Kacper Makurat,
Gracjan Malcher, Mikołaj Lubojański, Hubert Kokot, Oskar Janus.
Wyniki: SP Donaborów – SP Bralin 3:1; SP Perzów 7:0; Kępno nr 1 2:1;
półfinał Kępno nr 3 3:1; finał SP Opatów 1:0.
ems

14 stycznia br. w Zespole Szkół
w Łęce Mroczeńskiej już odbył się
XVIII Gminny Konkurs Kolęd.
Wzięli w nim udział uczniowie ze
szkół podstawowych z terenu gminy
Baranów.
Konkurs na stałe wpisał się w
tradycję placówki i każdego roku
(z wyjątkiem 2021 r. ze względu na
pandemię) na wspólne kolędowanie
przybywają do niej uczniowie z okolicznych szkół gminy Baranów. Tym
razem na widowni w sali gimnastycznej nie zasiedli uczniowie szkoły ani
zaproszeni goście, a jedynie uczestnicy i opiekunowie. Konkurs odbywał
się w reżimie sanitarnym, wszystkich
uczestników obowiązywały maseczki, a każda szkoła miała przygotowane oddzielne miejsce (stolik), celem
oczekiwania na swoją kolej.
Zebranych uczniów i nauczycieli
na wspólnym kolędowaniu powitała dyrektor Zespołu Szkół w Łęce
Mroczeńskiej, Ilona Grząka. Chwilę
później rozbrzmiały najpiękniejsze
polskie kolędy i pastorałki. W kolędowaniu wzięło udział 20 wykonawców

z klas I – VIII. Konkurs odbywał się
w trzech kategoriach: klasy I – III, IV
– VI i VII- VIII. Występy młodych
artystów oceniało jury w składzie:
Ilona Skiba – sekretarz Gminy Baranów, Agnieszka Podejma-Wróblewska – nauczyciel muzyki w Zespole
Szkół w Trzcinicy oraz Marek Kowalski – artysta muzyk, dyrygent i
nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie.
Podsumowując przesłuchania,
przewodniczący jury, M. Kowalski,
podkreślił, że tegoroczna edycja
Gminnego Konkursu Kolęd stała
na bardzo wysokim poziomie i jury
miało twardy orzech do zgryzienia.
Ostatecznie klasyfikacja uczestników przedstawia się następująco:
w kategorii klas I – III 1. miejsce
zdobyła Helena Kruszelnicka (ZS
w Baranowie), 2. miejsce ex aequo
– Maria Czapczyńska (ZS w Słupi)
oraz Igor Maciejewski (ZS w Łęce
Mroczeńskiej), a 3. miejsce – Aleksandra Fajga (ZS w Baranowie). W
kategorii klas IV – VI zwyciężyły ex
aequo Wiktoria Wesoła (ZS w Ba-

ranowie) i Amelia Namyślak (ZS
w Łęce Mroczeńskiej), 2. miejsce
zajęła Maria Wiśniewska (ZS w
Baranowie), a 3. ex aequo – Agata
Pomiankowska (ZS w Łęce Mroczeńskiej) i Tomasz Sadura (ZS w
Słupi). W kategorii klas VII – VII
1. miejsce wywalczyła Wiktoria
Hełka (ZS w Słupi), 2. – Julia Olejnik (ZS w Słupi), a 3. – Jagoda Lipińska (ZS w Mroczeniu).
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy za udział oraz
pamiątkowego aniołka, natomiast
laureaci dodatkowo nagrody książkowe i piękne teczki. Organizacją konkursu w Łęce Mroczeńskiej zajęli się:
Andrzej Ciurys i Anna Raszewska
(dekoracja oraz opracowanie graficzne dyplomów). Nagrody ufundowała Gmina Baranów. Nagrodzonym
wokalistom gratulujemy sukcesu!
Wszystkich zachęcamy do śpiewania
kolęd, które decydują o tym, że polskie tradycje bożonarodzeniowe należą do najwspanialszych na świecie.
Do zobaczenia za rok!
UG Baranów

G£OS TRZCINICY
styczeń 2022, nr 3 (1220)
Dofinansowanie do promocji w szkołach kierunków inżynierskich

Laboratoria przyszłości

Drużyna z Donaborowa

Zmiany demograficzne 2004-2020 to kolejny ranking opublikowany przez czasopismo Wspólnota

Gmina w liczbach

Twórcy rankingu przeanalizowali zmiany ludności w latach 2004
– 2020. Z zestawienia wynika, że w
wybranym okresie w 1027 gminach
przybyło, a w 1450 ubyło mieszkańców. Gmina Trzcinica zanotowała
4,69% wzrost i jest to trzeci wynik
w powiecie. Średni wynik powiato-
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wy to 2,12%. W 2021 roku przyszło
na świat 47 dzieci, 23 chłopców i
24 dziewczynki. Najpopularniejsze
imiona to Iga i Stanisław. Zawarte
zostało 26 związków małżeńskich.
Zmarło 49 osób. Na koniec 2021 roku
Gmina Trzcinica liczyła 4886 mieszkańców.
Oprac. m

143 400 zł trafi do szkół z terenu
gminy Trzcinica. Szkoła Podstawowa
w Laskach otrzyma 60 000 złotych,
natomiast Szkoła Podstawowa w
Trzcinicy – 83 400 złotych. Środki te
pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem programu
jest wsparcie szkół podstawowych
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM, obejmujących naukę,
technologię, inżynierię, sztukę oraz
matematykę. Za przyznane środki
szkoły mogą zakupić zarówno meble,
narzędzia i sprzęt AGD, jak również
specjalistyczne urządzenia, materiały edukacyjne i oprogramowanie z
zakresu robotyki i mikroelektroniki
oraz sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku. W
ramach zadania szkoły muszą wyposażyć placówki w pakiet podstawowy
w skład, którego wchodzą drukarki
3D z akcesoriami (w tym aplikacja-
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Szkoła w Trzcinicy
uzyska dofinansowanie

mi, slicerami etc.), mikrokontrolery
z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki
prezentacji swoich osiągnięć (kamery,
mikrofony, oświetlenie etc.) oraz stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

W ramach wyposażenia dodatkowego
szkoły z terenu gminy planują zakup
mikroskopów, wyposażenia szkolnej
pracowni robotyki, zakup sprzętu audio-video, zestawu interaktywnego
do klasopracowni biologicznej oraz
inne wyposażenie.
Oprac. m

Straż pożarna

ogłoszenia

Zadymienie w budynku wielorodzinnym na Rynku w Kępnie

Pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku jednorodzinnego przy ul. Osińskiej w Kępnie

Piec kaflowy
Paliła się sadza
źródłem zadymienia

W zdarzeniu nikt nie odniósł
obrażeń. Fot. KP PSP Kępno

2 stycznia br., o godzinie 18.12,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o zadymieniu w budynku
wielorodzinnym przy ul. Rynek w
Kępnie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Kępno.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
pierwszych zastępów stwierdzono
zadymienie w mieszkaniu na parterze
budynku wielorodzinnego, którego
źródłem był uszkodzony przewód ko-

minowy pieca kaflowego. Nie stwierdzono osób wymagających pomocy
medycznej. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie wygaszono palenisko w piecu, który był źródłem
zadymienia. Budynek objęty działaniami oddymiono i sprawdzono
detektorem wielogazowym oraz kamera termowizyjną w celu potwierdzenia, że zagrożenie zostało usunięte – mówi oficer prasowy KP PSP
Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

16 stycznia br., o godzinie 16.17,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie
kominowym budynku jednorodzinnego przy ul. Osińskiej w Kępnie.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie oraz OSP Kępno.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia potwierdzono, że palą się sadze
w przewodzie kominowym. Nikt nie
wymagał pomocy medycznej. - Działania strażaków polegały na zabez-

pieczeniu miejsca zdarzenia, następnie wygaszono piec centralnego
ogrzewania, jednocześnie sprawiono drabinę SD-31 w celu dotarcia
do komina i ugaszenia pożaru, wykorzystując sito kominowe i piasek.
Przewód kominowy sprawdzono
kamerą termowizyjną, stwierdzając brak zagrożenia. Po ugaszeniu
pożaru pomieszczenia w budynku
przewietrzono i sprawdzono miernikiem na obecność tlenku węgla. Nie
wykryto zagrożenia – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Strażacy gasili pożar przewodu
kominowego. Fot. KP PSP Kępno

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
Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam mieszkanie 105 m2 w centrum
Kępna. Tel. 509 728 619. (TK 4/01/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca

PIANINO

STROJENIE, NAPRAWA

Tel. 662 046 560
BEZPŁATNY DOJAZD

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)

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice

UWAGA!

-

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

„ŚWIAT TKANIN”

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl

Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Zapraszamy!!!
Kępno, ul. Staszica 2,
tel. 507 065 800.

Ma
na ter
su iał
kc
es

TEL. 723 882 777

Uwaga,
Uwaga,
Uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli
chcielibyście na łamach naszego
tygodnika wyjaśnić nurtującą
Was sprawę, zgłosić problem czy
uwagę, jesteśmy do Państwa
dyspozycji. Przypominamy,
iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień
od 9.00 do 16.00 dziennikarze
pełnią dyżur telefoniczny. Z
chęcią wysłuchamy wszystkich
informacji na tematy związane
z Ziemią Kępińską i być może
uda się nam wyjaśnić najbardziej
bulwersujące sprawy.

Telefon:
(62) 78 29 284.
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Nina-Sophia Miralles - „Glossy. Historia Vogue’a”
„Glossy” to więcej niż historia magazynu „Vogue”. To wciągająca opowieść o namiętności
i władzy, o wielkich fortunach, o sukcesach i skandalach, o projektantach i modzie – tej
z wybiegów i tej zza kulis, o wielkich fotografach i autorach, a przede wszystkim o
charyzmatycznych kobietach (i kilku mężczyznach), które stały i stoją na czele magazynu.
Historia „Vogue’a” liczy 128 lat, zahacza o trzy stulecia i dwie wojny światowe. O czasy
prosperity, boomu gospodarczego, jak i o kryzysy ekonomiczne. Bez względu na sytuację,
magazyn zawsze wychodził i reagował na bieżące wydarzenia. Z zaangażowaniem i klasą.
„Vogue” narodził się w Nowym Jorku, dziś wydawany jest w 32 krajach i dociera do ponad
miliarda czytelniczek i czytelników na świecie. Książka „Glossy” skupia się na trzech
pierwszych edycjach „Vogue’a” – amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej; ilustrowana
zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Nina-Sophia Miralles - „Glossy. Historia Vogue’a”
Telefon z przychodni wyrywa Polę ze snu. Okazuje się, że jej trzyletni synek wraz ze swoim
tatą nie pojawili się na umówionej wizycie. Gdy Pola nie może skontaktować się ze swoim
mężem, mimo szalejącej za oknem zamieci, decyduje się pojechać do przychodni. Po drodze
jest świadkiem prowadzonej nad rzeką akcji ratunkowej. Na jej oczach dźwig wyławia
samochód z roztrzaskaną przednią szybą. W pustym wraku Pola rozpoznaje nissana Kuby.
Zamarznięte ciało jej męża zostaje wyłowione z rzeki kilka dni później. Zwłoki ich synka
nie zostają jednak odnalezione. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Mijają dni, a
nad dobrym imieniem Kuby zaczynają się zbierać czarne chmury. Dopuścił się w pracy kilku
matactw i zapewne w związku z tym był szantażowany. W odległej przeszłości Kuby mnożą
się kolejne luki, a główną z nich wypełnia tajemnicza dziewczyna, która kilkanaście lat
wcześniej utonęła w kaszubskim jeziorze. W trakcie przeszukiwania domu Poli i
Kuby w piwniczce na wina policja dokonuje wstrząsającego odkrycia… Zacieśnia
się spirala obłędu.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Magdalena Krauze - „Porzucona narzeczona”
Zuzanna, jak każda panna młoda, jest przepojona szczęściem. Wystarczy już tylko powiedzieć
sakramentalne TAK. Ale pan młody nie pojawia się w kościele, informując esemesem, że
się rozmyślił. Sytuacja nieprzyjemna, by nie rzec tragiczna dla Zuzy, ale też niezręczna dla
zaproszonych gości. Na szczęście niedoszła panna młoda ma obok siebie kochającą mamę i
trójkę przyjaciół, na których może polegać. I jak to w życiu bywa, nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło. Bo u boku dziewczyny drzemała od dawna prawdziwa miłość, której autor
okazuje się nieporównywalnie cenniejszy niż palant, który wystawił ją do
wiatru.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 3
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 26 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. Nina-Sophia Miralles - „Glossy...”,
2. Ewa Przydryga - „Topieliska”,
3. Magdalena Krauze - „Porzucona narzeczona”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 2 nagrody otrzymuj¹:
Sławomir Bąk (Tabor Wielki),
Maria Bojer (Mnichowice),
Tomasz Romer (Rychtal).
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
Wpadniesz na doskonały pomysł lub bezstronnie
ocenisz swoją sytuację. Podejmiesz słuszną decyzję, a w przypadku konfliktu opowiesz się po
zwycięskiej stronie. Będziesz szybki, sprawiedliwy
i bardzo spostrzegawczy.

Byk 21 IV – 21 V
Czeka Cię komplement od osoby, na której zdaniu bardzo Ci zależy. Karta zwiastuje otrzymanie
dobrych wiadomości. W miłości nadchodzą dobre
chwile, pełne radości i bliskości. Samotni mogą
poznać kogoś, kto zawróci im w głowie.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W okolicznościach, które wydadzą Ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami i nie sięgaj po
niedozwolone metody.

1. Apteka „PRIMA” - 20.01.2021 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
2. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 21.01.2021 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
3. Apteka „Św. Maksymiliana” - 22.01.2021 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
4. Apteka „Burchacińscy” - 23.01.2021 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
5. Apteka „Na Zdrowie” - 24.01.2021 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
6. Apteka „Dr. Max” - 25.01.2021 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
7. Apteka „Na Zdrowie” - 26.01.2021 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

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

Rak 23 VI – 22 VII
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.

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

Lew 23 VII – 22 VIII
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza Ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem i
wyjaśnić sprawę, jaka was poróżniła.

Panna 23 VIII – 22 IX
Poszukaj sposobu, w jaki rozwiązać trapiący Cię
konflikt lub inną trudną sprawę. Nie zwlekaj, bo
w tym tygodniu wszystko zależy od Ciebie! Twoje
pomysły okażą się nowatorskie i doprowadzą Cię
do sukcesu.

Waga 23 IX – 23 X
Zadbaj o swoje zawodowe sprawy, bo w tym tygodniu pieniądze same do Ciebie nie przyjdą. Zrób
rachunki, pilnuj umów i przelewów. W pracy słuchaj szefa i rób, co Ci każe, bo buntowanie się nic
Ci teraz nie przyniesie.

Skorpion 24 X – 21 XI
Nie staraj się zwyciężać za wszelką cenę. Możesz
przecenić swoje siły lub sprawa okaże się niewarta tak wielkich wyrzeczeń. Karta radzi poprzestać
w tym tygodniu na tym, co jest realnie możliwe do
zdobycia.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Koziorożec 22 XII – 19 I
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.

Wodnik 20 I – 18 II
W tym tygodniu postanowisz rozprawić się z przeciwnościami losu oraz wrogami, którzy przeszkadzają Ci osiągnąć sukces. Dojdziesz do wniosku,
że nie możesz dłużej zwlekać i oglądać się na decyzje innych ludzi.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu wydarzenia nabiorą tempa. Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz
dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać z
tym, co ważne. Twój przykład pokaże innym, jak
działać. W miłości karta wróży udany tydzień.

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

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.

kontakt:

(62) 78 292 84
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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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