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Co ze starą salą gimnastyczną?

14

99

kiełbasa
biała surowa

Sala gimnastyczna powstała w tym samym czasie (1912 – przypis autora), co budynek
główny, a zlokalizowano ją w odległości około 300 m w kierunku północnym. Jest to budynek murowany z cegły pełnej palonej, przykryty płaskim dachem - Holzcementdach
bez podsufitki. Obiekt i jego zaplecza był wielokrotnie remontowany, m.in. w latach:
1954 - remont dachu, 1958 - kapitalny remont całego budynku, 1971 - remont parkietu,
1993 - przebudowa szatni i sanitariatów (i 2003 - malowanie i cyklinowanie).
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Kolędy pod wspólnym niebem

Orywał –
legendarny
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str. 7

str. 4

sytuacja

epidemiczna
w powiecie kępińskim

Fot. OSP Bralin/OSP Perzów
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Wjechał w naczepę
oraz bariery

Informacje

WIADOMOŚCI
Nadia to pierwsze dziecko urodzone w gminie Kępno
w 2022 roku

W 2021 r. funkcjonariusze Oddziału Celnego w Poznaniu zatrzymali ponad 890 tys. sztuk
podróbek i towarów niebezpiecznych

Zastępca burmistrza miasta i
gminy Kępno, Krzysztof Godek, odwiedził pierwsze dziecko urodzone
w 2022 roku w gminie Kępno – małą
Nadię – oraz jej rodziców: Katarzynę i Michała Żureckich z Kępna.
Dziewczynka urodziła się 1 stycz-

Krajowa Administracja Skarbowa
dba, aby importowane produkty były
bezpieczne w użytkowaniu i posiadały
oryginalne
znaki
towarowe. W Wielkopolsce największą
praktykę i doświadczenie w tym zakresie mają funkcjonariusze Oddziału
Celnego w Poznaniu.
W kilku ostatnich latach zatrzymali oni
wiele towarów, które
nie spełniały warunków przewidzianych
dla produktów bezpiecznych oraz artykułów z podrobionym, zastrzeżonym znakiem towarowym znanych, światowych marek.
Nie inaczej było w roku ubiegłym. We wszystkich przypadkach
organy nadzoru rynku, jak i kancelarie prawne reprezentujące właścicieli
zastrzeżonych znaków towarowych,
potwierdziły zasadność podjętych
działań. Jak mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska rzecznik pra-

Z życzeniami dla Nadii Chronią rynek od podróbek
nia, ważyła wówczas 3860 gramów i
mierzyła 55 cm. Na ręce szczęśliwych rodziców K. Godek przekazał
bon na wyprawkę dla dziecka oraz
bukiet kwiatów. Rodzicom gratulujemy i życzymy zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności.
Oprac. KR

K. Godek przekazał prezenty
dla Nadii i jej rodziców

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

Łóżka dla pacjentów
z COVID-19

25 stycznia br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego
wynosi 2350, w tym 994 łóżka są
zajęte (spadek o 10 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
30 zajętych (wzrost o 3 w stosunku do
dnia poprzedniego), II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 1919 łóżek, w
tym 867 zajętych (spadek o 11 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital
tymczasowy na Międzynarodowych
Targach Poznańskich – 290 łóżek, w
tym 97 zajętych (spadek o 2 w stosunku do dnia poprzedniego). Ogółem

wolnych pozostaje 1356 łóżek.
Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 174, z czego 53 łóżka są zajęte (spadek o 9 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 –
164 łóżka, w tym 48 zajętych (spadek
o 9 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital tymczasowy na MTP – 10
łóżek, w tym 5 zajętych (bez zmian
w stosunku do dnia poprzedniego).
Wolnych pozostaje 121 łóżek respiratorowych.
Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 23 STYCZNIA

– DO 25 STYCZNIA

przenośne, monitory LCD, odkurzacze automatyczne,
zabawki, głośniki,
słuchawki, zasilacze
i ładowarki, terminale komputerowe,
laptopy, konsole do
gier, lampy led, bezprzewodowe stacje
pogody, urządzenia
do masażu, napoje
gazowane, pamięci
ram, odzież, torebki
damskie, urządzenia
diagnostyczne, alkomaty, kontrolery
Podróbki towarów
do gier komputerozarekwirowane przez celników
wych, obuwie czy
kable USB. Łączna
sowy Izby Administracji Skarbowej wartość zajętych produktów wyniow Poznaniu: Na rynek nie trafiły sła blisko 37,5 miliona zł
towary zagrażające bezpieczeństwu
- Wśród zatrzymanych towarów
potencjalnych użytkowników oraz niebezpiecznych i podrabianych
podróbki o łącznej wartości blisko zgłoszonych w Oddziale Celnym
37,5 miliona złotych.
w Poznaniu nie odnotowano przeWśród wielu zatrzymanych w syłek dla podmiotów z powiatu kę2021 roku towarów były papierosy pińskiego – dodaje Cezary Kosman
elektroniczne, telefony, smartwatche, Główny Specjalista Referatu Komumaski i rękawiczki medyczne, przy- nikacji Izby Administracji Skarborządy do pomiaru ciśnienia, pamięci wej w Poznaniu.
Oprac. m

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

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 stycznia 2022 r.

23

0

0/0

79

16			

363

2 stycznia 2022 r.

3

0

0/0

22

27			

301

3 stycznia 2022 r.

10

0

0/0

58

2			

291

4 stycznia 2022 r.

19

3

2/1

89

15			

278

5 stycznia 2022 r.

24

1

1/0

97

2			

330

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

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

50.795.046

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

19 stycznia 2022 r.

22

0

0/0

106

9			

501

Pierwsza lub jedna dawka

22.209.910

20 stycznia 2022 r.

19

1

0/1

125

8			

641

Druga dawka

18.943.547

21 stycznia 2022 r.

30

0

0/0

130

16			

762

W pełni zaszczepieni

21.608.106

22 stycznia 2022 r.

40

1

1/0

179

17			

815

205.931

23 stycznia 2022 r.

26

0

0/0

108

12			

729

9.435.658

24 stycznia 2022 r.

28

0

0/0

93

15			

705

17.805

25 stycznia 2022 r.

36

0

0/0

174

8			

648

12.368
173
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka
Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP
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wiadomości

Informacje
Ruszają prace przygotowawcze dla linii Centralnego Portu Komunikacyjnego z Sieradza
do Poznania, będącego częścią tzw. szprychy nr 9, która biegnie z Warszawy przez Łódź,
Kępno do Wrocławia

konsorcjum firm BBF, IDOM i Arcadis. Wartość umowy to 42,9 mln zł
netto.
Dzięki kolejowej inwestycji CPK
między Sieradzem i Poznaniem pociągi będą jeździć z pasażerami z
prędkością do 250 km/h. Przyjęta dla
tego odcinka prędkość projektowa to
jednak 350 km/h. Do takiej wartości
będzie można w przyszłości podnieść
prędkość maksymalną bez przebudowy torowiska i zmiany geometrii
łuków.

czyli niezbędnej dokumentacji przedprojektowej, dla linii: Sieradz - Kalisz
– Pleszew – Poznań. Większość tego
odcinka tzw. szprychy nr 9 znajduje
się na terenie Wielkopolski (oprócz
fragmentu w okolicach Sieradza, który leży w Łódzkiem). CPK podpisał
kontrakt z wybranym w przetargu

- Koleje Dużych Prędkości budowane w ramach CPK to skok cywilizacyjny dla polskiej infrastruktury
kolejowej. Dzięki tej inwestycji Wielkopolska dołącza do regionów Polski, które będą beneficjentami tych
przedsięwzięć. Ten projekt powinien
być gotowy już dawno, ale niestety

Źródło: CPK

Budowa „igreka” rozpoczęta
Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) podpisała umowę
na studium wykonalności dla Kolei
Dużych Prędkości między Sieradzem
a Poznaniem. Ten 170-kilometrowy
odcinek to część tzw. „igreka”, dzięki
któremu podróż koleją np. ze stolicy
Wielkopolski do Warszawy skróci się
o ponad godzinę.
Najnowsza umowa dotyczy przygotowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ),

10 lat temu przygotowania do budowy „igreka”, czyli linii łączącej Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław, zostały przerwane. Dzisiaj nadrabiamy
zaległości sprzed lat i to jest bardzo
dobra wiadomość dla pasażerów z
regionu i całego kraju – stwierdza
wiceminister infrastruktury Marcin
Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.
Jakie będą korzyści dla pasażerów? Po wybudowaniu tego odcinka
przejazd koleją między Warszawą a
Poznaniem potrwa zaledwie 1 godz.
55 min (dzisiaj taka podróż pociągiem zajmuje ok. 3 godz.). Do Kalisza
da się dojechać ze stolicy w 1 godz.
20 min (zamiast ok. 3 godz. jak obecnie). Skrócą się także czasy przejazdu
z Poznania:do Kalisza do 35 min (dziś
1,5 godz.) i do Łodzi do 1 godz. 10
min (teraz ok. 3 godz.). Do CPK pasażerowie dojadą z Poznania w 1 godz.
i 40 min.
Kępno w sieci
Transeuropejskiej Sieci
Transportowej
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia, które uwzględnia wiele spośród
polskich propozycji dotyczących rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej. W skład TEN-T wchodzą
strategiczne europejskie szlaki kolejowe, drogowe, lotnicze, morskie i

Zdarzenie drogowe z udziałem samochodów osobowego i ciężarowego na 89. kilometrze
trasy S8 w kierunku Warszawy

Wjechał w naczepę oraz bariery

17 stycznia br., po godzinie 15.30,
dyżurni Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie i Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymali zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym z udziałem
samochodów osobowego
i ciężarowego na 89. kilometrze trasy S8 w kierunku Warszawy. Na miejsce
zadysponowano funkcjonariuszy Wydziału Ruchu
Drogowego, Zespół Ratownictwa Medycznego
oraz zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Bralin i OSP
Perzów.
- Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że 45-letni
mieszkaniec Górna, kierujący osobowym volkswagenem,
wykonując
nieprawidłowo manewr
wyprzedzania samochodu
ciężarowego marki Man,
najechał na tył naczepy, a
następnie uderzył w bariery oddzielające pasy ruchu – relacjonuje oficer prasowy KPP
Kępno, sierż. Rafał Stramowski.
Samochodem osobowym podróżowała jedna osoba, która opuściła

pojazd o własnych siłach. Kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie jako pierwsi
udzielili przejeżdżający drogą S8

działań zablokowano po jednym pasie
ruchu trasy S8 w obu kierunkach. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
udzieleniu kwalifikowaKierowca był pod wpływem nej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Przyalkoholu. Fot. KPP Kępno
były na miejsce zdarzenia
Zespół Ratownictwa Medycznego, po przebadaniu
poszkodowanego, podjął
decyzję o przetransportowaniu go do szpitala w
Kępnie. Następnie działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia
na potrzeby czynności
dochodzeniowych policji
– informuje oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt.
Paweł Michalski.
- Okazało się, że kierujący
volkswagenem
znajdował się pod wpływem alkoholu. Badanie
alkomatem
wskazało
prawie promil alkoholu
w wydychanym powietrzu. Mężczyzna po zwolnieniu ze szpitala został
osadzony w pomieszczefunkcjonariusze Służby Więziennej. niu dla osób zatrzymanych – dodaje
Samochodem ciężarowym podróżo- policjant.
wał jedynie kierowca, który nie odPostępowanie w tej sprawie proniósł żadnych obrażeń. Na potrzeby wadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Źródło: CPK

Ruszyły prace nad budową
linii szybkich prędkości

śródlądowe drogi wodne, a także tzw.
infrastruktura punktowa, np. porty
lotnicze i morskie oraz terminale drogowo-kolejowe.
- To wspaniały świąteczny prezent. W ocenie Komisji Europejskiej
kluczowe inwestycje Programu CPK
powinny stanowić priorytety unijnej
polityki inwestycyjnej, a ich realizacja stać się wkładem Polski w europejski system transportu. To bardzo
dobra wiadomość, która otwiera
przed spółką CPK możliwość skutecznego wnioskowania o kolejne
środki unijne – podkreśla M. Horała.
- Szprychy kolejowe CPK jako
element niskoemisyjnego i ekologicznego transportu wpisują się w
priorytety Inwestycyjne UE. Co do
części lotniskowej projektu, to za
sprawą wpisania do sieci TEN-T
spółka CPK zyskuje możliwość ubiegania się o dofinansowania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, systemów zarządzania ruchem lotniczym,
infrastruktury przeładunkowej i
stacji kolejowej w rejonie terminalu – dodaje Grzegorz Puda, minister
funduszy i polityki regionalnej.
W sieci bazowej TEN-T znajduje
się przygotowywana przez CPK linia
Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław (tzw. igrek).
Wymagania są takie, że sieć bazowa
powinna zostać zrealizowana przez
kraje członkowskie – przy wykorzystaniu środków UE – do końca 2030 r.
, co wpisuje się w plany inwestycyjne
CPK. W planach UE trasa kolejowa
Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław
przez Kępno to część składowa Europejskiego Korytarza Transportowego
Morze Północne - Bałtyk. W planach
inwestycyjnych CPK jest to tzw.
szprycha nr 9.
Według Komisji Europejskiej,
realizacja tych zadań powinna zostać
ukończona nie później niż w 2050
r. Tu także nie ma kolizji z planami
spółki, bo jak wynika z harmonogramów, najdłuższe spośród inwestycji
kolejowych CPK potrwają do 2034 r.
Inwestycje przygotowywane są
we współpracy z inwestorami z krajów sąsiednich, np. czeskim zarządcą
infrastruktury kolejowej Správą železnic (w przypadku linii Katowice
- Ostrawa i Wrocław – Praga). Sieć
korytarzy transportowych TEN-T łączy prawie 450 miast lotnisk, portów
i terminali na terenie UE.
Umowa na budowę szybkiej
kolei przez Kępno podpisana
Odcinek Łódź - Sieradz - Wrocław to już kolejny, dla którego rozpoczęły się prace przygotowawcze.
W całej Polsce jest to już osiem kolejowych odcinków o łącznej długości ok. 1 000 km. W przypadku
tzw. szprychy nr 9 (biegnącej przez
województwa: mazowieckie, łódzkie
wielkopolskie i dolnośląskie), i biorąc pod uwagę dwie umowy zawarte

wcześniej, przygotowania trwają już
łącznie na ok. 400 km: z Warszawy
przez Łódź i Wrocław do granicy z
Czechami.
Najnowsza umowa jest warta
38,1 mln zł netto. Dotyczy odcinka:
Łódź – Sieradz Północny – Kępno
– Czernica Wrocławska – Wrocław
Główny. Prędkość projektowa (czyli
maksymalna prędkość, którą będzie
można osiągnąć na nowych torach)
wyniesie 350 km/h, zaś eksploatacyjna (taką pociągi osiągną w pierwszym etapie) to 250 km/h.
Umowa została podpisana z konsorcjum firm Multiconsult Polska,
Arcadis, Transprojekt Gdański i
IDOM Inżynieria. Przedmiotem zamówienia jest studium wykonalności,
czyli dokumentacja przedprojektowa.
- Aż trudno w to uwierzyć, ale
między Wrocławiem a Łodzią i Warszawą nie ma obecnie bezpośredniej,
szybkiej trasy kolejowej. To właśnie
z tego powodu czasy przejazdu są
dla pasażerów nietrakcyjne i rozczarowujące. Szansą na poprawę
tej sytuacji są inwestycje przygotowywane konsekwentnie przez CPK.
Dzięki nim podróż z Wrocławia do
Łodzi skróci się do 1 godz.10 min, a
do Warszawy do 1 godz. 55 min – zaznacza wiceminister infrastruktury
M. Horała.
- Aktualnie, aby dotrzeć szybko
z Warszawy do Wrocławia pasażerowie są zmuszeni podróżować
samolotem albo, ostatnio – dzięki
rozbudowie dróg ekspresowych – samochodem. Dlatego odcinek między
Wrocławiem, Sieradzem i Łodzią,
który razem z przygotowywaną do
realizacji trasą Łódź-Warszawa
połączy stolice: Polski i Dolnego
Śląska w czasie krótszym niż dwie
godziny, to jedna z najważniejszych
inwestycji kolejowych w całym kraju
– mówi Mikołaj Wild, prezes spółki
CPK. - Ten projekt jest kluczowy nie
tylko z punktu widzenia pasażerów,
ale także dla ograniczania śladu węglowego generowanego przez transport – dodaje.
Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć
w 2023 r. Spółka zakłada, że linia
dużych prędkości zostanie uruchomiona jednocześnie z Lotniskiem
Solidarność.
Przypomnijmy w ramach relacji
linii Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Kępno – Wrocław – Wałbrzych
– Lubawka (granica państwa PL-CZ
w kierunku Pragi), będzie m.in. budowa linii kolejowej nr 86 na odc.
Kępno – Czernica Wrocławska (CPK)
oraz linii kolejowej nr 86 na odcinku Czernica Wrocławska – Wrocław
Główny (CPK),
Rozpoczęcie robót budowlanych
planowane jest na 2023 r. zakończenie budowy całej linii w 2027 r.
Oprac. m
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historia
W opracowaniu Jarosława Pawlaka przedstawiamy sylwetkę kępnianina, sportowca – Zbigniewa Orywała

Zbigniew Orywał – legendarny sportowiec,
olimpijczyk i trener rodem z Kępna

Zbigniew Orywał to wielokrotny mistrz Polski i Stanów Zjednoczonych w biegach średnich. W 1958 r.
jako jeden z dwóch Polaków uczestniczył w międzynarodowych mistrzostwach USA. W biegu na 1000

skiego w Sydney swojej wychowanki
Sonii O’Sullivan na 5000 m.
Warto podkreślić, że Zbigniew
Orywał to rodowity Kępnianin.
Urodził się w Kępnie w 1930 r. Opisując przed laty 100-letnią historię

Drużyna „Sokoła” Kępno, 1932 r. Pierwszy od
lewej: Stanisław Orywał, kierownik drużyny

jardów zdobył złoty medal. Nie był
to jednak przypadek, bowiem w następnym roku Orywał powtórzył ten
sukces. Do dziś takiego wyczynu nie
dokonał żaden inny zawodnik z Europy! To właśnie on w 1958 r. na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie
odniósł premierowe zwycięstwo dla
Polski w słynnym meczu lekkoatletycznym z USA. Uczynił to w obecności 100 tysięcy widzów, w biegu
na 1500 m, będąc członkiem słynnego na całym świecie polskiego Wundertemu. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1960 r. w Rzymie, gdzie
startował w finałowych biegach na
dwóch dystansach – 800 m i 1500 m.
Po zakończeniu kariery był trenerem
m.in. mistrza i wicemistrza olimpijskiego, dwukrotnego mistrza Europy
– Bronisława Malinowskiego, Kadry Narodowej Lekkoatletyki Polski,
a następnie, przez wiele lat, pracował
jako trener Kadry Narodowej Lekkoatletyki Irlandii, gdzie w 2000 r.
otrzymał z rąk ministra sportu Irlandii tytuł Trenera Roku, doczekawszy
się m.in. srebrnego medalu olimpij-

kępińskiej „Polonii”, natrafiłem w
archiwach i dokumentach na ciekawą informację na temat pana
Orywała, a dokładnie jego ojca, Stanisława (który to w latach 20-tych
ubiegłego wieku był zawodnikiem
„Sokoła” Kępno m.in. w biegach).
Na początku lat 30-tych był również
działaczem sportowym kępińskich
klubów „Sokoła” i „Polonii”.
Bardzo chciałem osobiście poznać i spotkać pana Zbigniewa. Udało mi się nawiązać z nim kontakt
dzięki mojemu serdecznemu przyjacielowi, na co dzień redaktorowi,
Radkowi Patroniakowi, z „Głosu
Wielkopolskiego”. Zaproszenie do
spotkania w domu, na poznańskim
Grunwaldzie, gdzie pan Orywał
mieszka od dziesięcioleci, przyjąłem
jako wielkie wyróżnienie i zaszczyt.
Podczas naszego wielogodzinnego
spotkania rozmawialiśmy o jego losach, sporcie, lekkiej atletyce, życiu
przez historię tak zagmatwanym, że
nie każdy mógłby mu sprostać. Bez
trudu można było odczytać z rozmowy, życiowe losy, dramatyczny

Kępińscy funkcjonariusze zatrzymali kolejnego kierowcę
w stanie nietrzeźwości oraz mężczyznę, który kierował samochodem pomimo wydanego przez sąd zakazu

Nie powinni byli
wsiadać za „kółko”

22 stycznia br., o godzinie 4.00,
na ul. Poznańskiej w Kępnie policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie dokonali zatrzymania 23-letniego mieszkańca gminy Bralin,
który kierował samochodem marki
BMW pomimo wydanego przez sąd
zakazu prowadzenia pojazdów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
KPP Kępno.
W tym samym dniu, o godzinie
16.30, na ul. Kępińskiej w Rychtalu
funkcjonariusze Posterunku Policji
w Trzcinicy z siedzibą w Laskach
zatrzymali 45-letniego mężczyznę
z powiatu namysłowskiego, który
kierował samochodem marki BMW,
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znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Badanie alkomatem wskazało prawie
1,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mężczyzna stracił swoje
uprawnienia do kierowania pojazdami, został osadzony w pomieszczeniu
dla osób zatrzymanych i teraz przed
sądem odpowie za popełnione przestępstwo. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi KPP Kępno. Oprac. KR

wymiar wojny oraz zapis faktów, w
tle których mienią się pasjonujące
historie. Pytając się o wątek kępiński
z jego życia, dowiedziałem się, że
rodzice Zbigniewa Orywała pochodzili z Rakowa koło Łęki Opatowskiej. Następnie przeprowadzili się
do Kępna i zamieszkali w domu przy
ulicy Warszawskiej 37. To właśnie tu
przyszedł na świat nasz bohater i, jak
sam dziś wspomina, w budynku tym
piętro niżej mieściło się pierwsze w
Kępnie kino pod nazwą „Iluzjon”.
- Ojciec mój urodził się dokładnie w
1900 r., jeszcze pod zaborami ukończył szkołę powszechną, później
handlową. Uczył się wszystkiego w
języku niemieckim. Ojciec czas wolny przeznaczał na działalność społeczną, bardzo udzielał się w Towarzystwie Gimnastycznym ,,Sokół”,
któremu to prezesował w Kępnie.
Angażował się także mocno w ,,Sokole”’ i ,,Polonii”, m.in. w piłkę nożną. W latach młodości specjalizował
się w trójboju. Zdobył nawet mistrzostwo województwa poznańskiego w

Dom, w którym urodził się oraz
mieszkał Z. Orywał. Stan obecny

tej dyscyplinie. Przez wiele lat trudnił się handlem i prowadził w Kępnie
sklep z obuwiem, który jednak nie

wytrzymał konkurencji z będącymi Poznań, a także w koszykówkę i siatwówczas królami rynku handlowego kówkę w AZS-ie Poznań. Mimo swomiejscowymi żydami. Dlatego też w ich prawie 92 lat, imponuje sylwetką,
1932 r. cała nasza rodzina przepro- jaką charakteryzują się tylko osoby
wadziła się do Wągrowca, ponieważ bardzo wysportowane. Przyjaźnie
stamtąd bliżej było do Poznania, usposobiony, emanował pewnością
gdzie ojciec Stanisław został przed- siebie i opanowaniem, jakie posiastawicielem handlowym Zakła- dają ludzie, którzy żyli w trudnych
dów Cegielskiego. Przeprowadzka czasach i wiele przeżyli. Nic dziwz jednego końca Wielkopolski do nego, przecież jego życiorys mógłdrugiego podyktowana była przede by posłużyć za scenariusz do kilku
wszystkim
względami
ekonomicznymi.
Tam
spędziłem pozostałe lata
dzieciństwa i wczesnej
młodości. Także wągrowczaninem zostałem
raczej z wyboru, i nie
tyle własnego, ile swojego ojca, natomiast z urodzenia jestem kępnianinem – mówi po latach
pan Zbyszek. W trakcie
naszej rozmowy miałem
możliwość
zobaczyć
wiele zdjęć rodzinnych
i sportowych, pamiątek
czy albumów z wycinkami z prasy polskiej i Z. Orywał i J. Pawlak w mieszkaniu pana
Zbigniewa na poznańskim grunwaldzie
zagranicznej,
związanych z karierą sportową.
Ponadto w mieszkaniu pana Zbignie- filmów. Doktor Zbigniew Orywał
wa można zobaczyć wiele trofeów, zażywa dziś wspólnie z małżonką
pucharów za zwycięstwa, zgroma- Lidią, przed laty czołową biegaczką
dzonych przez całą swoją bogatą ka- w kraju, spokojnej emerytury i, jak
rierę. Moją uwagę przykuwa okazały sam twierdzi, spełnił swoje chłopiępuchar za dwukrotne mistrzostwo ce marzenia o wielkim sporcie. Poza
Stanów Zjednoczonych w biegu na tym cały czas kibicuje piłkarzom
1000 jardów w słynnej Madison swojej ukochanej „Warty” Poznań.
Square Garden w Nowym Jorku. Co Na koniec mojej wizyty otrzymałem
ciekawe, nasz krajan reprezentował miły upominek na pamiątkę naszego
barwy dwóch poznańskich klubów: spotkania – książkę z dedykacją pt.
„Warty”, której był wychowankiem, „Zbigniew Orywał. Mistrz dwojga
oraz „Olimpii”. Natomiast w czasach narodów”, przekazał również sermłodości potrafił łączyć występy na deczne pozdrowienia dla rodzinnego
światowym poziomie w lekkiej atle- Kępna.
tyce z grą w piłkę ręczną w „Lechu”
Oprac. Jarosław Pawlak

456 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Samochód dla OSP Olszowa

19 stycznia br. wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciej Wąsik, zatwierdził
zestawienie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, które w 2022 r.
otrzymają dofinansowanie na zakup
samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Dzięki tym środkom do strażaków-ochotników z całego kraju trafi 456
nowych pojazdów.
W gronie dofinansowanych jednostek znalazła się również OSP Olszowa, która otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy.
Na dofinansowanie w łącznej
kwocie ponad 175 milionów złotych
składają się: 164.112.000 zł z budżetu
państwa w ramach dotacji MSWiA
oraz dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 11.103. zł
ze środków pochodzących z odpisów
z firm ubezpieczeniowych. Pojazdy
zakupione zostaną w montażu finansowym z samorządami.
Do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze,
69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi
około 383 milionów złotych.
KR
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Do OSP trafi 456 samochodów
ratowniczo-gaśniczych. Fot. www.gov.pl

Prezes OSP Olszowa, Piotr Jokiel: Bardzo ucieszyła nas informacja, że
nasza jednostka znalazła się na liście zakwalifikowanych do zakupu nowego
samochodu. Bo chociaż nasz „Dziadek” dzięki zaangażowaniu druhów wizualnie
wygląda jeszcze bardzo dobrze, to ma już ponad 30 lat i operacyjnie wygląda
to już dużo gorzej. O nowy samochód staramy się już parę lat, ale wiadomo,
że jest to wydatek rzędu około 900 tysięcy złotych, więc wymaga pozyskania
funduszy z wielu źródeł. W tym miejscu chciałbym podziękować burmistrzowi
miasta i gminy Kępno, Piotrowi Psikusowi, oraz komendantowi powiatowemu
PSP w Kępnie, Wojciechowi Grabarkowi, za pomoc i zaangażowanie w naszą
sprawę. Myślę, że kluczowym argumentem, decydującym o przydziale dla
nas, jest bliska odległość remizy do węzła Kępno Wschód oraz bardzo dobre
wyszkolenie strażaków. W pełni zasłużyliśmy na ten samochód, będzie on służył
długie lata, a kiedy nas już zabraknie, będzie miał kto nas zastąpić, ponieważ
posiadamy wspaniałą drużynę MDP, chłopaki już nie mogą doczekać się kursu
podstawowego. Wremontowana remiza już czeka – trzeba tu zaznaczyć, że cała
robocizna została wykonana przez druhów w czynie społecznym przez około
600 godzin. Zachęcam do polubienia i obserwowania profilu naszej jednostki
na Facebooku – można się tam dużo więcej o nas dowiedzieć.

Informacje

wiadomości

20 stycznia br. starostowie spotkali się z redaktorami naczelnymi lokalnych mediów z okazji światowego dnia środków masowego przekazu przypadającego 24 stycznia

14 stycznia br. z przedstawicielami Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych spotkała się reprezentująca
Zarząd Powiatu Kępińskiego – Krystyna Możdżanowska

Noworoczne spotkanie z mediami Gołębiarskie plany

Światowy dzień środków masowego przekazu ustanowiony został
przez papieża Pawła VI w roku 1967.
W kościele katolickim tego dnia

kiem twórców środków społecznego
przekazu.
Honorując to święto starosta Robert Kieruzal wraz z wicestarostą

Pamiątkowe zdjęcie po spotkaniu. Od lewej: starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka, Mirosław Łapa - redaktor naczelny „Tygodnika Kępińskiego”, Michał Zaczyk redaktor naczelny Radia SUD, Jerzy Bińczak - redaktor naczelny „Twojego Pulsu Tygodnia”

wspomina się św. Franciszka Selezego, którego papież Pius XI w 1923
roku obwołał opiekunem i orędowni-

Alicją Śniegocką podjęli na śniadaniu redaktorów naczelnych lokalnych
mediów - Jerzego Bińczaka (Twój

Puls Tygodnia), Michała Zaczyka
(Radio Sud) i Mirosława Łapę (Tygodnik Kępiński). Witając zebranych
starosta życzył dziennikarzom sukcesów zawodowych i przekazywania
obiektywnych informacji. - Poprzez
to święto uświadamiamy sobie, jak
ważną funkcję pełnią regionalne
media w naszym życiu i jak wielka odpowiedzialność spoczywa na
dziennikarzach. Dzięki nim ludzie
mogą zdobywać nowe informacje o
tym co dzieje się w ich gminach oraz
kształtować opinie na różne tematy –
stwierdził R. Kieruzal. Uczestniczący w spotkaniu naczelnik wydziału
promocji Paweł Jeziorny przedstawiał kalendarz imprez kulturalnych,
konkursów i obchodów państwowych przygotowywanych do realizacji przez Powiat Kępiński. Oby tylko
pandemia nie pokrzyżowała planów.
Starostowie w czasie dyskusji podkreślali jak wiele inwestycji będzie
realizowanych w tym roku, dotyczą
one zarówno infrastruktury drogowej
jak i wsparcia socjalnego społeczności lokalnej. 		
m

Spotkanie stanowiło okazję do
wręczenia pamiątkowych pucharów
ufundowanych przez Powiat Kępiński dla najlepszych hodowców gołębi.
Sekcja Kępno IV Polskiego
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych powstała na wniosek członków
Oddziału Kępno w 2011 r. Zrzesza w
swoich szeregach hodowców gołębi
pocztowych. - W miesiącach maj lipiec odbywają się loty konkursowe
gołębi dorosłych. Każdy z hodowców
posyła na loty swoje gołębie, które
rywalizują o jak najszybszy powrót

do gołębnika z odległości od 100 km
do prawie 800 km. Przy normalnej
pogodzie prędkość lotu gołębia to
70-80 km/h. W miesiącach sierpień
- wrzesień odbywają się loty gołębi
młodych, tutaj odległość jest od 100
do 300 km – podkreśla Krystyna
Możdżanowska. Na każdym locie
czołowe gołębie zdobywają dyplomy,
puchary, a w rywalizacji końcowej
nagradzani są najlepsi hodowcy Pucharami na szczeblu sekcji, oddziału,
okręgu, regionu i Polski.
Oprac. m

Powiatowy konkurs plastyczny „Panteon Sław – patroni 2012 roku” został rozstrzygnięcie

Najlepsi w „Panteonie Sław”

17 grudnia 2021 r. na kanale
YouTube Książnicy Pedagogicznej w
Kaliszu miała miejsce premiera online uroczystej gali XI Powiatowego
Konkursu Plastycznego pt. „Panteon
sław – patroni 2021 roku” pod patronatem honorowym Starosty Kępińskiego.
Pomysłodawcami i organizatorami Powiatowego Konkursu Plastycznego są Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im.
A. Parczewskiego w Kaliszu Filia w
Kępnie oraz biblioteki szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego.
Konkurs już od jedenastu lat mobilizuje kolejne pokolenia młodzieży do
ujawniania artystycznego potencjału.
Każdej edycji przyświeca cel promowania czytelnictwa wśród uczniów.
Podczas projekcji można poznać utalentowanych nagrodzonych, zobaczyć prace wszystkich
uczestników, a także zapoznać się z
biogramami i fragmentami twórczości patronów literackich konkursu.
Część artystyczną gali przygotowali
uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie pod opieką
nauczycieli: Małgorzaty Kacprzak
i Magdaleny Roy.
Tegorocznemu
przedsięwzięciu patronowali literacko: kardynał
Stefan Wyszyński, Cyprian Kamil
Norwid, Stanisław Lem, Tadeusz Różewicz i Krzysztof Kamil Baczyński.
Wymienieni twórcy zostali ogłoszeni
przez Sejm RP patronami roku 2021.
Zadaniem konkursowym było stworzenie ilustracji do biografii lub twórczości wybranego literata.
Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Wzięło
w nim udział 16 uczniów z 3 szkół
ponadpodstawowych powiatu kępińskiego: Liceum Ogólnokształcące nr
I im. mjra Henryka Sucharskiego w
Kępnie, Zespół Szkół Ponadpodsta-

wowych nr 1 w Kępnie i Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie.
Łącznie nadesłano 18 prac. Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Decyzją komisji pierwsze miejsce przyznano Zuzannie Kossek –
wiersz „Róża” – LO nr I w Kępnie,
drugie – Wiktorii Podejma – portret
S. Lema (inspirowany ilustracjami

Kamila Baczyńskiego pt. „Biała magia”. Nagrodzoną jest uczennica Liceum Ogólnokształcące nr I w Kępnie Martyna Zawada, zwyciężczyni
ubiegłorocznej edycji konkursu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki ufundowane przez Powiat
Kępiński, natomiast nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych
zostały ufundowane przez Rady Rodziców poszczególnych szkół ponad-

Robert Wiśniewski - prezes PZHGP Sekcji IV Kępno i Krystyna
Możdżanowska - członek Zarządu Powiatu Kępińskiego

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie i OSP Bralin zorganizowały pokaz ratownictwa na lodzie

Nie wchodź na lód!

Podczas pokazu ratownictwa
na lodzie. Fot. Radio SUD

Uczestnicy konkursu
z organizatorami

Daniela Mroza) – LO nr I w Kępnie, a trzecie miejsce zdobyła Zofia
Berska – wiersz „Róża” – LO nr I w
Kępnie.
Wyróżnienia otrzymali: Martyna Kalinowska – wiersz „Elegia
o chłopcu polskim” K. K. Baczyński
– ZSP nr 1 w Kępnie, Eryk Olejniczak – wiersz „Okno na zachód” K.
K. Baczyński – ZSP nr 2 w Kępnie
i Izabela Nalepa – wiersz „Krzyczałem w nocy” T. Różewicz – LO nr I
w Kępnie.
Ponadto dyrektor Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w
Kaliszu Jolanta Nowosielska przyznała Nagrodę Specjalną za pracę
inspirowaną utworem Krzysztofa

podstawowych. Wręczenie nagród
odbywa się w szkołach ponadpodstawowych, do których uczęszczają
uczestnicy, a także w kępińskiej filii
książnicy.
- Serdecznie gratulujemy laureatom i uczestnikom konkursu, życząc im dalszych sukcesów.
Wszystkie osoby zainteresowane
konkursem serdecznie zapraszamy
do oglądania gali - dostęp na kanale
YouTube Książnicy Pedagogicznej
w Kaliszu lub w poście opublikowanym 17.12.2021 na profilu Facebook Książnicy Pedagogicznej Filii w
Kępnie – informuje Anna Wróblewska, kierownik Filii PBP KP w Kępnie.
Oprac. Ewa Szalek

23 stycznia br. na terenie akwenu
wodnego Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie oraz jednostka OSP Bralin przeprowadziły wspólnie pokaz
ratownictwa na lodzie w ramach
akcji „Bezpieczne ferie 2022”. - Akcja miała na celu edukację dzieci i
młodzieży w temacie bezpiecznego
spędzania czasu wolnego w okresie zimowym w pobliżu akwenów.
Uczestnicy dowiedzieli się, że wcho-

dzenie na zamarznięte zbiorniki jest
bardzo niebezpieczne – relacjonuje
oficer prasowy KPP Kępno, sierż.
Rafał Stramowski.
Podczas wydarzenia można było
zobaczyć sprzęt wykorzystywany
przez policjantów i strażaków podczas ich codziennej służby. Zaprezentowane zostały techniki ratowania
osób, pod którymi załamał się lód,
oraz przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas modnego w ostatnim czasie morsowania.
Oprac. KR

Można było zobaczyć służbowy sprzęt
policjantów i strażaków. Fot. KPP Kępno
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24 miliony dla Wielkopolski w ramach Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych

Jak los spotka starą salę gimnastyczną przy LO nr I, która przez ponad 100 lat była jednym
z nielicznych miejsc, gdzie licealiści mogli ćwiczyć i uprawiać sport

Co ze starą salą gimnastyczną?
Dofinansowanie dla
przewozów pasażerskich

Wojewoda wielkopolski Michał
Zieliński wziął udział w briefingu
prasowym, w którego trakcie nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie przewozów autobusowych w
ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej.
Ponad 24 miliony złotych przekazał rząd premiera Mateusza Morawieckiego z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych. Kwota ta
pozwoli na powstanie nowych połączeń, a także na utrzymanie dotych-

Jak podkreśla wojewoda, obecne dofinansowanie przewyższa prawie o 10 milionów dofinansowanie
ubiegłoroczne. Dzięki funduszowi
dofinansowanych zostanie 512 linii
w zarządzie 58 jednostek samorządu
terytorialnego.
Na spotkaniu obecni byli starosta
Robert Kieruzal oraz wicestarosta
Alicja Śniegocka, którzy podpisali
umowę na dofinansowanie w 2022
roku funkcjonowania 22 linii autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej.

Po podpisaniu umowy. Od lewej: skarbnik Marcin Trojak, wicestarosta Alicja Śniegocka,
wojewoda Wielkopolski Michał Zielinski, starosta kępiński Robert Kieruzal, poseł na
Sejm Katarzyna Sójka, przedstawiciel biura poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki
Możdżanowskiej - Anna Lis

czasowych linii. - Linie autobusowe
są niestety deficytowe. W związku z
tym, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego też stawia na to, żeby to
wykluczenie komunikacyjne nie dotyczyło osób z mniejszych miejscowości, miejscowości popegeerowskich, z których osoby nie mogły
często dojechać do pobliskich miejscowości, to dofinansowanie jest tak
istotne – stwierdził M. Zieliński.

Zadanie dofinansowano na podstawie umowy o objęciu w 2022 roku
dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej,
zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kępińskim.
Wartość przyznanego wsparcia to
1 475 880 zł. Starostwo dokłada do tej
kwoty 167 266,40 zł.
m

Zastępca burmistrza odwiedził panią Bronisławę – jedną z
najstarszych mieszkanek gminy Kępno

Z najlepszymi życzeniami
na Dzień Babci

K. Godek wręczył prezent jednej
z najstarszych mieszkanek gminy

Z okazji Dnia Babci zastępca
burmistrza miasta i gminy Kępno,
Krzysztof Godek, odwiedził panią
Bronisławę – jedną z najstarszych
mieszkanek gminy Kępno. W imieniu
burmistrza przekazał kwiaty, prezent
i pamiątkowy list gratulacyjny, a także złożył najlepsze życzenia – zdrowia, zadowolenia z wnuków, radości

6

i pogody ducha. Pani Bronisława nadal
jest pełna energii i chętnie opowiada
o wydarzeniach, które dla wielu osób
znane są tylko z kart historii.
Pani
Bronisławie
życzymy
wszelkiej pomyślności, niesłabnącej
energii oraz 200 lat życia w zdrowiu i
samych pogodnych chwil!
Oprac. KR

W ubiegłym roku oddana został
do użytku dla uczniów długo wyczekiwana hala sportowa przy Liceum
Ogólnokształcącym nr I. Od kilku
miesięcy uczniowie z nieskrywana
satysfakcją mogą ubarwiać sporty

nek: - „Sala gimnastyczna powstała
w tym samym czasie (1912 – przypis
autora), co budynek główny, a zlokalizowano ją w odległości około 300 m
w kierunku północnym. Jest to budynek murowany z cegły pełnej palonej,

Sala gimnastyczna LO nr 1

zespołowe jak i indywidualne na pełnowymiarowym boisku. - To duża
różnica w grze choćby w siatkówkę
w porównaniu z tym, co mieliśmy
wcześniej na starej sali gimnastycznej – stwierdza Radek.
Przypomnijmy, że stara sala
gimnastyczna przy ul. Szpitalnej
została wybudowana jeszcze, gdy
byliśmy pod zaborem pruskim.
Andrzej Rozwadowski w książce
„Budynek Gimnazjum i Liceum jego architektura i modernizacja. W:
Monografia Gimnazjum i Liceum
w Kępnie 1920-2000” pod redakcją
Włodzimierza
Mazurkiewicza,
wydanej przez „Tygodnik Kępiński”
w 2000 r. tak charakteryzuje budy-

przykryty płaskim dachem - Holzcementdach bez podsufitki. Obiekt
i jego zaplecza był wielokrotnie
remontowany m.in. w latach: 1954
- remont dachu, 1958 - kapitalny remont całego budynku, 1971 - remont
parkietu, 1993 - przebudowa szatni
i sanitariatów (i 2003 - malowanie i
cyklinowanie)”.
W obrębie posesji dawniej istniał
plac ćwiczeń lekkoatletycznych, a od
roku 1997 na miejscu tym założono
kort tenisowy o nawierzchni ceglanej. Cała posesja jest od strony ul.
Ogrodowej odcięta wysokim murowanym ogrodzeniem z cegły palonej.
Od wielu lat wiadomo było że
wybudowana hala odbiega standarda-

mi od wymagań trenerów i uczniów
uprawiających sport w XXI wieku.
Po wybudowaniu nowego obiektu
sportowego rodzi się pytanie jak władze starostwa zmierzają zagospodarować opuszczony już budynek przez
uczniów, gdzie „panuje cisza jak makiem zasiał”.
- Budynek starej sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie pozostaje w
zasobie Powiatu Kępińskiego. Zarząd Powiatu Kępińskiego czyni
starania w kierunku zagospodarowania obiektu i nadania mu nowej
funkcji użytkowej – planuje starosta
Robert Kieruzal. - Bez pozyskania
środków zewnętrznych przy ilości
i zakresie obecnie realizowanych
przez Powiat Kępiński zadań inwestycyjnych będzie bardzo trudno
mówić o zagospodarowaniu sali
gimnastycznej przy ulicy Szpitalnej. Nie bez znaczenia jest również
fakt, iż jest to obiekt wpisany do
rejestru zabytków, co w znacznym
stopniu determinować będzie zakres planowanej adaptacji obiektu, jak również potencjalne źródła
finansowania w zakresie funduszy
zewnętrznych – dodaje starosta.
Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli czekać na zagospodarowanie zabytkowego obiektu tak długo, jak na wybudowanie nowej hali
gimnastycznej.
m

XII edycja konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

Środki dla kolejnych wielkopolskich wsi

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do
XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
Dzięki programowi liczne wielkopolskie miejscowości mogą uzyskać
do 50 tysięcy złotych dofinansowania na realizację projektów związanych z infrastrukturą, dziedzictwem
kulturowym oraz promocją lokalnych tradycji. Nabór wniosków trwa
do 7 lutego br.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 30 grudnia 2021 r. przyjął
uchwałę w sprawie naboru wniosków
do XII edycji konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś”. Najważniejszym celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi i społeczności
wiejskich, podniesienie jakości życia na terenach wiejskich, integracja
lokalnych społeczności poprzez ich
bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektu, a także promocja idei
odnowy wsi.
- Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” cieszy się ogromnym
zainteresowaniem ze strony lokalnych samorządów oraz sołectw.
Dofinansowanie mogące wynieść
nawet 50 tysięcy złotych umożliwia
zrealizowanie projektu mającego realny wpływ na funkcjonalność miejscowości oraz jakość życia mieszkańców. W ubiegłorocznej edycji aż
137 wniosków otrzymało wsparcie
finansowe. W ramach konkursu
zgłaszane są różne inicjatywy, od
inwestycyjnych do tych promujących lokalne zwyczaje oraz lokalny
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folklor. Efekty realizacji programu widoczne są w wielu miejscowościach. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, widząc pozytywny odzew i zapotrzebowanie wnioskodawców, od lat zwiększa środki

przedstawiacie aktywnie działających społeczności wiejskich z wielkim zaangażowaniem biorą udział
w tego typu programach, które dają
możliwość rozwoju swoich małych
ojczyzn – mówi prezes Stowarzysze-

finansowe przeznaczone na realizację tego konkursu. Na realizację
programu przeznaczono dotychczas
ponad 41 milionów złotych – mówi
Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Konkurs skierowany jest do wsi
i małych miast do 5 tysięcy mieszkańców. Warunkiem niezbędnym jest
uczestnictwo sołectwa lub miasta w
programie „Wielkopolska Odnowa
Wsi”. Gmina może zgłosić maksymalnie trzy wnioski, natomiast dana
miejscowość może wnioskować o
wsparcie tylko na realizację jednego
projektu.
- Na przestrzeni 12 lat realizacji
konkursu wiele małych oraz większych miejscowości z Wielkopolski
skorzystało z możliwości pozyskania
dofinansowania na realizację zadań
związanych z odnową wsi. Zrealizowano ponad 2000 projektów w
ramach programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi”. Gminy, sołtysi oraz

nia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Jarosław Maciejewski.
W konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” można uzyskać dofinansowanie dla projektów z zakresu
zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiających estetykę
miejscowości, a także zachowania,
odtwarzania i promowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego
lub krajobrazowego oraz tradycji
społeczności lokalnych. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu
wynosi maksymalnie 70% kosztów
kwalifikowalnych projektu, jednak
nie mniej niż 10 tysięcy złotych i nie
więcej niż 50 tysięcy złotych dla pojedynczego projektu.
Szczegółowe informacje na temat
konkursu, w tym formularze, dostępne są na stronach internetowych:
www.umww.pl (podstrona Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
oraz www.wow.umww.pl.
Oprac. KR
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Ruszyła VI edycja akcji „Pomagamy jak umiemy”. Podobnie jak w ubiegłym roku, klienci Rossmanna, skanując aplikację przy każdych zakupach, będą mogli wesprzeć jedną
z organizacji pomagających kobietom w trudnej sytuacji życiowej. Co więcej – sami zdecydują, na którą spośród 88 placówek przekażą gromadzone przez siebie punkty. Wyboru
mogą dokonać już od 15 stycznia br. poprzez aplikację Rossmann PL. Warto, bo pula
pomocy to 5 milionów złotych

Wraca akcja wspierająca kobiety
Akcja Rossmanna pn. „Pomagamy jak umiemy” ma już 6-letnią
tradycję, natomiast po raz drugi jej
beneficjentkami będą organizacje
wspierające kobiety w trudnej sytuacji życiowej.
- Dla nas pomoc kobietom jest
czymś naturalnym. Jesteśmy blisko
nich każdego dnia, bo to głównie
one odwiedzają nasze drogerie. Znamy więc nie tylko ich kosmetyczne
upodobania, ale także ich troski,
codzienne wyzwania. Do tegorocznej edycji zakwalifikowaliśmy aż
88 organizacji, a to się przełoży na

podczas miesiączki. Dlaczego akurat
te grupy potrzebują szczególnej pomocy?
- Nastoletnim matkom wciąż brakuje
wsparcia i pomocy, czasem również
ze strony najbliższych. Bywają
przerażone i osamotnione, czasami
nawet bezdomne.
- Ofiary przemocy domowej to – jak
wynika ze statystyk – w zdecydowanej
przewadze kobiety. Gdy ten problem
dotyka nas lub naszych bliskich, nie
wiemy, jak pomóc i zareagować.
Nie do przecenienia są więc
telefony zaufania, pomoc prawna i

ogromną skalę pomocy. Dotychczas
klienci bardzo chętnie włączali się
w akcję, wierzę, że i tym razem nie
odmówią wsparcia, tym bardziej, że
sami te organizacje proponowali do
programu – mówi Joanna Wojtasik,
kierownik Sekcji ds. Zrównoważonego Rozwoju w Rossmannie.
Klienci Rossmanna najpierw
zgłaszali do programu lokalne organizacje pomagające kobietom. Po
weryfikacji placówek na liście tegorocznej akcji „Pomagamy jak umiemy kobietom” znalazło się ich aż 88.
Wspierają one nastoletnie matki, kobiety będące ofiarami przemocy domowej, samotne matki oraz te mające
pod opieką niepełnosprawne dzieci,
wychowanki domów dziecka wkraczające w dorosłe życie oraz kobiety, które z powodu ubóstwa nie mają
dostępu do środków higienicznych

psychologiczna, centra interwencyjne
czy placówki oferujące schronienie,
które pomogą uwolnić się od
przemocowego piekła.
Codzienność
matek
niepełnosprawnych dzieci (również
tych dorosłych) to często samotność,
wyzwania
finansowe
znacznie
przewyższające ich możliwości,
niemożność
pogodzenia
życia
rodzinnego i zawodowego, a także
ogromne obciążenia fizyczne i
psychiczne.
- Samotne macierzyństwo to trud,
zmęczenie, niepewność finansowa.
Priorytety takich kobiet to zapewnić
dzieciom szczęśliwe dzieciństwo i
dobry start w dorosłe życie, więc
najczęściej zapominają o sobie, przez
co pogarsza się ich kondycja fizyczna
i psychiczna.
- Dziewczęta, które opuszczają domy

dziecka i wkraczają w dorosłość,
często nie wierzą w siebie, boją się
niepowodzeń. Dla nich 18. urodziny
to niekoniecznie ekscytacja i huczna
impreza. Tracą miejsce, w którym
czuły się bezpiecznie, nie mają
wsparcia rodziny, a muszą rozpocząć
życie na własny rachunek.
- Nawet co 5 dziewczyna lub
kobieta w Polsce ma problem z
dostępem do środków higieny
menstruacyjnej. Temat okresu wciąż
jest przemilczany, bo wiąże się ze
skrępowaniem i wstydem. Do tego
dochodzi aspekt edukacyjny – aż
25% kobiet i 21% nastolatek uważa,
że podczas miesiączki nie można
zajść w ciążę.
Na szczęście możemy pomagać.
Jak to zrobić? Posiadacze aplikacji
Rossmann PL już od 15 stycznia br.
mogą wybierać, którą z 88 organizacji będą wpierać podczas każdych zakupów. Czasu na podjęcie decyzji jest
sporo, bo aż do 30 czerwca br. Ważne
jednak, by skanować aplikację podczas każdej wizyty w drogerii, bo
punkty pomocowe gromadzą się na
koncie już od teraz i po wskazaniu
konkretnej placówki zostaną przekazane na jej „konto”. Im więcej osób
wybierze daną organizację i im częściej będzie skanować aplikację, tym
większą pomoc ona otrzyma. Warto
dobrze przemyśleć swoją decyzję, ponieważ w ciągu roku nie ma możliwości jej zmiany.
Co, jeśli klient nie wskaże organizacji do 30 czerwca br.? Wskażemy
ją za niego, w oparciu o lokalizację, w
której najczęściej dokonuje zakupy –
osobiście lub online. Regulamin oraz
szczegółowe informacje są dostępne na www.rossmann.pl/pomagamy
oraz w aplikacji Rossmann PL.

Wspólne kolędowanie z zespołem „Enej” na kępińskim
Rynku

Kolędy pod
wspólnym niebem

Zespół „Enej” zachęcał
wszystkich do wspólnego śpiewu

22 stycznia br. na kępińskim
Rynku odbyło się wielkie kolędowanie z zespołem „Enej”. Artyści
zachęcali do wspólnego śpiewu tradycyjnych utworów i zachwycali pełnym energii występem. Przed nimi
na scenie dzieci z Przedszkola Sióstr
Boromeuszek w Kępnie zaprezentowały piękne jasełka.
W trakcie imprezy zbierane były
fundusze na pomoc choremu Mateuszowi Słowikowskiemu z gminy
Kępno. W zamian za dobrowolny da-

tek, mieszkańcy mogli zakosztować
pysznego, domowego ciasta. Akcja charytatywna prowadzona była
przez: Szkołę Podstawową w Krążkowach, KGW Myjomice-Ostrówiec, KGW Krążkowy oraz Urząd
Miasta i Gminy w Kępnie.
Kępińskie kolędowanie pełne
było ciepła i serdeczności, a mieszkańcy przybyli tłumnie. Organizatorem wydarzenia było Miasto
i Gmina Kępno wraz z Kępińskim
Ośrodkiem Kultury.
KR

W trakcie wydarzenia zbierane były
fundusze na pomoc dla Mateusza (pośrodku)

Mieszkańcy przybyli tłumnie
na wspólne kolędowanie

Gmina Kępno pozyskała dotację na realizację projektu pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców miasta i gminy Kępno”

Dotacja na e-usługi dla mieszkańców

Gmina
Kępno
pozyskała
2.118.182,99 zł dotacji na realizację
projektu pn. „E-usługi publiczne dla
mieszkańców miasta i gminy Kępno”.
Umowę w Urzędzie Marszałkowskim
w Poznaniu podpisał burmistrz Piotr
Psikus przy kontrasygnacie skarbnika Jarosława Ciesielskiego. Środki
pochodzą z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Wartość całkowita projektu to 2.491.980,00 zł.
Celem głównym projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców miasta i gminy Kępno” jest zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów
gospodarczych do cyfrowych usług
publicznych oferowanych mieszkańcom gminy przez Urząd oraz jednostki podległe. W ramach realizacji
projektu zostaną wdrożone m.in. interaktywne formularze, dzięki któ-

rym sprawy urzędowe będzie można załatwić od początku do końca
drogą elektroniczną, sprawdzić stan
załatwienia swojej sprawy od momentu wpływu do urzędu czy też
dokonać należnych płatności. Zostanie uruchomiona aplikacja mobilna,

za pomocą której mieszkańcy będą
informowani o najważniejszych wydarzeniach, jakie będą miały miejsce. Do realizacji powyższych zadań
zakupiony zostanie również sprzęt
komputerowy i potrzebne oprogramowanie.
Oprac. KR
P. Psikus i J. Ciesielski
podczas podpisania umowy

Przedszkolaki przedstawiły
piękne jasełka
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Piłka nożna >>> Z nowym trenerem i piłkarzami Polonia 1908 Marcinki Kępno rozpoczęła przygotowania do rundy rewanżowej. W klubie z Alei Marcinkowskiego pełna mobilizacja, bo wiosną drużynę Marcela Surowiaka czeka walka o ratowanie czwartoligowego bytu
FOT. Facebook Polonia Marcinki

Co słychać u rywali
Polonii Kępno 1908
marcinków kępno?
Za nieco ponad miesiąc 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.

KP Obra 1912 Kościan

W minioną niedzielę, 23 stycznia do treningów
wrócili piłkarze Obry Kościan, która nie stoi na
straconej pozycji i wiosną ma szansę włączyć
się do walki o jak najwyższe pozycje. Pierwszy
mecz rundy rewanżowej gracze z Kościana
rozegrają 5 marca z Kotwicą Kórnik. Zanim to jednak nastąpi
drużynę z Kościana czeka sześć tygodni przygotowań. W tym
czasie podopieczni trenera Krzysztofa Knychały rozegrają
sześć sparingów. Wszystkie swoje sparingi gracze Obry będą
rozgrywać na boiskach ze sztuczną nawierzchnią w Gostyniu,
Poznaniu, Szamotułach, Śremie i Wągrowcu. Pierwszy test-mecz
zaplanowano na 27 stycznia, a pierwszym tegorocznym rywalem
będzie Rawia Rawicz. 29 stycznia Obra zmierzy się z młodzieżą
Warty Poznań, występującą w Centralnej Lidze Juniorów. Z kolei
na 5 lutego (Szamotuły) zaplanowano pojedynek z Meprozet Stare
Kurowo. Tydzień później (12 lutego) piłkarze z Kościana zagrają z
Wartą Śrem, a na 19 lutego zaplanowano z kolei starcie z Nielbą
Wągrowiec. Próbę generalną przed startem rozgrywek ligowych
zaplanowano na 26 lutego. W ostatnim sparingu przed startem
rozgrywek ligowych formę czwartoligowca sprawdzi Orla Wąsosz,
reprezentant Legnickiej Klasy Okręgowej.

LKS Korona Piaski

W poniedziałek, 10 stycznia Korona Piaski
rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej.
Na pierwszych zajęciach pojawiło się osiemnastu
zawodników. Nie zabrakło piłkarzy, którzy
wiosną mają wzmocnić kadrę czwartoligowca.
W poniedziałkowym treningu uczestniczyli między innymi
Mateusz Kurzyński z Orkanu Manieczki, Szymon Kaczmarek z
Akademii Piotra Reissa, Alan Janowski z Białego Orła Koźmin
Wielkopolski. Treningi po kontuzji wznowił też Kamil Tomowiak.
Podczas zimowych przygotowań do rundy wiosennej piłkarze
Korony Piaski będą trenowali trzy razy w tygodniu. Zaplanowany
jest też czterodniowy obóz. Trener Michał Roszak wraz ze
swoim sztabem ma już potwierdzonych pięć meczów kontrolnych.
Pierwszy z nich zaplanowano na 31 stycznia. Na boisku ze
sztuczną nawierzchnią w Gostyniu Korona zmierzy się z zespołem
Śląska Wrocław do lat 17. Także kolejne cztery mecze sparingowe
odbędą się w Gostyniu. Sztab Korony w dalszym ciągu poszukuje
rywala na 5 lutego. Wiadomo natomiast, że 9 lutego rywalem
graczy z Piasek będzie Polonia Leszno. 13 lutego piłkarzy Korony
czeka mecz z Piastem Kobylin, a sześć dni później (19 lutego) z
Krobianką Krobia. W ostatnim meczu kontrolnym, który zakończy
zimowe przygotowania, Korona zmierzy się z Astrą Krotoszyn. Na
ten mecz gracze z Piasek udadzą się do Krotoszyna.

GKS Iskra Szydłowo

Z kolei w ostatni poniedziałek, 24 stycznia po
dziewięciotygodniowej przerwie, pierwszy raz
spotkali się na wspólnym treningu gracze Iskry
Szydłowo. Zabrakło kilku graczy z podstawowego
składu, ale ich absencje spowodowane były
chorobami i obowiązkami służbowymi. Wiosną
kibice w Szydłowie nie zobaczą na pewno Brazylijczyka Anjosa
Da Silvy Marlilsona, który zdecydował się na powrót do swojego
kraju. W trakcie sześciotygodniowych przygotowań drużyna
Piotra Sochackiego będzie trenować na kompleksie boisk
orlik w Kotuniu. Piłkarze z Szydłowo do dyspozycji mieć będą
również Euroboisko w Wałczu. Podczas zimowych przygotowań
siódmy zespół czwartej ligi rozegra pięć meczów kontrolnych.
Rywalami Iskry będą zespoły reprezentujące kluby od czwartej
ligi do klasy A. Pierwszy mecz kontrolny drużyna z Szydłowa
rozegrają 29 stycznia z Polonią Jastrowie, a więc przedstawicielem
Wielkopolskiej Klasy Okręgowej. Tydzień później (5 lutego)
Iskra zagra z Orłem Wałcz, reprezentantem czwartej ligi (grupa
zachodniopomorska). Później czwartoligowca czekają sprawdziany
z MKP Szczecinek (12 lutego) i Leśnikiem Margonin (19 lutego).
W próbie generalnej przed startem rundy wiosennej Iskra zmierzy
się z A-klasowym Piastem Skic. Z kolei pierwszy mecz o stawkę
w 2022 roku piłkarze Iskry rozegrają 5 marca. Szydłowianie na
wyjeździe zmierzą się z Nielbą Wągrowiec.
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Nowy trener szykuje Polonię do wiosny

Piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępno wrócili do treningów. W czwartek, 20 stycznia pod wodzą nowego trenera, Marcela Surowiaka rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. W inauguracyjnych
zajęciach oprócz piłkarzy z dotychczasowej kadry pojawili się też nowi gracze. Póki co sternicy klubu
z Alei Marcinkowskiego sfinalizowali dwa transfery, ale na tym nie koniec. Przedstawiciele Polonii
1908 Marcinków zapowiadają kolejne ruchy na rynku transferowym.
Przypomnijmy, że w połowie run- występował do rundy jesiennej sezonu W trakcie zimowych przygotowań poddy jesiennej z trenerską ławką kępnian 2008/2009. Świetne występy w klubie z opieczni Marcela Surowiaka rozegrają
rozstał się Tomasz Jaworski. Następnie Opola zaowocowały transferem do eks- kilka meczów kontrolnych, w których
prowadzenie zespołu powierzono Ad- traklasowej Polonii Bytom. Pierwszy rywalami kępnian będą między innymi
rianowi Kurzawie, dotychczasowemu i jedyny mecz na boiskach ekstraklasy Zefka Kobyla Góra, Prosna Wieruszów,
asystentowi Tomasza Jaworskiego. Wraz Marcel Surowiak rozegrał 27 lutego Start Namysłów, Zawisza Łęka Opaz początkiem 2022 roku władze Polonii 2009. Wybiegł on w podstawowym skła- towska, LKS Jankowy i Centra Ostrów
1908 Marcinków Kępno doszły do po- dzie w zremisowanym 1:1 meczu 18. Wielkopolski. W inauguracyjnych zajęrozumienia z Marcelem Surowiakiem, kolejki z Wisłą Kraków i na placu gry ciach oprócz piłkarzy z dotychczasowej
który w rundzie wiosennej poprowadzi przebywał do 74. minuty. Po półrocz- kadry pojawili się też nowi gracze. Póki
kępiński zespół w rozgrywkach ligo- nym pobycie w Bytomiu gracz trafił do co sternicy klubu z Alei Marcinkowskiewych. Urodzony w 1982 roku w Klucz- pierwszoligowego MKS-u Kluczbork. go sfinalizowali dwa transfery. Do klubu
borku Marcel Surowiak pierwsze piłkar- W kolejnych sezonach reprezentował z Alei Marcinkowskiego trafił między
skie kroki stawiał w Metalu Kluczbork. barwy LZS-u Leśnica, ponownie Odry innymi Radosław Mikulski. 26-letni
Wiosną 2000 roku jako młody i perspek- Opole, Swornicy Czarnowąsy, LZS-u napastnik w przeszłości występował
tywiczny zawodnik trafił do ówczesnego Proślice, a od wiosny 2016 roku Agro- w Rolniku Wierzbica Górna, MKS-ie
Lignomatu Jankowy. Następnie po fuzji plonu Głuszyna. Marcel Surowiak jako Kluczbork i Swornicy Czarnowąsy, a do
Lignomatu z Polonią Kępno występo- piłkarz słynął z zadziorności i walki o Kępna trafił z Agroplonu Głuszyna. Z
wał w klubie z Alei Marcinkowskiego każdy centymetr boiska. Teraz sprawdzi tego samego klubu do Polonii 1908 Marw trzeciej lidze. Ze swojego krótkiego się jako trener Polonii 1908 Marcinki cinków trafił również doskonale znany w
pobytu w Kępnie został zapamiętany Kępno, w której dwadzieścia jeden lat regionie Wiktor Łuczak. 23-letni obrońgłównie dzięki zdobyciu bramki prze- temu zaliczył krótki epizod. W czwartek, ca to wychowanek Marcinków Kępno,
ciwko Obrze Kościan. Następnie uzdol- 20 stycznia pod wodzą nowego trenera który seniorską karierę rozpoczynał w
niony pomocnik przeniósł się na dwa i piłkarze z Alei Marcinkowskiego roz- Orle Mroczeń, z którego następnie trafił
pół sezonu do Hetmana Byczyna. Wtedy poczęli przygotowania do arcyważnej do Agroplonu Głuszyna. Nowy nabytek
jego kariera nabrała wyraźnego tempa. Z rundy wiosennej, w której biało-niebie- kępnian ma na koncie występy na szczeBAS
Byczyny trafił do Odry Opole, w której skich czeka walka o czwartoligowy byt. blu trzeciej i czwartej ligi.

Piłka nożna >>> Kluby reprezentujące strefę kaliską na dobre rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej. Rozgrywane są także pierwsze mecze kontrolne

Region po pierwszych sprawdzianach

Część drużyn reprezentujących strefę kaliską ma za sobą pierwsze mecze kontrolne. Solidnie pracują
między innymi piłkarze Jaroty Jarocin i KKS-u Kalisz, którzy rozegrali już po dwa sparingi. W szeregach niemal wszystkich zespołów nie brakowało nowych twarzy.
Pierwszy tegoroczny mecz kontroale po zmianie stron bramki strzelali wyNikodema Zawistowskiego i Daniela
lny w regionie rozegrali piłkarze Jaroty
łącznie goście z Sieradza. Jarocinianie
Kamińskiego, prowadził do przerwy
Jarocin. Trzecioligowiec w pierwszym
w kolejnym sparingu zagrają ze Stalą
2:1, a w drugiej części gry trafienia dla
sparingu tej zimy okazał się minimalBrzeg. Także dwa mecze kontrolne mają
drugoligowca z Kalisza dołożyli Kamil
nie lepszy od SKP Słupca, pokonując
za sobą piłkarze KKS-u Kalisz, a więc
Koczy, Bartłomiej Putno, Maurycy
przedstawiciela czwartej ligi 3:2. Tym najwyżej sklasyfikowanego zespołu
Przybył oraz z rzutu karnego Mateusz
pojedynkiem zespół z Jarocina zakoństrefy kaliskiej. Drużyna Bogdana ZaMajewski. W drugim meczu kontrolczył pierwszy tydzień przygotowań do
jąca od mocnego uderzenia rozpoczęła
nym gracze KKS-u zanotowali skromrundy wiosennej. W drugim swoim
cykl zimowych sparingów. Kaliszanie
ne, choć bardzo cenne zwycięstwo. KKS
meczu kontrolnym Jarota przegrał z linie pozostawili złudzeń czwartoligowej
pokonał na Majkowskim Wembley w
derem łódzkiej czwartej ligi, Wartą SieCentrze Ostrów Wielkopolski, pokonuKaliszu Mieszka Gniezno 1:0. Wygraną
radz 2:4. Gospodarze prowadzili już 2:0, jąc rywali aż 6:1. KKS, po bramkach
zapewniła kaliszanom bramka Daniela
Kamińskiego. Dwa mecze rozegrała
jeszcze ostrowska Centra. Za porażkę z
KKS-em ostrowianie zremisowali się w
drugim starciu z Biały Orłem Koźmin
Przerwa w rozgrywkach ligowych oznacza początek transferoWielkopolski. Centra wygrała to spowej karuzeli. W wielkopolskich klubach zaczął się wielki handel,
tkanie aż 7:2. Remisem 3:3 zakończył
ale karuzela dopiero nabiera tempa. W klubach zapowiada się
się natomiast sparing trzecioligowej
więc sporo zmian. Ciekawsze transfery oraz wszelkie spekulaPogoni Nowe Skalmierzyce z rywalizucje przedstawiamy w naszym zestawieniu. Nie brakuje w nim
jąca w piątej lidze Ostrovią 1909 Ostrów
również transferowych pogłosek, piłkarzy z list transferowych
Wielkopolski. Dla obu drużyn była to
lub list życzeń prezesów.
pierwsza kontrolna rywalizacja w tym
Nestor Jesus Gordillo [Hisz]	MZKS Arka Gdynia => KKS 1925 Kalisz
roku.
BAS
Marcin Radzewicz			
KKS 1925 Kalisz => MKS Odra Wodzisław Śląski
Wiktor Łuczak
LZS Agroplon Głuszyna => KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno
Wyniki pierwszych
Szymon Czajor			
KKS 1925 Kalisz => MKP Carina Gubin
sparingów
Radosław Mikulski		LZS Agroplon Głuszyna => KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno
KKS Kalisz – Mieszko Gniezno .................– 1:0
Mateusz Górski			MKS Puszcza Niepołomice => KKS 1925 Kalisz
Jarota Jarocin – Warta Sieradz ................– 2:4
Antonio Segura Gonzalez [Hisz]
KKS 1925 Kalisz => CD Mensajero
Pogoń Nowe S. – Ostrovia Ostrów ............– 3:3
Alan Janowski			
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. => LKS Korona Piaski
Victoria Ostrzeszów – Prosna Wieruszów ...– 2:1
UWAGA: Tłustym drukiem zaznaczyliśmy transfery już przeprowadzone bądź zakończenie okresu wypożyczenia.
Centra Ostrów – Biały Orzeł .....................– 7:2
Pozostałe nazwiska to transferowe pogłoski, plotki, zawodnicy testowani, piłkarze z listy transferowej lub listy życzeń.
Jarota Jarocin – SKP Słupca .....................– 3:2
KKS Kalisz – Centra Ostrów .....................– 6:1

ZIMOWA GIEŁDA TRANSFEROWA W WIELKOPOLSCE
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Piłka nożna >>> Sędziowie w niższych ligach w Wielkopolsce w nowym sezonie mogą
liczyć na podwyżki ekwiwalentów

Od najbliższego sezonu
zmiana stawek sędziowskich

Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podniósł kwoty ekwiwalentów sędziowskich w prowadzonych przez siebie rozgrywkach ligowych. Nowe stawki sędziowskie wejdą w życie od początku sezonu 2022/2023. Jednostkowa kwota ekwiwalentu wzrośnie od 10 do 30 złotych.
Wysokość należności za obsługę sędziowską jest regulowana przez
uchwałę Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 25 czerwca 2020 roku. Przyjęto wówczas kwoty bazowe, które
wojewódzkie związki mogą na swoim
terenie modyfikować w przedziale nie
większym niż 10% kwoty nominalnej.
Ustalono również, że stawki będą waloryzowane co dwa lata. W związku z
tym zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na mocy uchwały
PZPN podniósł kwoty ekwiwalentów
sędziowskich w rozgrywkach czwartej ligi i niższego szczebla. Piłkarscy
działacze z Wielkopolski decyzję o
podwyżkach podjęli z półrocznym
wyprzedzeniem i wejdą one w życie z
początkiem sezonu 2022/2023. Ekwiwalenty, które prezentujemy w tabeli,
będą obowiązywać w rozgrywkach na
terenie całej Wielkopolski, o ile większych modyfikacji nie dokona Polski
Związek Piłki Nożnej. W przypadku,
gdyby stawki dla którychś kategorii
różniły się od ustalonych przez krajową federację o więcej niż 10%, wówczas wysokość należności zostanie
dostosowana do przepisów ogólnozwiązkowych.
BAS

Za niespełna dwa miesiące piątoligowcy 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 piłkarzy z Mroczenia i Rychtala.

KP Polonia 1912 Leszno

Drużyna z Leszna ma za sobą bardzo udaną
rundę jesienną, choć w obozie trzeciego zespołu
rozgrywek pozostał lekki niedosyt po pierwszej
części sezonu. Polonia traci co prawda zaledwie
punkt do miejsca barażowego dającego prawy
gry o awans do czwartej ligi, ale strata do
prowadzącej Victorii Skarszew jest już nieco większa i wynosi osiem
oczek. Wiosną piłkarze z Leszna chcą gonić lidera i pokrzyżować
mu plany bezpośredniego awansu do czwartej ligi. Polonia
przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła w poniedziałek,
17 stycznia. Podczas zimowych przygotowań drużyna z Leszna
będzie trenować na własnych obiektach. Wyjątek stanowić będą
jedynie mecze sparingowe, które piłkarze prowadzeni przez Karola
Misia będą rozgrywać na boiskach w Zbąszyniu, Śremie, Gostyniu,
Swarzędzu czy Obornikach Wielkopolskich. Pierwszym rywalem
Polonii podczas zimowych przygotowań będzie czwartoligowy
(grupa lubuska) Dąb-Sława Przybyszów, a mecz zaplanowano na
29 stycznia. Tydzień później (5 lutego stycznia) formę leszczynian
sprawdzą juniorzy UKS-u Śrem. 9 lutego trzeci zespół piątej ligi
zagra w Gostyniu z Koroną Piaski, a trzy dni później, ponownie w
Gostyniu, zagra z Piastem Poniec. W lutym Polonię czekają jeszcze
dwa mecze kontrolne. 19 lutego w Swarzędzu dojdzie do starcia z
Piastem Kobylnica, a tydzień później z Orkanem Chorzemin. Z kolei
na 5 marca zaplanowano test-mecz z Koroną Wilkowice, a w próbie
generalnej przed meczami o stawkę Polonia zmierzy się ze Spartą
Oborniki Wielkopolskie. Tydzień później gracze z Leszna zagrają
z Astrą Krotoszyn w ramach kolejki inaugurującej wiosenną część
zmagań na boiskach piątej ligi.

MKS Kania Gostyń

Piłka nożna >>> Jeszcze przez kilka dni kluby muszą dokonać stosownego zgłoszenia
do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych przez CRBR ma kluczowe znaczenie dla zwalczania nielegalnych zjawisk,
ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej

Nowy obowiązek dla klubów
zarejestrowanych w KRS

Do 31 stycznia kluby sportowe działające w formie fundacji oraz stowarzyszeń zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą dopełnić obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych. Podmioty już istniejące mają obowiązek dokonana wpisu do dnia
31 stycznia 2022 roku, a nowe w terminie od 7 dni, który liczony jest od dnia wpisania podmiotu
do KRS. Niezgłoszenie informacji jest zagrożoną karą, która w teorii może wynieść nawet milion
złotych.

Zdecydowana większość klubów
sportowych zrzeszonych w Wielkopolskim Związki Piłki Nożnej działa
w formie stowarzyszeń zarejestrowanych w ewidencji starosty danego
powiatu bądź prezydenta miasta. W
ich przypadku zmiana prawa, która
nastąpiła 31 października 2021 roku,
nie wprowadza żadnych nowości.
Inaczej jest w przypadku pozostałych
klubów. Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz fundacje muszą dostosować się do wymogów ustawy z dnia
1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dotychczas mało
kto się interesował tym tematem,
bowiem przepisy tej ustawy dotyczyły jedynie stowarzyszeń i fundacji
w zakresie, w jakim przyjmują lub

Co słychać u rywali
orła mroczeń
i gks-u rychtal?

dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tysięcy euro. Jak zatem
łatwo wywnioskować, bardzo rzadko
dotyczyło to klubów sportowych.
Sytuacja zmieniła się wraz z nowelizacją aktu prawnego. Od 31 października wskazane wyżej grupowy
podmiotów (stowarzyszenia z KRS
oraz fundacje) muszą spełniać uregulowania dotyczące tak zwanego
Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych, który wcześniej
miał zastosowanie tylko do spółek.
Oznacza to, że kluby funkcjonujące
w tej formie muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia, nawet jeśli nie
prowadzą działalności gospodarczej.
Formalności dopełnić można tylko i
wyłącznie w formie elektronicznej
za pośrednictwem strony interneto-

wej www.podatki.gov.pl/crbr. Zgłoszenie musi zostać podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji
danego podmiotu (kwalifikowany
podpis elektroniczny lub podpis
potwierdzony profilem zaufanym
ePUAP). Stowarzyszenia jako beneficjantów rzeczywistych powinny
wskazać członków zarządu, natomiast fundacje przed zgłoszeniem
muszą przeanalizować postanowienia swojego statutu, gdyż w ich
przypadku będą to albo członkowie
zarządu albo członkowie organu stanowiącego (Rady Fundacji itp.) albo
fundatorzy. W fundacjach bowiem
wszystko zależy od tego jakie kompetencje są przypisane poszczególnym organom, a także jaka jest ich
liczebność.
BAS

W środę, 12 stycznia przygotowania do rundy
wiosennej rozpoczęła Kania Gostyń. Z obozu
piątego, po pierwszej części sezonu, zespołu nie
płyną jednak dobre informacje. Włodarze klubu
zapowiedzieli, że wzmocnień nie będzie, a na domiar
złego drużynę ma opuścić kilku graczy. Wiosną
kibice w Gostyniu nie zobaczą już na pewno Denisa Bolewicza
i Tobiasza Aksamita. Tymczasem drużyna Grzegorza Wosiaka
trenuje cztery razy w tygodniu, pracując nad motoryką i aspektami
techniczno-taktycznymi. W lutym piątą jednostką będą mecze
sparingowe, a tych Kania ma rozegrać sześć. W pierwszym testmeczu (5 lutego) gostyńscy piłkarze zmierzą się zespołem Śląska
Wrocław do lat 17. W kolejnych terminach gracze Kani zagrają
z Sokołem Chwałkowo (12 lutego), Piastem Poniec (19 lutego) i
Baryczą Sułów (26 lutego). W dwóch ostatnich meczach kontrolnych
formę piątoligowca z Gostynia sprawdzi GKS Dopiewo (5 marca)
oraz Promień Krzywiń (12 marca).

KS Stal Pleszew

Końcówka ubiegłego roku była niezwykle
pracowita dla działaczy pleszewskiej Stali. Po
informacji, że trenerem Victorii przestał być
Tobiasz Wojcieczak przyszła kolejna, tym razem
o jego następcy. A został nim kaliszanin, Marcin
Rubas. Trenerska saga w klubie z Pleszewa
trwa od początku obecnego sezonu. Przypomnijmy, że Stal sezon
2021/2022 rozpoczynała z Mariuszem Kułakiem na trenerskiej
ławce, który jednak zrezygnował już na początku września. Zespół
tymczasowo prowadził Tobiasz Wojcieszak, trener zespołów
młodzieżowych i dyrektor sportowy Stali. W nadchodzącej rundzie
wiosennej za wyniki pleszewskiego klubu odpowiadać będzie już
Marcin Rubas. Nowy trener pleszewian ma za sobą pracę między
innymi w Olimpii Brzeziny, Szczycie Szczytniki czy Zielonych
Koźminek. Był również drugim trenerem w trzecioligowym wówczas
KKS-ie Kalisz. Stal przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła już
w środę, 12 stycznia. Pleszewianie trenują na własnych obiektach
trzy razy w tygodniu. Dodatkowo piłkarzy, w ramach przygotowań,
czeka zimą aż osiem meczów kontrolnych. Pierwszy z nich Stal
rozegra 29 stycznia z Tulisią Tuliszków. Później na pleszewian
czekają pojedynki z LZS-em Cielcza (5 lutego), Polonią Golina (11
lutego), Pelikanem Grabów (13 lutego), Olimpią Brzeziny (19 lutego),
CKS-em Zbiersk (24 lutego), Polaninem Strzałkowo (26 lutego) oraz
GKS-em Jaraczewo (10 marca). Pierwszy mecz o stawkę w 2022
roku gracze Stali rozegrają 19 marca w Kobylej Górze.
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Straż Pożarna

gmina

Fot. KP PSP Kępno

Koń uciekł z zagrody i biegał po drodze wojewódzkiej nr 482
w Słupi pod Bralinem

Kucyk biegał po drodze
4 stycznia br., tuż po godzinie
10.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o koniu, który uciekł z zagrody i biega po drodze wojewódzkiej
nr 482 w miejscowości Słupia pod
Bralinem. Na miejsce zadysponowa-

no zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Perzów.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie schwytano zwierzę i przekazano je właścicielowi – mówi oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe na 119. kilometrze drogi wojewódzkiej nr 482 w pobliżu restauracji
McDonald’s

Zderzyły się dwa samochody

15 stycznia br., około godziny
12.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na
119. kilometrze drogi wojewódzkiej
nr 482, w pobliżu restauracji McDonald’s. Do zdarzania zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych,
którymi podróżowały łącznie trzy
osoby. Na potrzeby działań zablokowano ruch na drodze. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Dwie osoby,

w tym 10-letnie dziecko, uskarżające
się na dolegliwości, zostały zbadane
przez Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał do szpitala jedną
osobę. Dziecko po przebadaniu zostało na miejscu pod opieką rodzi-

ców. Po czynnościach dochodzeniowych policji pojazdy zostały zabrane
przez pomoc drogową, a teren działań uprzątnięto – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Do szpitala zabrana została
jedna osoba. Fot. KP PSP Kępno

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
styczeń 2022, nr 4 (1328)
Budowa hali sportowej w Bralinie nabiera coraz większego tempa

Ferie na wesoło Hala sportowa rośnie w oczach
20 stycznia br., na chwilę przed
zamknięciem stanu surowego zamkniętego hali sportowej, odbyło się
spotkanie konsultacyjne wójta gminy

Bralin, Piotra Hołosia, z kierownikiem budowy, Przemysławem Rachlem. W spotkaniu uczestniczyła
również dyrektor Szkoły Podstawo-

Postęp prac wewnątrz
budowanej hali sportowej

Większa część ferii zimowych
już za nami. Ponad czterdzieścioro
dzieci z gminy Bralin obejrzało w
kinie „Sokolnia” w Kępnie film pn.
„Misiek: Ekipa na wakacjach”.
Uczniowie z Zespołu Szkół im.

Ks. Michała Przywary i Rodziny
Salomonów w Nowej Wsi Książęcej
aktywnie spędzili czas na lodowisku
w Wieruszowie. Ostatnim punktem
wyjazdu był uwielbiany przez dzieci
McDonald’s.
Oprac. KR

wej w Bralinie, Beata Czaczkowska,
nauczyciele wychowania fizycznego:
Jacek Falszewski i Michał Górecki oraz kierownik referatu oświaty
Urzędu Gminy Bralin, Justyna Rojkiewicz. Przemysław Rachel podczas
wizji lokalnej przedstawił szczegóły
rozwiązań architektonicznych hali,
układ pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i rozwiązań logistycznych
na terenie obiektu.
Obecnie trwają prace instalacyjne, montowana jest stolarka okienno-drzwiowa. Na przełomie lutego/
marca położony zostanie tynk wewnętrzny oraz pokrycie dachowe.
Zakończenie prac budowlanych
planowane jest na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, czyli we wrześniu
2022 r.
Oprac. KR

Zawalenie połaci dachu na budynku gospodarczym przy ul. Dębowej w miejscowości
Chojęcin-Parcele
W drodze na ferie
pełne atrakcji

Spotkanie wójta gminy Bralin z prezesem Zarządu Spółki
Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu

Rozmowy o oświetleniu

19 stycznia br. wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś uczestniczył w spotkaniu
z Maciejem Witczakiem – prezesem
Zarządu Spółki Oświetlenie Uliczne i
Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu. Wizyta dotyczyła planowanych inwestycji
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w dziedzinie oświetlenia w gminie
Bralin na rok bieżący i kolejne lata.
Szczegóły owocnej wizyty przedstawimy w momencie podpisania umowy ze spółką.
Oprac. KR

Zawalił się dach na
budynku gospodarczym

3 stycznia br., około godziny 12.20,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o zawaleniu połaci dachu na budynku
gospodarczym przy ul. Dębowej w
miejscowości Chojęcin-Parcele. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Chojęcin i OSP Bralin.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do
uszkodzenia dachu oraz konstrukcji
budynku gospodarczego. Nie stwierdzono osób wymagających pomocy
medycznej. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie odłączono instalacje zasilające budynek. Teren
przyległy do budynku odgrodzono
taśmą ostrzegawczą, zabezpieczając go przed osobami postronnymi.
Po przybyciu i dokonaniu oględzin
przez powiatowego inspektora nad-
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zoru budowlanego, na jego polecenie dokonano rozbiórki części dachu

przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Na szczęście nikt nie odniósł
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

oraz podstemplowania więźby dachowej. Na tym działania strażaków
zakończono, na miejscu pozostali

– poinformował oficer prasowy KP
PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Region

gmina
17 stycznia 2022 roku przypadła 102. rocznica powrotu
ziem kępińskich do Macierzy

G£OS TRZCINICY
styczeń 2022, nr 4 (1221)
13 stycznia 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy miało miejsce spotkanie noworoczne Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość”

Pamiętali o rocznicy

Noworoczne spotkanie

W czasie spotkania podsumowano ubiegły rok działalności oraz
omówiono zamierzenia na przyszłość. Wszystkich obecnych powitała prezes stowarzyszenia Anna
Parzonka. Na spotkanie przybyli
m.in.: wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, przewodniczący Rady
Gminy Zdzisław Mikołajczyk, sekretarz Gminy Renata Ciemny i dyrektor trzcinickiej biblioteki Renata
Gość. Wójt podziękował członkiniom stowarzyszenia za całoroczną
pracę i życzył realizacji dalszych
planów i zamierzeń.
Oprac. m

Wójt i przewodniczący
składają kwiaty

Teatrzyk kamishibai i zajęcia kulturalno-edukacyjne
w bibliotece

W małym teatrze
20 stycznia br. podczas zajęć kulturalno-edukacyjnych w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Trzcinicy
młodsi czytelnicy mieli niezwykłą
możliwość zapoznania się z innowacyjną formą opowiadania bajek
za pomocą przedstawienia teatrzyku
Kamishibai pt. „Pani Zamieć”. Kamishibai to teatrzyk obrazkowy ukryty
w „drewnianej skrzynce”. Z zewnątrz
jest niepozorna. Zamknięta przypomina trochę walizkę. Kamishibai
służy do prezentowania widzom
ilustracji, które tworzą fabułę. Zbiór
obrazków (umożliwiających przedstawienie całej opowieści), ułożonych
jeden po drugim, umieszczany jest
w butai - drewnianej skrzynce. Na
odwrocie każdej ilustracji znajduje
się fragment tekstu czytanego głośno przez narratora siedzącego przy
teatrzyku. Tekst do obrazka pokazywanego w danym momencie, jest wy-

drukowany z tyłu obrazka go poprzedzającego, i jest widoczny jedynie dla
czytającego. Dzieci natomiast oglądają piękne ilustracje zmieniające się
jak slajdy. Ich prezentowaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój, stworzony
za sprawą teatrzyku kamishibai.
Podczas zajęć mali czytelnicy przenieśli się w świat baśni braci

Grimm i spotkali się z Panią Zamiecią.
Dzięki historii o dwóch siostrach odkryli pochodzenie śniegu, dowiedzieli
się, dlaczego jest on potrzebny zimą
oraz wysnuli morał, iż z w życiu nie
należy być nigdy leniwym, ponieważ
nic tą drogą się nie osiągnie. Ci, którzy
są chętni do każdej pracy i wykonują ją
starannie, zawsze osiągną upragniony
cel. Po przedstawieniu został rozegrany
mini quiz literacki ze znajomości baśni,
a jego zwycięzcy otrzymali z rąk dyrektor książnicy Renaty Gość nagrody
książkowe. Następnie mali uczestnicy
zainspirowani niezwykłą opowieścią,
zabrali się z zaangażowaniem za tworzenie pięknej Pani Zamieci. Wykorzystali do tego kolorowe brystole, pisaki,
pastele, płatki kosmetyczne, watę oraz
różnego rodzaju artykuły dekoracyjne. Owoce ich wytężonych wysiłków
można podziwiać na wystawie w trzcinickiej książnicy. Zajęcia zostały przygotowane oraz przeprowadzone przez
dyrektor biblioteki R. Gość oraz bibliotekarza Marię Tomalik.
Oprac. m

Grzegorz Hadzik, wójt gminy
Trzcinica wraz ze Zdzisławem Mikołajczykiem, przewodniczącym Rady
Gminy Trzcinica by upamiętnić te wydarzenia złożyli znicze pod tablicą poświęconą walczącym o wolną Polskę.
Ponadto w gablotach znajdujących się

przy Urzędzie Gminy Trzcinica oraz
przy Filii Bibliotecznej w Laskach
przygotowana została okolicznościowa wystawa dotycząca powrotu Ziemi
Kępińskiej do Polski oraz zdjęcia z
gminnych obchodów 100-lecia powrotu do Macierzy.
Oprac. m

Dzień Babci i Dziadka
Babcie i dziadkowie świętowali w gminie Trzcinica
22 stycznia 2022 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Trzcinicy zorganizował spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Zgromadzonych powitała przewodnicząca Agnieszka Dubiel. W wydarzeniu uczestniczył Grzegorz
Hadzik, wójt gminy Trzcinica, który
podziękował za zorganizowanie spotkania, życząc zdrowia i wiele uśmiechu każdego dnia.
Oprac. m

Wójt z przedstawicielką babć

Gmina Trzcinica rozpoczyna projekt „Standardy obsługi
inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego”, którego celem jest doskonalenie i zmodyfikowanie obsługi inwestorów. Całość
zadania koordynuje Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego

Uczestnicy konkursu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 31 grudnia
ubiegłego roku udzielił dofinansowania na realizację przez Gminę Trzcinica przedsięwzięcia. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach typu Big Bag”

Usuną folię rolniczą

Likwidują folie rolnicze

Wysokość uzyskanej przez Gminę Trzcinica dotacji wynosi 14 352
złotych i zostanie ona przeznaczona
na usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Trzcinica. W związku z przeprowadzoną
wśród rolników inwentaryzacją odpadów rolniczych Gmina Trzcinica
planuje unieszkodliwić około 31 mg
odpadów.
Oprac. m

Projekty i szkolenia
Drugim działaniem, na które
została zawarta umowa jest udział
w projekcie „Skuteczny samorząd
– doskonalenie kompetencji kadr
JST” realizowany przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych z siedzibą w Pozna-

niu. W ramach projektu realizowanie będą m.in. szkolenia, doradztwo
oraz materiały edukacyjne. Szkolenia
obejmują tematykę związaną z podatkami i opłatami lokalnymi oraz z zarządzaniem nieruchomościami.
Oprac. m
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Gmina

REGION
ECHO RYCHTALA
styczeń 2022, nr 4 (997)

wieści znad pomianki
styczeń 2022, nr 4 (1044)

Bal karnawałowy w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

19 stycznia br. podczas sesji Rady Gminy Łęka Opatowska samorządowcy uchwali budżet
na 2022 rok

W karnawale dzieci Budżet gminny na 2022 rok przyjęty
bawią się wspaniale
W projekcie budżetu Gminy Łęka
Opatowska na 2022 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości
43.666.591 zł i wydatki w wysokości
52.385.072 zł. Deficyt budżetu wynosi 8.718.481 zł. Określono łączną
kwotę planowanych przychodów
w wysokości 9 803 045 zł, a łączną kwotę planowanych rozchodów
w wysokości 1 084 564 zł. Projekt
budżetu pozytywnie zaopiniowała
Regionalna Izba Obrachunkowa. Na
inwestycje w przyszłorocznym budżecie zapisano blisko 20 mln zł.
- Najważniejszą inwestycją jest
rozbudowa oczyszczalni ścieków,
aby można było myśleć o przyłączeniu poszczególnych sołectw, które
jeszcze nie mają kanalizacji i tych,

Dzieci prezentują piękne stroje

Karnawał trwa w najlepsze, więc
przedszkolaki korzystają z niego na
całego. 11 stycznia br. dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rychtalu
uczestniczyły w balu karnawałowym.
Wystrój przedszkola olśniewał
kolorami, a dzieci z grup: „Chmurek”, „Słoneczek”, „Kropelek” i
„Gwiazdeczek” przebrane były we
wspaniałe, różnorodne stroje – od postaci z bajek i superbohaterów, przez

księżniczki, królów, zwierzaki i kowbojów, po strażaków czy policjantów. Przedszkolaki z wielką ochotą
uczestniczyły w skocznych tańcach,
zabawach i konkursach prowadzonych przez DJ-a.
Radosny uśmiech na twarzach
przedszkolaków to najlepszy dowód
na to, że bal pozostawił po sobie wiele
niesamowitych wrażeń!
Oprac. KR

które jesteśmy w trakcie przyłączania. Mam tu na myśli miejscowości

W czasie obrad Rady Gminy

Siemianice i Piaski. Kolejne inwestycje to wymiana dachu na Szkole
Podstawowej w Łęce Opatowskiej,

Pierwsze zwycięstwo w tym roku

Kibice z „żylety” „Zawiszy”

Adama Staszczyka
wójta gminy Rychtal

Gmina Rychtal pozyskała z funduszu popegeerowskiego
800 tysięcy złotych. Na co przeznaczone zostały te pieniądze i czy były jakieś konsultacje społeczne w tej sprawie?
Gmina Rychtal pozyskała z
funduszu popegeerowskiego 800
tysięcy złotych na zadanie pn.
„Utworzenie centrum oświatowosportowego w Rychtalu”. Wniosek
opiewał na 5 milionów złotych,
jednak w związku z ograniczonym
dofinansowaniem nie byliśmy w
stanie rozpocząć budowy. Pozyskane
środki wystarczyły na zakup gruntu
pod przyszłą budowę ww. centrum
oświatowego w Rychtalu. Nie
zaprzestałem działań w kierunku
budowy nowej szkoły, wnioskujemy
o fundusze na ten cel do kolejnych
programów.
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publicznej – podkreślił wójt gminy
Łęka Opatowska Adam Kopis.
Oprac. m

„Zawisza” przygotowania do drugiej połowy sezonu zaczął od meczu sparingowego.
21 stycznia zmierzył się z Iprime Bogacicą, wiceliderem 1. grupy opolskiej okręgówki.
Mecz rozegrano na sztucznym boisku w Kluczborku. Po golu Nitkiewicza i dwóch trafieniach Jurasika „Zawisza” odniósł

Zabawa była wyśmienita!

Pytanie do...

budowa kolejnych dróg oraz budowa
i rozbudowa budynków użyteczności

Mecz rozegrano na sztucznym
boisku w Kluczborku. Zamarznięta
płyta boiska z pewnością nie była
sprzymierzeńcem gry kombinacyjnej. W tych nietypowych warunkach
lepiej radził sobie „Zawisza”.
- Szybciej dostosowaliśmy się do
tych warunków, mieliśmy przewagę
w posiadaniu piłki i stwarzaniu sy-

tuacji, choć przeciwnik także miał ze
trzy dogodne okazje – ocenia trener
Paweł Chałubiec. Mecz od początku prowadzony był pod dyktando
„Zawiszy. Pierwsza bramka padła
po wrzutce Glatza z prawej strony
boiska, bramkarz odbił piłkę przed
siebie, a tam czyhał Nitkiewicz, który uderzył lewą nogą w okienko z 13

metrów. Drugą bramkę strzelił Jurasik po wrzutce w pole karne. Trzeci
gol wpadł w drugiej połowie. Bramkarz Bogacicy chciał wybić piłkę, ale
Jurasik założył dobry pressing. Piłka
od biła się od niego i wpadła do siatki. Bogacica miała w drugiej połowie
kilka okazji, ale Chałubiec zawsze
był na posterunku. Warto zaznaczyć
dobrą grę Pawła Gieraka i Łukasza
Domino w środku obrony. Na koniec
zostawiliśmy bardzo optymistyczną
wiadomość. Po ciężkiej kontuzji do
zdrowia i treningów wraca Paweł
Baraniak. W trakcie tego sparingu
truchtał wokół boiska. – Zaczynam
bardzo ostrożnie, ale bardzo chcę
wrócić wiosną na boisko i pomóc
zespołowi w walce o awans – powiedział nam P. Baraniak.
„Zawisza” – Bogacica 3:0 (2:0).
Skład: Chałubiec, Malina, Domino,
Gierak, Dawid Nawrot, Glatz, Semeres, Parchomienko, Fronia, Nitkiewicz, Jurasik. Na lotną zmianę wchodził Andreiszyn. Reszta nieobecna z
różnych powodów (praca, choroby,
sprawy prywatne).
ems

Pożar kotłowni w budynku gospodarczym przy ul. Krótkiej w Rychtalu

Strażacy gasili pożar kotłowni

19 stycznia br., o godzinie 7.13, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotłowni w budynku
gospodarczym przy ul. Krótkiej w Rychtalu. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Rychtal. Na szczęście nikt nie wymagał pomocy
medycznej.
- Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w energię elektryczną od
budynku, następnie podano jeden prąd wody w natarciu na
źródło pożaru, co doprowadziło do jego lokalizacji i ugaszenia. Po ugaszeniu pożaru budynek oddymiono i sprawdzono
kamerą termowizyjną, nie stwierdzając podwyższonej temperatury. Na tym działania zakończono – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR
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Strażacy podczas akcji gaśniczej
w Rychalu. Fot. OSP Rychtal

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji

Wójt Gminy Rychtal
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12, położonego w Rychtalu przy ul. Zawada nr 1.
1. Kw. KZ1E/00051935/7
2. Oznaczenie ewidencyjne działek nr: 99/3
3. Powierzchnia nieruchomości 0,3745 ha.
4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rychtal – j.b.
„M,PU” – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz działalności produkcyjno-usługowej oraz składowania i magazynowania.
5. Nieruchomość stanowi własność Gminy Rychtal, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Na
działce znajduje się budynek wielorodzinny z 16 lokalami mieszkalnymi, budynek gospodarczy 10-segmentowy, budynek gospodarczy 7-segmentowy,
budynek gospodarczy 1-segmentowy oraz budynek pralni. Budynek mieszkalny jest budynkiem piętrowym, częściowo podpiwniczonym i częściowo z
poddaszem mieszkalnym, dwuklapkowym.
6. Forma sprzedaży – na własność.
7. Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny nr 12 położony na piętrze budynku. Składa się on z kuchni i pokoju rozdzielonego ścianką ze sklejki o łącznej
powierzchni użytkowej 24,80 m2. Do lokalu przynależy segment gospodarczy o powierzchni użytkowej 15,70 m2 w budynku parterowym 10-segmentowym z ubikacją. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej wynosi 405/10290.
8. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 600,00 zł, słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset zł.
9. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się 1 marca 2022 roku, o godzinie 9:00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rychtalu.
10. Postanowienia ogólne :
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące zł, na konto Gminy Rychtal prowadzone
przez SBL Kępno nr 86 8413 0000 0500 0273 2000 0105 do 24 lutego 2021 r. z dopiskiem „Wadium do przetargu lokal mieszkalny nr 12 ul. Zawada 1.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód wpłaty wadium i dowód osobisty.
Złożyć najpóźniej w dniu przetargu zgłoszenie udziału – wzór nr 1 i oświadczenie – wzór nr 2, dostępne na stronie http://bip.rychtal.pl.
- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- W przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi.
- Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
- Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychtalu – pok. nr 16 II p. Tel. 62 / 78 16 820.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: http://bip.rychtal.pl oraz „Tygodniku Kępińskim” 27 stycznia 2022 roku.
WÓJT GMINY RYCHTAL
mgr inż. Adam Staszczyk

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
Przyjmę pracownika lub osobę do
przyuczenia na stanowisku monter
instalacji grzewczych, sanitarnych
i pomp ciepła. Tel. 781 786 358.
(TK 6/01/22)
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
US£UGI
Usługi hydrauliczne. Tel. 505 602 594.
(TK 7/01/22)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 694 665 070.
(TK 2/01/22)

WÓJT GMINY RYCHTAL
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychtalu, ul. Rynek
nr 1, tablicy ogłoszeń wsi sołeckich, a także na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Rychtalu bip.rychtal.pl został wywieszony
na okres 21 dni tj.: od 25 stycznia do 15 lutego 2022 r. – wykaz
nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rychtal,
przeznaczonych do dzierżawy.
WÓJT GMINY RYCHTAL
mgr inż. Adam Staszczyk

UWAGA

29.01.2022 r. (sobota)
AKCJA
POBIERANIA KRWI
OLSZOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA
- UL. KRYSZTAŁOWA 3

w godzinach: 11.00

- 14.00

Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 18. rok życia,
z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

PIANINO

STROJENIE, NAPRAWA

Tel. 662 046 560
BEZPŁATNY DOJAZD

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

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)
sprzedam
Tanio sprzedam palety. Oferty SMS.
Tel. 507 177 984.
(TK 5/01/22)

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.
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Sarah Hambro - „Świat według pszczół”
W ostatnich latach większa uwaga poświęcona klimatowi, zrównoważonemu rozwojowi,
śmiertelności pszczół oraz diecie doprowadziła do ponownego zainteresowania zarówno
pszczelarstwem, jak i miodem. Sarah Hambro, dziennikarka z Oslo, napisała fascynującą
książkę, która jest odpowiedzią na to zainteresowanie, skarbnicą wiedzy i anegdot, a także
literackim manifestem w obronie życia pszczół. Spośród ponad dwudziestu tysięcy gatunków
pszczół Hambro wybrała pszczoły miodne i stworzyła piękną opowieść o ich krótkim, ale
intensywnym życiu. To także opowieść o relacji człowieka z pszczołami i o tym,
jakie mają znaczenie dla nas i naszego rozwoju.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Emmanuelle Lepetit - „Skarb Mikołajka”
Chłopaki wołają na siebie „Niezwyciężeni”, choć bardziej pasuje do nich słowo
„nierozłączni”. Tak jest do czasu… Gdy tata Mikołajka dostaje awans i ogłasza, że cała
rodzina musi przeprowadzić się na drugi koniec kraju. To prawdziwa katastrofa! Mikołajek
nie wyobraża sobie życia bez swoich kolegów. Bez rogalików Alcesta, który bez przerwy
je, okularów Ananiasza, który jest najlepszym uczniem w klasie, wybryków Kleofasa.
No i z dala od ulubionego placu, gdzie stoi zaparkowany samochód bez kół. To najlepsze
miejsce do wygłupów. Żeby uniknąć tej katastrofy, Mikołajek i jego kumple wyruszają na
poszukiwania tajemniczego skarbu. Jeśli go odnajdą, powstrzymają tę
okropną przeprowadzkę!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Autor zbiorowy - „Gwiazdka z duchami”
Fascynujący zbiór klasycznych opowieści o duchach, nadprzyrodzonych zjawiskach i
nawiedzonych domostwach. Autorki prezentowanych w tomie opowiadań, Ellen Wood,
Margaret Oliphant i J.H. Riddell, należały do grona najpopularniejszych przedstawicielek
nurtu niesamowitości w literaturze angielskiej drugiej połowy XIX wieku, ale
ponadczasowość poruszanych tematów sprawia, że także i dziś czytelnik znajdzie prawdziwą
przyjemność w lekturze ich utworów. Barwny język, którym opisują osobliwości czasów
wiktoriańskich, zmysł obserwacji do niekiedy dziś szokujących norm społecznych, ale przede
wszystkim typowa dla literatury gotyckiej w tej epoce umiejętność podsycania naszych
lęków sprawiają, że te opowieści o duchach, rodowych klątwach i tajemniczych zniknięciach
czyta się dziś z zapartym tchem. Z kolei nawiązujące do ludowych podań utwory nieco
zapomnianego dziś Romana Zmorskiego, poety, tłumacza i folklorysty, oraz młodzieńczy
utwór Zygmunta Krasińskiego „Mściwy karzeł” reprezentują tzw. nurt czarnego romantyzmu,
w którym świat ludzi ściśle spojony jest z mrocznym światem duchów.

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 4
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 2 lutego 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. Autor zbiorowy - „Gwiazdka z duchami”,
2. Emmanuelle Lepetit - „Skarb Mikołajka”,
3. Sarah Hambro - „Świat według pszczół”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 3 nagrody otrzymuj¹:
Łukasz Górecki (Kępno),
Grażyna Seiffert (Baranów),
Marian Pacyna (Kępno).
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

Byk 21 IV – 21 V
Nie daj się ponieść zbyt silnym emocjom i egzaltowanym uczuciom. Nie podejmuj decyzji pod wpływem silnych uczuć i emocji. Trzymaj się swoich
planów, przyjmuj rady innych, ale nie daj im wpływać na swoje decyzje.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Karta wróży przypływ sił i wskazuje, że dasz sobie radę z trudnymi zadaniami. Nawet jeśli sprawa
wydaje Ci się trudna do wygrania, nie powinieneś
poddawać się bez walki. Nowe doświadczenia potraktuj jak możliwość sprawdzenia swoich sił.

Rak 23 VI – 22 VII
Bądź czujny, bo inaczej możesz coś przegapić.
Karta radzi, abyś zainteresował się swoimi sprawami i słuchał wszystkich informacji, jakie Cię dotyczą. W miłości przestrzega przed zbytnią biernością i nieśmiałością.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pilnuj swoich spraw, bo coś może się nieoczekiwanie dla Ciebie w tym tygodniu zakończyć. Ktoś
wycofa się z podjętych decyzji lub znajdzie sobie
inne towarzystwo. Zastanów się jednak, czy aby
nie wyjdzie Ci to na dobre?

Panna 23 VIII – 22 IX
Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są przyczyny
konfliktu lub niezrozumienia z bliskim otoczeniem.
W ten sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości. Nawet jeśli jesteś zawiedziony w miłości, nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Waga 23 IX – 23 X
Zamiast walczyć o stare sprawy, zainteresuj się
nowymi możliwościami. Im szybciej dopasujesz
się do nowych okoliczności, tym mniejsze będą
Twoje straty i rozterki. Brak zdecydowania, jakie
wykażą inni, może być Twoją szansą na sukces.

Skorpion 24 X – 21 XI
Zapowiada się tydzień pełen ważnych wydarzeń.
Postaraj się znaleźć w centrum uwagi i nie przegap szansy, jaką przyniesie Ci los. Unikaj tylko
przechwałek i pustych obietnic, bo ktoś ważny
zrazi się do Twoich pomysłów.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu czekają Cię niespodzianki i zmiany.
Możesz otrzymać zaproszenie do podróży lub krótkiego wyjazdu, co zmieni Twoje plany. Patrz śmiało
w przyszłość i myśl o korzyściach, jakie z tego powodu możesz odnieść.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Nie staraj się być idealny. Pragnienie, aby dobrze
wypaść w oczach innych, może sprawić, że posuniesz się za daleko w przechwałkach i obietnicach. Bądź wyrozumiały dla ludzi i nie bierz sobie
do serca słów kogoś, kto Ci zazdrości.

Wodnik 20 I – 18 II
Przez lekkomyślność lub zaniedbanie możesz
stracić coś, na czym Ci zależy. Uważaj więc na
swoje czyny i słowa, które mogłyby zranić kogoś
bliskiego. Karta radzi, abyś był również ostrożny
w sprawach finansowych.

Ryby 19 II – 20 III
Czyjeś przykre słowa zabolą Cię bardziej, niż
przypuszczasz. Nie martw się tym i dalej rób to,
co w głębi serca uważasz za słuszne. W miłości
ktoś postąpi wbrew Twoim życzeniom. Bądź jednak cierpliwy i uprzejmy.

1. Apteka „Przy Szpitalu” - 27.01.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
2. Apteka „Pod Kasztanami” - 28.01.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
3. Apteka „Św. Marcina” - 29.01.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
4. Apteka „Na Kopie” - 30.01.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
5. Apteka „Nowa” - 31.01.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
6. Apteka „PRIMA” - 1.02.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
7. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 2.02.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

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

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
		

OGŁOSZENIE

Likwidator Stowarzyszenia Ochrona Ubezpieczeniowa
z siedzibą m-ci Piaski, wpisanego do rejestru stowarzyszeń i
innych organizacji społecznych i zawodowych, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000641263, informuję, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków tegoż Stowarzyszenia podjęło w dniu 6 września 2021 r. uchwałę o jego rozwiązaniu. Tym samym z dniem
6 września 2021 r. otwarto likwidację Stowarzyszenia.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Stowarzyszenia Ochrona Ubezpieczeniowa z siedzibą w Piaskach do
zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 1 miesięca, licząc
od dnia niniejszego ogłoszenia, na adres siedziby Stowarzyszenia, tj.: Piaski 9A, 63-645 Łęka Opatowska.
likwidator
Aleksander Woźniak

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

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Czeka Cię zwycięstwo w sporze lub korzystne
rozstrzygnięcie trudnej sprawy. Twoja cierpliwość
i wiara zostaną wynagrodzone. Poczujesz, że
warto się było starać i zbierzesz efekty swojej pracy. Ciesz się sukcesem, bo zasłużyłeś na uznanie.
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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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