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Czym palimy w domu?
Jesteś zarządcą lub właścicielem nieruchomości? Od 1 lipca ur. masz obowiązek informowania o źródłach ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wciąż ponad 3,5 mln Polaków nie zgłosiło w urzędzie, czym ogrzewają swój dom.
A na dopełnienie tego obowiązku zostało coraz mniej czasu. Spóźnisz się? Zapłacisz
nawet 5 tys. zł kary. Z zebranych do tej pory deklaracji wyłania się jednak ponury obraz.
Okazuje się bowiem, że zdecydowana większość Polaków wciąż pali najbardziej szkodliwym dla środowiska paliwem.
str. 6

Wzywam, Warsztaty wielkanocne
Świąteczne zabawy
aby
zbiegów
schwytać
i pod
przyzwoitą
strażą mnie
Udany występ kępińskich
pingpogistów-pedagogów
tu odesłać
str. 12
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Samochód zderzył
się z ładowarką
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Informacje

wiadomości
Pełne ręce pracy mieli kępińscy funkcjonariusze podczas
weekendu wielkanocnego. Mundurowi zatrzymali pięciu
nietrzeźwych kierujących oraz trzy osoby poszukiwane.
Policjanci obsługiwali również kilka zdarzeń drogowych

Pracowite święta
policjantów

15 kwietnia br., o godzinie 19.30,
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali na kępińskim
Rynku 25-letniego obywatela Ukrainy, który kierował samochodem
marki Renault, znajdując się w stanie
nietrzeźwości. 25-latek nie zachował
bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Opel i
doprowadził do najechania na jego
tył, powodując uszkodzenia. Badanie
alkomatem wykazało prawie promil
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
Postępowanie prowadzi KPP Kępno.
Tego samego dnia, o godzinie
20.40, policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP Kępno zatrzymali na ul. Solidarności w Kępnie 32-letniego obywatela Ukrainy,
który kierował samochodem marki
Kia w stanie nietrzeźwości. W tym
przypadku badanie alkomatem wskazało również prawie promil alkoholu

w wydychanym powietrzu. Mężczyzna stracił uprawnienia do kierowania pojazdami i został zatrzymany w
policyjnym areszcie.
17 kwietnia br., o godzinie 1.22,
na ul. Warszawskiej w Kępnie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli
pojazd marki Volkswagen, którym
kierował 22-letni obywatel Ukrainy.
Jak się okazało, mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wskazało dwa promile
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Samochód obywatela Ukrainy został
odholowany na policyjny parking, natomiast mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
Również 17 kwietnia br., o godzinie 10.00, policjanci Posterunku Policji w Bralinie zatrzymali na ul. Namysłowskiej w Bralinie 48-letniego
mieszkańca tej gminy, który kierował

motorowerem marki MBK, znajdując
się w stanie nietrzeźwości. 48-latkowi w alkomat udało się wydmuchać
ponad 3 promile alkoholu. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
18 kwietnia br., kilka minut przed
godziną 11.00, policjanci Posterunku Policji w Łęce Opatowskiej zatrzymali na ul. Granicznej w Kępnie
52-letniego obywatela Ukrainy, który
kierował samochodem marki Mazda,
znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Badanie alkomatem wskazało prawie
dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Również ten mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
Postępowanie we wszystkich
sprawach nietrzeźwych kierujących
prowadzi KPP Kępno.
W świąteczny weekend funkcjonariusze zatrzymali także trzy osoby
poszukiwane celem doprowadzenia
do aresztu śledczego. Pierwszego poszukiwanego, 44-letniego mieszkańca gminy Bralin,
mundurowi
zatrzymali 15 kwietnia br., o godzinie
17.25, na ul. Namysłowskiej w Bralinie. Mężczyzna
był poszukiwany
przez Sąd Rejonowy w Kępnie
celem doprowadzenia do Aresztu
Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. W tym samym dniu, o godzinie
20.50, policjanci Posterunku Policji
w Laskach zatrzymali w Rychtalu
43-letniego mieszkańca miejscowości Drożki, również poszukiwanego
przez Sąd Rejonowy w Kępnie celem
doprowadzenia do Aresztu Śledczego
w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast 16 kwietnia br., o godzinie 7.15,
policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP Kępno zatrzymali
w Trębaczowie 35-letniego mieszkańca tej miejscowości, poszukiwanego listem gończym, wystawionym
przez Prokuraturę Rejonową w Gliwicach, również celem doprowadzenia do aresztu śledczego. Mężczyzna
został zatrzymany i przekazany funkcjonariuszom Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu.
Oprac. KR

13 kwietnia br. burmistrz Piotr Psikus ogłosił preliminarz imprez rozrywkowych, jakie czekają nas w najbliższych dwóch miesiącach

Weekendowe zapowiedzi kulturalne

Na tarasie Samorządowej Biblioteki Publicznej, odremontowanej
za kwotę 3 mln zł, burmistrz Piotr
Psikus w obecności wiceburmistrza Krzysztofa Godka, dyrektor
biblioteki Magdaleny Wieczorek
oraz naczelnik Wydziału Oświaty i
Kultury Małgorzaty Frali-Kędzior
przedstawił zamierzenia kulturalne,
jakie mają odbyć się w Kępnie w najbliższych dwóch miesiącach. Zaznaczył jednocześnie, że rozpoczęła się
modernizacja Parku Starościańskiego za biblioteką. Ma ona zakończyć
się za osiem miesięcy. - Zamierzamy
wrócić do imprez plenerowych, jakie miały miejsce przed pandemią,
a cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kępnian – zaznaczył P.
Psikus. Dyrektor biblioteki przedstawiła kilka ważniejszych wydarzeń,
jakie biblioteka będzie organizowała w najbliższym czasie. Jednym z
takich zamierzeń jest spotkanie z
autorem poczytnych kryminałów
Alkiem Rogozińskim, które będzie
miało miejsce już w 10 maja br. - Na
nachodzący Dzień Matki zorganizujemy warsztaty plastyczne dla dzieci,
które będą tworzyć bajecznie pękne
kwiaty z wykorzystaniem surowców
naturalnych – informowała M. Wieczorek. Kolejne przedsięwzięcia w
czerwcu to: „Objazdowy bbliotekarz”
– rajd rowerowy na trasie - Grębanin,
Mroczeń do arboretum w Laskach,
„Planeta Biblioteka” - piknik zorganizowany będzie na boisku Szkoły Pod-

stawowej nr 1, gdzie zorganizowane
zostaną strefy relaksu, gier i rozrywki
dla młodzieży, „Cyfrowy dostęp do
wiedzy” dla osób dorosłych, gdzie
będą mogli poznać i nauczyć się, ja-

br. Dzień Samorządu Terytorialnego
i towarzyszący mu koncert duetu Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego. W majówkę w amfiteatrze
wystąpi Stanisław Karpiel-Bułecka
W czasie konferencji. Od lewej: K. Godek,
M. Frala-Kędzior, P. Psikus i M. Wieczorek

kie możliwości daje internet, „Dzień
dobry bibliotEKO” - projekt wspierany przez Fundację Orlen, promujący
działania proekologiczne.
M. Frala-Kędzior podkreśliła, że
wszystkie imprezy kulturalne są na
bieżąco zapowiadane na profilu internetowym urzędu miasta oraz na tablicach ogłoszeń i zachęcała zapoznać
się z nimi.
Burmistrz szczegółowo przedstawiał zamierzenia kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i i Gminy
do początku wakacji. Do najważniejszych zaliczał planowany 27 maja

z zespołem „Future Folk’ i Denzel.
– Wracamy do organizacji Dni Kępna w amfiteatrze, 18-19 czerwca br.,
gdzie gwiazdami wieczorów będą
Roksana Węgiel, Krzysztof Cugowski z zespołem oraz grupa „Piersi”
– mówił P. Psikus. Zaznaczył, że w
lipcu rozpoczną się „muzyczne piątki” na kępińskim Rynku, nie chciał
jednak zdradzić, kto wystąpi na tych
cyklicznych wieczorach muzycznych. Zaznaczył jednak, że rozważany jest występ kępińskich zespołów
muzycznych.
m

W Hanulinie doszło do zapłonu gazu w budynku mieszkalnym

Wybuch gazu w Hanulinie.
Nie żyje 56-latek

19 kwietnia br., około godziny
17.00, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o wybuchu gazu oraz pożarze
w budynku mieszkalnym
w Hanulinie.
Przybyli na miejsce
strażacy zastali pożar na
parterze budynku. Troje
mieszkańców ewakuowało się przed przybyciem
jednostek ochrony przeciwpożarowej, jedna osoba
pozostawała w budynku.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz podjęciu działań gaśniczych w
obrębie palącego się pomieszczenia.

Jednocześnie na zewnątrz budynku
wyniesiono butlę z gazem. W trakcie
prowadzonych działań odnaleziono
jedną osobę, której zgon stwierdził le-

zarzewi ognia – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski. W wyniku poniesionych
obrażeń śmierć poniósł 56-letni mieszkaniec Hanulina.
W działaniach trwających prawie 1,5 godziny
udział wzięło 7 zastępów
straży pożarnej. Na miejscu działała również Grupa Dochodzeniowo-Śledcza Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie pod nadStrażacy gasili pożar
zorem prokuratora. - Grupomieszczenia. Fot. KP PSP Kępno
pa badała przyczyny i
okoliczności zdarzenia.
karz pogotowia ratunkowego. Dalsze Trwają czynności dochodzeniowe
działania straży polegały na oddymie- – mówi oficer prasowy KPP Kępno,
niu budynku oraz sprawdzeniu pod sierż. Rafał Stramowski.
kątem występowania potencjalnych
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Informacje
7 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie odbyło się spotkanie młodzieży z Marianem Lorenzem, autorem nowo wydanej publikacji zatytułowanej
Powstańcy wielkopolscy z Ziemi Kępińskiej. Książka jest uzupełnieniem podjętej przez
władze gminy Kępno akcji znakowania grobów powstańców w ramach obchodów setnej
rocznicy powrotu Kępna do Macierzy

Wielkanoc w przedszkolu

Powstańcy wielkopolscy z Ziemi
Kępińskiej wśród młodzieży

Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego w szkole od
dwóch lat projektu pn. „Wydawnictwa, które warto poznać”. Nietypowe
spotkania uczniów z autorami wydawnictw lokalnych realizowane są
w szkole pod hasłem: Literackie spotkania młodzieży z regionem.

haseł biograficznych, licznych opracowań historycznych, wykładowca
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
współorganizator wielu konkursów
historycznych dla młodzieży oraz
organizator wycieczek krajoznawczych. W 2021 r. został wpisany do
„Encyklopedii Osobistości Rzecz-

Gość, młodzież i organizatorki
podczas sporkania

Inicjatorkami i organizatorkami
szkolnego spotkania były nauczyciel-bibliotekarz Danuta Wabnic
oraz nauczyciel języka polskiego
Grażyna Gatner.
Marian Lorenz jest znanym
w naszym mieście regionalistą, od
1978 r. działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kępińskiej, od 2012 r.
jest prezesem TMZK. To autor wielu

pospolitej Polskiej” przez wydawcę
British Publishing House. Jest to
kompendium biograficzne, w którym można odnaleźć sylwetki osób
postrzeganych – zgodnie z tytułem jako wybitne osobistości.
Promocja nowej publikacji odbyła się - z inicjatywy Piotra Psikusa,
burmistrza miasta i gminy Kępno - 17
stycznia br. w kinie „Sokolnia”. Wy-

dawnictwo uzupełnia lukę w zakresie
udziału powstańców w odzyskaniu
niepodległości Wielkopolski. Dotychczas tego typu informacje występowały w różnych rozproszonych
artykułach i rozdziałach.
Autor opowiadał o przebiegu powstawania książki. Publikacja jest
wynikiem wieloletniego gromadzenia
różnych materiałów i zdjęć historycznych z okresu powstania wielkopolskiego. W opracowaniu książki ważne
okazały się informacje źródłowe uzyskane od rodzin powstańców w postaci wspomnień, dokumentów czy zdjęć
z rodzinnych archiwów. Dla uzupełnienia różnych danych autor korzystał
również z elektronicznego dostępu do
zbiorów w Archiwach Państwowych
w Poznaniu czy Kaliszu.
Podczas spotkania młodzież
dowiedziała się wielu ciekawych
informacji o historii Kępna i regionu, udziału ludności w walkach
powstańczych w odzyskaniu niepodległości, przebiegu granic administracyjnych w tamtym okresie. W
spotkaniu uczestniczyli uczniowie
technikum i liceum. Promowana
publikacja wzbogaca księgozbiór
Szkolnego Centrum Informacji o
Regionie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie i jest
dostępna do wypożyczenia.
Danuta Wabnic, Grażyna Gatner

12 kwietnia br. przedszkolaki z
Przedszkola Sióstr Boromeuszek w
Kępnie przedstawiły montaż słowno-muzyczny pt.: „Wielkanocne zwyczaje”.
Dzień
wcześniej
wszystkie

przedszkolaki z Przedszkola Sióstr
Boromeuszek odwiedził zajączek i
kurka z wielkanocnego podwórka.
Po wspólnej zabawie dzieci zostały
obdarowane upominkami i słodkościami.
Oprac. m

Dzieci bawiły się wraz
z zajączkiem i kurką

Wielkanocny zajączek w Przedszkolu Samorządowym nr 2
w Kępnie

Świąteczne zabawy

350 tys. zł w ramach X edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

Wieś jest naszą sprawą

30 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił X edycję konkursu „Nasza wieś, naszą
wspólną sprawą”. Organizacje pozarządowe, funkcjonujące na obszarach
wiejskich, mogą uzyskać do 10 tys.
zł dofinansowania na realizację zgłoszonego zadania w ramach konkursu.
Łączna pula środków wynosi 350 tys.
zł. Oferty konkursowe przyjmowane
są do 25 kwietnia.
X edycja konkursu „Nasza wieś,
naszą wspólna sprawą” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi” to szansa dla
miejscowości lub sołectw na promocję i rozwój swojej małej ojczyzny. Na
terenie naszego województwa prężnie
działają liczne organizacje pozarządowe integrujące lokalne społeczności
wiejskie, aktywizują je do działania
przez udział w rozmaitych przedsięwzięciach, ponadto podtrzymują
miejscowe tradycje i folklor. Konkurs
umożliwia pozyskanie środków na realizację niewielkich projektów inwestycyjnych, organizacji imprez tematycznych, zakupu towarów służących
rozwojowi i kultywowaniu folkloru
oraz tradycji społeczności lokalnych,
wydania materiałów promujących
oraz organizacji warsztatów lub szkoleń. Realizacja tego typu zadań przy-

czynia się do rozwoju miejscowości,
zachowania dziedzictwa kulturowego
oraz poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców. - Konkurs „Nasza
wieś, naszą wspólną sprawą” umożliwia zrealizowanie przez lokalną
społeczność projektów przyczyniających się do promocji walorów, tradycji oraz podniesienia świadomości
regionalnej o swojej małej ojczyźnie.

Organizacje pozarządowe, realizujące konkursowe projekty, wspierają
mieszkańców obszarów wiejskich,
dają niepowtarzalną okazję integracji mieszkańców oraz uczestników.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 350 tys. zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
Program „Wielkopolska Odnowa
Wsi” od 12 lat znacząco wpływa na
zmiany, jakie dokonują się na wielkopolskich wsiach. Dotychczas na

realizację programu przeznaczono
ponad 41 mln zł – informuje wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Konkurs obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć promujących idee
odnowy wsi, które wspierają społeczności lokalne, będące uczestnikami
programu „Wielkopolska odnowa
wsi”, a także pobudzają aktywność
mieszkańców do wspólnej pracy na
rzecz rozwoju swojej miejscowości,
zachowania dziedzictwa kulturowego i charakteru obszarów wiejskich.
Maksymalna kwota dotacji zgłoszonego projektu to 10 tys. zł i nie więcej
niż 80% wartości całkowitego kosztu
zadania. Pula środków w konkursie wynosi 350 tys. zł. Oferty mogą
składać organizacje pozarządowe
w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ww. ustawy.
W ubiegłorocznej edycji konkursu 38
ofert otrzymało dofinansowanie na
realizację projektów.
Szczegółowe informacje na temat
konkursu zawarte są na stronie internetowej programu „Wielkopolska
odnowa wsi” lub na stronie Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego.
Oprac. m

12 kwietnia br. wielkanocny
zajączek odwiedził Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kępnie i zaprosił
przedszkolaków na przedstawienie
pt. „Wielkanoc u babci Czerwonego
Kapturka” w wykonaniu nauczycieli i
rodziców z grup VII i VIII. Następnie

obdarował dzieci słodkimi niespodziankami, które ukrył w przedszkolnym ogrodzie. Maluchy miały mnóstwo frajdy podczas szukania swoich
koszyczków z prezentami. Sporo radości przyniosła im również zabawa
z zajączkiem.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 21 kwietnia 2022

Przedszkolaki szukały
prezentów od zajączka
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HISTORIA

Urzędowe dziewiętnastowieczne czasopisma pruskie to cenne i ciekawe źródło historyczne. „Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu”
z dodatkiem „Publiczny Donosiciel” czy „Posener Intelligenz-Blatt” zamieszczały obwieszczenia urzędowe i prywatne. Publikowano również listy
gończe za podejrzanymi lub skazanymi, którzy oddalili się z miejsca zamieszkania, zbiegli w transporcie lub uciekli z więzienia czy aresztu. A także
za mężczyznami unikającymi poboru i dezerterami

Wzywam, aby zbiegów schwytać i pod
przyzwoitą strażą mnie tu odesłać

W 1818 r. na przykład poszukiwana była przez Królewsko-Pruski
Sąd Pokoju w Kempnie mieszkanka
Ligotty, oskarżona o dzieciobójstwo,
która zbiegła straży w transporcie
z Kempna do Pyzdr. Na początku
1824 r. wystawiono list gończy za
Mosesem Hirszelem z Kempna.
„Publiczny Donosiciel” informował: „O kradzież obwiniony, przed
aresztowaniem go zbiegł /…/ podług
powziętey wiadomości naywięcey
w Kobyligórze i w Ostrzeszowie bawić się ma”. W 1847 r. „osądzony za
gwałtowną kradzież na karę w domu
poprawy Paweł Londa oddalił się
przed wydaniem wyroku z swego dotychczasowego miejsca zamieszkania
Sklarki mielęckiej /…/”.

List gończy
Poniżey bliżey opisani o przemycenie trzody świń z Królestwa Polskiego w nocy z dnia 4. na 5. Lipca
r. b. i czynny opór przeciw urzędnikom, iako i o uczestnictwo buntu w
tuteyszem mieście w dniu 6. ej. m.
obwinieni, po popełnieniu występku
potaiemnie się oddalili z dotychczasowych mieysc zamieszkania, dotąd
ieszcze niepowrócili i teraźniejszy
ich pobyt wyśledzonym być niemógł.
Wzywam zatem wszelkie szanowne władze tak cywilne iako i
woyskowe, tudzież dominia i prywatne osoby, aby na tychże zbiegów
baczne oko mając, onychże w razie
spostrzeżenia schwytać i pod przyzwoitą strażą mnie tu odesłać raczyły.

Przemytnicy świń
Wystawiano też zbiorcze listy gończe. Ósmego września 1829
roku Dyrektor Kryminalny Kaulfus
wszczął oficjalne poszukiwanie szajki przemytników świń.
W publikowanym tu obwieszczeniu zadziwiająca jest szczegółowość
rysopisów. Wynika to z wprowadzonego w życie w Prusach w 1817 r.
obowiązku posiadania paszportów
(zastąpiły wcześniej obowiązujące na
terenie Wielkopolski tzw. blankiety).
Paszport zawierał dwudziestopunktowy rysopis właściciela, te dane
urzędowe pomagały sporządzić list
gończy. Wykorzystywane też były informacje uzyskane od samego podejrzanego (opatrywane np. dopiskiem:
„powiadał się bydź z Warszawy”),
opis ubioru poszukiwanego mógł pochodzić od osób, które miały z nim
styczność przed ucieczką. Sebastian
Przybyszewski w swej publikacji
zwraca uwagę na stosowanie w opracowaniu rysopisu klasycznego Cycerońskiego wzorca opisu postaci: od
góry ku dołowi (włosy, czoło, oczy,
nos, broda, aż po brzuch, nogi, stopy).
Podajemy treść pism z zachowaniem
pisowni i układu graficznego oryginałów.

Opis
1) Handlerz wieprzy Franciszek
Kurzawa.
mieysce urodzenia, Bralin,
mieysce zamieszkania, Bralin,
religiia, katolicka,
wiek, około lat 23,
wysokość, 5 stóp, 5 cali,
włosy, czarne,
czoło, wysokie,
brwi, czarne,
oczy, szare,
nos, krótki,
usta, zwyczayne,
wąsy, żadne,
zęby, dokładne,
broda, okrągła,
twarz, pełna,
cera, zdrowa,
wzrost, siadły,
język, polski,
znaki szczególne: został cięty przez
głowę i prawą rękę.
ODZIEŻ
Przy oddaleniu się z Bralina miał
tenże na sobie, modry surdut, modry
płaszcz, modre spodnie i kamzelę i
czarny kapelusz.
2) Kowal Paweł Kurzawa.
mieysce urodzenia, Olszowa, ptu.
Ostrzeszowskiego,
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mieysce zamieszkania, Baranów,
religiia, katolicka,
wiek, 35 lat,
wysokość, 5 stóp, 3 cale,
włosy, czarne,
czoło, przykryte,
brwi, czarne,
oczy, czarne,
nos, śpiczasty,
usta, zwyczayne,
wąsy, czarne,
zęby, dokładne,
broda, okrągła,
twarz, podługowata,
cera, zdrowa,
wzrost, cienki,
język, polski,
znaki szczególne: niewiadome.
ODZIEŻ.
Płaszcz modry sukienny, szpencerek
i spodnie modre, stary kapelusz i
ordynaryine bóty.
3) Wyrobnik Jan Gomon.
mieysce urodzenia, Baranów,
mieysce zamieszkania, Baranów,
religiia, katolicka,
wiek, 37 lat,
wysokość, 5 stóp, 7 cali,
włosy, czarne,
czoło, wysokie,
brwi, czarne,
oczy, czarne,
nos, wysoki śpiciasty,
usta, zwyczayne,
wąsy, czarne,
zęby, dokładne,
broda, okrągła,
twarz, podługowata,
cera, zdrowa,
wzrost, cienki,
język, mówi po polsku i cokolwiek
po rossyisku,
szczególne znaki niewiadome.
ODZIEŻ
Modry surdut sukienny, takież
spodnie i westkę, ordynaryiny
kapelusz i ordynaryine bóty.
4) Wyrobnik Józef Raczkiewicz.
mieysce urodzenia, Rossya,
mieysce zamieszkania, Baranów,
religiia, katolicka,
wiek, 40 lat,
wysokość, 5 stóp, 6 cali,
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włosy, blond,
czoło, płaskie,
brwi, blond,
oczy, niebieskie,

mieysce urodzenia, Kempno,
mieysce zamieszkania, Kempno,
religia, katolicka,
wiek, 31 lat,

nos, krótki zadarty,
twarz, ospowata,
wąsy, blond,
zęby, dokładne,
broda, okrągła,
twarz, okrągła,
cera, zdrowa,
wzrost, mocny,
język, mówi po polsku i po rossyisku.
Szczególne znaki, niewiadome.
ODZIEŻ
Surdut sukienny modry, spodnie
płócienne, czapka lisia i ordynaryine
bóty.
5) Zaganiacz wieprzy Jan Biskup.
mieysce urodzenia, Kempno,
mieysce zamieszkania, Kempno,
religiia, ewangelicka,
wiek, 28 lat,
wysokość, 5 stóp, 3 cale,
włosy, blond,
czoło, przykryte,
brwi, blond,
oczy, niebieskie,
nos, długi,
usta, średnie,
wąsy, blond,
broda, okrągła,
twarz, okrągła,
cera, czerwona i zdrowa,
wzrost, siadły,
znaki szczególne, żadne,
Odzież, niewiadoma.
6) Zaganiacz wieprzy Paweł
Poszwiński:

wysokość, 5 stóp, 5 cali,
włosy, czarne,
czoło, przykryte,
brwi, czarne,
oczy, czarne,
nos, średni,
usta, średnie,
wąsy, czarne,
broda, okrągła,
twarz, okrągła,
cera, zdrowa,
wzrost, mocny i siadły,
znaki szczególne, żadne.
ODZIEŻ: niewiadoma.
7) Zaganiacz wieprzy Jakub
Muehlbrandt.
mieysce urodzenia, Kempno,
mieysce zamieszkania, Kempno,
religia, katolicka,
wiek, 30 lat,
wysokość, 5 stóp, 12 cali,
włosy, blond,
czoło, przykryte,
brwi, blond,
oczy, niebieskie,
nos, długowaty,
usta, średnie,
wąsy, iasno blond,
broda, okrągła,
twarz, okrągła,
cera, zdrowa,
wzrost, cienki,
szczególne znaki, nosi duże wąsy.
ODZIEŻ, niewiadoma.
8) Zaganiacz wieprzy Wawrzyn
Werner.
mieysce urodzenia, Kempno,
mieysce zamieszkania, Kempno,
religia, katolicka,
wiek, 26 lat,
wysokość, 5 stóp, 4 cale,
włosy, czarne,
czoło, przykryte,
brwi, czarne,
oczy, szare,
nos, proporcyonalny,
usta, zwyczayne,
wąsy, czarne,
broda, okrągła,
twarz, okrągła i ospowata,
cera, zdrowa,
wzrost, cienki,
szczególne znaki, żadne.
ODZIEŻ: niewiadoma.
9) Rzeźnik Wincenty Wolnicki.
mieysce urodzenia, Koziegłowy,
mieysce zamieszkania, Kempno,

cd. na str. 5

Historia
religia, katolicka,
wiek, 46 lat,
wysokość, 5 stóp, 8 cali,
włosy, czarne,
czoło, przykryte,
brwi, czarne,
oczy, czarne,
nos, wielki,
usta, szerokie,
wąsy, czarne,
broda, szeroka,
twarz, pełna,
cera, zdrowa,
wzrost, mocny i siadły,
znaki szczególne, żadne.
ODZIEŻ: niewiadoma.
Kempno d. 8 września 1829.
Król. Prusk. Dyrektor Kryminalny
Kaulfus
Tenże list gończy przedrukował
„Dziennik Urzędowy Woiewództwa
Kaliskiego” (w numerze z 6 października 1829 roku).
Jak piszą autorki książki „Jako
cię widzą, tako cię piszą”, sprawne
łapanie przestępców było możliwe
również dzięki pracy sołtysów. Do
ich obowiązków należało ogłaszanie obwieszczeń i dbanie o bezpieczeństwo na podległym im terenie.
Mieli oni obowiązek legitymowania
obcych. Regulowały to już przepisy
z 1795 roku. Sołtys musiał też pilnować, aby mieszkańcy nie przyjmowali na nocleg osób obcych.
Omawiana tu historia grupy przemytników z Kępińskiego dokumentuje skuteczność działań pruskich
służb (policji, wojska i urzędów). Już
bowiem 6. października opublikowano informację o ujęciu pięciu prze-

wiadomości
mytników:
OBWIESZCZENIE
Z obwinionych w dniu 8. m. b.
listami gończemi ściganych, następuiące individua iako to: kowal Paweł
Kurzawa, wyrobnik Józef Raczkiewicz, tudzież zaganiacze wieprzy
Jan Biskup, Jakób Muehlbrandt i
Wawrzyn Werner aresztowani mnie
tu dostawieni zostali, co ninieyszem
do publiczney podaie się wiadomości.
Kempno d. 30 Września 1829
Królewsko-Pruski Dyrektor
Kryminalny,
Kaulfus
A obwieszczenie opublikowane
17 listopada informowało o schwytaniu przez żandarmerię Franciszka
Kurzawy i Pawła Poszwińskiego.
Na zakończenie przytoczmy żartobliwie brzmiącą informację, która
obrazuje „pruski porządek”. Z wojska dezerterowali bowiem nie tylko
żołnierze, co odnotował „Publiczny
Donosiciel. Dodatek do Nr.39 Dziennika Urzędowego Król. Regencyi w
Poznaniu” z 24. września 1822:
OBWIESZCZENIE
W dniu 29. sierpnia r. b. uciekł z
Mącznik iako kwatery 3go Szwadronu 6go Pułku Ułanów przy teraznieyszey manewrze koń służbowy, maści
karobrunatney z szatyrowaną gwiazdą, stary jest 7 lat i wysokości 5 stóp.
Rasy iest pruskiey, znaku palenia ma
UR 6, który to wałach mimo starania
się, znalezionym bydź nie mógł.
Wzywaią się więc nienieyszym,
tak woyskowe iako i cywilne Władze, w przypadku zoczenia zwyż
opisanego konia, go przytrzymali i

za wynagrodzeniem kosztów paszy
podpisanemu odesłać zechcieli.
Kwatera sztabu przy manewrze,
w Działynie pod Gnieznem dnia 2go
Września 1822.
W niebytności 10kommenderuiącego Pułku - v. Strantz, Major.
Piotr Kokociński
Notka bibliograficzna:
„Publiczny Donosiciel. Dodatek do Nr. 26
Dziennika Urzędowego Król. Regencyi w
Poznaniu” (30.06.1818).
„Publiczny Donosiciel. Dodatek do Nr. 4
Dziennika Urzędowego Król. Regencyi w
Poznaniu” (27.01.1824).
„Publiczny Donosiciel. Dodatek do Nr. 37
Dziennika Urzędowego Król. Regencyi w
Poznaniu” (14.09.1847).
„Posener Intelligenz-Blatt”. R. 1829, Nr 221
(15.09.1829).
„Dziennik Urzędowy Woiewództwa
Kaliskiego”.R. 1829, nr 40 (6.10.1829).
„Posener Intelligenz-Blatt”. R. 1829, Nr 239
(6.10.1829).
„Publiczny Donosiciel. Dodatek do Nr. 46
Dziennika Urzędowego Król. Regencyi w
Poznaniu” (17.11.1829).
„Publiczny Donosiciel. Dodatek do Nr. 39
Dziennika Urzędowego Król. Regencyi w
Poznaniu” (24.09.1822).
Przybyszewski, Sebastian: Kilka uwag
o listach gończych w «Dziennikach
Tygodniowych Departamentu Bydgoskiego
z 1811 roku z perspektywy tekstologii
lingwistycznej». /w:/ „Prace Językoznawcze”.
Z. 4 (2002).
Gucia, Dobrosława, Lubierska, Joanna:
Jako Cię widzą, tako Cię piszą : obraz
Wielkopolanina w świetle listów gończych 1
połowy XIX wieku. Poznań 2014.

Zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego
i ładowarki marki JSB

Samochód zderzył
się z ładowarką

15 kwietnia br., godzinie 9.30,
na drodze powiatowej w Mikorzynie
podczas manewru wyprzedzania doszło do zderzenia się samochodu osobowego marki Skoda, kierowanego
przez 27-letniego obywatela Ukrainy,
z ładowarką marki JSB, którą kierował 22-latek z Myjomic. Po zderzeniu
doszło do dachowania samochodu.
Na miejsce zadysponowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz zastępy straży

pożarnej: z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Mikorzyn
i OSP Myjomice-Ostrówiec.
W wyniku zdarzenia dwie pasażerki osobowej skody odniosły
ogólne obrażenia ciała i zostały
przetransportowane do szpitala w
Kępnie. Kierujący byli trzeźwi. Na
miejscu pracowała Grupa Dochodzeniowo-Śledcza kępińskiej jednostki. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi KPP Kępno.
KR

Dwie osoby trafiły do
szpitala. Fot. KP PSP Kępno

WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Południowa Wielkopolska ze wsparciem Andżelika Możdżanowska
z nową funkcją

KAMPANIA INFORMACYJNA

14 kwietnia br., podczas wizyty
na południu regionu, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński odwiedził
Ostrów Wielkopolski oraz Pleszew,
gdzie podpisał umowy w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W wydarzeniach uczestniczyła również europoseł Andżelika
Możdżanowska, minister rodziny i
polityki społecznej Marlena Maląg,
a także lokalni parlamentarzyści.
W Starostwie Powiatowym w
Ostrowie Wielkopolskim wojewoda
podpisał umowy z 9 samorządami

z południowej Wielkopolski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. - W latach 2016-2021 powiat
ostrowski otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
ponad 40 milionów złotych na 34 zadania inwestycyjne. To są olbrzymie
pieniądze, które trafiają do samorządów zarówno na południu Wielkopolski, jak i w całym regionie, dzięki
czemu mogą realizować zadania infrastrukturalne – mówił wojewoda.
W trakcie wizyty w Ostrowie
Wielkopolskim wojewoda wziął
również udział w otwarciu Oddziału

Internistycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. - Inwestycja
została dofinansowana z funduszy
rządowych z ogólnej rezerwy budżetowej premiera Mateusza Morawieckiego na kwotę 2.400.000 zł. Dysponująca ponad 60 łóżkami interna
to jeden z największych obszarów
medycznych w ostrowskim szpitalu –
podkreśliła A. Możdżanowska.
Następnie w Pleszewskim Centrum Medycznym wojewoda przekazał czeki dyrekcji szpitala oraz
staroście pleszewskiemu na dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. - Szpital
otrzymał dofinansowanie w kwocie
7,5 miliona złotych na modernizację
i doposażenie obszaru diagnostyki
obrazowej poprzez zakup rezonansu magnetycznego oraz rozbudowę
i modernizację systemu do opisywania badań w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu
magnetycznego, a także 1,7 miliona złotych na modernizację zakładu patomorfologii – przebudowy i
modernizacji pomieszczeń, zakupu
systemu do diagnostyki genetycznej
oraz agregatów i komory chłodniczej
wraz z wyposażeniem – wymienia
europoseł.

Europoseł Andżelika Możdżanowska została jednogłośnie wybrana na bardzo ważne stanowisko w
Parlamencie Europejskim – koordynatora prac Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w ramach
Podkomisji do Spraw Podatkowych.
- Przede mną ogrom pracy, tak waż-

nej dla Polski, przedsiębiorców i każdego obywatela. W ramach pełnionej
funkcji skupię się w szczególności na
walce z oszustwami podatkowymi,
uchylaniem się od opodatkowania i
unikaniem opodatkowania, a także
działaniach na rzecz przejrzystości
finansowej – podkreśla europoseł.

Tygodnik Kępiński 21 kwietnia 2022

5

Wiadomości

informacje
Jesteś zarządcą lub właścicielem nieruchomości? Od 1 lipca ub.r. masz obowiązek informowania o źródłach ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Czym palimy w domu?

W lipcu 2021 r. rozpoczął się
wielki spis źródeł ciepła w Polsce.
To akcja zupełnie inna niż chociażby Narodowy Spis Powszechny. Tu
nikt nie puka do drzwi ani nie dzwoni. Gmina nie ma też obowiązku, by
przypominać właścicielowi budynku
o wpisie do rejestru. Trzeba o tym pamiętać i zrobić samodzielnie, bo konsekwencje mogą być surowe.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tylko niektórych nieruchomości. Nowym obowiązkiem

minek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie – tłumaczy Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego.
Oprócz zarządców najmocniej sprawą muszą się zainteresować właściciele domów jednorodzinnych. W sumie bowiem w
rejestrze powinno znaleźć się nawet
5–6 mln nieruchomości. Właściciele mają na jego wypełnienie 12 miesięcy, czyli do końca czerwca 2022
r. Zostały już więc tylko 3 miesiące.
Mowa tu jednak tylko o tych, którzy w swoich domach już mieszkają

podpis

muszą się więc martwić właściciele
budynków, a nie na przykład mieszkań. Choć są wyjątki.
W przypadku bloków zgłoszenia
nie musi dokonywać każdy właściciel
mieszkania z osobna. Zazwyczaj są
one bowiem tylko częścią budynku,
którym zarządza spółdzielnia lub
wspólnota. W przypadku mieszkań
komunalnych natomiast – gmina. To
na zarządcy ciąży obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła do ewidencji. Jest
jednak wyjątek. - Jeżeli w lokalu jest
indywidualne źródło ciepła, np. ko-

i wprowadzili się przed 1 lipca. Ci,
którzy są w trakcie budowy, czasu
będą mieli znacznie mniej.
Wciąż ponad 3,5 mln Polaków nie
zgłosiło w urzędzie, czym ogrzewają swój dom. A na dopełnienie tego
obowiązku zostało coraz mniej czasu. Spóźnisz się? Zapłacisz nawet 5
tys. zł kary. Z zebranych do tej pory
deklaracji wyłania się jednak ponury
obraz. Okazuje się bowiem, że zdecydowana większość Polaków wciąż
pali najbardziej szkodliwym dla środowiska paliwem.

Według szacunków Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego w
Polsce jest 6,2 mln budynków mieszkalnych. To oznacza, że wciąż ponad
3,5 mln właścicieli lub zarządców nie
wypełniło deklaracji.
By zmobilizować mieszkańców
poszczególnych samorządów, nadzór budowlany publikuje ranking
gmin, które przodują w wypełnianiu
tego obowiązku oraz tych, w których
mieszkańcy najbardziej się ociągają.
Zdecydowanym liderem jest gmina Zawidów na Dolnym Śląsku. Tam
właściciele zgłosili do rejestru już ponad 600 z 760 nieruchomości. To daje
wynik na poziomie 79%.
Jednocześnie Zawidów jest jedyną gminą, która ma wskaźnik skuteczności przekraczający 70%. Na
drugim i trzecim miejscu są bowiem
odpowiednio gminy Rytro oraz Słopnice w Małopolsce, gdzie poziom
zgłoszeń wynosi odpowiednio 69 i
68%. Na dalszych miejscach znajdziemy Kolno, Piwniczną-Zdrój,
Chełmiec oraz Udanin (wszystkie
po 65 proc. i więcej). Z Wielkopolski przoduje gmina Chodzież 53%,
a w Kępińskiem gmina Perzów 41%
zgłoszeń.
Na drugim biegunie są gminy,
gdzie swój obowiązek spełniło najmniej mieszkańców. Liderem jest
tutaj gmina Żelechlinek w województwie łódzkim. Z 1 471 punktów
adresowych do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków trafiło jedynie... 38 domów. To zaledwie 2% wypełnienia.
Tylko 3% budynków znajduje się
w rejestrze w warmińsko-mazurskiej

Ilość złożonych deklaracji w powiecie kępińskim
Miejsce w rankingu
wielkopolskim

Gmina

Liczba adresów

Ilość wypełnionych deklaracji

Procent

59
61
90
118
177
181
189

Perzów
Rychtal
Bralin
Trzcinica
Baranów
Łęka Opatowska
Kępno

1352
972
1974
1499
2865
1653
5925

561
403
734
536
839
490
1640

41
41
37
35
19
29
27

Nabory wniosków jednostek samorządu terytorialnego z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej oraz otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury fizycznej zostały
rozstrzygnięte. Na zadania w tych obszarach Samorząd Województwa Wielkopolskiego
przeznaczył blisko 8 milionów złotych

Środki na sport i turystykę rozdzielone

Szatnie będą na medal!
W tym roku w ramach 5. edycji
Programu „Szatnia na medal” dofinansowanie w wysokości blisko 3,8
miliona złotych otrzyma 49 zadań (w
tym 13 inwestycyjnych), których realizację zaplanowały jednostki samorządu terytorialnego z 26 powiatów.
- W gronie dofinansowanych znalazło się 21 jednostek samorządowych,
które wcześniej nie otrzymały dotacji w ramach naszego programu. W
sumie w tym roku złożonych zostało
58 wniosków – poinformował Jacek
Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Na liście rankingowej zadań re-
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montowych rekomendowanych do
dofinansowania znalazło się zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń
szatniowych na szatnie dla gospodarzy, sędziów i trenerów”, na które
Gmina Rychtal otrzyma 90.550,00 zł.
Na liście jest też Gmina Kępno. Na
remont szatni sportowej w Kierznie
przyznano 49.170,00 zł. Z kolei Gmina Baranów na zadanie „Remont budynku szatniowego przy kompleksie
sportowym Orlik 2012 w Baranowie”
zdobyła 100.000,00 zł.
Obiekty lekkoatletyczne
z dotacjami
Zarząd Województwa przyjął
także listę rankingową w tzw. Pro-

gramie Lekkoatletycznym. To 20 zadań z zakresu lekkiej atletyki, które
uzyskają dofinansowanie w wysokości łącznie 3 milionów złotych, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w
2021 r. W tej grupie znalazło się pięć
pełnowymiarowych bieżni lekkoatletycznych, bieżnie okólne niepełnowymiarowe i proste oraz skocznie
i rzutnie. - Ponieważ lekka atletyka
w 2021 r. nadal była najsilniejszym
sportem w naszym województwie w
Systemie Sportu Młodzieżowego,
budowa obiektów do uprawiania tej
dyscypliny jest priorytetem dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego – zaznaczył J. Bogusławski.
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gminie Mikołajki oraz dolnośląskich
Prochowicach. Niewiele lepiej jest
w podwarszawskim Zakroczymiu
(4%) oraz Adamowie (woj. lubelskie),
Harasiukach (woj. podkarpackie) i
Rawie Mazowieckiej (woj. łódzkie)
— po 5%. W Wielkopolsce najmniej
deklaracji złożono w gminie Krzemieniewo 6%, na drugim miejscu
od końca jest Kalisz, gdzie na 16 520
adresów obowiązek wypełniło tylko
2210 mieszkańców, tj. 13%. W Kępińskim najmniej złożono w gminie
Kępno tylko 27% mieszkańców do tej
pory deklarowało czym pali.
Do 1 kwietnia br. z powiatu kępińskiego złożono w systemie CEEB
5756 deklaracji.
Co dość przygnębiające, z danych
dostarczonych przez Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego wynika, że
zdecydowana większość z 2,6 mln
zgłoszonych nieruchomości wciąż
do ogrzewania używa szkodliwych
dla środowiska pieców. Aż 1,5 mln
właścicieli domów przyznało się, że
pali kotłem na paliwo stałe, czyli np.
węgiel, drewno czy pellet. Na drugim miejscu znalazł się co prawda
gaz (ponad 800 tys. nieruchomości) i
prąd (346 tys.), ale dalej znowu wra-

ca najbardziej trujące paliwo. Aż 340
tys. Polaków wykorzystuje w swoich
domach popularne kozy oraz kominki, a kolejne 230 tys. — piecokuchnie
lub kuchnie węglowe.
Nie lepiej jest w powiecie kępińskim, gdzie ze wstępnych danych wynika, że w piecu kaflowym na paliwo
stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny
rodzaj biomasy) pali jeszcze 231 deklarujących.
Co grozi za niezłożenie
deklaracji?
Jeśli właściciel nie dopełni ciążącego na nim obowiązku, ustawa
przewiduje sankcje, choć rząd jednocześnie zapewnia, że nie zamierza
bardzo surowo karać zapominalskich. Niemniej przepisy zakładają,
że za takie wykroczenie grozi mandat, a jeśli sprawa trafi do sądu – kara
grzywny od 20 zł do 5 tys. zł. - Każdy kto nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w terminie może
otrzymać karę grzywny wysokości
do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu,
jej wielkość może wzrosnąć nawet do
5000 zł - informuje Joanna Niedźwiecka, rzecznik prasowy z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w
Warszawie.
m

Liczba źródeł ciepła w powiecie kępińskim
RODZAJ

LICZBA

Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz
gazowy przepływowy / kominek gazowy

880

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet
lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym
podawaniem paliwa / z podajnikiem, kocioł na
paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny
rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa
/ zasypowy

4435

Kocioł olejowy

36

Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej
lub z funkcją wspomagania
ogrzewania

251

Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na
paliwo stałe (drewno, pellet lub inny
rodzaj biomasy, węgiel)

370

Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe /
lokalna sieć ciepłownicza

68

Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

519

Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno,
pellet lub inny rodzaj biomasy)

231

Pompa ciepła

179

Na liście rankingowej zadań zgłoszonych w ramach naboru wniosków
na dofinansowanie zadań z zakresu
infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa
wielkopolskiego w 2022 r., znalazła
się Gmina Bralin z zadaniem pn.
„Budowa bieżni sportowej prostej
wraz ze skocznią do skoku w dal w
miejscowości Bralin”, na które przyznano 70.000,00 zł.
Rozwijają infrastrukturę
turystyczną
Z kolei zadania służące rozwojowi infrastruktury turystycznej będzie
realizowało w tym roku 12 samorządów. Będzie kontynuowana m.in.
budowa przystani wodnej w Wieleniu. Łączna kwota dofinansowania
przekroczyła 540 tysięcy złotych, z
których powstaną także nowe szlaki
rowerowe, a istniejące zostaną uzupełnione o niezbędną infrastrukturę. W dwóch gminach – Trzciance i
Pyzdrach – powstaną również stacje
obsługi kamperów.

Środki na imprezy sportowe
i infrastrukturę
Ponadto Zarząd Województwa
podjął uchwały rozstrzygające otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na organizację imprez
sportowych oraz poprawę i rozwój
infrastruktury sportowej. 600 tysięcy
złotych zasili 41 imprez, wśród których znajdują się trzy o najwyższej
randze w sporcie wyczynowym. A
co ważne – aż 37 stowarzyszeń otrzymało dofinansowanie we wnioskowanej przez siebie kwocie.
Z pieniędzy tych część trafi także na poprawę i rozwój infrastruktury sportowej, użytkowanej przez
kluby i stowarzyszenia sportowe
na terenie Wielkopolski. Rozstrzygnięcie tego konkursu oznacza dofinansowanie 16 zadań, polegających
na remoncie obiektów sportowych,
które stanowią bazę szkoleniową
oraz służącą organizacji zawodów
sportowych.
Oprac. KR

Region

gmina
kurier baranowa
kwiecień 2022, nr 15 (1242)

ECHO RYCHTALA
kwiecień 2022, nr 14 (1007)

11 kwietnia br. Gmina Baranów otrzymała statuetkę jako najlepsza gmina w Polsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2021 r.

Konkurs rodzinny „Postać Pani Wiosny” w Przedszkolu
Samorządowym w Rychtalu

Baranów najlepszą gminą! Pani Wiosna olśniewała
Wójr gminy Baranów odebrała
statuetkę dla najlepszej gminy

Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego daje konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania
gmin. Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje
gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego. Wybrano 7 głównych
wskaźników, m.in. udział dochodów
własnych w dochodach ogółem,
udział wydatków inwestycyjnych w
wydatkach ogółem czy realizacja zobowiązań do dochodów ogółem.
Na 1533 gminy wiejskie gmina
Baranów zajęła 1. miejsce. - Jest to
powód do dumy i ogromna satysfakcja z wykonywanej przez nas pracy
– mówi wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek.
UG Baranów

Zakończyło się głosowanie internautów w czternastej edycji Plebiscytu „Polska Architektura XXL” 2021. Kompleks Oświatowo-Sportowy w Baranowie uzyskał w głosowaniu 3940
głosów, zajmując tym samym pierwsze miejsce w kategorii „Obiekty publiczne”

W marcu br. w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu odbył się
konkurs rodzinny, którego przedmiotem było wykonanie postaci Pani
Wiosny w formie przestrzennej lub
płaskiej. W konkursie wzięło udział
28 prac, które były bardzo ciekawe
i pomysłowe. Prace można było podziwiać na wystawie zorganizowanej
w przedszkolu. Komisja konkursowa

po obejrzeniu wszystkich prac przyznała siedem pierwszych miejsc,
siedem – drugich oraz czternaście
– trzecich. Doceniono oryginalność,
pomysłowość oraz wykorzystanie
różnych technik plastycznych przy
tworzeniu pracy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody.
Oprac. KR

Przedstawienie wielkanocne w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Internauci postawili na Baranów Gdzie jest zajączek?

Plebiscyt „Polska Architektura
XXL” jest organizowany od 2008 r.
W tym roku objął swoim zasięgiem
kilka tysięcy realizacji na bieżąco relacjonowanych przez cały 2021 r. na
łamach serwisów www.sztuka-architektury.pl, www.sztuka-wnetrza.pl i
www.sztuka-krajobrazu.pl. Zgłoszenia do konkursu zbierane były przez
styczeń i luty br., a głosowanie internautów rozpoczęło się 7 marca i trwało do 4 kwietnia br. W sumie oddano
w nim ponad 27,5 tysiąca głosów na
61 realizacji architektonicznych.
W kategorii obiekty publiczne
przeważającą liczbą głosów – 3940 –
wygrał Kompleks Oświatowo-Sportowy w Baranowie, zaprojektowany
przez pracownię „New Architekci”.
Szkoła, przedszkole, hala sportowa,
kompleks boisk – wszystko to w jednym obiekcie musieli zmieścić projektanci z pracowni „New Architekci”,
tworząc koncepcję kompleksu oświatowego w Baranowie. Duży, wielofunkcyjny obiekt został wpisany w
przestrzeń kameralnej, historycznej
zabudowy niewielkiej miejscowości.

Szkoła w Baranowie została rozbita
na kilka mniejszych brył, które zgromadzono wokół ogólnodostępnego
dziedzińca. Poza zaplanowaniem
właściwej skali i kształtu zabudowy
architekci bardzo świadomie sięgnęli

reaci Plebiscytu Polska Architektura
XXL”.
Organizatorem plebiscytu „Polska Architektura XXL” jest Grupa „Sztuka Architektury” – grupa
wortali tematycznych poświęconych

Dzieci w czasie
przestawienia

po materiały budowlane i wykończeniowe. W obiekcie dominuje drewno,
pojawia się także cegła klinkierowa i
materiały naturalne.
Najlepsze projekty Plebiscytu
„Polska Architektura XXL” 2021
będą prezentowane online podczas
cyklu prezentacji pt. „Finaliści i lau-

architekturze. Należą do niej wortale sztuka-architektury.pl, sztuka-wnetrza.pl,
sztuka-krajonbrazu.
pl, e-kwartalnik architektoniczny
„Krytyka Architektury” oraz specjalistyczna księgarnia internetowa dla
architektów www.ksa24.pl.
Opr. ems

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe wyremontuje drogę gminną w Feliksowie.
Ma na to pół roku. Umowę zawarto 7 kwietnia br.

Przebudowa, czyli remont generalny

Przedmiotem umowy przebudowa drogi gminnej na długości około
1070 m. Jej zakres obejmuje m.in.

Podczas podpisania
umowy na remont drogi

remont jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m; przełożenie zjazdów do
posesji z kostki bitumicznej i płyt

ażurowych; przestawienie istniejących znaków drogowych; regulacja
wszystkich studzienek oraz zasuw na
sieci wodociągowej i gazowej; wykonanie poboczy wraz z ich wyprofilowaniem i obsianiem trawą; przebudowę zjazdów z kostki betonowej z
wbudowaniem krawężnika; wykonanie na pozostałych zjazdach do nieruchomości utwardzenia z materiału
pozyskanego z rozbiórki istniejącej
drogi. Prace powinny zakończyć się
w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy. Inwestycja kosztować będzie
1.032.376,45 zł brutto.
Opr. ems

W oczekiwaniu na święta wielkanocne dzieci z grupy „Kropelki”
z Przedszkola Samorządowego w
Rychtalu przygotowały dla nauczycieli oraz swoich kolegów i koleżanek

program artystyczny pt. „Gdzie jest
zajączek?”. Przedstawienie, pełne
radości i wesołej zabawy, przybliżyło
zgromadzonym gościom zwyczaje i
tradycje wielkanocne. Oprac. KR

Przedszkole Samorządowe w Rychtalu odwiedził zajączek

Świątecznie w przedszkolu

13 kwietnia br. przedszkolaki z
Rychtala odwiedził długo wyczekiwany gość. Był to, oczywiście, zajączek, który spotkał się z dziećmi na
placu zabaw, gdzie wcześniej schował
przedszkolakom drobne upominki.
Szukanie ich sprawiło dzieciom mnóstwo radości i śmiechu. Następnie

przedszkolaki wróciły do swoich sal,
gdzie otrzymały kolejne upominki.
Nie zabrakło również wspólnych zabaw przy muzyce z zajączkiem, śpiewania wielkanocnych piosenek oraz
recytowania wierszyków. Do zobaczenia za rok, zajączku!
Oprac. KR
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Pamiątkowe zdjęcie
z zajączkiem wielkanocnym
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
28. kolejka | wiosna 2022
KKS Kalisz – Pogoń Siedlce . ....................– 2:3
Stal Rzeszów – Ruch Chorzów . ................– 1:2
Garbarnia Kraków – Lech II Poznań . .......– 1:2
Wigry Suwałki – Hutnik Kraków ..............– 5:1
Sokół Ostróda – Śląsk II Wrocław . ...........– 1:1
Olimpia Elbląg – Wisła Puławy . ...............– 0:2
Radunia Stężyca – Znicz Pruszków ..........– 5:0
Chojniczanka – Motor Lublin ...................– 1:0
Pogoń Grodzisk – GKS Bełchatów ......– 3:0 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
28 65 60:27
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 28 58 58:25
3. KS Ruch Chorzów
28 56 46:25
4. LKP Motor Lublin
28 51 43:22
5. SKS Wigry Suwałki
28 45 42:33
6. KKS Lech II Poznań
28 45 32:33
7. ZKS Olimpia Elbląg
28 41 30:26
8. RKS Garbarnia Kraków
28 40 38:32
9. KS Radunia Stężyca
28 40 46:43
10. MKP Pogoń Siedlce
28 38 38:44
11. KS Wisła Puławy
28 36 46:45
12. MKS Znicz Pruszków
28 35 36:40
13. WKS Śląsk II Wrocław
28 33 42:46
14. KKS 1925 Kalisz
28 33 34:42
15. KS Hutnik Kraków
28 25 28:45
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 28 24 29:45
17. OKS Sokół Ostróda
28 15 21:57
18. GKS Bełchatów
28 18 17:56
3. Liga Grupa 2
24. kolejka | wiosna 2022
Pogoń II Szczecin – Jarota Jarocin ...........– 1:0
Błękitni Stargard – Zawisza Bydgoszcz ....– 2:1
Pogoń Nowe S. – Kluczevia Stargard . ......– 0:2
Kotwica Kołobrzeg – Olimpia Grudziądz . .– 0:2
GKS Przodkowo – Sokół Kleczew .............– 2:0
Polonia Środa – Stolem Gniewino ............– 1:3
Unia Janikowo – KP Starogard Gdański ...– 3:1
Bałtyk Koszalin – Świt Skolwin ................– 1:1
Elana Toruń – Bałtyk Gdynia .............– 0:3 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
24 55 50:14
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
24 55 52:17
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 24 42 35:30
4. KS Sokół Kleczew
24 41 36:25
5. MKS Pogoń II Szczecin
24 40 41:26
6. KS Polonia Środa Wlkp.
24 39 35:25
7. KS Unia Janikowo
24 39 43:39
8. KP Błękitni Stargard
24 38 35:30
9. KS Świt Skolwin-Szczecin
24 37 37:28
10. KP Starogard Gdański
24 30 32:38
11. SP Zawisza Bydgoszcz
24 30 30:36
12. KS Stolem Gniewino
24 30 31:48
13. SKS Bałtyk Gdynia
24 25 33:42
14. KKPN Bałtyk Koszalin
24 22 27:44
15. GKS Przodkowo
24 21 19:37
16. JKS Jarota Jarocin
24 20 23:32
17. ZKS Kluczevia Stargard
24 16 15:45
18. TKP Elana Toruń
24 21 36:54
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
26. kolejka | wiosna 2022
Obra Kościan – Polonia-Marcinki .............– 1:2
Górnik Konin – Kotwica Kórnik . ..............– 0:2
KKS II Kalisz – LKS Gołuchów ..................– 1:2
Victoria Września – Warta Międzychód ....– 3:1
Olimpia Koło – SKP Słupca ......................– 1:1
Unia Swarzędz – Huragan Pobiedziska ....– 1:1
Mieszko Gniezno – Centra Ostrów . ..........– 2:1
Iskra Szydłowo – Victoria Ostrzeszów . .....– 3:3
Nielba Wągrowiec – Korona Piaski . .........– 1:1
Tarnovia Tarnowo . ..............................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
25 53 52:20
2. MKS Nielba Wągrowiec
25 50 45:25
3. MKS Mieszko Gniezno
25 49 56:36
4. KSS Kotwica Kórnik
24 46 48:28
5. LKS Gołuchów
25 43 42:37
6. MGKS Huragan Pobiedziska 25 41 41:31
7. MKS Victoria Września
25 40 38:51
8. GKS Iskra Szydłowo
25 38 54:50
9. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 24 35 42:32
10. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 24 35 55:43
11. KP Obra 1912 Kościan
25 35 40:35
12. KKS 1925 II Kalisz
25 33 43:45
13. LKS Korona Piaski
24 31 33:38
14. SKP Słupca
24 30 38:34
15. MKS Olimpia Koło
25 29 27:37
16. MLKP Warta Międzychód 24 26 46:55
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 25 23 37:54
18. KP Victoria Ostrzeszów
24 12 26:64
19. KS Górnik Konin
25 12 17:65
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Przedświąteczna kolejka nie była do końca
udana dla piłkarzy Polonii 1908 Marcinki Kępno. Co prawda zespół z Alei Marcinkowskiego przywiózł z Kościana pełną pulę, ale rozstrzygnięcia w trzeciej lidze sprawiły, że na jej
zapleczu strefa spadkowa powiększyła się o Wartę Międzychód. Oznacza to, że kępnianie,
mimo wygranej, do bezpiecznego miejsca tracą siedem punktów

Polonia wreszcie wygrała mecz,
ale sytuacja w lidze coraz trudniejsza

Piękny prezent wielkanocny sprawili swym kibicom piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępno. W Wielką Sobotę zespół z Alei Marcinkowskiego zgarnął pełną pulę w wyjazdowym
pojedynku z Obrą Kościan. Wynik nie jest imponujący i nie odzwierciedla do końca dyspozycji biało-niebieskich w Kościanie, niemniej zapewnił zespołowi Marcela Surowiaka
niezwykle potrzebne punkty. Rozstrzygnięcia w trzeciej lidze sprawiły jednak, że strefa
spadkowa w czwartej lidze powiększyła się o kolejne miejsce w tabeli. Taki układ sprawia,
że kępnianie do bezpiecznego miejsca tracą już siedem punktów.
Sytuację w tabeli czwartej ligi
zmieniły piątkowo-sobotnie rozstrzygnięcia w trzeciej lidze. Balansujący
na pograniczu strefy spadkowej Jarota Jarocin nie był faworytem starcia z
rezerwami Pogoni Szczecin i zgodnie
z przewidywaniami nie zdołał wywieźć ze Szczecina chociażby jednego punktu. Porażka jarocinian 0:1,
remis Bałtyku Koszalin ze Świtem
Skolwin-Szczecin i niespodziewane zwycięstwo GKS-u Przodkowo z
Sokołem Kleczew (2:0) sprawiły, że
Jarota wylądował w strefie spadkowej
tabeli trzeciej ligi. Taki rozwój wydarzeń sprawił z kolei, że strefa spadko-

nie odpuścić ten mecz. Kwadrans po
zmianie stron Patryk Łakomy zdobył
kontaktową bramkę, ale zdeterminowani goście skutecznie odpierali ataki gospodarzy i zupełnie zasłużenie
dowieźli skromne prowadzenie do
końca. Dla drużyny z Alei Marcinkowskiego było to dopiero szóste zwycięstwo w obecnych rozgrywkach. W
najbliższą sobotę piłkarzy prowadzonych przez Marcela Surowiaka czeka
kolejne trudne i wyjazdowe spotkanie.
Tym razem kępnianie zagrają z piątym
w stawce LKS-em Gołuchów.
Wielkanoc nie była do końca udana dla Unii Swarzędz, która w Wielką

wa w czwartej lidze powiększyła się
o kolejny zespół. Po ostatniej kolejce
szesnaste miejsce w stawce jest ostatnią, zagrożoną degradacją pozycją,
natomiast miejsce piętnaste daje obecnie prawo gry w barażu. W praktyce
oznacza to, że, gdyby sezon zakończył
się w miniony weekend, wówczas z
rozgrywkami pożegnałyby się Victoria Ostrzeszów, Górnik Konin, Polonia 1908 Marcinki Kępno i Warta
Międzychód, a Olimpia Koło zagrałaby w barażu o pozostanie w czwartej
lidze. Powaga sytuacji i uciekające
mecze najwyraźniej podwójnie zmotywowały piłkarzy Polonii 1908 Marcinków, którzy w sobotę sprawili, że
w Kępnie nareszcie powiało odrobiną
optymizmu. Ostatnie rozstrzygnięcia
sprawiły, że to grająca przed własną
publicznością Obra uchodziła za zdecydowanego faworyta, ale ostatecznie
to biało-niebiescy zupełnie zaskoczyli
zarówno swoich jak i kościańskich kibiców. Kluczowa dla losów spotkania
okazała się końcówka pierwszej połowy. Najpierw w 41. minucie wynik
meczu otworzył wracający do gry Filip Latusek, a tuż przed zejściem do
szatni prowadzenie biało-niebieskich
podwyższył Borys Wawrzyniak.
Takie dwa ciosy zupełnie zaskoczyły
miejscowych, ale nie na tyle by zupeł-

Sobotę została zatrzymana przez Huragan Pobiedziska. Podopieczni Tomasza Bekasa niespodziewanie zanotowali remis i stworzyli szanse swoim
bezpośrednim rywalom na zmniejszenie strat w tabeli. Z tego prezentu nie
wszyscy zdołali jednak skorzystać.
Mimo że Unia utrzymała trzypunktową przewagę nad drugą drużyną
w stawce, to w czołówce zrobiło się
bardzo ciasno. Przedświąteczna kolejka rozpoczęła się od derbów regionu
poznańskiego. Otwierająca czwartoligową stawkę Unia podejmowała
szósty w stawce Huragan Pobiedziska.
Piłkarze obu drużyn zaprezentowali
świąteczną formę, bowiem na boisku
było dużo pomyłek, niedokładności i mało sytuacji podbramkowych.
Kibice zgromadzeni w Swarzędzu
na pierwsze trafienie musieli czekać
nieco ponad godzinę. W 61. minucie
bowiem celnym uderzeniem głową
popisał się Igor Jurga, który wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.
Radość gospodarzy z prowadzenie nie
trwała jednak zbyt długo. Sześć minut
później do wyrównania doprowadził
Jakub Matusiak. W kolejnych fragmentach meczu zarówno jedna, jak i
druga drużyna mogła przechylić szalę
zwycięstwa na swoją stronę, lecz bramek kibice już się nie doczekali. Tym
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samym piłkarze ze Swarzędza po raz
pierwszy od 12 marca nie zdołali wywalczyć kompletu punktów.
Potknięcia lidera nie zdołała wykorzystać Nielba Wągrowiec. Wicelider rozgrywek dość niespodziewanie
nie sprostał przed własną publicznością walczącej o ligowy byt Koronie Piaski. Spotkanie zakończyło
się wynikiem 1:1, chociaż wszystko
wskazywało jednak na to, że to właśnie gospodarze rozpoczną święta w
lepszych nastrojach. Zespół Radosława Kołackiego przez większą część
spotkania prowadził grę i stwarzał
sobie zdecydowanie więcej okazji do
zdobycia bramki. Zgodnie z przedmeczowym scenariuszem gospodarze
wyszli na prowadzenie w 40. minucie.
Świetne podanie z lewej strony otrzymał Rafał Leśniewski, który następnie mocnym strzałem obok prawego
słupka pokonał golkipera Korony. Gospodarze mogli, a właściwie powinni,
podwyższyć rezultat, ale razili nieskutecznością. Niewykorzystane okazje
zemściły się na drużynie z Wągrowca
w 77. minucie. Sędzia dopatrzył się
nieprzepisowego zagrania jednego z
graczy Nielby i wskazał na jedenasty
metr. Większych problemów z zamienieniem rzutu karnego na bramkę nie
miał natomiast Eryk Kunicki i mecz
zakończył się sensacyjnym wręcz podziałem punktów.
Tymczasem dwa punkty do lidera
zdołał odrobić trzeci w stawce Mieszko. Piłkarze z Gniezna po trzech meczach bez wygranej zdołali wrócić na
zwycięską ścieżkę w meczu z słabo
spisującą się od kilku tygodni Centrą
Ostrów Wielkopolski. Pierwszego
gola, po przepięknym uderzeniu z narożnika pola karnego, zdobył Jakub
Hoffmann. Piłka odbiła się jeszcze
od poprzeczki, nie dając Adamowi
Dwornikowi jakichkolwiek szans na
skuteczną interwencję. W 56. minucie
Mieszko prowadził już 2:0, po tym jak
z rzutu karnego nie pomylił się Dawid
Urbaniak. Jedenastkę wykorzystała
też ostrowska Centra, która dwie minuty po stracie drugiej bramki zdołała wrócić do meczu. Nieco ponad pół
godziny później okazało się, że na
więcej ostrowian tego dnia stać już nie
będzie i piętnasta wygrana gnieźnian
w tym sezonie stanie się faktem. Dzięki tej wygranej Mieszko zbliżył się do
prowadzącej w stawce Unii na cztery
punkty.
Najwięcej bramek podczas ostatniej kolejki mieli okazję zobaczyć
kibice w Szydłowie, gdzie tamtejsza
Iskra podejmowała ligowego outsidera
z Ostrzeszowa. Victoria na mecz do
odległego Szydłowa jechała jednak

podbudowana ostatnim zwycięstwem
nad Mieszkiem Gniezno, ale świetne nastroje nie przełożyły się na grę
ostrzeszowian. Drużyna Tomasza
Jaworskiego na przerwę schodziła
bowiem, przegrywając 0:2. Po zmianie stron obraz gry całkowicie się
zmienił i po nieco ponad godzinie gry
było już 2:2. Gospodarze jeszcze raz w
tym meczu wyszli na prowadzenie, po
tym jak w 70. minucie Mateusz Górny pokonał bramkarza ostrzeszowian.
Kiedy wszystko wskazywało, że trzy
punkty zostaną w Szydłowie, w ostatniej akcji meczu Victoria.
BAS

Wyniki 26. kolejki
KP Obra 1912 Kościan			 1 (0)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 2 (2)
Bramki: 0:1 Filip Latusek - 41’, 0:2 Borys Wawrzyniak - 45’, 1:2 Patryk Łakomy - 60’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Marcin Tomaszewski, Mikołaj Kubacha, Bernard Fai Ndukong, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech
Drygas (Dawid Rachel - 83’), Dawid Stempin
(Wiktor Łuczak - 90+4’), Patryk Słupianek,
Borys Wawrzyniak (Miłosz Nowicki - 79’), Filip
Latusek. Trener: Marcel Surowiak.
KKS 1925 II Kalisz		
1 (0)
LKS Gołuchów			 2 (0)
Bramki: 1:0 Daniel Kamiński - 51’, 1:1 Krystian
Benuszak - 54’, 1:2 Dawid Guźniczak - 65’.
SKS Unia Swarzędz		
1 (0)
MGKS Huragan Pobiedziska
1 (0)
Bramki: 1:0 Igor Jurga - 61’, 1:1 Jakub Matusiak - 67’.
MKS Mieszko Gniezno		
2 (1)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Hoffmann - 20’, 2:0 Dawid
Urbaniak - 56’ (z karnego), 2:1 Jakub Michalski
- 58’ (z karnego).
KS Górnik Konin		
0 (0)
KSS Kotwica Kórnik		
2 (2)
Bramki: 0:1 Maurycy Niemczyk - 38’, 0:2 Maurycy Niemczyk - 45’.
MKS Nielba Wągrowiec		
1 (1)
LKS Korona Piaski		
1 (0)
Bramki: 1:0 Rafał Leśniewski - 40’, 1:1 Eryk
Kunicki - 77’ (z karnego).
MKS Victoria Września		
3 (2)
MLKP Warta Międzychód
1 (1)
Bramki: 1:0 Arkadiusz Wolniewicz - 5’, 2:0
Arkadiusz Wolniewicz - 9’, 2:1 Mateusz Wzięch
- 41’, 3:1 Dawid Szymański - 79’.
MKS Olimpia Koło		
1 (1)
SKP Słupca			 1 (0)
Bramki: 1:0 Mikołaj Czajka - 15’, 1:1 Igor Sarnowski - 47’.
GKS Iskra Szydłowo		
3 (2)
KP Victoria Ostrzeszów
3 (0)
Bramki: 1:0 Adrian Mikołajczak - 5’, 2:0 Jakub
Solarek - 15’, 2:1 Robert Skrobacz - 52’, 2:2 Mateusz Obsadny - 63’, 3:2 Mateusz Górny - 70’,
3:3 Michał Mazurek - 90+3’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne –
PAUZA
18
18
15
15
15
14
14

Najskuteczniejsi strzelcy

Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Mateusz Górny (Iskra Szydłowo)

Program 27. kolejki

Sobota, 23 kwietnia 2022 roku
12:00
LKS Gołuchów – Polonia Kępno
14:00
Warta Międzychód – Górnik Konin
14:00
Victoria Ostrzeszów – Olimpia Koło
14:00
SKP Słupca – Huragan Pobiedziska
15:00
Centra Ostrów – Iskra Szydłowo
16:00
Kotwica Kórnik – Nielba Wągrowiec
16:00
Korona Piaski – Mieszko Gniezno
17:00
Tarnovia Tarnowo – Victoria Września
Niedziela, 24 kwietnia 2022 roku
14:00
KKS II Kalisz – Unia Swarzędz
Obra Kościan – pauza

Sport

rozmaitości

Piłka nożna >>> Ruszył nabór do nowego konkursu dla klubów sportowych, szczególnie tych mniejszych, pochodzących z małych miejscowości. To kolejna możliwość wsparcia dla klubów sportowych

Sportowa Natura kolejną
możliwością wsparcia klubów

Minister Środowiska wraz z Lasami Państwowymi zapraszają wszystkie kluby sportowe w Polsce do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem Sportowa Natura. Głównym
celem projektu jest promowanie ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej
polskiej przyrody. Nagrodzone będą najciekawsze pomysły, a ograniczeniem jest tylko... własna wyobraźnia.
Jest to już kolejna pomoc skierowana do
małych klubów sportowych w celu zapewnienia
możliwości dodatkowego wsparcia. Na uwagę
zasługuje już dobrze działający Program Klub
prowadzony przez Ludowe Zrzeszenie Sportowe
wraz z Ministerstwem Sportu, a także zielona
gwiazdka w Programie Certyfikacji prowadzonym przez Polski Związek Piłki Nożnej wspólnie
z Ministerstwem Sportu.
Projekt Sportowa Natura ma na celu promowanie ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu
przyrody i na tym też opiera się konkursowe zadanie. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które
będzie łączyć aktywność fizyczną i środowisko
naturalne. Nagrodzone będą najciekawsze pomysły, a ograniczeniem jest tylko… wyobraźnia.
Otwarta formuła konkursu sprawia, że może w
nim wystartować ponad 14 tysięcy klubów sportowych w całym kraju. Kluczowe znaczenie przy

ocenie projektów mieć będzie zasięg promocyjny.
To właśnie on zdecyduje o przyznaniu wsparcia.
Klub może otrzymać do 10 tysięcy złotych (jeden podmiot może złożyć jeden wniosek). Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty.
Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego
czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów,
edukacji leśnej i przyrodniczej, a także korzystanie z produktów lasu. Zgłoszenia można składać
od 12 kwietnia do 30 września. Realizacja zadań może nastąpić pomiędzy 12 kwietnia a 30
listopada, przy czym zaznaczono, że wniosek
powinien zostać złożony w terminie co najmniej
30 dni przed planowaną datą realizacji przedsięwzięcia. Ocena składanych wniosków następuje
przynajmniej raz w miesiącu. Wnioski dostępne
są na stronie organizatora (www.cilp.lasy.gov.pl/
konkursy).
BAS

VIII Ogólnopolski Turniej Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym

Udany występ kępińskich pingpogistów-pedagogów

W Hali Widowiskowo-Sportowej
w Gorzowie Śląskim odbył się VIII
Ogólnopolski Turniej Nauczycieli
i Pracowników Oświaty w Tenisie
Stołowym. Bardzo dobrze zaprezentowali się kępińscy pedagodzy, pasjonaci tej pięknej dyscypliny sportowej,
jaką niewątpliwie jest tenis stołowy.
Były katecheta, Jan Sobczak, w
silnej konkurencji zawodników najstarszej kategorii powyżej 70 lat zajął
znakomite 6. miejsce. O tym, jak wyrównany poziom był w tej kategorii,
niech świadczy fakt, że Sobczak stoczył zacięty pojedynek z ubiegłorocznym zwycięzcą, byłym Mistrzem

gorszym stosunkiem setów uplasował się ostatecznie na 4. miejscu.
Wysoką formę potwierdził emerytowany nauczyciel plastyki i języka niemieckiego, Jan Kasendra,
który w kategorii 61-70 lat zwyciężał
wyraźnie swoich kolejnych rywali,
m.in. byłego zawodnika 3-ligowego
Kryształu Stronie Śląskie 3:1 (7:11,
11:5, 11:3, 11:5) czy grającego w
poprzednim sezonie w 4. lidze Zbigniewa Gruszkę 3:0 (GOKSIBP Dobrodzień) i zatrzymał się dopiero w
finale w spotkaniu z obchodzącym w
2021 r. 50-lecie kariery zawodniczej,
byłym Mistrzem Polski Młodzików,

J. Kasendra (drugi od lewej) zdobył
2. miejsce w swojej kategorii

Polski Nauczycieli, Edmundem Olszowym z Praszki. Wprawdzie uległ
drugiemu w tej grupie popularnemu
„Mundkowi” 0:3, ale w setach było
11:13, 9:11 i 9:11.
Wspaniale spisał się debiutujący
w tej imprezie były nauczyciel języka
angielskiego, Leszek Sawicki z Kępna, który był bliski zajęcia 2. miejsca
w kategorii 51-60 lat. Pomimo identycznej liczby zwycięstw, co Waldemar Nowakowski z Częstochowy
czy Leszek Janeczek z Pajęczna,

9. zawodnikiem Mistrzostw Europy
Juniorów, a aktualnie wykładowcą
Akademii Pedagogicznej im. Jana
Długosza w Częstochowie – Januszem Haszczem. Mecz ten dostarczył
wiele emocji, gdyż najpierw 2 równe,
pierwsze sety po wygranych końcówkach rozstrzygnął na swoją korzyść
Haszcz. Kasendra wygrał dwa kolejne, a w 5. prowadził już 5:1, 7:2 i
przy stanie 7:6 wziął czas. Rywal doprowadził do remisu 9:9 i zepsuł swój
serwis, dzięki czemu kępnianin miał

piłkę meczową. Jednak tym razem
górę wzięło większe doświadczenie
i odporność psychiczna w decydujących momentach tenisisty stołowego
z Częstochowy, który zakończył ten
set wynikiem 12:10 i zwyciężył w całym meczu 3:2.
Doskonałe 3. miejsce w kategorii
open kobiet zajęła nauczycielka wychowania fizycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, a zarazem
opiekun dzieci i młodzieży klubu
tenisa stołowego LZS Olszowa – Joanna Kalarus.
Najstarszym zawodnikiem był
Bogdan Wiekiera z Częstochowy,
który ukończył 84 lata.
Organizatorami turnieju byli: Zarząd Okręgu Opolskiego ZNP, Zarząd
Oddziału ZNP w Gorzowie Śląskim
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim. Zawody
odbyły się pod honorowym patronatem prezesa Związku Nauczycielstwa
Polskiego – Sławomira Broniarza,
starosty powiatu oleskiego – Rolanda Fabianka oraz burmistrza Gorzowa Śląskiego – Rafała Kotarskiego.
Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze miejsca, otrzymali puchary oraz
dyplomy ufundowane przez Zarząd
Główny ZNP. Miejsca II-IV premiowane były pucharami, a V-VIII – statuetkami ufundowanymi przez Zarząd
Oddziału ZNP w Gorzowie Śląskim.
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale, ufundowane
przez Zarząd Okręgu Opolskiego
ZNP. W opinii uczestników turniej
przygotowano i przeprowadzono wzorowo. Organizatorzy otrzymali wiele
pochwał, podziękowań i zapewnienie
o udziale w następnej edycji. Zawody
przebiegały w bardzo miłej i sportowej atmosferze.
Oprac. KR

WYNIKI TURNIEJU:
KOBIETY DO 40 LAT:
1. Milena Hurko – Rędziny
KOBIETY OPEN:
1. Ewa Polanowska – Mirostowice Dolne
2. Aneta Grodzicka – Pyskowice
3. Joanna Kalarus –Wieruszów
MĘŻCZYŹNI DO 40 LAT:
1. Łukasz Kasprowicz – Rudnik
2. Michał Strzępka – Oborniki
3. Bartłomiej Turek – Dębe
MĘŻCZYŹNI 41-50 LAT:
1. Sebastian Krupa – Chorzów
2. Jarosław Krawczyk – Wielgomłyny
3. Krzysztof Sławiński Gliwice
MĘŻCZYŹNI 51-60 LAT:
1. Jerzy Ciekański – Nowa Wola
2. Waldemar Nowakowski – Częstochowa
3. Leszek Janeczek – Pajęczno
4. Leszek Sawicki – Kępno
MĘŻCZYŹNI 61-70 LAT:
1. Janusz Haszcz – Częstochowa
2. Jan Kasendra – Kępno
3. Zbigniew Gruszka – Ozimek
MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 70 LAT:
1. Aleksander Roziński – Gubin
2. Edmund Olszowy – Praszka
3. Henryk Pałasz – Częstochowa
6. Jan Sobczak – Kępno
KATEGORIA ZRZESZENI - KOBIETY:
1. Katarzyna Pawlaczyk – Gorzów Śląski
2. Marta Nowak – Rogoźno
KATEGORIA ZRZESZENI - MĘŻCZYŹNI:
1. Piotr Zemła – Gliwice
2. Dominik Krzyśka – Rogoźno
KATEGORIA OPEN :
1. Piotr Zemła – Gliwice
2. Jerzy Ciekański – Nowa Wola
3. Dominik Krzyśka – Rogoźno
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20. kolejka | wiosna 2022
Orzeł Mroczeń – Rawia Rawicz ................– 0:3
Warta Śrem – Astra Krotoszyn . ...............– 1:0
GKS Rychtal – Stal Pleszew . ....................– 2:3
Kania Gostyń – Ostrovia Ostrów ..............– 1:0
Victoria Skarszew – PKS Racot .................– 2:1
Krobianka Krobia – Piast Czekanów ........– 2:1
Zefka Kobyla Góra – Piast Kobylin ..........– 2:1
Polonia Leszno – Biały Orzeł ...................– 2:0
1. KS Victoria Skarszew
20 53 69:19
2. KP Polonia 1912 Leszno
20 49 50:15
3. LZS Krobianka Krobia
20 46 47:23
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 20 40 56:24
5. MKS Kania Gostyń
20 36 31:18
6. ŚKS Warta Śrem
20 31 30:29
7. GKS Rychtal
20 29 40:41
8. KS Piast Kobylin
20 28 45:39
9. LZS Orzeł Mroczeń
20 23 35:45
10. KLKS Zefka Kobyla Góra 20 22 30:45
11. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 20 20 22:34
12. KKS Astra Krotoszyn
20 18 34:57
13. KS Stal Pleszew
20 18 21:52
14. LKS Piast Czekanów
20 16 29:45
15. KP Rawia Rawicz
20 16 27:52
16. PKS Racot
20 12 16:44
Red Box Klasa Okręgowa Grupa 6
20. kolejka | wiosna 2022
RKS Radliczyce – Zawisza Łęka O. ...........– 1:6
Ogniwo Łąkociny – Płomień Opatów ........– 4:2
GKS Grębanin – LZS Doruchów ................– 1:2
Szczyt Szczytniki – KP Słupia . .................– 3:1
Odolanovia – Pelikan Grabów .................– 1:2
KS Opatówek – Masovia Kraszewice ........– 0:5
Raszkowianka – Zieloni Koźminek ..........– 0:2
Olimpia Brzeziny . ...............................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 18 52 91:5
2. GOS Zieloni Koźminek
19 42 45:19
3. GKS Grębanin
19 37 53:29
4. LZS Pelikan Grabów
18 34 34:35
5. LKS Masovia Kraszewice
19 32 47:31
6. KP Słupia
19 31 44:36
7. LZS Płomień Opatów
19 29 34:31
8. LZS Doruchów
19 25 32:44
9. LKS Olimpia Brzeziny
18 21 28:52
10. KS Opatówek
19 21 24:36
11. LZS Ogniwo Łąkociny
18 20 37:46
12. LZS Szczyt Szczytniki
19 19 28:45
13. MLKS Odolanovia Odolanów 18 14 20:41
14. RKS Radliczyce
19 14 24:57
15. LKS Raszkowianka Raszków 19 12 23:57
Proton Klasa A Grupa 9
18. kolejka | wiosna 2022
Orzeł Wysocko – Tarchalanka Tarchały ....– 0:0
LKS Godziesze – Barycz Janków P. . . – 30 kwietnia
Iskra Sieroszewice – LKS Czarnylas . . – 30 kwietnia
KS Rogaszyce – Lilia Mikstat ...... – 30 kwietnia
LZS Czajków – Pelikan Nowy K. . ........– 1 maja
Pogoń Trębaczów – Victoria Laski .......– 1 maja
Sokół Bralin – LKS Jankowy ...............– 1 maja
1. LKS Jankowy 1968
16 34 37:23
2. Barycz Janków Przygodzki 15 33 50:26
3. LZS Victoria Laski
16 32 36:25
4. LKS Sokół Bralin
16 32 38:16
5. LZS Lilia Mikstat
16 28 46:33
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 16 23 29:30
7. KS Rogaszyce
16 22 26:32
8. LKS Godziesze 1966
16 22 35:43
9. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 17 19 31:38
10. LZS Czajków
16 17 28:45
11. LKS Czarnylas
16 16 27:33
12. LZS Pogoń Trębaczów
16 15 22:32
13. KS Pelikan Nowy Karolew 16 14 25:39
14. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 16 14 26:41

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można
znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook
www.facebook.com/
tygodnikkepinski
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Region

gmina
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Bralinie na wycieczce do Centrum Nauki Experymentarium w Łodzi

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2022, nr 16 (1340)
Śniadanie wielkanocne w Mnichowicach

Spotkanie przy wielkanocnym stole

Pasjonaci klocków Lego,
robotyki i nauki
22 marca br. grupa 23 uczniów
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie pod opieką
Natalii Fiołki i Jerzego Liebnera
udała się do Centrum Nauki Experymentarium w Łodzi. Głównym
celem wycieczki były warsztaty z
zakresu budowy robotów z klocków
Lego Mindstorms oraz ich zaprogramowania. Dodatkową atrakcją była
gra edukacyjna w formie rywalizacji

naukowej pt. „Zabawy Einsteina”. W
sumie dzieci miały 4 godziny wspaniałej zabawy i nauki. Po zbudowaniu
robotów w postaci spychaczy odbyły
się zawody pomiędzy konstruktorami. Po każdej próbie można było
modyfikować roboty oraz zmieniać
parametry ich programu. Zabawa
była przednia. Taką formę spędzania
czasu polecamy wszystkim. Przez zabawę uczymy się.
Jerzy Liebner
Uczniowie budowali
roboty z klocków Lego

Konkurs Ortograficzny w Szkole Podstawowej w Bralinie

Mały Mistrz Ortografii

1 kwietnia br. w bralińskiej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Uczniowie klas drugich
i trzecich walczyli o tytuł Małego
Mistrza Ortografii. Celem rywalizacji było rozbudzenie zainteresowania ortografią, podniesienie poziomu
kompetencji językowych, wyrobienie
nawyku poprawnej pisowni oraz motywowanie i zachęcanie uczniów do
doskonalenia swoich umiejętności i
pracy nad samorozwojem.
Do konkursu przystąpiło 15

W Niedzielę Palmową w Mnichowicach odbyło się tradycyjne
śniadanie wielkanocne. Uroczystość
zorganizowana przez sołtys wsi Mnichowice, Małgorzatę Kloftę, wraz
z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń
Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło
Mnichowice, zgromadziło wielu
mieszkańców sołectwa oraz zapro-

uczniów klas drugich i trzecich.
Zwycięzcami Szkolnego Konkursu
Ortograficznego zostali: 1. miejsce –
Marta Labryszewska (klasa 3 b), 2.
miejsce – Aleksandra Rybol (klasa
3 b), a 3 miejsce – Julia Boryczka
(klasa 3 a).
Laureaci etapu szkolnego reprezentowali następnie szkołę podczas
Gminnego Konkursu Ortograficznego w Zespole Szkoł w Nowej Wsi
Książęcej.
Karolina Gaweł

szonych gości.
Śniadanie wielkanocne w Mnichowicach jest przejawem wspaniale
kultywowanej tradycji tych najważniejszych świąt katolickich. Atmosfera spotkania oraz wzajemne relacje
między uczestnikami dają nadzieję
na święta, a także nastrajają dobrym
humorem na cały wielki tydzień.
W imieniu wójta gminy Bralin
Piotra Hołosia wszystkim zebranym

Stoły pełne były tradycyjnych,
wielkanocnych potraw
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mieszkańcom życzenia świąteczne
przekazał zastępca Karol Wanzek,
który na ręce sołtys M. Klofty oraz
przewodniczącego Koła PZERiI w
Mnichowicach, Stanisława Mirowskiego, przekazał pamiątkowy kosz z
darami dla wszystkich mieszkańców
sołectwa.
Święta Wielkiej Nocy zbliżają się
wielkimi krokami, radością wielką
było spędzić kilka chwil w Mnichowicach.
Oprac. KR

W Bralinie odbyło się podpisanie umów na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych
przez wicemarszałka województwa wielkopolskiego i włodarzy gmin powiatu kępińskiego

Wicemarszałek z wizytą w Bralinie

Celem wizyty wicemarszałka województwa wielkopolskiego, Krzysztofa Grabowskiego, w Bralinie było
spotkanie z włodarzami gmin powiatu kępińskiego w sprawie podpisania
umów na budowę dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Obecni byli wójtowie z gmin: Baranów, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.
Gospodarzem spotkania był wójt
gminy Bralin, Piotr Hołoś.
Gmina Bralin otrzymała dofinansowanie do drogi w Nosalach
oraz ul. Wiązowej w Chojęcinie w
wysokości 114.375,00 zł. Po spotkaniu wójt P. Hołoś wraz z wicemarszałkiem wizytowali zrealizowaną
inwestycję budowy mostu na rzece

Podczas podpisania umowy na
dofinansowanie budowy dróg

Niesób w miejscowości Chojęcin-Szum. Samorząd Województwa
Wielkopolskiego wsparł budowę
mostu sumą 350.000,00 zł w ramach

środków związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
Oprac. KR

Klasa III Szkoły Podstawowej w Bralinie zajęła 80. miejsce w gronie 160 nagrodzonych
prac konkursowych

„Velvet. Piątka dla natury”

Dzieci ze swoją pracą
plastyczną - „Ekologiczką’

Uczestnicy szkolnego etapu
konkursu ortograficznego

Złożono świąteczne
życzenia

W minionym semestrze klasa III
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie wzięła udział
w programie „Velvet. Piątka dla natury”. Celem programu jest wspieranie
edukacji ekologicznej w szkołach,
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aktywizowanie uczniów oraz pedagogów do zmieniania na lepsze ich
najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz
natury, powtarzane odpowiednio czę-

sto, może prowadzić do realnej zmiany na większą skalę. Program ma
przyczynić się również do rozwoju
świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach.
W ramach programu klasa III
wzięła udział w konkursie „Ekowyzwanie”, wykonując lalkę o imieniu
„Ekologiczka”, w całości wykonaną z materiałów przeznaczonych do
wyrzucenia. Dzięki zaangażowaniu
wielu osób praca ta zdobyła 1395 głosów i tym samym zajęła 80. miejsce
w gronie 160 nagrodzonych prac konkursowych. - Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy oddając codziennie głos na naszą pracę, przyczynili
się do naszego sukcesu – podkreślają
uczniowie wraz z wychowawcą.
Gratulujemy świetnego wyniku!
Oprac. KR

Region

gmina
W marcu Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

G£OS TRZCINICY
kwiecień 2022, nr 16 (1233)
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję
społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich
Polin w Warszawie

Akcja „Żonkile” w bibliotece
Uczestnicy akcji „Żonkile”...

19 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu powstania
w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas
II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin zorganizowało po raz dziesiąty, jubileuszową akcję społeczno-edukacyjną
„Żonkile”, która ma na celu propagowanie wiedzy na temat powstania.
Do akcji mogły włączyć się również
szkoły, biblioteki i instytucje kultury z całej Polski, organizując różne
działania wpisujące się w obchody
rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tegoroczną akcję
organizatorzy poświęcili tematowi
miłości, podkreślając w ten sposób
znaczenie uniwersalnych i ponadczasowych postaw, tj. empatii, wrażliwości na krzywdę innych i poświęcenia
na rzecz potrzebujących.
Do akcji przyłączyła się również Gminna Biblioteka Publiczna w
Trzcinicy, udostępniając na swojej
stronie internetowej i profilu społecznościowym plakat z logiem akcji oraz
linki do premierowych wydarzeń dla

dzieci i dorosłych organizowanych
przez Polin w rocznicę powstania. Pojawiły się również wpisy zachęcające

warszawskim, tj. Marka Edelmana,
Ireny Sendlerowej i Władysława
Szpilmana.
Dodatkowo czytelnicy, którzy
13 kwietnia br. odwiedzili bibliotekę w
Trzcinicy zostali obdarowani żonkilami – kwiatami, które w każdą rocznicę powstania są składane pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.
Tradycję tę zapoczątkował Marek
Edelman, ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej. Ponadto
żonkile symbolizują pamięć, nadzieję
oraz szacunek i dlatego stały się symbolem zbiorowej pamięci o powstaniu
w warszawskim getcie. - Cieszy nas,
że takie inicjatywy są podejmowane
i mogą z nich skorzystać także czytelnicy naszej biblioteki. Dodatkowo akcja „Żonkile” ukazuje, jak w
różnorodny sposób można dbać o

Dofinansowanie
do budowy dróg
Gmina Trzcinica otrzymała pomoc kopolskiego w zakresie budowy i przefinansową w kwocie 77 438,00 zł ze budowy dróg dojazdowych do gruntów
środków budżetu Województwa Wiel- rolnych w roku 2022.
Oprac. m

Hot Spoty w gminie Trzcinica

Darmowy internet

25 marca 2022 r. Europejska
Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i
Cyfryzacji (HADEA) poinformowało o uzyskaniu przez Gminę Trzcinica bonu WiFi4EU o wartości 15 000
euro na zakup sprzętu i instalacje hot
spotów. Darmowy bezprzewodowy
internet ma być dostępny w wyznaczonych miejscach publicznych na
terenie gminy Trzcinica w każdym
sołectwie. Do realizacji projektu
została wybrana firma Tritech New
Technologies sp. z o.o. z Warszawy.
Według założeń programu sieć Wi-

-Fi ma zapewnić użytkownikom
usługi wysokiej jakości. Środki z
programu przeznaczone zostaną na
pokrycie kosztów sprzętu i instalacji, czyli uruchomienie punktów
dostępu do internetu. Z kolei Gmina
Trzcinica pokrywa koszty związane z podłączeniem do internetu oraz
utrzymaniem sprzętu w dobrym stanie przez co najmniej 3 lata. Termin
zakończenia projektu planowany jest
na czerwiec, natomiast sieć WiFi4EU
zostanie uruchomiona do 26 lipca
bieżącego roku.
Oprac. m

...w bibliotece w Trzcinicy

do wypożyczania książek poruszających tematykę II wojny światowej,
dziejów ludności żydowskiej oraz
biografii wybitnych postaci związanych z historią powstania w getcie

pamięć, a jednocześnie propagować
działania edukacyjne zachęcające
do podejmowania ważnych tematów
– mówi dyrektor książnicy Renata
Gość.
m

Gmina Trzcinica w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD Wrota Wielkopolski konkurs
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożyła wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy Oddawali krew

Projekt związany jest z dobudowaniem pomieszczeń toalet
do istniejącego budynku Domu
Ludowego w Aniołce Pierwszej.
Łączna kosztorysowa kwota projektu to 175.613,48 zł brutto przy
wnioskowanym
dofinansowaniu
w kwocie 90.631,00 zł. Wniosek o
przyznanie pomocy polegać podlegać będzie teraz ocenie formalnej
i merytorycznej. Projekt ten planowany jest do realizacji w ramach
„Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”.
Jednocześnie trwa procedura Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w
sprawie wniosku złożonego w tym
samym poddziałaniu, a dotyczącym

doposażenia i uzupełnienia miejsc
sportowo – rekreacyjnych gminy
Trzcinica w elementy małej infrastruktury w formie oświetlenia solarnego, ławek, stojaków na rowery i

Gmina Trzcinica złożyła
wniosek o przyznanie pomocy

koszów na odpady komunalne. Wartość tej operacji to 88.584 zł, przy
wnioskowanym dofinansowaniu w
wysokości 53.746 zł.
Oprac. Maciej Wardęga

10 kwietnia 2022 roku w
Domu Ludowym w Trzcinicy
odbyła się akcja pobierania
krwi organizowana przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu Terenowy Oddział
w Ostrzeszowie

Bezcenny dar ofiarowało 27
krwiodawców, co daje 12 l oddanej
krwi. Wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik dziękuje wszystkim,
którzy oddali krew, a także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej potrzebnej akcji.
Oprac. m

Tygodnik Kępiński 21 kwietnia 2022

Honorowo oddawali krew
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Gmina

REGION
Dofinansowanie do przebudowy dróg z urzędu marszałkowskiego

Będą drogi do pól

6 kwietnia br. w Bralinie wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
spotkał się z włodarzami gmin z powiatu kępińskiego w celu podpisania
umów w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. - W
tym roku gmina Łęka Opatowska
otrzymała ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego dofi-

nansowanie w wysokości 91 500 zł
i zgodnie ze złożonym wnioskiem,
środki te zostaną przeznaczone na
przebudowę ul. Pogodnej w Opatowie. Przetarg na przebudowę odcinka drogi o długości ponad 800
metrów zostanie ogłoszony prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu –
informuje Adam Kopis, wójt gminy
Łęka Opatowska.
Oprac. m

wieści znad pomianki
kwiecień 2022, nr 16 (1056)
13 kwietnia br. w czasie XLVII Sesji Rady Gminy Łęka Opatowska radni podjęli uchwałę
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników z gminy Łęka Opatowska. Ponadto uchwalono regulamin określający
zasady prowadzenia tego handlu

Nie byli jednogłośni

Ustalono, że miejscem przeznaczonym do handlu w piątki i soboty
będzie teren przy świetlicy wiejskiej
w Opatowie. Czynne ono będzie od
godz.6.00 do 18.00. Wątpliwości w tej
sprawie miał radny Rafał Wielgoś.
- Trochę to koliduje, bo jak tam jest
świetlica wiejska i będą tam jakieś
imprezy wieczorne, to nie wyobrażam
sobie tego – argumentował R. Wielgoś.
- Sama organizacja handlu
musi być zgłoszona do urzędu gminy - wyjaśniał Tomasz Jerczyński,
kierownik Referatu Budownictwa,

Uroczyste poświęcenie odrestaurowanej kapliczki Najświętszej Marii Panny w Słupi pod
Bralinem

Poświęcenie odnowionej kapliczki

10 kwietnia, w Słupi pod Bralinem, uroczyście została poświęcona
odrestaurowana kapliczka Najświęt-

Warsztaty wielkanocne
Na podstawie opowiadania M.
Strękowskiej-Zaremby pt. „Zwyczaje wielkanocne” uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z obchodami świąt wielkanocnych oraz
zwyczajami świątecznymi w Polsce
i w innych częściach świata (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania,

Włochy, Szwecja).
Drugą część spotkania stanowiły zabawy ruchowe i gry logiczne o
tematyce świątecznej oraz warsztat plastyczny. Dzieci wykonały ze
styropianowych jajek, elementów
filcu i kolorowych pomponów ozdobę
wielkanocną – zająca.
Oprac. m

Zakończono modernizację sceny plenerowej

Nowa scena w Perzowie

Z początkiem marca 2022 roku
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
„Exdach” Małgorzaty Kmieć zakończyło modernizację sceny plenerowej
na terenie rekreacyjno-wypoczynko-
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wym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Efektem przeprowadzonych prac jest łukowa scena z
zapleczem magazynowym zwieńczona łukowym dachem o konstrukcji
drewnianej pokryty blachą tytan-cynk. Wartość wykonanych robót to
324 804,78 zł.
- Nowy wygląd sceny wzbogaci
wizualną oprawę zaplanowanych
wydarzeń sportowo-kulturalnych w
naszej gminie, na które już teraz serdecznie zapraszamy – podkreśla wójt
Danuta Froń.
MS

więc ten tam taki, jak jest, a później
ewentualnie będziemy się martwić
jeżeli będzie to rzeczywiście sprawiało problem - tłumaczył wójt. Za
uchwałą głosowało 10 radnych, 3
wstrzymało się od głosu.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2022, nr 15 (1012)

Po podpisaniu umowy

„Tradycje wielkanocne w Polsce i na świecie” – to temat
zajęć, które odbyły się w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie 7 kwietnia 2022r. i
skierowane były dla dzieci z klas 0-3

Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska.
- Czyli wcześniej będziemy mieć
takie informacje, że jak będzie tam
np. jakieś wesele czy jakaś impreza
okolicznościowa, to będziemy dogadywać szczegóły – dodał T. Jerczyński.
Również wójt gminy Adam Kopis włączył się w dyskusję. - Pragnę
również pana Rafała uspokoić, że
jeśli będzie taka sytuacja, że będzie
to przeszkadzało, to pewnie jako
pierwszy z radnych wprowadzi pan

to pod obrady, aby zmieniono miejsce handlu. Oczywiście, wszyscy się
w ogóle zastanawiamy czy to wypali,
czy będą chętni, aby podzielić się i
sprzedać swoje wyroby. Pozostawmy

Poświęcenie kapliczki
w Słupi pod Bralinem

szej Marii Panny. Jej odnowienie
możliwe było dzięki dotacji Powiatu
Kępińskiego w zakresie prac konser-

watorskich, restauratorskich i robót
budowlanych prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych
ewidencjach zabytków. Wniosek parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem był jednym z dwóch wniosków
dofinansowanych w ramach tego programu w 2021 roku. Uroczystościom
przewodniczył biskup Łukasz Buzun. Powiat Kępiński reprezentował
starosta Robert Kieruzal.
Po mszy wszyscy zebrani udali
się procesyjnie do odrestaurowanej
kapliczki, gdzie nastąpiło jej poświęcenie.
Odnowienie kapliczki nastąpiło
w 2021 roku z dotacji starostwa w ramach środków na konserwację i renowację zabytków.
Oprac. m

Odnowiono budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i sali wiejskiej w Miechowie

Modernizacje budynków w Miechowie

Na przełomie marca i kwietnia
2022 roku zakończyła się realizacja przedsięwzięcia „Modernizacja
poprzez remont elewacji budynku
Miechów 34a”. Dla zabytkowego budynku, który pełni funkcję
mieszkalną oraz mieści świetlicę
wiejską, jak i remizę Ochotniczej
Straży Pożarnej, przeprowadzono
naprawę zewnętrznych tynków cementowo-wapiennych z odtworzeniem elementów architektonicznych
elewacji oraz położono nową powłokę malarską.
Ostateczna wartość robót budowlanych to 172 585,81 zł finansowana przy udziale funduszu sołeckiego w wysokości 40 000 zł oraz
dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100 000 zł.      NŚ
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Odremontowany budynek OSP

Policja

ogłoszenia

W Bralinie potrącony został 6-letni chłopiec. Kierująca samochodem kobieta była nietrzeźwa

Og³oszenia
drobne

Mogło skończyć się tragedią.
Dziecko wtargnęło na jezdnię

12 kwietnia br., około godziny
15.30, na ul. Wrocławskiej w Bralinie
doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 6-letni chłopiec, wykorzystując nieuwagę matki, która robiła
zakupy w pobliskim sklepie, wyszedł
z budynku i wbiegł wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy marki
Fiat Cinquecento, którego kierującą
była 45-letnia mieszkanaka gminy

iny, czasowo przebywający na terenie
powiatu kępińskiego, wraz z matką
został przetransportowany do Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Na
szczęście jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
45-letnia kierująca została zatrzymana i odpowie przez sądem za
kierowanie pojazdem mechanicznym
w stanie nietrzeźwości.
Kierująca miała ponad promil alkoholu
w wydychanym powietrzu. Fot. KPP Kępno

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że
w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5 i
ul. Staszica nr 12, w Urzędzie Gminy Rychtal oraz na stronie
Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony na okres 21 dni
tj.: od dnia 21 kwietnia 2022 roku - do 12 maja 2022 roku - wykaz
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej
jako działka nr 255/5 o pow. 0,0203 ha, położonej w Rychtalu księga wieczysta nr KZ1E/00002148/5, przeznaczonej do zbycia
w drodze darowizny na rzecz Gminy Rychtal.
STAROSTA KĘPIŃSKI
(-) Robert Kieruzal

Rozmawiali z chłopcem
o przepisach ruchu

19 kwietnia br. funkcjonariusze
zespołu ds. Profilaktyki Społecznej
i Nieletnich Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie przeprowadzili spotkanie z małoletnim Leonidem, który
wraz ze swoją rodziną przyjechał do
polski w celu schronienia się przed
wojną na Ukrainie. Chłopiec został
potrącony 12 kwietnia br. w Bralinie
na ul. Wrocławskiej. Z obrażeniami
ciała został przetransportowany do
ostrowskiego szpitala. - Policjanci

spotkali się z nim, aby porozmawiać
i przybliżyć mu przepisy ruchu drogowego, obowiązujące na terenie
Polski, przekazali mu elementy odblaskowe i drobne upominki, które
pomogą wpłynąć na bezpieczeństwo
małoletniego i jego rodziny. Leonid
wraca do zdrowia oraz obiecał mundurowym, że będzie już zawsze uważać na drodze – poinformował oficer
prasowy KPP Kępno, sierż. Rafał
Stramowski.
Oprac. KR

Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam

praca

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

M
NA AT
E
SU RI
KC AŁ
ES

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Kępińscy policjanci spotkali się z chłopcem, który został
potrącony 12 kwietnia br. na ul. Wrocławskiej w Bralinie

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

UWAGA!

Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.

- Gdyby samochód był większy
lub jechał szybciej, skutki tego zdarzenia mogły być tragiczne. Dlatego
też uważajmy na dzieci, będące pod
naszą opieką, oraz jak najczęściej
rozmawiajmy z nimi o bezpiecznym
zachowywaniu się na drodze – dodaje policjant.
Oprac. KR

w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84

Sprzedam mieszkanie 70 m2, 3-pokojowe,
I piętro z garażem - Nowa Wieś Książęca.
Tel. 693 549 528.
(TK 21/04/22)

„ŚWIAT TKANIN”

Perzów. - Podczas wykonywanych
czynności służbowych policjanci
ustalili, że kierująca samochodem
kobieta była nietrzeźwa. Miała w
wydychanym powietrzu ponad promil alkoholu – mówi sierż. sztab.
Filip Ślęk z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
6-letni chłopiec, obywatel Ukra-

przyjmujemy
w redakcji

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

do wynajęcia

Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.

Zatrudnię pracownika do pomocy
przy układaniu kostki brukowej.
Tel. 695 621 746.
(TK 23/04/22)
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
US£UGI
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
- KONSULTACJA, POMOC W UZYSKANIU
I ROZLICZENIU DOTACJI.
TEL. 660 614 794.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
Sprzedaż młodych kurek - Zmyślona Słupska
23. Tel. 609 587 132.
(TK 22/04/22)
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 19/04/22)
Sprzedam siano w balach. Tel. 609 467 288.
(TK 18/04/22)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Fachowa

korekta
Policjanci odwiedzili
Leonida. Fot. KPP Kępno

tekstów.

Tel. 608 737 766.
Tygodnik Kępiński 21 kwietnia 2022
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Benedykt XVI - „Wiara, nadzieja, miłość. Przewodnik po życiu
chrześcijańskim”
„Potrzebujemy małych i większych nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze”.
„Wierzyć to nic innego, jak w nocy świata dotknąć ręki Boga”. „Cierpliwość jest codzienną
formą miłości”. Kto z nas nie słyszał kiedyś tych słów? Głębia, prostota, jasność myśli, pokorne
szukanie prawdy – to dzięki tym cechom Benedykt XVI pozostaje dla wiernych na całym
świecie wielkim nauczycielem chrześcijańskiego życia. W 95. rocznicę swoich urodzin, 17
lat po wyborze na stolicę Piotrową, a 9 lat po zaskakującej abdykacji papież emeryt wciąż
jest kochany, słuchany i czytany – również nad Wisłą. Książka ta jest niezwykłym prezentem
dla czytelnika: to wybór najważniejszych tekstów Benedykta XVI poświęconych wierze,
nadziei i miłości – wartościom, które Ratzinger postawił w centrum swojego nauczania. Małe,
ale skondensowane dawki – idealne do codziennego rozważania – układają się w mozaikę
wskazówek i inspiracji pomocnych dla każdego.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Kańtoch - „Lato utraconych”
Jest rok 1999. W starej leśniczówce niedaleko Rudnika dochodzi do krwawej zbrodni –
nieznany sprawca atakuje spędzającą tam wakacje pięcioosobową rodzinę. Udaje się przeżyć
jedynie najstarszemu z dzieci. Okazuje się, że chłopak to odnaleziona zaledwie kilka miesięcy
wcześniej ofiara porwania. Dwanaście lat wcześniej mały Kuba zniknął bez śladu nad
Czarnym Stawem Gąsienicowym, a teraz, kiedy udało mu się wrócić do domu, wkroczył w
nowy koszmar. Czy obie te sprawy coś łączy? Jakie zło prześladuje chłopca? I dlaczego? Do
śledztwa zostaje przydzielona Krystyna Lesińska, doświadczona policjantka specjalizująca
się w nieoczywistych sprawach. Kobieta równocześnie mierzy się z własnymi demonami –
niedawną, nagłą śmiercią męża i wciąż niedającym jej spokoju zaginięciem brata. Sprawa
Pogańskiego Młyna to dla niej gra o wysoką stawkę, pokaże bowiem, czy
Lesińska jest jeszcze w stanie pracować, czy nadszedł już czas, by złożyła
broń i odeszła.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Katarzyna Prusisz - „Życiownia Spółka z o.o.”
Katarzyna, otwarta i towarzyska właścicielka salonu kosmetycznego, ma szczęście do spotkań
z wyjątkowymi ludźmi. Pewnego dnia, odwiedzając w szpitalu swojego umierającego ojca,
poznaje Teresę. Wkrótce otrzymuje w spadku po niej pamiętnik pełen tajemnic z przeszłości
oraz… grupę nowych przyjaciółek, których skomplikowane losy przewracają do góry
nogami jej poukładane, dojrzałe życie. Kolejne spotkania i perypetie inspirują ją do bliższego
przyjrzenia się swoim lękom i zmierzenia się z nimi. A to jeszcze nie koniec niespodzianek:
czeka na nią miłość w najbardziej romantycznym mieście na Ziemi, ale w
najmniej spodziewanym momencie…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 16
SPONSORZY NAGRÓD:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 27 kwietnia 2022 r.

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

1. Anna Kańtoch - „Lato utraconych”,
2. Katarzyna Prusisz - „Życiownia Spółka z o.o.”,
3. Benedykt XVI - „Wiara, nadzieja, miłość...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 15 nagrody otrzymuj¹:

Tomasz Hoja (Lipie),
Paweł Dawid (Kępno),
Roman Zawada (Rychtal).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza Ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem i
wyjaśnić sprawę, jaka Was poróżniła.

Byk 21 IV – 21 V
Zostaniesz zaproszony na przyjęcie, zabawę lub
nawet wesele! Wykorzystaj zaproszenie, baw się
dobrze i poznaj kogoś wartościowego. W miłości
masz bowiem w tym tygodniu najwięcej szans. Jeśli coś Ci dolega, szybko wyzdrowiejesz.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Oderwij się, choć na chwilę, od przyziemnych
problemów, a znajdziesz w sobie siłę i inspirację.
Będziesz w dobrym nastroju, chętnie pomożesz
innym lub zwrócisz większą uwagę na prośby i potrzeby swoich bliskich.

Rak 23 VI – 22 VII
Czeka Cię ważna rozmowa. Staniesz na przeciwko osoby, do której czujesz żal lub urazę. Bądź
szczery, bo powodzenie jest po Twojej stronie.
Wyjaśnisz wątpliwości oraz oczyścisz dwuznaczną sytuację.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu będziesz się cieszyć tym, co zdobyłeś. Nadeszła chwila triumfu, teraz możesz odpocząć, a nawet wyjechać na krótki urlop. W miłości karta zapowiada, że ktoś będzie chciał zdobyć
Twoje serce.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Przy Szpitalu” - 21.04.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
2. Apteka „Pod Kasztanami” - 22.04.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
3. Apteka „Św. Marcina” - 23.04.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
4. Apteka „Na Kopie” - 24.04.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
5. Apteka „Nowa” - 25.04.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
6. Apteka „PRIMA” - 26.04.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
7. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 27.04.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Będziesz rozstrzygał spory i wyjaśniał różne wątpliwości. Ktoś zwróci się do Ciebie po poradę, a Ty
użyjesz całej swojej wiedzy, aby znaleźć wyjście z
trudnej sytuacji. Nie kieruj się przelotnymi sympatiami, ale szukaj sprawiedliwego rozwiązania.

Waga 23 IX – 23 X
Staniesz przed koniecznością wyboru. Ktoś będzie domagać się od Ciebie jasnej i wyczerpującej
odpowiedzi. Bądź szczery i odważ się powiedzieć
to, co naprawdę myślisz. W miłości karta wróży
dylematy.

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu będziesz kierować się intuicją.
Zaufaj sobie i w porę wycofaj się ze spraw lub
znajomości, które budzą w Tobie niechęć lub obawy. Nie złego Ci teraz nie grozi, a wydarzenia biec
będą spokojniejszym rytmem.

Z teki Marka Kameckiego

Zaryzykuj i zacznij realizować marzenia. Nie czekaj do następnego tygodnia, taka szansa może się
nie powtórzyć! Bliscy na pewno Ci pomogą, tylko
odważ się na pierwszy krok! Przed tobą tydzień
nowych pomysłów i ciekawych możliwości.

Porozmawiaj z przyjacielem, a wspólnie wpadniecie na doskonałe pomysły. Karta wróży możliwość
pogodzenia się z osobą, która była na Ciebie obrażona. Bądź szczery i wyrozumiały, a spotkasz
się z wielką życzliwością i wsparciem.

kontakt:

(62) 78 292 84

SPORTOWE

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II

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

ODZNAKI
I WPINKI

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

Zastanów się, czy nie za łatwo ulegasz wpływom,
które odciągają Twoją uwagę od ważnych spraw
i obowiązków. Karta przestrzega przed znajomościom z kimś, kto oszukuje i wykorzystuje Cię dla
swoich celów.

(62) 78 292

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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

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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