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Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

Baranów na pierwszym miejscu,
Perzów – na siódmym
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na patelnię

750 g

Ogłoszono zwycięzców Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za
2021 r. Wśród gmin wiejskich w 2021 r. Gmina Baranów uplasowała się na zaszczytnym,
1. miejscu i jest najlepszą gminą wiejską z całej Polsce. W czołowej dziesiątce w tej kategorii znalazła się także gmina Perzów, która zajęła 7. miejsce. Pozostałe gminy wiejskie
z powiatu kępińskiego zajęły następujące miejsca: Łęka Opatowska – 29., Bralin – 483.,
Rychtal – 856. i Trzcinica – 858. W grupie gmin miejsko-wiejskich Gmina Kępno uplasowała się na 40. miejscu.
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Potworowski
w kępińskim
muzeum
Jest idealna okazja, by przypomnieć, iż Muzeum Ziemi
Kępińskiej jako jedyna muzealna placówka w Polsce
posiada obszerną kolekcje
prac, jednego z najbardziej
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Gwieździsty wieczór
Nowa siedziba
Józefa Frąckowiaka organizacji senioralnych
str. 10

docenianych w Polsce oraz
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za granicą współczesnych

str. 4

Fot. UG Rychtal

pejzażystów.

Pożar wieży kościoła Znają przepisy
i kotłowni urzędu? i znaki drogowe

Informacje

wiadomości
Zderzenie samochodu osobowego z jednośladem w miejscowości Borek Mielęcki

Otwarcie siedziby Gminnej Rady Seniorów, Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej
oraz kępińskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Nowa siedziba
Skręcając, uderzył
organizacji senioralnych
w motocyklistę
Słoneczna aura sprawiła, że na
drogach pojawili się motocykliści.
- Nierówności na jezdni, piasek i
nieczystości zalegające po zimie
na drogach, chwila nieuwagi, zbyt
duża prędkość, gwałtowny manewr
– i wywrócenie motocykla gotowe.
Również kierowcy samochodów odzwyczaili się od obecności jednośladów. Podczas zmiany pasa ruchu czy
skrętu w lewo motocyklista nie jest
zauważany, bądź też kierujący samochodem widzi go w ostatniej chwili
i na uniknięcie zdarzenia jest już za
późno – zauważa oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie,
sierż. Rafał Stramowski.
Taka sytuacja miała miejsce w
niedzielę, 27 marca br., kilka minut
po godzinie 20.00, w miejscowości Borek Mielęcki. Doszło tam do
zderzenia samochodu osobowego z
jednośladem. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że 31-letni
mieszkaniec gminy Bralin, kierując
samochodem marki BMW i wykonując manewr skrętu w lewo do posesji,
nie zasygnalizował zamiaru skrętu i
uderzył w prawidłowo wyprzedzający go motocykl marki GM Motors,
którym kierował 17-letni mieszkaniec Chojęcina. Obaj kierujący byli
trzeźwi.
W wyniku zderzenia kierujący
motocyklem doznał ogólnych obrażeń ciała i został przetransportowany
do kępińskiego szpitala. Motocyklista podróżował z 16-letnią pasażerką.

Na miejscu pracowała Grupa
Dochodzeniowo-Śledcza kępińskiej
jednostki. W toku wykonywania
przez policjantów czynności służbowych okazało się, że kierujący motocyklem nie posiadał uprawnień do
kierowania jednośladem, dodatkowo
motocykl nie posiadał aktualnych
badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC. Funkcjonariusze sporządzili na miejscu
odpowiednią dokumentację z tego
zdarzenia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
- Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie
przepisów. Każdy uczestnik ruchu
drogowego musi mieć na względzie
bezpieczeństwo swoje i innych. Pamiętajmy, że w przypadku nawet
najdrobniejszej kolizji motocykla
i samochodu, motocyklista ma
mniejsze szanse na przeżycie albo
wyjście z wypadku bez obrażeń.
Motocyklisto, pamiętaj, że droga
publiczna to nie tor wyścigowy! Pomyśl o innych użytkownikach dróg.
Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego: nie przekraczaj dozwolonej
prędkości, nie wymuszaj pierwszeństwa, wykazuj się ograniczonym
zaufaniem do innych kierujących,
zadbaj o odblaskową odzież, która
sprawi, że będziesz bardziej widoczny na drodze. Podróżując jednośladem, staraj się dawać dobry przykład innym motocyklistom – apeluje
policjant.
Oprac. KR

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Jan Twardowski

Żegnamy naszą wieloletnią
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,

śp. Teresę

Malinowską.
Zarząd Rejonowy Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Kępnie

19 kwietnia br. burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus uroczyście przekazał klucze do siedziby
Gminnej Rady Seniorów. Przy ul.
Warszawskiej 22 w Kępnie swoją
działalność oprócz rady będą prowa-

- Wierzę, że nowa siedziba będzie
miejscem do wspierania integracji
społecznej, wymiany doświadczeń
i budowania więzi pomiędzy różnymi
grupami społecznymi i organizacjami. W imieniu Gminnej Rady Senio-

Podczas przekazania kluczy

dziły również: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej oraz kępińskie
Koło Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.Nowa siedziba
to możliwość wznowienia działalności tych organizacji senioralnych.

rów wszystkim osobom zaangażowanym w utworzenie tego miejsca
serdecznie dziękujemy – podkreślił
Kazimierz Czworowski, przewodniczący Gminnej Rady Seniorów.
Remont pomieszczeń przy ul.

Warszawskiej mógł odbyć się dzięki środkom pochodzących ze Spółki
„Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Kępno”.
Dobra lokalizacja w centrum
miasta oraz bezpośrednia dostępność
bez barier architektonicznych to duże
ułatwienie dla seniorów. - Jestem
przekonany, że nowa siedziba będzie
wam dobrze służyła. Dziękuję za to,
że własnymi siłami znaleźliście sponsorów, nie czekaliście, aby otrzymać
klucze, ale własnym trudem pozyskaliście meble i przygotowaliście te
pomieszczenia do pracy na co dzień.
Trzeba zaznaczyć, że koszty związane
z utrzymaniem budynku ponosić będzie Rada Seniorów z budżetu Gminy
Kępno, natomiast media to już sprawa rozliczeń pomiędzy organizacjami – mówił burmistrz.
W pierwsze poniedziałki miesiąca, w godzinach 11.00-13.00, w lokalu
urzędować będzie Gminna Rada Seniorów, we wtorki, środy i czwartki,
w godzinach 9.00-12.00 – Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów,
natomiast w piątki w godzinach popołudniowych – Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej. Oprac. KR

Spotkanie w sprawie przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez gminę Kępno

Druga tura konsultacji w sprawie CPK

Trwa druga tura konsultacji z mi. Na wprowadzone zmiany miały
mieszkańcami w sprawie przebiegu wpływ czynniki środowiskowe i spoKolei Dużych Prędkości, m.in. przez łeczne – mówił jeden z prowadzących
gminę Kępno. Na spotkaniu z miesz- spotkanie. - Na państwa odcinku
kańcami w hali widowiskowo-spor- zebraliśmy ponad 13 tysięcy ankiet –
towej w Kępnie, które odbyło się 13 ponad 7 tysięcy w wersji papierowej
kwietnia br., projektanci przedstawili i prawie 6 tysięcy w elektronicznej.
3 nowe warianty przebiegu linii kolejo- W Kępnie ankiet było 269, ale np. w
wej na odcinku przebiegającym przez Kępno.
Dzięki dużej aktywności
mieszkańców, którzy wypowiedzieli się w ankietach
w pierwszej turze konsultacji społecznych,
projektanci zmienili ich
Mieszkańcy mogli zadawać
przebieg. - Staramy się
pytania i zgłaszać uwagi
wybrać najkorzystniejsze elementy i, jeżeli
pozwalają na to warunki techniczne, Bralinie było ich o wiele więcej. Z
próbujemy te warianty ze sobą łą- tych ankiet wyodrębniliśmy niemal
czyć, aby uzyskać w całym przebiegu 24 tysiące wskazań. Analizowaliwarianty najlepsze dla wszystkich. śmy też informacje z samorządów,
Jednak ze względu na uwarunko- rozmawialiśmy z przedsiębiorcami
wania techniczne nie jest to możliwe itp. Wszystkie rozmowy doprowadziw każdym miejscu linii kolejowej. ły nas do etapu, w którym obecnie
Przedstawione nowe warianty są jesteśmy – podkreślił. - Na państwa
właśnie tzw. wariantami hybrydowy- odcinku najwięcej głosów w pytaniu:

„który wariant jest najlepszy” oddano na wariant „żaden”, co jest pokłosiem niezgody w Bralinie, to zdominowało głosy oddawane na państwa
odcinku. Natomiast nie jest to dla
nas żadne wskazanie, nie byliśmy
w stanie wykorzystać tych głosów.
Niezależnie od tego, czy uważamy, że
kolej powinna zostać
wybudowana czy nie,
nasza praca polega na
tym, że musimy uszeregować te warianty od
najkorzystniejszego do
najmniej korzystnego,
dlatego prosimy, aby
spróbować wybrać jakiś wariant – apelował.
Konsultacje były
okazją do zadawania
pytań o szczegóły inwestycji przedstawicielom inwestora i projektantów
oraz zgłaszania swoich uwag. Wynika z nich, że nowe warianty dla wielu
osób nadal będą problematyczne.
Do 9 maja można wyrazić swoje zdanie w ankiecie elektronicznej:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx.
KR
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Walka z oszustwami Brak zgody na przyjęcie dyrektywy
VAT-owskimi
Europoseł Andżelika Możdżanowska, jako kontrsprawozdawczyni, zgadza się z propozycją Komisji
Europejskiej oraz popiera przyjęcie
uproszczonej procedury odwrotnego
obciążenia VAT.
- Dzięki mechanizmowi odwrotnego obciążenia VAT, gdzie podatek
nie jest naliczany przez dostawcę,
ale rozliczany przez klienta w jego
deklaracji VAT, możemy skuteczniej
walczyć z oszustwami wewnątrzwspólnotowymi typu „znikający
przedsiębiorca”. Takie podejście
daje w państwach członkowskich,
w naszych ojczyznach, możliwość
skuteczniejszej walki z oszustwami
podatkowymi, w tym właśnie wraż-

liwym i szczególnie narażonym obszarze – podkreśla. - Chciałabym
zwrócić uwagę, że w Polsce oszustwa
VAT-owskie były kiedyś prawdziwą
zmorą. Dziś mogę powiedzieć, że
skuteczna walka z tymi oszustwami
rządu premiera Mateusza Morawieckiego umożliwiła zmniejszenie
luki VAT z ponad 25% do około 9%!
Dlatego uważam, że przedłużenie
wspólnie wypracowanego i niezwykle ważnego mechanizmu do 2025 r.
daje nam niezbędny czas na przedyskutowanie i znalezienie konsensusu
w kwestii docelowego systemu VAT
w Europie, który, zaproponowany
przez Polskę, do tej pory nie zdołał
zdobyć poparcia w Radzie – dodaje.

W toku dyskusji nad raportem
dotyczącym zapewniania globalnego
minimalnego poziomu opodatkowania, europoseł Andżelika Możdżanowska uzasadniła swój brak zgody
na przyjęcie dyrektywy w obecnym
kształcie. - Zwracam uwagę, że często postawa Polski jest przedstawiana jako rewanż za nieprzyjęcie przez
Komisję Europejką polskiego Krajowego Planu Odbudowy, co nie jest
prawdą, jak zdecydowanie podkreślam. Dlatego chciałabym przedsta-

wić wątpliwości, jakie budzi obecna
propozycja Komisji. Po pierwsze,
warunkiem przyjęcia dyrektywy powinno być zakończenie międzynarodowych prac nad I Filarem OECD.
Unia Europejska nie powinna przystąpić do zmian podatkowych szybciej niż społeczność, bez gwarancji,
że największe międzynarodowe korporacje, w tym cyfrowe giganty, będą
właściwie opodatkowane w ramach
I filaru. Tu warunkiem skutecznego
działania jest traktowanie filaru I i

filaru II jako pakietu. Dodatkowo
mam poważne wątpliwości co do zaproponowanego przez Komisję podmiotowego zakresu stosowania reguły uwzględnienia dochodu – m.in.
wobec dużych grup narodowych.
Reasumując, uważam, że nie należy
zbytnio spieszyć się z przyjęciem dyrektywy – bo może to być ze szkodą
dla jej jakości legislacyjnej. Uważam, że należy poczekać na ostateczne porozumienie w kwestii I Filaru
OECD – zaznaczyła.

Wsparcie
dla rolników

KAMPANIA INFORMACYJNA

Zatwierdzono polski program o wartości 836 milionów euro (3,9 miliarda złotych), przeznaczony na wsparcie sektora
rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na
Ukrainę. - Rolnicy, których dotknął wzrost
kosztów produkcji, będą mogli otrzymać
dotacje bezpośrednie – mówi europoseł
Andżelika Możdżanowska.

20 kwietnia br. dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej Karolina Różewska poinformowała na
briefingu prasowym o planach edukacyjnych w placówce, jakie czekają nas w najbliższych dwóch miesiącach

Zapowiedzi muzealne

Dyrektor muzeum Karolina Różewska poinformowała zebranych
dziennikarzy o planowanych przedsięwzięciach, jakie będą realizowane
w gminie w najbliższych tygodniach.
W najbliższym czasie planowane
jest wydanie „Elementarza Małego
Muzealnika”. - Jest to odsłona, która ma zaskoczyć naszych małych odbiorców. Postaraliśmy się, aby walory edytorskie były niepowtarzalne i
cieszyły oko małych dzieci. Zajęcia z
elementarzem są stałą ofertą w roku
szkolnym – informuje K. Różewska.
W ramach oferty muzealnej odbywają się zajęcia z powtórki do matury
dla grup licealnych, gdzie uczestnicy
mogą zagrać w grę o sztuce i w ten
sposób utrwalić sobie zagadnienia
z historii sztuki. Muzeum będzie
otwarte w „majówkę”. - Już teraz zapraszam na jedno z najważniejszych
wydarzeń w muzealnym roku kalendarzowym muzeum tzn. Noc Muzeów 14 maja. Noc Muzeów 2022 odbędzie się pod hasłem eksperymentów i
doświadczeń, muzeum zamieni się w
laboratorium. Tego dnia będzie miał
miejsce blok czterech warsztatów i
dwóch wykładów popularnonaukowych – zaznacza dyrektor muzeum.
Corocznie, 18 maja, muzealnicy świętują Międzynarodowy Dzień

Muzeów i Dzień Muzealnika. - To kolejna ważna data w naszym kalendarzu, którą chcemy uczcić. Jesteśmy
w trakcie realizacji dużego projektu
pod hasłem „Moda na muzeum”,
w ramach którego nawiązaliśmy
współpracę z kępnianką, Karoliną

K. Różewska
prezentuje elementarz

Pawelczyk – podkreśla K. Różewska.
Artystka współpracuje od kilku lat
z domem mody Marca Jacobsa przy
kampaniach kolejnych odsłon perfum
Daisy. Jej dziełem jest również ekologiczny mural Lilou, który zdobi kamienicę w Warszawie. Projektowała
dla wielu prestiżowych marek oraz
tytułów, m.in. Armani Beauty, Bizuu,
Elle Polska, Glamour, a w niedalekiej

przyszłości do tego grona dołączy kępińskie muzeum. W ramach nawiązanej współpracy projekt K. Pawelczyk
ozdobi wewnętrzną ścianę muzeum.
Z kolei w czerwcu odbędzie się
wystawa plenerowa przedstawiająca kępiński Rynek w fotografii z lat
1957-58. Będzie to miniatura zabudowań, wykonana jako instalacja
wystawowa fotografii wielkoformatowych wykonanych przez Józefa Rutkowskiego (ur. 1920 r. - zm.
1985 r.) zamieszkałego przy ul. Ks.
P. Wawrzyniaka, na zlecenie zakładu fotograficznego „Venus” Leokadii Rusajczyk (ur. 1921 r. zm. 2018
r.) mieszczącego się w Rynku 32. To
jedno z przedsięwzięć, które zainteresuje dużą rzeszę kępnian, warto by
pomyśleć przy tej okazji o wydaniu
folderu z tej zapowiadającej się ciekawej wystawy.
- Również w czerwcu czekać będzie niesamowita niespodzianka dla
dzieci odwiedzających muzeum. Z
okazji Dnia Dziecka będą przygotowane specjalne warsztaty w ramach
projektu Śpiewające akwarele, kiedy
zmieniamy postumenty na instrumenty. Na ten dziś przygotowany
został specjalny utwór muzyczny zatytułowany tak jak warsztaty – podsumowuje dyrektorka.
m

Rekordowa liczba dzieci z gminy Kępno, bo aż 745, weźmie
w tym roku udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

745 dzieci
nauczy się pływać
Mimo zmniejszonej dotacji z
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
kępiński samorząd podjął decyzję o
objęciu programem wszystkich chętnych uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zajęcia dla pierwszych grup
są już prowadzone na krytej pływalni
„Qarium” w Kępnie. - Prowadzony
od wielu lat na terenie gminy Kępno program „Umiem pływać” stanął
pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ LZS Wielkopolska otrzymał

zmniejszoną o 30% dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tę lukę
udało się jednak zapełnić dzięki
wysiłkom kępińskiego samorządu
i, ostatecznie, zgodzie Rady Miejskiej. Przesunęliśmy na ten cel ponad 55 tysięcy złotych i 745 dzieci,
więc rekordowa liczba, skorzysta
z programu darmowej nauki pływania na kępińskiej pływalni – podkreśla wiceburmistrz Krzysztof
Godek.
KR

Dzieci podczas
nauki pływania
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We wrześniu 2021 r. po raz kolejny Muzeum w Praszce oraz Wieluńskie Towarzystwo Naukowe miało okazję zaprosić miłośników kultury oraz historii
regionalnej na piąte już spotkanie w ramach organizowanego rokrocznie Sympozjum Regionalistów - Praszka 2021. Wśród tegorocznych odczytów
jednym z przywołanych kępińskich akcentów był referat przygotowany przez pracownika Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie
poświęcony zbiorom miejskiego muzeum, w szczególności tym związanym z patronem instytucji - T. P. Potworowskim. Jest to więc idealna okazja by
przypomnieć, iż Muzeum Ziemi Kępińskiej jako jedyna muzealna placówka w Polsce posiada obszerną kolekcje prac, jednego z najbardziej docenianych w Polsce oraz za granicą współczesnych pejzażystów

Potworowski w kępińskim muzeum

Z Paryża do Grębanina
Życie i twórczość Tadeusza Piotra Potworowskiego jest związane
z Kępnem dzięki osobie jego żony,
Magdaleny Mańkowskiej (Mańkowscy byli spowinowaceni z ge-

T. P. Potworowski (1989 - 1962) Pierwszy
Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej. Fotografia wykonana po powrocie artysty do
Polski. lata 50. XX w. Depozyt Muzeum
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

nerałem Henrykiem Dąbrowskim,
właścicielem Winnogóry. Jego córka,
wyszła za mąż za syna Dąbrowskiego,
Tadeusza. Winnogórę odziedziczył
Henryk, ich syn. Natomiast majątki w
Rudkach, Słupi i Grębaninie przeszły
na własność drugiego syna, Teodora
Mańkowskiego. Rodzinna Mańkowskich z Winnogóry pozostawała w
stałym kontakcie z artystycznym środowiskiem malarskim. Zob. A. Mańkowski Emeryk, op. cit. s. 417-418.)
Wywodząca się z rodziny szlacheckiej studentka antropologii oraz młody, początkujący malarz poznali się
w trakcie jednego z paryskich przy-

pozostający na emigracji przedstawiciele polskiego ziemiaństwa. Spotkania te nie tylko pozwalały im na
stałe utrzymywanie kontaktu z polską
kulturą, ale przede wszystkim umożliwiały nawiązywanie ciekawych
znajomości z początkującymi artystami, którzy zyskiwali w ten sposób
finansowe wsparcie zamożnych patronów i admiratorów swojej sztuki.
Magdalena Mańkowska wywodziła
się z jednej z znakomitszych wielkopolskich rodzin szlacheckich, właścicieli okolicznych majątków w Słupi i
Grębaninie. Rodzina, spokrewniona
z generałem Henrykiem Dąbrowskim
(Mańkowscy byli spowinowaceni z
generałem Henrykiem Dąbrowskim,
właścicielem Winnogóry. Jego córka,
wyszła za mąż za syna Dąbrowskiego,
Tadeusza. Winnogórę odziedziczył
Henryk, ich syn. Natomiast majątki w
Rudkach, Słupi i Grębaninie przeszły
na własność drugiego syna, Teodora
Mańkowskiego. Rodzinna Mańkowskich z Winnogóry pozostawała w
stałym kontakcie z artystycznym środowiskiem malarskim. Zob. A. Mańkowski Emeryk, op. cit. s. 417-418) .
oraz malarzem Piotrem Michałowskim (Teodor, właściciel majątku
Rudek, Słupi oraz Grębanina ożenił
się z Anną Michałowską, wnuczką
znanego malarza Piotra Michałowskiego. Zob. A. Mańkowski Emeryk,
op. cit. s. 417-418.), utrzymywała stały
kontakt ze środowiskiem artystycznym międzywojennego Krakowa.
Częstym gościem organizowanych
przez nich spotkań był Józef Pankiewicz – mistrz i nauczyciel członków
Komitetu Paryskiego przebywających
w tym czasie w europejskiej stolicy
sztuki – Paryżu. Józef Pankiewicz,
autor portretów dwóch córek Mańkowskich z Winnogóry, Krystyny i
Marii, wprowadził swoich uczniów,

T. P. Potworowski, Czytająca, akwarela, lata 30. XX wieku. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

jęć artystycznych, organizowanych
przez angielską pośredniczkę sprzedaży obrazów – Clarie Chancerelles.
Podczas wspomnianych spotkań częstymi gośćmi oprócz reprezentantów środowisk artystycznych, w tym
członków Komitetu Paryskiego, byli
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T. P. Potworowskiego oraz Janusza
Strzałeckiego, późniejszych mężów
Magdaleny i Jadwigi, na salony rodziny Mańkowskich. Po powrocie z
Francji Potworowscy zatrzymali się
w Rudkach (Pałac w Rudkach miał
formę neoklasycystyczny dwupię-

trowego budynku z bocznymi półokrągłymi galeriami wyposażonymi
w ciąg kolumn. Na końcach galerii
umieszczone zostały budynki oficyn.
Wyposażenie dworu było skromne,
z racji na fakt przebywania za granicą rodziny Mańkowskich. Rodzina
Potworowski po uporządkowaniu
zaniedbanych pomieszczeń przeprowadziła się do majątku zajmując parter w centralnej części budynku. Na
piętrze znajdowały się również pokoje

malarza. Niestety większość z nich
nie zachowała się. Fragmentaryczność dorobku artysty z okresu przynależenia do Komitetu Paryskiego,
spowodowana jest biegiem historii
zdeterminowanej wybuchem II wojny
światowej, stąd też cieszy fakt, iż Muzeum Ziemi Kępińskiej jako jedna z
nielicznych placówek muzealnych w
Polsce posiada dość obszerną kolekcje obiektów należących do pierwszej
fazy twórczości artysty.

T. P. Potworowski, Kobiety Algierskie, 1932 r. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P.
Potworowskiego w Kępnie

gościnne przeznaczone dla Taranczewskiego i Czyżewskiego. Rudki
niczym Barbizon stały się miejsce
licznych spotkań artystycznych, plenerów oraz dyskusji. Wśród częstych
gości pojawiali się przedstawiciele
Komitetu Paryskiego: Cybisowie,
Taranczewski i Czyżewski. Po kilku
latach doszło do podziału majątku
pośród rodziny Mańkowskich. Rudki
przypadły Henrykowi z Winnogóry. Słupia jako majątek najbardziej
dochodowy została sprzedana na pokrycie długów. Zob. A. Mańkowski
Emeryk, op. cit. s. 417-418.) , jednej
z posiadłości rodziny. Gdy po śmierci Teodora Mańkowskiego dokonano podziału majątku, Potworowscy
przenieśli się do nieco skromniejszego dworu w Grębaninie, położonego
w północnej części powiatu kępińskiego. Potworowscy otrzymali 1500
mórg lasu oraz słynną “czerwoną
willę”. W pałacu głównym usytuowanym w malowniczym parku zamieszkał brat Władysław wraz z rodziną.
Czerwona willa była budynkiem
nieco skromniejszym, oddalonym
od główniej siedziby rodu. Zbudowana z czerwonej cegły, charakteryzowała się drewnianym, ozdobnym
portykiem we frontowej części budynku. Na poddaszu znajdowała się
pracownia artysty. Pomieszczenie to
było obszernym pokojem o nisko zawieszonym stropie z centralnie usytuowanym oknem, skierowanym na
wschód. W tym zaimprowizowanym
atelier powstawały prace charakterystyczne dla początków twórczości
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Kolory Potworowskiego
Wśród obiektów przechowywanych w zbiorach muzeum część
kolekcji tworzą prace wykonane na
papierze, w latach 30. XX wieku.
Stanowią one w większości dary
przekazane instytucji w roku 1987.
Twórczość Potworowskiego z lat 30.
niesie ze sobą piętno fascynacji artysty paryskim klimatem początku
XX wieku oraz inspiracją polskim
impresjonizmem w wydaniu nauczyciela grupy – Józefa Pankiewicza.
Prace te, podobnie jak dzieła innych
przedstawicieli Komitetu Paryskiego,
reprezentowały
charakterystyczną
dla autora fascynację kolorem, a ich
głównym tematem był pejzaż oraz
scena rodzajowa. Obiekty te większość wykonane są przy użyciu technik mieszanych, przy wykorzystaniu
pasteli, kolorowych akwareli czy
ostrych pociągnięć ołówka i piórka z
atramentem. Świadectwem zachwytu nad francuską sztuką i kulturą,
jest reprodukcja Kobiety Algierskie
Delacroix, którą artysta wykonał w
roku 1934 będąc najprawdopodobniej
pod wrażeniem oryginału widzianego
w paryskim Luwrze w czasie swojej
przełomowej artystycznej podróży do
ówczesnej światowej stolicy sztuki w
ramach Komitetu Paryskie, będącego
stowarzyszeniem pomocy dla studentów wyjeżdżających na studia malarskie do Francji.
Jedną z nielicznie zachowanych
prac z tego okresu ukazującą temat
martwej natury jest prezentowany
obecnie w Muzeum Ziemi Kępińskiej

– część I

gwasz Kwiaty i Motyle, namalowany
przez artystę około roku 1934 roku
(I. Moderska, Życiorys Piotra Potworowskiego, w: Piotr Potworowski
1898-1962..., s. 46-47). Obraz został
zakupiony z rąk prywatnych w 2018
roku w ramach rozbudowy muzealnej
kolekcji prac artysty („Kwiaty i motyle” T. P. Potworowskiego, [http://
www.muzeumkepno.pl/-kwiaty-i-motyle-t-p-potworowskiego.html]
[dostęp:29.03.2020]). Jest to dzieło
wyjątkowe będące nie tylko dowodem
silnych inspiracji malarstwem postimpresjonistycznym, czego przejawem
stała się rozdygotana faktura obrazu
oraz silne kontrasty kolorystyczne
widoczne w zestawieniu czerwieni,
błękitu i zieleni, ale przede wszystkim
stanowi rzadki przykład wprowadzenia przez malarza surrealistycznych
elementów do swoich obrazów.
Wśród prac Potworowskiego
prezentowanych na wystawie stałej
w muzeum w Kępnie częstymi tematami ukazanym na obrazach były
również przedstawienia rodzajowe
oraz portretowe, a także liczne akty.
Odwołania artysty do przedstawienia
postaci żeńskich jest niewątpliwie
pokłosiem inspiracji młodego malarza twórczością impresjonistów, a w
szczególności uwielbieniem Potworowskiego dla sztuki Pierre’a Bonnarda – wielkiego mistrza studentów
uczących się pod kierownictwem
Józefa Pankiewicza. Podobnie jak
w przypadku wyżej wymienionych
protoplastów tego tematu, Potworowski ukazuje modelki w trakcie odpoczynku, porannej toalety czy podczas
gry za instrumentach. W przypadku
profilowych portretów artysta uwypukla pociągłe twarze modelek, silnie
akcentując lekko zakrzywione nosy i
charakterystyczne ostre podbródki.
Trudno w tak ukazanych obliczach
nie dopatrywać się rysów ukochanej
żony artysty, Magdaleny. Natomiast
z dziecięcych portretów patrzą na nas
twarze Jana i Anusi - dzieci malarza,
których obserwacja wspólnej zabawy stała się pretekstem do tworzenie
rysunków, gęsto zapełniających szkicownik malarza.
Joanna Kuźnik

T. P. Potworowski, Kwiaty i Motyle, gwasz
na papierze, 1932/1934 (?). Ze zbiorów
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie
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Ogłoszono zwycięzców Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za
2021 r.

Baranów na pierwszym miejscu,
Perzów – na siódmym

Znane już są samorządy terytorialne, które zostały polskimi liderami
w gospodarowaniu środkami finansowymi w 2021 r. Ranking Finansowy
Samorządu Terytorialnego w Polsce
przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ranking daje konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania
każdej, nawet najmniejszej lokalnej
władzy oraz nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju, wychodząc od jej podstaw.
Sytuacja finansowa jednostek sa-

morządu terytorialnego w 2021 r. była
znacznie korzystniejsza niż w 2020 r.
czy latach poprzednich. Z punktu
widzenia finansowego to prawdopodobnie historycznie najlepsze wyniki
budżetowe jednostek samorządu terytorialnego.
Dla celów porównawczych w
tegorocznym badaniu zostały wykorzystane te same kryteria oceny, które pojawiały się w Rankingach Finansowych Samorządu Terytorialnego w
Polsce w latach poprzednich. Ocena
kondycji finansowej jednostek samo-

rządu terytorialnego w 2021 r., umożliwiająca przygotowanie rankingu,
została przeprowadzona w oparciu
o kryteria merytoryczne bazujące
na zestawie wskaźników. Jednocześnie w badaniu nie uwzględniono
elementów jakościowych, ponieważ
jednostki samorządu terytorialnego
funkcjonują w różnych warunkach
zewnętrznych i wewnętrznych, a poszczególne wskaźniki w dłuższym
okresie mogą się różnie kształtować.
Siedem wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu

KOMENTARZE WŁODARZY GMIN:

Robert Kieruzal – starosta powiatu kępińskiego: Opublikowane wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego
za ubiegły rok klasyfikują Powiat Kępiński na 40. miejscu w kategorii powiatów ziemskich. To awans, bo rok wcześniej ten sam ranking klasyfikował nas
na 47. miejscu. Cieszy również fakt, że dwie z gmin wiejskich z powiatu kępińskiego zajęły tak wysokie pozycje: gmina Baranów sklasyfikowana została na
pierwszym miejscu, a gmina Perzów zajęła siódmą lokatę. Serdecznie gratuluję włodarzom i mieszkańcom tych gmin tak znaczącego sukcesu. Wskaźniki
brane pod uwagę w rankingu, w tym: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem czy realizacja
zobowiązań do dochodów ogółem, tworzy rzeczywisty obraz kondycji polskich samorządów szczebla gminnego i powiatowego.
Bogumiła Lewandowska-Siwek – wójt gminy Baranów: Jestem bardzo dumna, że gmina Baranów na 1533
gmin uzyskała 1. miejsce w Polsce w rankingu finansowym, gdzie oceniano siedmioma wskaźnikami ekonomicznymi działania władz i dysponowanie
budżetem. Od wielu lat jesteśmy w pierwszej dziesiątce tego rankingu, ale statuetkę dostaje tylko lider i to udało nam się osiągnąć za 2021 r. (za 2020 r.
mieliśmy 2. miejsce). Mamy najwyższy wskaźnik wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, niewielkie zobowiązania w stosunku do dochodów i duży
udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. To trzy z siedmiu wskaźników, które przyczyniły się do tego sukcesu. Nie wiem,
czy uda nam się utrzymać to miejsce w 2022 r., ponieważ zmienia się zasada opodatkowania osób fizycznych, pomniejszy się dochód gmin, zmienią się
proporcje budżetu. Galopująca inflacja i zmniejszony budżet może zupełnie odwrócić wydatki i ilość środków przeznaczanych na inwestycje. Ale na dzień
dzisiejszy cieszymy się tym sukcesem wszyscy: pracownicy urzędu, mieszkańcy i przedsiębiorcy gminy Baranów. Nasza gmina jest rozpoznawalna, wzorcowa
i podziwiana. Gratuluję też mojej koleżance Danucie, wójt sąsiedniej gminy Perzów, która zajęła 7. miejsce w tym rankingu. Powiat może być dumny, że ma
dwie gminy w pierwszej dziesiątce tego rankingu. To ogromny sukces i praca nas wszystkich. Bo gmina Baranów to miejsce do zamieszkania.
Danuta Froń – wójt gminy Perzów: Takie wysokie miejsce w rankingu jest to efekt pracy wielu osób. Perspektywiczne i optymistyczne
patrzenie na kolejne lata budżetowe. Warto zauważyć, że co roku jesteśmy klasyfikowani na coraz wyższej pozycji, w tym roku na 7. miejscu na 1533 gminy
wiejskie, jest to bardzo dobry wynik i będzie nas to mobilizowało do dalszej pracy. Mam nadzieję, że mieszkańcy gminy Perzów zauważą dobry kierunek
rozwoju gminy i będą dumni z faktu, że tutaj mieszkają.
Adam Kopis – wójt gminy Łęka Opatowska: Ranking finansowy gmin, w którym Łęka Opatowska zajmuje 29. miejsce wśród
tak wielu gmin, przyjmuję jako wielkie wyróżnienie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy stanowią o sile i potędze gminy Łęka Opatowska. Kwestia
dobrej polityki finansowej gminy, jak również nić porozumienia osiągana na linii: organ uchwałodawczy, jakim jest Rada Gminy, a organ wykonawczy, jakim
jest wójt, skutkują tak wysokim, 29. miejscem, które w skali 1533 gmin osiągnęła Łęka Opatowska. Gratuluję również gminom z powiatu kępińskiego, które
zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce, jak i tym, które plasują się za nami. Pamiętam, jako dzisiejszy gospodarz gminy, że kilka lat temu Łęka Opatowska
była bardzo daleko w rankingu. Dzisiaj cieszy mnie fakt, że mieszkańcy gminy, jako przedsiębiorczy, zaradni i bardzo gospodarni, budują wspólnie potęgę
tej gminy w skali całego kraju.
Piotr Psikus – burmistrz miasta i gminy Kępno: Na 642 gminy miejsko-wiejskie w Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego za 2021 r. Gmina Kępno zajęła 40. miejsce. Warto wspomnieć, że za 2020 r. byliśmy na 64. miejscu, a więc awansowaliśmy o 24 miejsca.
Jesteśmy 40. samorządem miejsko-wiejskim w Polsce – to powód do satysfakcji i dumy. Pracujemy na ten sukces wspólnie. Oceniono zdolności ekonomiczne,
finansowe gminy Kępno, zdolność do spłaty zobowiązań, wielkość środków przeznaczonych na inwestycje, udział dochodów własnych w budżecie gminy
Kępno, procent środków, jakie przeznaczamy bezpośrednio na realizację inwestycji, ale również inwestycje, jakie realizują nasze spółki komunalne. Wysoka
pozycja w rankingu świadczy o dobrej kondycji finansowej samorządu terytorialnego. Przy naszym wspólnym zaangażowaniu, wspólnym wysiłkiem,
osiągamy sukcesy, a to powód do zadowolenia. Cieszę się bardzo z tego wyniku.
Piotr Hołoś – wójt gminy Bralin: Gmina Bralin sklasyfikowana została na 483. miejscu wśród 1533 gmin wiejskich za rok 2021.
Cieszy nas fakt, że zaliczamy się do pierwszych 30% gmin wiejskich w Polsce, a dodatkowo wartym odnotowania jest, że zanotowaliśmy znaczący awans w
stosunku do 2020 r., w którym zajęliśmy 725. miejsce na tę samą ilość gmin. Podkreślę, że na ten ogromny awans w rankingu zapracowali mieszkańcy.
Dziękuję w tym miejscu za zaangażowanie, pracowitość i kreatywność mieszkańcom, przedsiębiorcom, radnym, sołtysom i radom sołeckim, pracownikom
samorządowym, stowarzyszeniom oraz organizacjom, których działanie sprzyja rozwojowi i ma ogromny wpływ na pozycję gminy w rankingu. Wspólnie
dokładamy wszelkich starań, aby ten korzystny dla nas trend się utrzymał, jednocześnie analizy wskazują, iż rok 2022 może być jeszcze lepszym.
Adam Staszczyk – wójt gminy Rychtal: Bardzo cieszy mnie „skok wzwyż”, jaki gmina Rychtal odnotowała w tegorocznym
Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2021 r. Z końca stawki znaleźliśmy się w środku, wspięliśmy się po prawie 400 miejscach
w ciągu roku. W przypadku naszej gminy decydujące znaczenia miała zwiększona ilość inwestycji oraz trzykrotne zwiększenie środków zewnętrznych,
pochodzących z pieniędzy unijnych. Liczę, że uda nam się tę pozycję utrzymać, a być może uzyskać jeszcze lepszy wynik w przyszłym roku. Dziękuję
wszystkim, którzy są odpowiedzialni za ten sukces, w szczególności Radzie Gminy i pracownikom urzędu, którzy bardzo sprawnie pozyskują fundusze na
kolejne inwestycje. Przy okazji chciałbym pogratulować doskonałego wyniku sąsiadom zza miedzy – pani wójt z Baranowa, która uzyskała najlepszy wynik
w Polsce.
Grzegorz Hadzik – wójt gminy Trzcinica: Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to zestaw 7 wskaźników oceny
możliwości finansowej poszczególnych gmin ze szczególnym uwzględnieniem środków własnych. Gmina Trzcinica poprawiła swoje współczynniki w zakresie
udziału dochodów własnych w dochodach ogółem (współczynnik W1 obecnie – 0,37, w roku poprzednim – 0,358), nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy
między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (współczynnik W2 obecnie – 0,52, w roku poprzednim – 0,201), co wiąże się z przygotowywaniem
się do kolejnego cyklu inwestycyjnego 2022-2025, ponadto poprawie uległ udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących
(współczynnik W7 obecnie – 0,34, w roku poprzednim – 0,221). Jednocześnie widać, w jak dużym stopniu gmina Trzcinica jest zależna od pozyskanych
środków zewnętrznych, które przeznacza się na inwestycje. W latach, w których jest ich mniej, z uwagi na ogłaszane dopiero konkursy i nabory na środki
zewnętrzne, współczynniki maleją, a w latach, gdy są wykorzystywane, rosną. Dotyczy to współczynników W3 (udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem) oraz W5 (udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń). 2021 r. był właśnie takim rokiem, w którym udało się pozyskać
środki zewnętrzne w kwocie ponad 13.000.000,00 zł, ale ich uruchomienie następuje w 2022 r. i kolejnych latach, wtedy te współczynniki powinny znacząco
wzrosnąć, co przełoży się na lepszą pozycję w rankingu. Podsumowując, w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się ogólny dystans gminy Trzcinica do
najlepszej gminy w rankingu z 50% do 48%, ale jeszcze wiele przed nami, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i finansowy.

terytorialnego to: udział dochodów
własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków
europejskich w wydatkach ogółem –
bez poręczeń, relacja zobowiązań do
dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bieżących.
Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii:
gminy wiejskie (1533), gminy miejsko-wiejskie (642), gminy miejskie
(236), miasta na prawach powiatu
(66) oraz powiaty ziemskie (314).
W grupie 1.533 gmin wiejskich
najlepsze wyniki uzyskała gmina Baranów (woj. wielkopolskie), a najgorsze – Gnojno (woj. świętokrzyskie).
Wśród 642 gmin miejsko-wiejskich
zwycięzcą został Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie), a na ostatnim miejscu znalazł się Łagów (woj.
świętokrzyskie). W przypadku 236
gmin miejskich najlepiej wypadła
Polanica-Zdrój (woj. dolnośląskie), a

najsłabiej – Dęblin (woj. lubelskie). W
grupie największych jednostek, czyli
miast na prawach powiatu (66), najlepsze okazało się miasto stołeczne
Warszawa (woj. mazowieckie), a najgorszy – Przemyśl (woj. podkarpackie). Z kolei w gronie 314 powiatów
ziemskich najlepszy okazał się powiat wrocławski (woj. dolnośląskie),
a na końcu stawki znalazł się powiat
kluczborski (woj. opolskie).
Gminy powiatu kępińskiego
w rankingu
Wśród gmin wiejskich w 2021 r.
Gmina Baranów uplasowała się na
zaszczytnym, 1. miejscu i jest najlepszą gminą wiejską z całej Polsce.
W czołowej dziesiątce w tej kategorii
znalazła się także gmina Perzów, która zajęła 7. miejsce. Pozostałe gminy
wiejskie z powiatu kępińskiego zajęły następujące miejsca: Łęka Opatowska – 29., Bralin – 483., Rychtal
– 856. i Trzcinica – 858.
W grupie gmin miejsko-wiejskich Gmina Kępno uplasowała się na
40. miejscu i jest 9. w Wielkopolsce.
Z kolei wśród powiatów ziemskich powiat kępiński zdobył 45.
miejsce.
KR

WYNIKI RANKINGU:
GMINY WIEJSKIE:
1. Baranów (woj. wielkopolskie)

2. Michałowice (woj. mazowieckie)
3. Ksawerów (woj. łódzkie)
4. Kleszczów (woj. łódzkie)
5. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie)

6. Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie)

7. Perzów (woj. wielkopolskie)
8. Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie)
9. Kobierzyce (woj. dolnośląskie)
10. Radwanice (woj. dolnośląskie)

29. Łęka Opatowska
483. Bralin
856. Rychtal
858. Trzcinica

GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE:
1. Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie)
2. Kamieńsk (woj. łódzkie)
3. Łomianki (woj. mazowieckie)
4. Ścinawa (woj. dolnośląskie)
5. Piaseczno (woj. mazowieckie)

6. Brwinów (woj. mazowieckie)
7. Choroszcz (woj. podlaskie)
8. Jelcz-Laskowice (woj. dolnośląskie)
9. Słubice (woj. lubuskie)
10. Kórnik (woj. wielkopolskie)
258. Syców
293. Wieruszów
421. Kluczbork
484. Namysłów
638. Byczyna

40. Kępno

47. Wieluń
114. Twardogóra
205. Ostrzeszów

GMINY MIEJSKIE:
1. Polanica Zdrój (woj. dolnośląskie)
2. Jordanów (woj. małopolskie)
3. Czeladź (woj. śląskie)
4. Józefów (woj. mazowieckie)
5. Podkowa Leśna (woj. mazowieckie)

6. Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie)
7. Ustka (woj. pomorskie)
8. Imielin (woj. śląskie)
9. Puszczykowo (woj. wielkopolskie)
10. Pabianice (woj. łódzkie)

46. Sieradz
73. Oleśnica
89. Ostrów WielkopolskI

MIASTA NA PRAWACH POWIATU:
1. Warszawa (woj. mazowieckie)
2. Sopot (woj. pomorskie)
3. Poznań (woj. wielkopolskie)
4. Gdańsk (woj. pomorskie)
5. Gliwice (woj. śląskie)

6. Wrocław (woj. dolnośląskie)
7. Tychy (woj. śląskie)
8. Katowice (woj. śląskie)
9. Kraków (woj. małopolskie)
10. Świnoujście (woj. zachodniopomorskie)
23. Kalisz

POWIATY ZIEMSKIE:
1. powiat wrocławski (woj. dolnośląskie)
2. powiat pruszkowski (woj. mazowieckie)
3. powiat poznański (woj. wielkopolskie)
4. powiat kaliski (woj. wielkopolskie)
5. powiat bielski (woj. śląskie)

45. pow. kępiński

62. pow. wieruszowski
97. pow. ostrowski
165. pow. namysłowski

6. powiat bydgoski (woj. kujawsko-pomorskie)
7. powiat krakowski (woj. małopolskie)
8. powiat leszczyński (woj. wielkopolskie)
9. powiat gdański (woj. pomorskie)
10. powiat rybnicki (woj. śląskie)
166. pow. oleśnicki
251. pow. ostrzeszowski
296. pow. wieluński
314. pow. kluczborski
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Wiadomości

informacje
Podczas konferencji prasowej w kępińskim ratuszu omówiono sytuację związaną z napływem obywateli Ukrainy do
gminy Kępno

Kilkadziesiąt osób przybyło na wieczór autorski Józefa Frąckowiaka, który odbył się
20 kwietnia br. w Pubie Gramophfone, gdzie autor promował swój pierwszy tomik poezji
„Kępińskie pogwarki”

Gminna pomoc Gwieździsty wieczór
dla uchodźców Józefa Frąckowiaka

Już blisko 1000 osób, pochodzących z objętej wojną Ukrainy, szuka
pomocy w gminie Kępno. Jak wyjaśniał podczas konferencji prasowej
burmistrz Piotr Psikus, sytuacja
uchodźców jest dynamiczna i złożona. - Sytuacja uchodźców jest bardzo
dynamiczna, część osób zostaje w
naszej gminie, część wyjeżdża i przybywają nowi uchodźcy. Możemy jednak przyjąć, na podstawie osób, które złożyły wnioski o zasiłki, że około
1000 osób zza wschodniej granicy
przebywa obecnie na terenie miasta
i gminy Kępno. Staramy się nieść
im pomoc i dlatego dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy otwarli
swoje domy i udostępnili mieszkania. Dzięki temu uchodźcy mogą
przebywać w godnych warunkach.
Działania skierowane na pomoc
uchodźcom podjął również kępiński
samorząd. Jedną z naszych inicjatyw jest udostępnienie mieszkania w
zamian za pracę w jednej z naszych
spółek komunalnych – zaznaczył
włodarz miasta.
Aktualnie na terenie gminy Kępno zarejestrowane są 872 osoby, w
tym 469 dzieci. Na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości
300 zł złożono już 478 wniosków
dla 970 osób. Dotychczas Miejsko-

- Oddziały te dedykowane są wyłącznie obcokrajowcom, którzy przyjechali do Polski po 23 lutego w wyniku działań wojennych w Ukrainie i
nie znają języka polskiego – powiedziała naczelnik Wydziału Oświaty
i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie, Małgorzata Frala-Kędzior.
W związku z napływem dzieci z
Ukrainy, wśród mieszkańców gminy
Kępno pojawiają się obawy, czy w tej
sytuacji wystarczy miejsc w żłobkach
dla obywateli Polski. - Nie rozróżniamy obcokrajowców od Polaków,
wszyscy mają jednakowe prawa. Rekrutacja do żłobków rozpocznie się
1 czerwca. W naszych dwóch żłobkach mamy mało uchodźców, żłobki pełnią funkcję opiekuńczą, a nie
edukacyjną. To nie jest w pierwsza
potrzeba, z którą borykają się mamy
z Ukrainy – wpierw muszą znaleźć
pracę – zaznaczyła naczelnik. Padło
również pytanie, czy do żłobków
przyjmowane są dzieci osób niepracujących. - Do tej pory dzieci niepracujących rodziców również były
przyjmowane, jednak na najbliższej
sesji Rady Miejskiej będzie przedstawiony projekt uchwały, który zmienia zasady rekrutacji i jedną z wielu
preferencji będzie, żeby rodzice pracowali – wyjaśniła M. Frala-Kędzior.

Prowadząca spotkanie liderka
Kępińskiego Koła Literatów (KKL)
Renata Adamska przywitała zebranych gości bohatera wieczoru Józefa
Frąckowiaka, w tym m.in.: Jolantę
Jędrecką przewodniczącą Rady Powiatu, Magdalenę Wieczorek – dyrektor biblioteki miejskiej, Janinę
Gorzendowską – prezesa Kępińskie-

dia. Promotor spotkań artystycznych,
dzięki którym mieszkańcy regionu
mogą spotkać się z ciekawymi ludźmi, artystami, muzykami, poetami.
Brał udział w plenerach literackich
organizowanych nie tylko w powiecie
kępińskim, ale również w Kołobrzegu i Międzywodziu. Wielokrotnie
uczestniczył z sukcesem w Między-

J. Frąckowiak wraz z R. Adamską
podczas wieczoru autorskiego

go Koła Plastyków oraz jego koleżankę z tutejszego liceum Alinę Wieczorek (lekarz neurolog) i przyjaciółkę
Aleksandrę Wawrzynowicz (lekarz
okulista).
Pierwsze próby literackie J. Frąckowiak „popełnił” już w liceum, a
od wielu lat publikuje w periodykach
literackich oraz w „Tygodniku Kępińskim”. Jednocześnie to fascynat
Ziemi Kępińskiej i ludzi tu osiadłych
od lat. Współorganizator różnych
przedsięwzięć kulturalnych. Jeden
ze współprowadzących comiesięczną
audycję literacką „Słowo w kulturze”
emitowanej na antenie lokalnego ra-

narodowym Festiwalu Poezji Poeci
Bez Granic im. Andrzeja Bartyńskiego w Polanicy-Zdroju.
W wydanym pod znamiennym
tytułem „Kępińskie pogwarki” pierwszym tomiku wierszy autor opisuje
literacko tutejszą rzeczywistość „zaklętą” w kamienicach, placach, ulicach i bliskim mu ludziach. - Chciałem pokazać moje zainteresowanie
Kępnem, pisane też gwarą zrozumiałą dla kępnian. Dwa pierwsze rozdziały to zabawy słowem i pokazanie
wartości, jakie są dla mnie ważne, to
rodzina i wiara oraz moja pasja związana z końmi – podkreślał J. Frącko-

wiak. Prowadząca wieczór zaznaczyła, że autor jest wrażliwym poetą - nie
przejdzie obojętnie obok opadłego
liścia – stwierdziła R. Adamska.
Uczestniczący w spotkaniu poeci zrzeszeni w KKL: R. Adamska,
Monika Banaś, Ewa Maciejewska,
Anna Niesobska, Marek Paprocki,
Piotr Wieczorek recytowali wiersze
z tomiku „Kępińskie pogwarki”. Natomiast lokalny bard Marek Kowalski zaśpiewał kilka pieśni, do których
słowa napisali. A. Niesobska, Danuta
Buks, Aleksandra Jokiel („Tydzień
w Kępnie”, który staje się już przebojem), M. Kowalski i J . Frąckowiak,
który po usłyszeniu swojej kompozycji bardzo się wzruszył.
Niespodzianką dla kępińskiego
poety było połączenie telefoniczne
z Józefem Fiszerem, jego kolegą
z liceum, który pogratulował mu
wyjątkowej publikacji i stwierdził:
– Wiersze urzekają pięknem i prostotą, a jednocześnie przebija w nich
melancholia i czas przemijania. Zachęcam wszystkich, aby wgłębili się
w ich treść, która przemawia do nas
wieloma wartościami, w których jest
siła – mówił J. Fiszer.
Na zakończenie licznie zebrani przyjaciele i znajomi, wśród nich
przedstawiciel „lokalnej społeczności” Piotr Adamski (mój kolega z
klasy), gratulowali mu publikacji i
zachęcali do kolejnych „zwierzeń”
literackich.
Wychodząc z Gramophonu w
chłodny, ale gwieździsty wieczór w
pusty Rynek, moje myśli wspominały
tych, którzy odeszli, a zapisani zostali w „Kępińskich pogwarkach”.
Józefie gratuluję, dzięki tym lirykom pozostaniesz nieśmiertelny.
m

Rozstrzygnięto konkurs „Wspomnienia z dawnej pracy”
P. Psikus i M. Frala-Kędzior
w czasie konferencji prasowej

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie wypłacił świadczenie
dla blisko 700 osób na kwotę około
210 tysięcy złotych. Ponadto przyjętych zostało 95 wniosków dla 128
dzieci, które korzystają z bezpłatnego
posiłku w szkołach i przedszkolach.
Złożono również 79 wniosków o
świadczenie rodzinne.
Konsekwencją działań wojennych
na Ukrainie są także wnioski kierowane do Sądu Rejonowego w Kępnie
o ustalenie tymczasowego opiekuna dla dzieci. Dotychczas wpłynęły
wnioski dotyczące 38 dzieci.
Dzieci z Ukrainy
w przedszkolach i szkołach
gminy Kępno
Obecność uchodźców w gminie
Kępno jest bezpośrednio związana z
aktualną organizacja pracy żłobków,
przedszkoli i szkół podstawowych.
Od początku marca 2022 r. funkcjonują dwa oddziały przygotowawcze
dla uczniów klas I-III w szkołach
podstawowych nr 1 i nr 3 w Kępnie.
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Na pytanie, czy Gmina Kępno
zamierza zatrudnić osoby z Ukrainy
w przedszkolach, naczelnik odpowiedziała: - W ubiegłym tygodniu pojawiły się przepisy, w jaki sposób można interpretować kwalifikacje osób z
wykształceniem pedagogicznym. Do
naszych przedszkoli chodzi tylko 8%
obcokrajowców, jak na naszą gminę
to dużo. Te dzieci są „wchłaniane”
przez duże grupy przedszkolaków i
bardzo szybko integrują się z polskimi rówieśnikami. Nie wykluczamy
konieczności zatrudnienia dodatkowych osób z jeżykiem ukraińskim,
ale póki co nie mamy takich zapotrzebowana od dyrektorów przedszkoli.
Do żłobków, przedszkoli i szkół,
dla których organem prowadzącym
jest gmina Kępno, oraz do niepublicznego przedszkola, które dotuje
gmina Kępno, uczęszcza obecnie 454
obywateli Ukrainy, w tym 192 dzieci,
które przybyły po 23 lutego br.
KR

Pani Halina laureatką konkursu

Rozstrzygnięto konkurs dla
mieszkańców województwa wielkopolskiego i lubuskiego pt. „Wspomnienia z dawnej pracy”, organizowany przez portal Aplikuj.pl.
Organizatorzy pragnęli dotrzeć do
ludzi czynnych zawodowo, ale i
do tych, którzy już od dawna są na
zasłużonej emeryturze. Jedynym
warunkiem było ukończone 50
lat. Zasady polegały na przesłaniu
do organizatorów maksymalnie 3
fotografii przedstawiających ludzi
przy pracy w okresie przypadającym na przełom wielu XX i XXI.
Celem projektu było ukazanie zmian w rzeczywistości zawodowej Polaków na przestrzeni
lat i przypomnienie różnych zawodów, które dziś są rzadkie lub
nie istnieją. Konkurs miał też dostarczyć seniorom nieco rozrywki, zaktywizować ich i zachęcić
do dzielenia się wspomnieniami.
Wydarzenie spotkało się z zainteresowaniem nie tylko osób w wieku
50+, ale także ich rodzin, młodzieży
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Efekty zrealizowanej akcji można podziwiać w pokonkursowej galerii, do której trafiły niezwykłe, historyczne zdjęcia: https://www.
aplikuj.pl/konkurs-wspomnienia-galeria. Zauważyć na nich
można znaczące zmiany, jakie
zaszły w życiu zawodowym Polaków. Możemy podziwiać nie
tylko dawną modę, fabryki i
sprzęty, ale również zawody, które dzisiaj wyglądają już zupełnie
inaczej. - Niektóre z tych fotografii może wyglądają niczym klatki
z filmów Stanisława Barei, ale
dla nas mają ogromną wartość
edukacyjną i sentymentalną.
Chcemy je zaprezentować, aby
każdy młody czy doświadczony
pracownik mógł porównać, jak
jego stanowisko pracy wygląda
teraz, a jak wyglądało kiedyś.
Zwycięskie zdjęcie Zapraszamy do nostalgicznej
podróży w świat pracy Polaków
fotografii. Zwycięzcy otrzymali cenne w czasach PRL i późniejszych –
nagrody. Laureatką konkursu została mówi koordynator projektu, Paulina
Bijas.
KR
mieszkanka Kępna – pani Halina.
oraz mediów i podmiotów zajmujących
się działaniami na rzecz seniorów. Do
konkursu napłynęło łącznie pod 150

Region

gmina

Miejsko-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Znają przepisy i znaki drogowe

GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2022, nr 16 (1013)
Klub karate Kaminiari z Perzowa nie zwalnia tempa

Sukcesy Kaminiari

W Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Mikorzynie odbyły się
miejsko-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym.
W turnieju udział wzięły cztery
drużyny w kategorii wiekowej rocznika 2010 i młodsi oraz cztery drużyny w kategorii wiekowej starszej
szkół podstawowych.
Zawodnicy musieli wykazać się

wiedzą o przepisach ruchu pieszych
i rowerzystów, znajomością znaków
drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym. W części praktycznej zmagania polegały na jeździe rowerem po
torze przeszkód i udzielaniu pomocy
przedmedycznej.
W pierwszej kategorii wiekowej –
rocznik 2010 i młodsi – pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mikorzynie, drugie – Szkoła Podstawowa w

Hanulinie, trzecie – Szkoła Podstawowa w Myjomicach, a czwarte – Szkoła
Podstawowa w Krążkowach. Z kolei w
drugiej kategorii wiekowej – rocznik
2009 i starsi – na pierwszym miejscu
uplasowała się Szkoła Podstawowa
w Mikorzynie, na drugim – Szkoła
Podstawowa w Hanulinie, na trzecim –
Szkoła Podstawowa w Myjomicach,
a na czwartym – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kępnie.
Oprac. KR

Wywalczył cztery medale na kolejnym międzynarodowym turnieju
tym razem w Łodzi. XVII Harasuto
Cup (rankingowy turniej Polskiej
Unii Karate) zgromadził 874 zawodników reprezentujących 9 państw.
Medalowy dorobek perzowskiego
klubu to: jeden złoty, jeden srebrny
i dwa brązowe. Dało to 17 miejsce
wśród 118 klubów w klasyfikacji ge-

neralnej. Medalistami zostali: Cyprian Jarczak kumite ind. Juniorów
+76kg, Hubert Kaczmarek kumite
ind. U12 -35kg, Zuzanna Kulawik
kumite ind. Juniorek -48kg, Justa
Wyrwas kumite ind. Juniorek +59kg.
W barwach klubu dobrze zaprezentowali się również Julia Sasin, Hubert Kokot, Natalia Chlewicka, Zofia
Moś i Julia Przybyłek.
Oprac. m
Karatecy z Kaminari

kurier baranowa
kwiecień 2022, nr 16 (1243)
9 kwietnia br. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Baranowie

Młodzież zapobiega pożarom

Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Celem turnieju było popularyzowanie
przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Zawody przeprowadzono
w trzech grupach: szkoły podstawowe: kl. I-IV, kl. V-VIII oraz szkoły
ponadpodstawowe. Eliminacje składały się z dwóch etapów: pierwszy
to test wiedzy, drugi natomiast polegał na wykazaniu się znajomością
i wiedzą na temat podstawowych
zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Po przeprowadzeniu
dwuetapowych eliminacji komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców.
W grupie klas I-IV szkół podstawowych pierwsze miejsce wywalczyła
Maja Nowak, drugie – Maja Kokot,
a trzecie – Kacper Maryniak. W
grupie klas V-VIII szkół podstawo-

Uczestnicy i organizatorzy
gminnych eliminacji konkursu

wych najlepszy okazał się Bartosz
Błażejewski, tuż za nim uplasował
się Filip Pałka, a trzecie miejsce zdobył Adrian Krawczyk. Natomiast w
grupie szkół ponadpodstawowych
pierwsze miejsce zajęła Natalia Goj,
drugie – Adrian Bieda, a trzecie –
Jakub Musiała.
Finaliści turnieju otrzymali

dyplomy i nagrody rzeczowe, a na
wszystkich uczestników czekały
drobne upominki. Organizatorzy
składają szczególne podziękowania
uczestnikom turnieju, Urzędowi
Gminy Baranów za ufundowanie
nagród oraz gospodarzom turnieju –
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowach.
UG Baranów

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów zorganizowało w sali OSP Grębanin
spotkanie z trychologiem

Włosy – ważna sprawa

Dbając o zdrowy wygląd włosów,
należy pamiętać o tak ważnym ele-

Pamiątkowe zdjęcie ze
spotkania z trychologiem

mencie, jakim jest skóra głowy, stąd
warto o nią odpowiednio zadbać. Osobą, odpowiadającą za fachowe
zbadanie stanu
skóry
głowy
oraz włosów, jest
trycholog. Jego
zadaniem jest
ustalenie przyczyny stanu chorobowego skóry
głowy i włosów
oraz dobranie
opt ymalnego

W sportowych rywalizacjach zawodnicy z gminy Baranów
osiągnęli kolejne sukcesy

Osiągnięcia młodych
sportowców

Piłkarska reprezentacja SP Baranów (2009) wywalczyła 3. miejsce
w Finale Powiatu Kępińskiego. W
turnieju „Wielkopolski Orlik 2022”,
rozegranym 12 kwietnia br. w Perzowie, wzięło udział 6 drużyn. Podopieczni Jacka Klyty wygrali eliminacje grupowe (z Bralinem II – 7:0; z
Trębaczowem – 5:0), ale w półfinale
ulegli Bralinowi 0:2. W meczu o 3.
miejsce baranowianie pokonali SP 1
Kępno z wynikiem 2:1.
13 kwietnia br. w Mielęcinie rozegrano Finał Powiatu Kępińskiego w
Drużynowych oraz Indywidualnych
Biegach Przełajowych. Spory sukces
odnieśli w tych zawodach reprezentanci Szkoły Podstawowej z Baranowa. W kategorii 2009-2010 dziewcząt
biegaczki z Baranowa wywalczyły

dwa medale: Blanka Michalczyk –
srebrny, a Hanna Wylęga – brązowy.
W klasyfikacji drużynowej w kategorii 2009-2010 reprezentantki SP
Baranów nie miały sobie równych,
natomiast ich młodsze koleżanki (kategoria 2011 i młodsze) uplasowały
się na 3. miejscu. Chłopcy z rocznika
2009-2010 zajęli 3. miejsce.
Bardzo ładnie spisali się reprezentanci SP Donaborów w rundzie
eliminacyjnej turnieju „Wielkopolski
Orlik”. Koszykarze rywalizowali o
awans do kolejnych rozgrywek XII
edycji turnieju „Wielkopolski Orlik”.
Piłkarze z klas V-VI z jednym remisem i trzema zwycięstwami zajęli 2.
miejsce. Natomiast koszykarze z klasy VIII awansowali z 3. miejsca.
ems

Młodzi piłkarze
z gminy Baranów

sposobu leczenia ipielęgnacji włosów.
Prowadząca spotkanie Paulina Cempel-Świsulska opowiedziała m.in. o
najczęstszych chorobach skóry głowy,
wypadaniu pocovidowym, jak zapobiegać wypadaniu włosów czy jak
radzić sobie, gdy włosy już wypadają.
Uczestniczki spotkania dowiedziały się również, w jaki sposób należy
dbać o włosy i jakich preparatów używać do domowej pielęgnacji.
Spotkanie odbywało się w ramach projektu „Kobietą być”, dofinansowanego ze środków budżetu
Gminy Baranów.
ig
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
29. kolejka | wiosna 2022
Motor Lublin – KKS Kalisz .......................– 1:0
Śląsk II Wrocław – Stal Rzeszów ..............– 1:2
Ruch Chorzów – Radunia Stężyca ............– 0:1
Hutnik Kraków – Sokół Ostróda . .............– 2:0
Lech II Poznań – Pogoń Grodzisk . ...........– 0:2
Pogoń Siedlce – Wigry Suwałki ................– 3:2
Znicz Pruszków – Wisła Puławy ...............– 2:0
Garbarnia Kraków – Olimpia Elbląg . .......– 0:0
GKS Bełchatów – Chojniczanka ..........– 0:3 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
29 68 62:28
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 29 61 61:25
3. KS Ruch Chorzów
29 56 46:26
4. LKP Motor Lublin
29 54 44:22
5. SKS Wigry Suwałki
29 45 44:36
6. KKS Lech II Poznań
29 45 32:35
7. KS Radunia Stężyca
29 43 47:43
8. ZKS Olimpia Elbląg
29 42 30:26
9. RKS Garbarnia Kraków
29 41 38:32
10. MKP Pogoń Siedlce
29 41 41:46
11. MKS Znicz Pruszków
29 38 38:40
12. KS Wisła Puławy
29 36 46:47
13. WKS Śląsk II Wrocław
29 33 43:48
14. KKS 1925 Kalisz
29 33 34:43
15. KS Hutnik Kraków
29 28 30:45
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 29 27 31:45
17. OKS Sokół Ostróda
29 15 21:59
18. GKS Bełchatów
29 18 17:59
3. Liga Grupa 2
25. kolejka | wiosna 2022
Bałtyk Gdynia – Pogoń Nowe S. ..............– 3:1
Jarota Jarocin – Błękitni Stargard . ..........– 2:0
Kotwica Kołobrzeg – Unia Janikowo ........– 1:3
Sokół Kleczew – Pogoń II Szczecin ...........– 2:3
Olimpia Grudziądz – GKS Przodkowo ......– 3:2
Kluczevia Stargard – Bałtyk Koszalin . .....– 0:2
Świt Skolwin – Polonia Środa . .................– 2:0
Stolem Gniewino – KP Starogard Gdański ...– 1:0
Zawisza Bydgoszcz – Elana Toruń . ....– 3:0 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
25 58 53:16
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
25 55 53:20
3. MKS Pogoń II Szczecin
25 43 44:28
4. KS Unia Janikowo
25 42 46:40
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 25 42 36:33
6. KS Sokół Kleczew
25 41 38:28
7. KS Świt Skolwin-Szczecin
25 40 39:28
8. KS Polonia Środa Wlkp.
25 39 35:27
9. KP Błękitni Stargard
25 38 35:32
10. SP Zawisza Bydgoszcz
25 33 33:36
11. KS Stolem Gniewino
25 33 32:48
12. KP Starogard Gdański
25 30 32:39
13. SKS Bałtyk Gdynia
25 28 36:43
14. KKPN Bałtyk Koszalin
25 25 29:44
15. JKS Jarota Jarocin
25 23 25:32
16. GKS Przodkowo
25 21 21:40
17. ZKS Kluczevia Stargard
25 16 15:47
18. TKP Elana Toruń
25 21 36:57
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
27. kolejka | wiosna 2022
LKS Gołuchów – Polonia Kępno . ..............– 0:1
Warta Międzychód – Górnik Konin ..........– 6:0
KKS II Kalisz – Unia Swarzędz .................– 0:3
Victoria Ostrzeszów – Olimpia Koło ..........– 1:0
SKP Słupca – Huragan Pobiedziska . ........– 1:2
Tarnovia Tarnowo – Victoria Września . ....– 0:0
Kotwica Kórnik – Nielba Wągrowiec . .......– 2:2
Centra Ostrów – Iskra Sieroszewice . ........– 6:3
Korona Piaski – Mieszko Gniezno ............– 1:3
Obra Kościan . .....................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
26 56 55:20
2. MKS Mieszko Gniezno
26 52 59:37
3. MKS Nielba Wągrowiec
26 51 47:27
4. KSS Kotwica Kórnik
25 47 50:30
5. MGKS Huragan Pobiedziska 26 44 43:32
6. LKS Gołuchów
26 43 42:38
7. MKS Victoria Września
26 41 38:51
8. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 25 38 61:46
9. GKS Iskra Szydłowo
26 38 57:56
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 25 36 42:32
11. KP Obra 1912 Kościan
25 35 40:35
12. KKS 1925 II Kalisz
26 33 43:48
13. LKS Korona Piaski
25 31 34:41
14. SKP Słupca
25 30 39:36
15. MKS Olimpia Koło
26 29 27:38
16. MLKP Warta Międzychód 25 29 52:55
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 26 26 38:54
18. KP Victoria Ostrzeszów
25 15 27:64
19. KS Górnik Konin
26 12 17:71
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Aż trzydzieści jeden bramek padło w dziewięciu weekendowych meczach na zapleczu trzeciej ligi. Najwięcej, bo dziewięć goli
obejrzeli kibice w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie tamtejsza Centra nie dała szans Iskrze
Szydłowo. Równie wysokim wynikiem zakończyło się starcie Warty Międzychód z Górnikiem Konin
Fot. Przemysław Zimoch

wyniki i tabele

W Kępnie odżyły
nadzieje na utrzymanie
Po dwóch zwycięstwach z rzędu Polonia 1908 Marcinki Kępno jest coraz bliżej wygrzebania się ze
strefy spadkowej. Sytuacja podopiecznych Marcela Surowiaka dalej jest zła, natomiast w Klubie z
Alei Marcinkowskiego pierwszy raz od kilku tygodni zaczęto mówić o realnych szansach na utrzymanie w lidze. Oczywiście, w dalszym ciągu biało-niebiescy są zagrożeni spadkiem, lecz z czysto
psychologicznego punktu widzenia ostatnie tygodnie mogą dać zawodnikom dużo.
Trener Polonii 1908 Marcinków którzy w ciągu sześciu minut zadali tabeli. Pozycję wicelidera odzyskał
Kępno, Marcel Surowiak wreszcie przyjezdnym trzy zabójcze ciosy. Mieszko Gniezno, który kolejny raz
ma powody do zadowolenia. Zespół z Najpierw bramkę na 4:3 zdobył w zgarnął komplet punktów. Tym raAlei Marcinkowskiego wygrał drugi 65. minucie Jakub Kłobusek, a pięć zem gnieźnianie nie dali szans Koromecz z rzędu i w Kępnie odżyły na- minut później wynik podwyższył nie Piaski. Mieszko zwyciężył w Piadzieje na utrzymanie się drużyny w Michał Kucharski. Sześćdziesiąt se- skach 3:1, ale to gracze Korony mieli
gronie czwartoligowców. Wydawało kund później wynik meczu zamknęło w pierwszej połowie więcej powosię, że ostatnie tygodnie będą bardzo trafienie Jakuba Kłobuska.
dów do zadowolenia. Dzięki bramce
trudne dla drużyny z Kępna, która
Oczy kibiców zostały nasycone Piotra Sarbinowskiego w 13. mimiała bardzo niekorzystny kalendarz. do cna również w Międzychodzie, nucie Korona schodziła na przerwę,
Wyjazdowe mecze z Tarnovią Tarno- gdzie walcząca o utrzymanie Warta prowadząc sensacyjnie 1:0. Mieszko
wo Podgórne, Obrą Kościan i LKS- podejmowała, zmierzający w kierun- miał jednak tego dnia w swoich szere-em Gołuchów nie stawiały kępnian w ku piątej ligi, Górnik Konin. Kibice gach Adama Koniecznego. Pomocnik
roli faworytów, a zdobycie chociażby obejrzeli pół tuzina bramek, ale w od- gości zdobył dwie bramki, które na
dwóch punktów w trzech meczach różnieniu do meczu w Ostrowie Wiel- nieco ponad kwadrans przed końcem
mogło być uznane za spory wyczyn. kopolski gole strzelane w Międzycho- odwrócił losy spotkania. Zwycięstwo
Tymczasem biało-niebiescy przywieź- dzie padły łupem jednego zespołu. Po Mieszka przypieczętował trzecim
li z ostatnich dwóch wyjazdów sześć pierwszych trzech kwadransach gra- trafieniem Michał Steinke. Drużyna
punktów, które sprawiły, że notowa- cze Warty prowadzili różnicą trzech z Gniezna wykorzystała tym samym
nia walczących o ligowy byt kępnian trafień, a po zmianie stron dołożyli podział punktów w hitowym starciu
znacznie wzrosły. Nie ma co ukrywać, kolejne trzy bramki. Zwłaszcza sku- Kotwicy Kórnik z Nielbą Wągrowiec.
że Polonia zwyczajnie zawaliła kilka teczny w pierwszej części meczu był Mecz zakończył się wynikiem 2:2,
meczów w poprzednich kolejkach, Denis Maćkowiak, który dwukrot- który ostatecznie nie zadowolił żadale chcąc przedłużyć nadzieję na po- nie wpisał się na listę strzelców. W nej ze stron. Fotel lidera utrzymała
zostanie w gronie czwartoligowców 81. minucie pomocnik skompletował Unia Swarzędz, która w jedynym niekępnianie musieli zacząć punktować. hattricka i ustalił wynik spotkania. dzielnym pojedynku 27. kolejki pokoPiłkarzom Polonii 1908 Marcinków Pozostałe bramki dla walczących o nała rezerwy KKS-u Kalisz. Piłkarze
pozostaje życzyć, aby sobotnie zwy- ligowy byt międzychodzian zdobyli z Wału Matejki będą w piątek rywacięstwo podbudowało zespół pod Mateusz Wzięch, Wojciech Klimko lem Polonii 1908 Marcinków Kępno
względem psychicznym i sprawiło, i Krzysztof Żybura. Dla zmierzają- w ramach 28. serii gier na zapleczu
aby w końcówce rozgrywek nabrał on cego w kierunku piątej ligi Górnika trzeciej ligi. Kaliszanie przyjadą do
większej pewności siebie. Cieszy rów- Konin była to jedna z najwyższych Kępna żądni rewanżu za ostatnią
nież fakt, że zespół z Kępna po raz ko- porażek w obecnym sezonie. Rekor- porażkę z liderem rozgrywek. Unia
lejny bardzo dobrze wytrzymał trudy dowe rozmiary porażki Górnik za- w Kaliszu była stroną dominującą,
meczu pod względem fizycznym. Naj- notował w starciu z Unią Swarzędz, choć fragmentami gracze rezerw
ważniejsza akcja meczu miała miej- przegranym przez koniński zespół aż KKS-u poważniej zagrozili drużynie
sce w 53. minucie. Komplet punktów 0:9. Porażka z Wartą kosztowała pił- ze Swarzędza. W pierwszej połowie
kępińskiemu zespołowi zapewniło w karzy z Konina ponowny spadek na kaliszanie skutecznie odpierali ataki
Gołuchowie trafienie Jakuba Górec- ostatnie miejsce w tabeli. Wpływ na Unii, ale w 34. minucie skapitulokiego z rzutu karnego.
taki rozwój wydarzeń miało również wali po uderzeniu Filipa BrzostowTymczasem strzelecki festiwal w zwycięstwo ostrzeszowskiej Victo- skiego. Po zmianie stron przewaga
Ostrowie Wielkopolskim urządziła rii z Olimpią Koło. Losy meczu w gości była już wyraźna. W 58. minusobie miejscowa Centra oraz Iskra Ostrzeszowie rozstrzygnęły się już w cie Wojciech Antczak zdecydował
Szydłowo. Kibice, którzy tego dnia 6. minucie. Wtedy właśnie kibice byli się na strzał z dystansu, po którym
pofatygowali się na stadion, nie mogli świadkami jedynej bramki meczu. ostatecznie piłka ugrzęzła w bramce
narzekać na brak emocji i wydarzeń. Ostatecznie trzy punkty ostrzeszow- kaliszan. W 74. minucie gospodaWymiana ciosów pomiędzy gracza- skiej jedenastce zapewniło trafienie rze mogli pokusić się o kontaktową
mi Centry oraz Iskry trwała nieco Łukasza Wiącka.
bramkę, ale świetną paradą w bramponad godzinę. Ostatnie dwa kwaDo nieznacznych przetasowań ce Unii popisał się Andrzej Budnik.
dransy były już popisem ostrowian, doszło także w górnych rejonach Gdy kaliszanie tak ambitnie dążyli do
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odwrócenia losów spotkania, zostali
skarceni trzecim golem. W 85. minucie bramkę definitywnie zamykającą
ten mecz zdobył Damian Pawlak.
BAS

Wyniki 27. kolejki
LKS Gołuchów			 0 (0)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (0)
Bramka: 0:1 Jakub Górecki - 53’ (z karnego).
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Mikołaj Kubacha,
Marcin Tomaszewski, Dawid Stempin, Jakub Górecki, Wojciech Drygas (Dawid Rachel - 77’), Patryk Słupianek (Wiktor Łuczak - 90’), Borys Wawrzyniak, Filip Latusek. Trener: Marcel Surowiak.
KKS 1925 II Kalisz		
0 (0)
SKS Unia Swarzędz		
3 (1)
Bramki: 0:1 Filip Brzostowski - 34’, 0:2 Wojciech Antczak - 58’, 0:3 Damian Pawlak - 85’.
KSS Kotwica Kórnik		
2 (1)
MKS Nielba Wągrowiec		
2 (1)
Bramki: 0:1 Rafał Leśniewski - 34’, 1:1 Radosław Jasiński - 44’, 2:1 Maurycy Niemczyk - 53’,
2:2 Axel Megger - 70’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 6 (3)
GKS Iskra Szydłowo		
3 (2)
Bramki: 1:0 Jakub Michalski - 4’, 2:0 Jakub Michalski - 16’, 2:1 Dominik Drzewiecki - 32’, 2:2
Marek Kamiński - 38’ (samobójcza), 3:2 Michał
Kucharski - 41’, 3:3 Mateusz Górny - 61’, 4:3 Jakub Kłobusek - 65’, 5:3 Michał Kucharski - 70’,
6:3 Jakub Kłobusek - 71’.
SKP Słupca			 1 (0)
MGKS Huragan Pobiedziska
2 (0)
Bramki: 1:0 Jacek Mikołajczyk - 56’, 1:1 Maciej
Ratajski - 60’, 1:2 Dawid Ciążyński - 70’.
MLKP Warta Międzychód
6 (3)
KS Górnik Konin		
0 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Wzięch - 16’, 2:0 Denis
Maćkowiak - 23’, 3:0 Denis Maćkowiak - 36’,
4:0 Wojciech Klimko - 65’, 5:0 Krzysztof Żybura
- 67’, 6:0 Denis Maćkowiak - 81’.
LKS Korona Piaski		
1 (1)
MKS Mieszko Gniezno		
3 (0)
Bramki: 1:0 Piotr Sarbinowski - 13’, 1:1 Adam
Konieczny - 58’, 1:2 Adam Konieczny - 73’, 1:3
Michał Steinke - 78’.
KP Victoria Ostrzeszów		
1 (1)
MKS Olimpia Koło		
0 (0)
Bramka: 1:0 Łukasz Wiącek - 6’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0
MKS Victoria Września			
0
KP Obra 1912 Kościan – PAUZA
19
19
17
16
15
15
15

Najskuteczniejsi strzelcy
Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
Mateusz Górny (Iskra Szydłowo)

Program 28. kolejki

Piątek, 29 kwietnia 2022 roku
17:00
Polonia Kępno – KKS II Kalisz
Sobota, 30 kwietnia 2022 roku
11:00... Huragan Pobiedziska – Victoria Ostrzeszów
11:00....Nielba Wągrowiec – Warta Międzychód
12:00.......... Mieszko Gniezno – Kotwica Kórnik
13:00....................Unia Swarzędz – SKP Słupca
14:00...............Iskra Szydłowo – Korona Piaski
15:00..................Olimpia Koło – Centra Ostrów
16:00.............Victoria Września – Obra Kościan
17:00............Górnik Konin – Tarnovia Tarnowo
LKS Gołuchów – pauza

Program 29. kolejki

Wtorek, 3 maja 2022 roku
11:00..... Centra Ostrów – Huragan Pobiedziska
11:00.................. Korona Piaski – Olimpia Koło
12:00..... Warta Międzychód – Mieszko Gniezno
12:00............LKS Gołuchów – Victoria Września
13:00.............. Polonia Kępno – Unia Swarzędz
15:00.............Victoria Ostrzeszów – SKP Słupca
16:00............. Kotwica Kórnik – Iskra Szydłowo
17:00...................Obra Kościan – Górnik Konin
17:00.....Tarnovia Tarnowo – Nielba Wągrowiec
KKS II Kalisz – pauza

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Choć nadal są liderem na zapleczu czwartej ligi, wokół klubu pojawił się ogromny niepokój o to, czy uda się awansować wyżej. Drużynie Victorii Skarszew po raz pierwszy w tym sezonie zaczął palić się grunt
pod nogami. Na razie pozytywnych znaków ze Skarszewa płynie niewiele

Orzeł i GKS zatrzymane na terenie outsiderów

Podziałem punktów zakończyli swoje pojedynki piątoligowi przedstawiciele naszego regionu. GKS Rychtal zremisowała w Rawiczu z
Rawią 1:1 (0:1), natomiast mecz w Racocie pomiędzy tamtejszym PKS-em, a Orłem Mroczeń zakończył się bezbramkowym remisem.
Piłkarze Orła i GKS-u przekonali się jak nieobliczalne na swoich stadionach potrafią być zespoły walczące o utrzymanie.

Podziałem punktów zakończył
się sobotni mecz, w którym przedostatnia w ligowej stawce Rawia
Rawicz podejmowała GKS Rychtal.
Faworytem spotkania była drużyna
dowodzona przez Marcina Raczkowskiego i zwłaszcza w pierwszej
połowie jego podopieczni tylko to
potwierdzali. GKS miał przewagę, natomiast miejscowi grali bardzo bojaźliwie i zaliczali całą serię
strat, zwłaszcza po odbiorze piłki. Mimo przewagi przeciwnika,
Rawia zdołała jednak postraszyć
przyjezdnych. Najbliżej szczęścia
był Edwin Marchewka, któremu
zabrakło niewiele po strzale z rzutu wolnego. Bardziej skuteczni byli
goście z Rychtala. W 29. minucie
przeprowadzili oni akcję lewą stroną boiska, a wszystko sfinalizował
Adrian Janeczek. W drugiej połowie przeciwko jedenastce z Rychtala
wybiegła zupełnie odmieniona Rawia. Niemający nic do stracenia gospodarze nastawili się na ofensywną grę. Zmiana taktyki przyniosła
spodziewany efekt w 64. minucie.
Jedną z jaśniejszych postaci zespołu prowadzonego przez Marka Nowickiego był tego dnia Sebastian
Zagórski. Doświadczony pomocnik
Rawii huknął z dystansu, nie dając
szans na skuteczną interwencję Damianowi Rozmusowi. W kolejnych
fragmentach meczu oba zespoły
miały okazję, aby przechylić szalę
zwycięstwa na swoją stronę. Gości
z Rychtala przed utratą bramki ura-

towała nieskuteczność Edwina Marchewki, natomiast bramkarzowi Rawii w sukurs przyszedł słupek. – Na
pewno był to ciężki mecz w którym
goście prowadzili grę i stworzyli sobie lepsze sytuacji bramkowe. Myślę, że z przebiegu całego spotkania
powinniśmy szanować wywalczony
punkt. Na pewno cieszą bramki
strzelone w ostatnich meczach, ale
jeśli chodzi o samą grę to zawsze
można coś jeszcze poprawić – podsumował w mediach społecznościowych klubu Sebastian Zagórski, pomocnik Rawii.
Bezbramkowym remisem zakończyło się natomiast wyjazdowe
starcie Orła Mroczeń z PKS-em Racot. PKS to bez wątpienia najsłabsza
drużyna rozgrywek i główny „pretendent” do spadku z ligi z ostatniego miejsca. Orzeł był faworytem
spotkania, ale boleśnie doświadczył
jak trudno gra się na terenie zespołu
walczącego o ligowy byt. Kibice w
Racocie nie doczekali się bramek,
ale byli świadkami zaciętego meczu,
w którym arbiter pokazał sześć żółtych i jedną czerwoną kartkę. Ostatecznie to gospodarze kończyli mecz
w dziesiątkę. Gra w przewadze nie
pomogła jednak zgarnąć drużynie
Orła pełnej puli.
Bardzo nerwowo zrobiło się w
Skarszewie. Victoria nadal jest liderem na zapleczu czwartej ligi, ale po
raz pierwszy w tym sezonie graczom
ze Skarszewa zaczął palić się grunt
pod nogami. Victoria ma już tylko

punkt przewagi nad Polonią Leszno.
To efekt niespodziewanej porażki
graczy ze Skarszewa w Koźminie
Wielkopolskim i wygranej drużyny z
Leszna w Kobylinie.
BAS

Wyniki 21. kolejki
KP Rawia Rawicz		
1 (0)
GKS Rychtal			 1 (1)
Bramki: 0:1 Adrian Janeczek - 29’, 1:1 Sebastian Zagórski - 90’.
GKS Rychtal: Damian Rozmus – Fabian Gandecki (Łukasz Rogowski - 80’), Damian Maryniak, Maciej Sacha, Łukasz Bonar, Łukasz Śmiatacz, Marcin Mendak, Miłosz Kostrzewa, Adrian
Janeczek (Gracjan Gacmaga - 69’), Miłosz Culic,
Radosław Mikulski. Trener: Marcin Raczkowski.
PKS Racot			
0
LZS Orzeł Mroczeń		
0
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski (Jakub
Kupczak - 70’), Jakub Strąk, Bartosz Kurzawa,
Alan Anioł (Filip Moś - 80’), Kacper Bodziński
(Jakub Gogół - 70’), Miłosz Jędrzejewski, Maciej
Osesiak, Bartosz Wika, Rafał Janicki, Tobiasz
Gajewski. Trener: Marek Wojtasiak.
ŚKS Warta Śrem		
1 (1)
MKS Kania Gostyń		
4 (2)
Bramki: 0:1 Radosław Wachowski - 16’ (z karnego), 1:1 Filip Tylczyński - 44’, 1:2 Wojciech
Goszczyński - 45’, 1:3 Michał Smektała - 73’, 1:4
Mateusz Nowaczyk - 77’.
KS Stal Pleszew			 0 (0)
KKS Astra Krotoszyn		
4 (2)
Bramki: 0:1 Maksym Ishchuk - 18’, 0:2 Artur
Błażejczak - 29’, 0:3 Szymon Jankowski - 64’,
0:4 Jakub Goliński - 88’.
KS Piast Kobylin		
0 (0)
KP Polonia 1912 Leszno		
2 (0)

Bramki: 0:1 Jakub Harendarz - 53’, 0:2 Michał
Skrzypczak - 60’ (z karnego).
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 4 (1)
KS Victoria Skarszew		
2 (0)
Bramki: 1:0 Wojciech Kamiński - 34’, 2:0 Jakub Namysłowski - 53’, 2:1 Patryk Palat - 63’,
3:1 Krzysztof Czabański - 73’, 3:2 Mateusz
Stefaniak - 85’, 4:2 Kacper Zmyślony - 90+3’
(samobójcza).
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 (2)
LZS Krobianka Krobia		
0 (0)
Bramki: 1:0 Piotr Skrzypczak - 5’, 2:0 Mikołaj
Marciniak - 27’, 3:0 Mateusz Ziemiański - 63’,
4:0 Mikołaj Marciniak - 71’.
LKS Piast Czekanów		
1 (0)
KLKS Zefka Kobyla Góra
0 (0)
Bramka: 1:0 Mateusz Frąszczak - 53’.
22
20
15
14
13
12
12
11

Najskuteczniejsi strzelcy
Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Gracjan Słupianek (Orzeł Mroczeń)
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Jakub Harendarz (Polonia Leszno)
Karol Krystek (Ostrovia Ostrów)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Hubert Sznabel (PKS Racot)

Program 22. kolejki

Piątek, 29 kwietnia 2022 roku
17:30
Warta Śrem – Stal Pleszew
18:00
GKS Rychtal – PKS Racot
Sobota, 30 kwietnia 2022 roku
11:00
Polonia Leszno – Piast Czekanów
14:00
Krobianka Krobia – Kania Gostyń
14:00
Astra Krotoszyn – Rawia Rawicz
16:00
Zefka Kobyla Góra – Ostrovia Ostrów
16:00
Orzeł Mroczeń – Biały Orzeł
Niedziela, 1 maja 2022 roku
11:00
Victoria Skarszew – Piast Kobylin

RedBox 5. Liga Grupa 3
21. kolejka | wiosna 2022
PKS Racot – Orzeł Mroczeń .....................– 0:0
Rawia Rawicz – GKS Rychtal . ..................– 1:1
Stal Pleszew – Astra Krotoszyn ................– 0:4
Warta Śrem – Kania Gostyń ....................– 1:4
Biały Orzeł – Victoria Skarszew ...............– 4:2
Piast Kobylin – Polonia Leszno ................– 0:2
Ostrovia Ostrów – Krobianka Krobia ........– 4:0
Piast Czekanów – Zefka Kobyla Góra ......– 1:0
1. KS Victoria Skarszew
21 53 71:23
2. KP Polonia 1912 Leszno
21 52 52:15
3. LZS Krobianka Krobia
21 46 47:27
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 21 43 60:24
5. MKS Kania Gostyń
21 39 35:19
6. ŚKS Warta Śrem
21 31 31:33
7. GKS Rychtal
21 30 41:42
8. KS Piast Kobylin
21 28 45:41
9. LZS Orzeł Mroczeń
21 24 35:45
10. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 21 23 26:36
11. KLKS Zefka Kobyla Góra 21 22 30:46
12. KKS Astra Krotoszyn
21 21 38:57
13. LKS Piast Czekanów
21 19 30:45
14. KS Stal Pleszew
21 18 21:56
15. KP Rawia Rawicz
21 17 28:53
16. PKS Racot
21 13 16:44
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
21. kolejka | wiosna 2022
KP Słupia – GKS Grębanin .......................– 0:2
Pelikan Grabów – Olimpia Brzeziny . .......– 2:0
LZS Doruchów – Płomień Opatów ............– 2:1
Zieloni Koźminek – Szczyt Szczytniki . .....– 5:0
Odolanovia – Ogniwo Łąkociny ...............– 2:0
Masovia Kraszewice – Raszkowianka . .....– 2:1
Zawisza Łęka O. – KS Opatówek . ......– 3:0 wo.
RKS Radliczyce ....................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 19 55 94:5
2. GOS Zieloni Koźminek
20 45 50:19
3. GKS Grębanin
20 40 55:29
4. LZS Pelikan Grabów
19 37 36:35
5. LKS Masovia Kraszewice
20 35 49:32
6. KP Słupia
20 31 44:38
7. LZS Płomień Opatów
20 29 35:33
8. LZS Doruchów
20 28 34:45
9. LKS Olimpia Brzeziny
19 21 28:54
10. KS Opatówek
20 21 24:39
11. LZS Ogniwo Łąkociny
19 20 37:48
12. LZS Szczyt Szczytniki
20 19 28:50
13. MLKS Odolanovia Odolanów 19 17 22:41
14. RKS Radliczyce
19 14 24:57
15. LKS Raszkowianka Raszków 20 12 24:59
Proton Klasa A Grupa 9
17. kolejka | wiosna 2022
LKS Jankowy – LZS Czajków . ..................– 5:0
Victoria Laski – KS Rogaszyce . ................– 3:0
LKS Czarnylas – Pogoń Trębaczów ...........– 2:1
Barycz Janków P. – Sokół Bralin .............– 3:1
Orzeł Wysocko – Iskra Sieroszewice . .......– 0:3
Pelikan Nowy K. – Tarchalanka ...............– 1:3
Lilia Mikstat – LKS Godziesze ..................– 3:0
1. LKS Jankowy 1968
17 37 42:23
2. Barycz Janków Przygodzki 16 36 53:27
3. LZS Victoria Laski
17 35 39:25
4. LKS Sokół Bralin
17 32 39:19
5. LZS Lilia Mikstat
17 31 49:33
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 17 26 32:31
7. KS Rogaszyce
17 22 26:35
8. LKS Godziesze 1966
17 22 35:46
9. LKS Czarnylas
17 19 29:34
10. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 18 19 31:41
11. LZS Czajków
17 17 28:50
12. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 17 17 29:41
13. LZS Pogoń Trębaczów
17 15 23:34
14. KS Pelikan Nowy Karolew 17 14 26:42
Proton Klasa B Grupa 11
15. kolejka | wiosna 2022
Pogoń II Nowe S. – Bonikowia . ...............– 5:1
Korona Chełmce – GKS Trzcinica ..............– 2:6
LZS Mikorzyn – LZS Siedlików .................– 2:3
Dąb Dębnica – Pelikan II Grabów ............– 1:1
Wtórkowianka – Zryw Kierzno ..........– 0:3 wo.
Ajax Rojów – Wielkopolanin ..............– 0:3 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 16 45 76:7
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 16 36 54:23
3. LZS Bonikowia Boników
17 34 48:35
4. LKS Dąb Dębnica
17 33 62:37
5. GKS Trzcinica
16 30 44:39
6. LZS Zryw Kierzno
16 30 37:33
7. LZS Siedlików
17 30 47:44
8. LZS Pelikan II Grabów
17 26 35:30
9. LZS Mikorzyn
17 18 32:42
10. WKS Korona Chełmce
15 17 38:44
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 22 1 9:94
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66
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Region

gmina
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Zespole Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie

wieści znad pomianki
kwiecień 2022, nr 17 (1057)
Rozstrzygnięcie konkursu „Wielkanocny komiks” w bibliotece w Łęce Opatowskiej

Tworzyli wielkanocny komiks

Razem z autystycznymi
Od 2007 r. rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2 kwietnia , na
całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Autyzm jest zaburzeniem związanym z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu we
wczesnym dzieciństwie. Osoby ze
spektrum autyzmu mają trudności w
zakresie umiejętności nawiązywania
kontaktu i relacji społecznych, mają
problemy w zakresie umiejętności
komunikowania się, przejawiają tendencję do powtarzających się, sztywnych wzorców zachowań, wykonują
powtarzalne ruchy całego ciała.
W Zespole Szkół w Opatowie
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczniowie i dzieci przedszkola

obchodzili Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Wyrażając swoją
akceptację i zrozumienie dla osób ze
spektrum, ubrali się na niebiesko. Na
zajęciach zgłębiali wiadomości dotyczące autyzmu, a także funkcjonowania ludzi z autyzmem. Uczniowie i
przedszkolaki aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach. Za pomocą zmysłów, które osoby ze spektrum mają
zaburzone i utrudniają im właściwe
odbieranie bodźców z otoczenia mieli możliwość sami doświadczyć,
jak oni się czują. Dzięki uświadamianiu ludzi, czym jest autyzm dajemy możliwość osobom dotkniętym
tym zaburzeniem na zrozumienie i
normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Iwona Kempa

Od 2012 roku pod patronatem ONZ 21 marca obchodzony
jest dzień solidarności z osobami chorymi na Zespół Downa. Z tej okazji na całym świecie odbywają się imprezy,
których celem jest zwiększenie świadomości społecznej
dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną i integracja z nimi

Dzień Kolorowej Skarpetki

Uczniowie z Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Opatowie
na znak solidarności z osobami z Ze-

społem Downa – w tym dniu założyli
kolorowe skarpetki, nie do pary.
Uczestniczyli również w zajęciach
i zabawach, gdzie mogli dowiedzieć
się więcej na temat tego schorzenia.

Uświadomili sobie, że z Zespołem Downa można normalnie funkcjonować
przy odpowiedniej terapii oraz akceptacji społeczeństwa. Mogą pracować,
uczyć się i spełniać marzenia, jak każdy
inny człowiek. Poznali wiele znanych
osób, u których zdiagnozowano Zespół
Downa, m.in. Piotr Swend (aktor),
Wanessa Bąkowska (malarka), Pablo
Pineda (hiszpański aktor i nauczyciel),
Ángela Bachiller (hiszpańska polityk).
Istotne jest, aby od najmłodszych
lat uświadamiać dzieci, że osoby z
różnymi zaburzeniami, chorobami
chcą być akceptowane, zrozumiane,
chcą się uczyć, mieć przyjaciół i żyć,
jak wszyscy.
Iwona Kempa

Podpisanie umowy na dofinansowanie do budowy drogi

Będzie nowa droga
14 kwietnia br. podpisano umowę
pomiędzy Gminą Rychtal, reprezentowaną przez wójta Adama Staszczyka, a Samorządem Województwa
Wielkopolskiego, reprezentowanym
przez wicemarszałka Krzysztofa

10

Grabowskiego, na dofinansowanie do
budowy drogi dojazdowej do gruntów
rolnych. Otrzymane dofinansowanie
zostanie przeznaczone na budowę drogi dojazdowej o szerokości 4 m w miejscowości Proszów.
Oprac. KR

W pierwszych dniach kwietnia br. Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w
Opatowie rozstrzygnęła konkurs pt.
„Wielkanocny komiks”, którego celem było stworzenie przez uczestników pracy plastyczno-literackiej
w formie komiksu o tematyce świątecznej. Konkurs był skierowany do
dzieci i młodzieży uczącej się lub
zamieszkującej teren gminy Łęka
Opatowska. Na konkurs wpłynęło 12
wyjątkowych, kolorowych i oryginalnych prac, spośród których jury wyróżniło i nagrodziło 7 komiksów w
dwóch kategoriach wiekowych: dzieci do lat 8, gdzie pierwsze miejsce
zajęła Martyna Olbrych, drugie –
Bartosz Skąpski, a trzecie – Liliana
Bzderek i Franciszek Kosmalski.
Natomiast w kategorii dzieci i młodzież od 9 do 18 lat pierwszą lokatę
zajął Hubert Jeziorny, drugi był Igor

Kamiński, a trzecia Oliwia Bzderek.
Od 12 do 19 kwietnia 2022 r. dyrektor biblioteki, Gabriela Brzeziń-

ska, wręczała laureatom konkursu
dyplomy uznania i nagrody.
Oprac. m
Zwycięzcy konkursu

ECHO RYCHTALA
kwiecień 2022, nr 15 (1008)
Ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rychtal

Pożar wieży kościoła i kotłowni urzędu?
Spokojnie, to tylko ćwiczenia!

14 kwietnia br., o godzinie 9.20, w
Rychtalu odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rychtal.

ży kościoła parafialnego oraz pożar
kotłowni budynku urzędu gminy –
mówi oficer prasowy KP PSP Kępno,
kpt. Paweł Michalski. Ćwiczenia

stanowiska wodnego oraz zabezpieczanie zagrożonego terenu. - Podczas
ćwiczeń osiągnięto założone cele i
jednocześnie rozpoznano możliwości
prowadzenia działań gaśniczych w
wymienionych obiektach oraz możliwości realizacji zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru
– podkreśla.
Oprac. KR
Pozorowano pożar wieży
kościoła. Fot. UG Rychtal

Scenariusz zakładał pożar
kotłowni urzędu. Fot. UG Rychtal

Głównym ich celem był trening realizacji procedur zachowania podczas
wybuchu pożaru w miejscach użyteczności publicznej. Strażacy przeprowadzili ćwiczenia na obiektach:
kościoła pw. Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela w Rychtalu oraz Urzędu
Gminy Rychtal. Organizatorem był
Zarząd Gminny Związku OSP RP w
Rychtalu oraz Gmina Rychtal.
W działaniach obserwowanych
przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie brały udział zastępy z
OSP Rychtal, OSP Wielki Buczek,
OSP Proszów, OSP Krzyżowniki oraz
OSP Drożki (w sumie 6 pojazdów pożarniczych oraz 32 osoby), a także
pogotowie ratunkowe oraz policjanci z Posterunku Policji w Trzcinicy
z siedzibą w Laskach. - Scenariusz
zakładał dwa zdarzenia: pożar wie-
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obejmowały elementy ewakuacji pracowników oraz interesantów z budynku urzędu, w tym osoby uwięzionej
w płonącym obiekcie i udzielenie jej
pomocy medycznej, zabezpieczenie

W ćwiczenia zaangażowano również
pogotowie ratunkowe. Fot. UG Rychtal

Region

gmina
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

G£OS TRZCINICY
kwiecień 2022, nr 17 (1234)

Dzień pamięci

Warsztaty „Las w słoiku” w trzcinickiej bibliotece

Tworzyli „Las w słoiku”
21 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy
odbyły się bezpłatne warsztaty dla
dorosłych i seniorów pn. „Las w słoiku”. Spotkanie poprowadziła animatorka z „Kreatywnej Planety”, która
również zapewniła uczestnikom
wszystkie niezbędne materiały do
stworzenia mini-kompozycji w szkle.
Las w słoiku to roślinna kompozycja
zamknięta w szklanym naczyniu,
która w ostatnim czasie jest bardzo
popularną dekoracją, a jednocześnie

ciekawym projektem dla miłośników
zieleni. Tworzenie lasu w słoiku poza
jednorazowym spotkaniem z naturą
podczas warsztatów, daje możliwość
codziennego obserwowania i podglądania jak taki niewielki fragment się
zmienia.
Uczestniczki, po wysłuchaniu
wskazówek prowadzącej, krok po
kroku tworzyły unikatowe kompozycje, warstwowo nakładając do szklanego naczynia żwirki, ziemie, piasek,
rośliny, dekoracyjne kamyki oraz

kolorowy piasek. Po skomponowaniu roślinnych kompozycji, dyrektor
książnicy Renata Gość podziękowała prowadzącej za przeprowadzenie
wyjątkowego spotkania, wręczając
kwiaty oraz publikację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy. Uczestniczki warsztatów
odwiedził również wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który pogratulował wszystkim kreatywności i
wspaniałych prac.
m

XV Gminny Konkurs Plastyczny „Ilustracje do utworów Stanisława Jachowicza” zakończony

W gminie Trzcinica uczczono
82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. 12
kwietnia odprawiona została w tej
intencji przez ks. Rafała Czmyra
msza św. w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Laskach.
13 kwietnia wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik oraz sekretarz

Gminy Renata Ciemny złożyli wiązanki i zapalili znicze pod tablicą
pamiątkową przy Urzędzie Gminy
Trzcinica oraz pod tablicą pamiątkową upamiętniającą funkcjonariusza
posterunku Policji w Laskach Michała Łuczaka.
Oprac. m

11 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzcinica zawarta
została umowa z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Kępna na wykonanie „Przebudowy drogi
gminnej w miejscowości Pomiany”

Droga w Pomianach

Wartość zadania to 239 847,68 zł
brutto a termin wykonania prac to 5
miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Gmina Trzcinica otrzymała
77 438 złotych dofinansowania z

Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. Tegoroczny odcinek kończy inwestycję.
Oprac. m

Plastycznie wśród najmłodszych

W marcu 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy odbył się
XV Gminny Konkurs Plastyczny
„Ilustracje do utworów Stanisława
Jachowicza”. Organizatorem tego
konkursu była Ewa Gaze nauczyciel
bibliotekarz w Zespole Szkół w Trzcinicy. Celem konkursu było poznanie
jednego z poetów dziecięcych i jego
twórczości. Konkurs adresowany był
do dzieci z terenu gminy Trzcinica i
cieszył się dużym zainteresowaniem.
Organizator otrzymał aż 175 prac
plastycznych. Konkurs odbywał się
w dwóch kategoriach wiekowych: 5 i
6-latki z przedszkola i kl. I-III szkoły
podstawowej.
Po obejrzeniu wszystkich prac
plastycznych komisja konkursowa
przyznała nagrody, które ufundował
wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. Wręczenie nagród odbyło się
w kwietniu w obu zespołach szkół.
W kategorii 5- i 6-latki z przedszkola pierwsze miejsce zajęli: Martyna

Bargiel (PPS Laski), Gabriela Bukowska (PPS Laski), Kacper Paś
(PPS Trzcinica), drugie - Hanna Banaś (PPS Laski), Marcin Dorsz (PPS
Trzcinica), Alicja Szyc (PPS Trzcini-

(PPS Trzcinica), Mateusz Walczak
(PPS Trzcinica), Bartek Wdowik
(PPS Trzcinica).
Natomiast w kategorii klasy I-III szkoły podstawowej pierwsze
Po podpisaniu umowy na
przebudowę drogi w Pomianach

Uczestnicy konkursu...

22 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzcinica zawarta została umowa na udostępnienie łączy internetowych w każdym sołectwie gminy Trzcinica

Realizacja WiFi4EU

ca), Bruno Wawrzyniak (PPS Trzcinica), a trzecie - Jan Bartkowiak
(PPS Trzcinica), Hanna Maciejewska (PPS Trzcinica), Wiktor Opałka

...w bibliotece w Trzcinicy

miejsce zajęli: Alicja Ertel (SP Laski), Lena Pawlik (SP Laski), Paulina Pieles (SP Trzcinica), Nina
Strycharek (SP Trzcinica), Marta
Tyra (SP Trzcinica), drugie - Martyna Aleksandrowicz (SP Trzcinica), Matylda Czeszejko-Sochacka
(SP Laski), Mateusz Kanclerz (SP
Laski), Oliwia Maryniak-Stodolska (SP Laski), Szymon Słupianek
(SP Trzcinica), Wiktor Zimoch (SP
Trzcinica), a trzecie - Emilia Durlej
(SP Trzcinica), Oliwia Kałka (SP
Trzcinica), Kamil Kanclerz (SP Laski), Franciszek Lorenc (SP Laski),
Mateusz Namyślak (SP Laski), Agata Pietrzak (SP Trzcinica), Hanna
Woźnica (SP Laski), Miłosz Wyrwa
(SP Trzcinica).
Oprac. m

Wykonawcą będzie firma Zaponet Karol Zapart Sp. J. w Sośniach.
Związane to jest z realizacją uzyskanego 25 marca 2022 roku przez gminę Trzcinica bonu WiFi4EU o wartości 15 000 euro. Środki z programu
przeznaczone zostaną na pokrycie
kosztów sprzętu i instalacji, czyli uruchomienie punktów dostępu do inter-

netu. 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

Podpisanie umowy
na szybki internet
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Gmina

REGION
Gmina Bralin przekazała narkotesty i alkomaty dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Gmina wsparła
kępińską policję

Wójt P. Hołoś przekazał
narkotesty i alkomaty dla policji

Do kępińskiej komendy policji
trafiły narkotesty Drager Drug Test
5000 i alkomaty. Drager Drug Test
5000 to niezwykle precyzyjne, przenośne urządzenie do wykonywania
szybkich testów na obecność narkotyków. Urządzenie jest w stanie wykryć większość narkotyków, m.in.
amfetamina, kokaina lub marihuana.
- Przed Drager Drug Test 5000 nie
ukryje się nic, gdyż analizator dokładnie rozpozna nawet najmniejsze
dawki zażywanych narkotyków. Nie
ma znaczenia, czy jest to kilka pociągnięć „skręta” czy twardy narkotyk. Zakup pakietów wpłynie przede
wszystkim na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
wśród mieszkańców powiatu kępińskiego. Skutki działania narkotyków

są nieprzewidywalne, a kierowcy
pod ich wpływem stanowią śmiertelne zagrożenie – podkreśla oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie, sierż. Rafał Stramowski.
Sprzęt na ręce komendanta powiatowego Policji w Kępnie, mł. insp.
Mirosława Józefiaka, oraz zastępcy
komendanta, mł. insp. Mirosława
Wiśniewski, przekazał wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś.
Narkotesty zakupione zostały z
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Niewątpliwie nowe urządzenie
przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie.
Oprac. KR

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2022, nr 17 (1341)
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”

Wiedzą, jak zapobiegać pożarom

12 kwietnia br. odbyły się gminne
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem konkursu
jest popularyzowanie przepisów i
kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej,
w szczególności dzieci i młodzieży.
W konkursie wzięło udział 10 uczestników w trzech grupach wiekowych.
W grupie I – uczniowie szkół
podstawowych klas I-IV – pierwsze
miejsce zdobył Tobiasz Poprawa
(OSP Czermin). W grupie II – uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII
– na pierwszym miejscu uplasowała się Natalia Sawicka (OSP Nowa
Wieś Książęca), na drugim – Anna
Gogół (OSP Nowa Wieś Książęca),
a na trzecim – Aleksandra Chałupka (OSP Nowa Wieś Książęca).

8 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Książęcej obchodzony był „Dzień bez plecaka” – z
ang. „No backpack day”. Zabawa polegała na tym, by przynieść do szkoły
wszystkie potrzebne przybory w dowolny, zabawny sposób. Tradycyjny
tornister lub szkolny plecak należało
zastąpić alternatywnym przedmiotem.
Uczniowie wykazali się niesamowitą
kreatywnością i poczuciem humoru.

Uczniowie wykazali się
wielką kreatywnością

12

Śmiechu było co niemiara. Jedni wybrali sklepowe wózki i koszyki, inni
zaś skrzynki na narzędzia, walizki,
kosze na śmieci, pojemniki na ciasto,
opakowania po proszkach, mobilne
lodówki turystyczne. Pojawiła się nawet suszarka na pranie, opona, futerał na instrumenty, taczka. Niektórzy
uczniowie przywieźli swoje podręczniki również w wózkach dla lalek czy
na deskorolkach. Andrzej Mirowski

Nagrody dla wszystkich uczestników zostały ufundowane przez wójta
gminy Bralin. Zwycięzcy pierwszego
i drugiego miejsca reprezentowali

Uczestnicy i organizatorzy
gminnych eliminacji turnieju

podium stanął Fabian Nowak (OSP
Chojęcin), a trzecie miejsce wywalczył Tomasz Wodziak (OSP Nowa
Wieś Książęca).

gminę w eliminacjach powiatowych,
odbywających się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Oprac. KR

Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Małego Mistrza Ortografii

Mali mistrzowie ortografii

„Dzień bez plecaka” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Książęcej

W szkole bez plecaka

Natomiast w grupie III – uczniowie
szkół ponadpodstawowych – najlepsza okazała się Katarzyna Gogół
(OSP Nowa Wieś Książęca), za nią na

Laureaci konkursu wraz z komisją

13 kwietnia br. w Zespole Szkół
w Nowej Wsi Książęcej odbył się
Gminny Konkurs Ortograficzny dla
uczniów klas II-III o tytuł Małego
Mistrza Ortografii. Celem konkursu było uwrażliwianie na piękno
języka ojczystego, podniesienie po-

ziomu kompetencji ortograficznych
uczniów oraz doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
Do konkursu przystąpiło sześcioro uczniów z terenu gminy Bralin
– laureatów etapów szkolnych. Za-

daniem uczestników było napisanie
dyktanda, nawiązującego tematyką
do świąt wielkanocnych.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: Karol Wanzek – przewodniczący oraz nauczycielki: Katarzyna
Albert, Teresa Kurant i Justyna
Rybczyńska – członkowie.
Tytuł Małego Mistrza Ortografii
otrzymała uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Bralinie – Marta
Labryszewska, a wicemistrzynią
została Jagoda Stencel – uczennica
II klasy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Książęcej. Serdecznie gratulujemy!
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a laureatki – atrakcyjne nagrody ufundowane przez wójta gminy Bralin.
Justyna Rybczyńska

IX Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Z angielskim za pan brat

6 kwietnia br. w Zespole Szkół
w Nowej Wsi Książęcej odbył się
Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Już po raz IX uczniowie z gminy
Bralin brali udział w zmaganiach językowych w trzech kategoriach: klasy II-III, IV-VI oraz VII-VIII. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 45
minut. Zadania obejmowały gramatykę języka angielskiego, słownictwo
oraz znajomość materiału z zakresu
kultury i historii krajów anglojęzycznych. Arkusz zawierał zarówno zadania typu zamkniętego, jak i zadania
otwarte.
Pierwsze miejsce w kategorii klas
II-III przypadło Jagodzie Stencel,
na drugim miejscu znalazła się Pola
Kamińska, a na trzecim – Ksawery Biziak. W kategorii klas IV-VI
pierwsze miejsce zdobył Marcel Kamiński, drugie – Anna Wiśniewska,
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a trzecie – Jan Kowalczyk. W kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce
wywalczył Bartłomiej Malcher,
drugie – Emilia Witak, trzecie – Julia Kowalczyk.
Nagrody wręczyła dyrektor szkoły Elżbieta Kuropka oraz zastępca
Uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody

wójta gminy Bralin, Karol Wanzek.
Honorowy patronat objął wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś, który ufundował
nagrody.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy sukcesu!
Patrycja Tulij

Reklamy

ogłoszenia
Kępno, 22 kwietnia 2022 r.

Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji

ogłoszenie

II wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.
503), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr
XX/133/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kępno, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 sierpnia 2020 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 maja do 3 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kępno, ul. Kościuszki
9, 63-600 Kępno, w godzinach od 8.00 do 16.00, oraz na stronie internetowej http://bip.kepno.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r., o godz. 11.00,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, może wnieść
uwagi.
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno lub za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 czerwca 2022 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miasta
i Gminy Kępno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym
na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, lub kepno@um.kepno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez
rozpatrzenia.
Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Burmistrz Miasta i Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kępno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno,
tel.: 625 909 404, fax.: 625 909 402, e-mail: kepno@um.kepno.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: zofia.siubiak@um.kepno.pl.
Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą
przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zmiany studium. Państwa dane osobowe są przetwarzane
na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się
przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam mieszkanie 70 m2, 3-pokojowe,
I piętro, z garażem - Nowa Wieś Książęca.
Tel. 693 549 528.
(TK 21/04/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca
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
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 694 665 070.
(TK 24/04/22)
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)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

WÓJT GMINY PERZÓW
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2021, poz. 1899 ze zm.) informuje, że podano do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Perzowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Perzów, wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej zasób mienia
komunalnego Gminy Perzów przeznaczonej do sprzedaży, położonej
w miejscowości Ludwiczyn nr 5, na działce gruntu numer 8/12.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
WÓJT GMINY PERZÓW
/Danuta Froń/

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Rafał Kościański - „Aparat bezpieczeństwa w województwie
poznańskim 1945-1956”
Niniejszy wybór dokumentów ukazuje działalność komunistycznej policji politycznej na
terenie województwa poznańskiego w okresie pierwszego dziesięciolecia po zakończeniu
II wojny światowej. Publikowane normatywy pozwalają na uchwycenie podstawowych
planów kierownictwa szczebla centralnego oraz regionalnego. Dokumenty te są
podstawą do wyznaczenia kierunków, celów oraz metod pracy poszczególnych komórek
organizacyjnych resortu. Ze względu na ich fundamentalny charakter powinny znaleźć
się w centrum zainteresowania badaczy zajmujących się analizą
działalności aparatu bezpieczeństwa wobec określonych środowisk,
instytucji i osób.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Kasia Bem - „Happy life. Sztuka odpuszczania”
„Happy Life. Sztuka odpuszczania” to ciepła i życiowa książka, do której chce się
wracać, by czytać ją wciąż na nowo, szukając w niej inspiracji, uniwersalnej mądrości i
pokrzepienia. Kasia Bem podpowiada w niej, co i jak odpuścić, żeby zacząć żyć pełnią
życia tu teraz. Czerpiąc z jogi i wschodnich filozofii opisuje 12 najpopularniejszych
pułapek umysłu, w które wpada większość z nas i podsuwa sposoby, jak ich unikać.
Wyposaża czytelnika w narzędzia MOC-y: proste medytacje, techniki oddechowe,
ćwiczenia, które pomagają przeżywać życie jako CUD bez czekania na
cud. I przekonuje, że CUD-em jest każdy z nas.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Adrian Bednarek - „Zapomniany. W matni strachu”
Patryk Kamiński nie jest już anonimowym „Zapomnianym”. Mężczyzna, który spędził
dziesięć lat w zamknięciu, przetrzymywany przez nieznanego sprawcę, robi teraz karierę
medialną u boku youtuberki Diany Mazur. Nie podejrzewa, że ludzki odruch, jaki
powstrzymał go przed zabiciem Jędrka Sokołowskiego, już wkrótce przyniesie opłakane
skutki. Seryjny morderca ucieka bowiem z przygotowanego dla niego więzienia, a Patryk
i Diana muszą go odnaleźć, zanim on odnajdzie ich. Nie wiedzą jednak kto
i dlaczego pomógł mu uciec?

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 17
SPONSORZY NAGRÓD:

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

tel.

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

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 4 maja 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. Kasia Bem - „Happy life...”,
2. Rafał Kościański - „Aparat bezpieczeństwa...”,
3. Adrian Bednarek - „Zapomniany...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 16 nagrody otrzymuj¹:

Łukasz Rachlak (Mroczeń),
Waleria Wabnic (Trzcinica),
Ryszard Kotowski (Kępno).

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

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

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

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu zostaniesz doceniony lub pochwalony. Czeka Cię propozycja wyjazdu, współpracy
lub nawiązania ciekawej znajomości. Będziesz ruchliwy, wesoły i towarzyski. Zakochani mogą liczyć
na prezenty i romantyczne deklaracje.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu możesz poczuć się zmęczony
wszystkimi sprawami, z jakimi przyszło Ci się
zmagać w ostatnim czasie. Dojdziesz do wniosku,
że czas pozbyć się części obowiązków, a nawet
zakończysz pewną niechcianą znajomość.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 28.04.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 29.042022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 30.04.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 1.05.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 2.05.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 3.05.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
Apteka „Pod Kasztanami” - 4.05.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

KUPIĘ

Rak 23 VI – 22 VII
Idź swoją drogą, nie oglądaj się wstecz. W sprawach uczuć będziesz mógł odciąć się od tego, co
było dotychczas. W pracy będziesz musiał walczyć o swoje stanowisko, nawet kosztem dobrych
relacji ze współpracownikami.

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

Lew 23 VII – 22 VIII
Uda Ci się załatwić urzędową sprawę lub pewna
ważna osoba wreszcie przyzna Ci rację. Karta
wróży możliwość wygranej lub dyskusję, która
rozstrzygnie Twoje wątpliwości. Bądź szczery, a w
razie potrzeby szybko napraw swoje błędy.

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Panna 23 VIII – 22 IX
Poznasz osobę, której będziesz mógł zaufać. To
może być ktoś, z kim będziesz udanie współpracował. W miłości karta zapowiada szczerą rozmowę o wspólnej przyszłości. Jeśli jesteś samotny,
karta wróży możliwość ciekawego spotkania.

GP.6721.1.2020.EJ

Baranów, 28 kwietnia 2022 r.

Waga 23 IX – 23 X
W tym tygodniu będziesz wyrozumiały i serdeczny
w stosunku do innych ludzi. Nie będziesz egoistą
i dostrzeżesz sens czynienia dla innych dobra.
Chętnie pomożesz komuś, kto nie radzi sobie ze
swoimi sprawami.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu pojawi się korzystna okazja.
Otrzymasz dobrą wiadomość, która upewni Cię,
że jesteś na dobrej drodze. Przelotny romans lub
znajomość, która dotychczas nie wydawała się
ważna, może przekształcić się w trwały związek.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Nie kłóć się o drobiazgi, bo spowodujesz lawinę
oskarżeń i zarzutów. Karta przestrzega przed
pośpiechem i zgadzaniem się na nowe propozycje, bez rozpatrzenia ewentualnego ryzyka. Bądź
ostrożny i nie wikłaj się teraz w cudze spory.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Postanowisz uporządkować swoje sprawy. Dojdziesz do wniosku, że chaos, bałagan i zaległości
wcale Ci nie służą. To dobry moment, abyś zastanowił się nad kierunkiem, w jakim zmierza Twoja
kariera. Czas na zmiany i naprawę sytuacji!

Wodnik 20 I – 18 II
Osiągniesz wewnętrzną równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne kłopoty wpłynęły na Twój dobry
nastrój. Nie wstydź się swoich zalet! Przekonasz
kogoś do swoich pomysłów lub zdobędziesz popularność podczas publicznej prezentacji.

Ryby 19 II – 20 III
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za Tobą.
W tym tygodniu musisz pogodzić się porażką lub
niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu.
Nie szarp się, nie rozdrapuj starych ran.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Baranów
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwały Rady Gminy Baranów nr XVI/117/2020
z dnia 21 lutego 2020 r. o przystąpieniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów, obejmującego
obszar wybranych fragmentów miejscowości Baranów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 6.05.2022 r. do 30.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów w poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.00, wtorek, środa,
czwartek, piątek od 9.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, Referat Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów o godzinie 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Baranów z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2022 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2373) informuję o możliwościach
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko skutków realizacji zmiany planu w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów. Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest
Wójt Gminy Baranów.
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na gminnej stronie
internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Baranów.
WÓJT GMINY BARANÓW
/-/ Bogumiła Lewandowska-Siwek
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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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