М

ми
ва ці
з
и аїн
р
ук

www.tygodnikkepinski.pl

Tygodnik
Kêpiñski
nr indeksu 379662, ISSN 1232–6445

Nr 18 (1477), rok XXXIII, 5.05.2022 r.

Cena 2.10 zł

(w tym 5% VAT)

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

9

99

pomidory
malinowe

1 kg

Jedna z pierzei Rynku bez flag

Jak w Kępnie obchodzą narodowe święto?
231 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii
jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. A jak kępnianie obchodzili to
narodowe święto? Mizernie...
str. 5

Jedynka
zagrała
na szóstkę
Osiem drużyn stanęło na
starcie turnieju rozgrywanego w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Do
grupy A trafiły: SP 1 Kępno, SP Mroczeń, SP Nowa
Wieś Książęca, SP Opatów.
W grupie B znalazły się: SP
3 Kępno, SP Donaborów,
SP Bralin, SP Perzów.

Pociąg repatriantów
Konkurs o surowcach
w Kępnie
wtórnych
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Pobiegli w majówkę

Dyskryminacja
na tle
narodowościowym
w szkołach?
Burmistrz miasta i gminy
Kępno, Piotr Psikus, poinformował, że pojawiły się
sygnały na temat rzekomej
dyskryminacji cudzoziemców w kępińskich szkołach
podstawowych.
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Informacje

wiadomości
W Przygodzicach (powiat ostrowski) odbyły się targi rolno-ogrodnicze

Podczas konferencji prasowej zapowiedziano kolejne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe,
jakie zostały zaplanowane na letni czas w gminie Kępno

Targi rolno-ogrodnicze Lato w mieście pełne atrakcji
Przygodzice 2022

Organizacja targów to wielki
powrót po pandemii, przerwa trwała dwa lata. Tematyka targów tym
razem była bardzo bogata. Okazałe były kiermasze drzew, krzewów
i kwiatów. Wystawiono maszyny i
sprzęt rolniczy, środki do produkcji rolnej, odbyły się pokazy pracy
maszyn oraz pokazy zaprzęgów
konnych. Był konkurs na najlepsze
stoisko targów oraz najlepszy produkt. Można się było zaopatrzyć w
najpotrzebniejsze rzeczy do ogrodu
i rolnictwa. To już tradycja, że targi
otwierają sezon wiosenny w przydomowych ogródkach. Jest to już 21.
edycja tych targów przygodzickich.
Przy tej okazji warto wymienić organizatorów tej imprezy: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju
Edukacji Powiatu Ostrowskiego,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Partnerzy: Powiat Ostrowski, Gmina
Przygodzice, Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu.
Targi przyciągnęły tłumy. Maszyny rolnicze jak i drzewka, krzewy i
kwiaty cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na targi jak zwykle przybyło wielu sołtysów i pań z Kół Go-

spodyń Wiejskich, głównie z powiatu
ostrowskiego, ale również z południowej Wielkopolski. W tym regionie
Ostrów Wlkp. jest największym miastem. Jak w minionych latach, jury
wyłoniło najlepsze stoiska firmowe
oraz najlepsze produkty targów. Za
najlepsze stoiska przyznano trzy miejsca pucharowe oraz trzy wyróżnienia.
Za najlepsze produkty przyznano pięć
równorzędnych wyróżnień. Dla zwiedzających poza właściwą wystawą
przygotowanych zostało wiele dodatkowych atrakcji m.in. pokaz zaprzęgów konnych, pokazy pracy maszyn
i urządzeń rolniczych. Można było
uzyskać informację dotyczącą pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Targi były też okazją do zakupu
sadzonek drzew, krzewów, kwiatów i
nasion. Fachowcy udzielali porad dotyczących pracy w ogrodzie i na polu.
Była to jedna z największych tego
typu imprez w regionie.
Organizatorzy ocenili, że w tegorocznych targach wzięło około 600
uczestników. Powiat kępiński reprezentowała grupa działaczy samorządowych na czele z prezesem Kępińskiej WIR Krzysztofem Zawadą.
Andrzej Wawrzyniak
Zwiedzający targi

28 kwietnia br. w siedzibie Kępińskiego Ośrodka Kultury odbyła
się konferencja prasowa z udziałem
burmistrza miasta i gminy Kępno,
Piotra Psikusa oraz p.o. dyrektora
KOK, Dariusza Leśniarka, który

nych dla dzieci z gminy Kępno, które
spędzają wakacje w mieście. - Pod
opieką doświadczonych instruktorów odbędą się: zajęcia rekreacyjne,
zajęcia artystyczne, wycieczki piesze, turnieje, konkursy czy wyjazdy

P. Psikus i D. Leśniarek
podczas konferencji prasowej

opowiedział o kolejnych wydarzeniach
kulturalno-rozrywkowych,
jakie zostały zaplanowane na czas
tegorocznego lata w gminie Kępno.
Wraca „Muzyczne lato”
Do Kępna, po przerwie spowodowanej pandemią, wraca „Muzyczne
lato”, czyli piątkowe koncerty na kępińskim Rynku. - Koncerty „Muzycznego lata” cieszą się dużą popularnością wśród kępińskiej publiczności.
Ich kameralna forma jest doskonałym preludium do spotkań w letnie
piątkowe wieczory – podkreślał D.
Leśniarek. W tym roku na kępińskim
Rynku koncertować będą m.in.: Magda Steczkowska i Wolna Grupa Bukowina. Wydarzenia odbędą się w terminach: 8 lipca, 15 lipca i 22 lipca br.
Wyskokowe wakacje
Od 4 lipca br. rozpoczną się „Wyskokowe wakacje”. To cykl tygodniowych turnusów rekreacyjno-kultural-

do Ośrodka „Na Wzgórzu” – wymieniał dyrektor KOK.
„Wyskokowe wakacje” mają na
celu nie tylko integrację i zorganizowanie czasu wolnego młodych
mieszkańców gminy, ale również
rozbudzenie ich zainteresowań oraz
promowanie ciekawych rekreacyjnie
i kulturalnie miejsc na terenie Kępna.
Sierpniowe atrakcje
Na 5 sierpnia br. KOK zaplanował kino plenerowe.
14 sierpnia br. odbędą się dożynki gminne. Podczas tegorocznego
Święta Plonów na scenie pojawi się
zespół „BOYS”.
Z kolei 19 sierpnia br. odbędzie
się wycieczka dla dzieci do Skansenu
Budownictwa Ludowego Zachodniej
Wielkopolski w Wolsztynie. - W programie jest m.in. udział w warsztatach wikliniarskich oraz ognisko. W
drodze powrotnej zaplanowano wi-

zytę w Muzeum Kolejnictwa – Parowozownia Wolsztyn – zapowiedział
D. Leśniarek.
Nie zabraknie
Festiwalu Trzech Kultur
Od 2 do 4 września br. w Kępnie
trwać będzie Festiwal Trzech Kultur.
To duże, prestiżowe wydarzenie kulturalne, akcentujące wielonarodowościową historię Kępna, które już na
stałe zapisało się w harmonogramie
kępińskich imprez. Program festiwalu
przewiduje m.in.: pokaz filmowy i spotkanie z aktorem, koncerty Stanisława Soyki i grupy RAZ-DWA-TRZY,
warsztaty dla dzieci, prowadzone
przez edukatorów z Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin w Warszawie,
przedstawienie teatralne dla dzieci
w wykonaniu Teatru Żydowskiego z
Warszawy oraz modlitwę duchownych trzech wyznań, która odbędzie
się przy kościele ewangelicko-augsburskim. Po modlitwie odbędzie się
panel dyskusyjny o wielokulturowości
w kontekście całego kraju, a także południowej Wielkopolski, prowadzony
przez religioznawców, historyków
oraz przez ludzi nauki. - Z realizacji
wydarzeń nakręcony zostanie film,
który dokumentować będzie przebieg
całego Festiwalu – zaznaczył.
Święto latawców
17 września br. zorganizowane
zostanie Święto Latawca. To festyn
przeznaczony dla całych rodzin. - Zapraszamy do wspólnego budowania i
puszczania latawców. W trakcie imprezy trwać będą warsztaty budowy
latawców, a nasza modelarnia lotnicza zaprezentuje swój dorobek. Podczas imprezy odbędą się również pokazy modeli latających.
KR

Jak zapewnia burmistrz, nie ma niepokojących sytuacji między dziećmi polskimi a ukraińskimi w kępińskich szkołach

Dyskryminacja na tle
narodowościowym w szkołach?

Podczas konferencji prasowej,
która odbyła się 28 kwietnia br., burmistrz miasta i gminy Kępno, Piotr
Psikus, poinformował, że pojawiły
się sygnały na temat rzekomej dyskryminacji cudzoziemców w szkołach podstawowych w gminie Kępno. - Dotarły do mnie informacje o
konfliktach na tle narodowościowym, jakie miały rzekomo odbywać
się w kępińskich szkołach podstawowych, w przestrzeni publicznej

takie wiadomości też zaczęły krążyć.
Poprosiłem o weryfikację tych informacji przez pracowników oświaty –
powiadomił.
Na podstawie zebranych od dyrektorów i pedagogów ze szkół gminy
Kępno informacji, burmistrz poinformował, że nie ma niepokojących sytuacji między dziećmi polskimi a ukraińskimi. - Dostałem informacje, że
nic takiego nie ma miejsca, dyrektorzy zaprzeczają, że miałoby dochodzić

do takich konfliktów pomiędzy dziećmi z Polski i z Ukrainy. Pojawiają się
jednak „tarcia” pomiędzy samymi
dziećmi ukraińskimi, tj. tymi, które w
Polsce są już dłuższy czas a dziećmi,
które przybyły do Polski w ostatnich
tygodniach i są to obawy o zajęcie
wypracowanej pozycji w szkole. Nauczyciele sygnalizują pewną zazdrość
dzieci ukraińskich przybyłych do nas
niedawno jako uchodźcy – wyjaśnił
włodarz.
KR
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Wielkopolanie z wizytą w Brukseli
nawet najpiękniejsze chwile się kończą... Zawsze z sentymentem. Dziękuję za wspólny czas, wspaniałe słowa i
cudowną niespodziankę. Karty europejskiej historii zapisane. Dziękuję,
że przyjęliście moje zaproszenie. Do
zobaczenia! – podsumowuje europoseł. - Pani europoseł bardzo dzię-

kujemy za zaproszenie do Brukseli i
Parlamentu Europejskiego. Udany
wyjazd i mile spędzony czas w gronie
sympatycznych ludzi. Super ekipa i
wyjazd. Pozdrawiam Panią Europoseł i wszystkich uczestników – komentuje na portalu Facebook wójt gminy
Kobyla Góra, Wiesław Berski.

KAMPANIA INFORMACYJNA

Na zaproszenie europoseł Andżeliki Możdżanowskiej w Parlamencie
Europejskim w Brukseli gościła reprezentacja samorządowców i mieszkańców z Wielkopolski. - Zawsze
serce mocniej bije, gdy mam zaszczyt
gościć mieszkańców Wielkopolski w
Parlamencie Europejskim. Niestety,

W 2022 r. uhonorowane zostaną osoby oraz instytucje, które przyczyniły się w sposób
znaczący do rozwoju i promocji gminy Kępno

Wyróżnią zasłużonych dla gminy

Kontynuując świętowanie 360-lecia nadania
Kępnu praw miejskich, zarządzeniem burmistrza
zostało ustanowione specjalne wyróżnienie. „Wyróżniony dyplomem z okazji 360-lecia nadania
Kępnu praw miejskich” to gratyfikacja przyznawana za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej lub
sportowej, mające szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji gminy Kępno.
Może być nadawane osobom fizycznym, stowarzyszeniom, innym osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu
terytorialnego i ich związkom, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym jednostkom
organizacyjnym. Wyróżnienie może być nadawane
osobom fizycznym również pośmiertnie.
Wniosek o wyróżnienie mogą złożyć: radni
Rady Miejskiej w Kępnie, sołtysi i przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu gminy Kępno, stowarzyszenia i organizacje społeczne działające na
terenie gminy Kępno oraz grupy mieszkańców zameldowanych w gminie Kępno – minimum 5-osobowe. - Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.
Pierwsze wyróżnienia wręczymy podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego. Wnioski
można składać do 15 maja br. w Punkcie Obsługi
Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – zachęca burmistrz Piotr Psikus.
Regulamin oraz wzór wniosku dostępne na:
https://www.kepno.pl/aktualnosci/wyroznionydyplomem-z-okazji-360-lecia-nadania-kepnupraw-miejskich.html.
Oprac. KR

Zakończona została termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Myjomicach

Prace już zakończone
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Myjomicach obejmowała docieplenie
ścian zewnętrznych, izolacje cieplną i
przeciwwilgociową ścian fundamentowych, docieplenie dachu, wymianę
wszystkich okien i drzwi zewnętrznych. Wymieniono także źródła ciepła na nowy kocioł olejowy kondensacyjny. Przeprowadzono montaż

pompy ciepła powietrze-woda i wymienione zostały lampy na LED.
Zadanie sfinansowane zostało
z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Całkowity planowany koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.073.190,42 zł
brutto. Kwota udzielonej pożyczki to
995.040,36 zł.
Oprac. KR

Drodzy Czytelnicy!

Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu
wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych.
Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie,
o których warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą
telefoniczną, internetową albo osobiście.
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HISTORIA
Publikujemy drugą część opracowania Joanny Kuźnik dotyczącego „archiwum Potworowskiego” w Muzeum Ziemi Kępińskiej

Potworowski w kępińskim muzeum

Muzealne perełki
Ważną pamiątką pochodzącą z kępińskiego okresu jest szkicownik datowany na lata 1932-1939, przekazany
przez Stanisławę Witkowską, kierowniczkę placówki. Wchodzi on w skład
wielotomowego zbioru szkicowników

się w Muzeum Ziemi Kępińskiej (Ibidem). Na szczególną jednak uwagę zasługują obiekty stanowiące wyjątki w
twórczości artysty, tj. projekt winiety
do ilustrowanego czasopisma „Nowy
Przyjaciel Ludu”, ukazującego się do
roku 1939. Został on przekazany w

List T. P. Potworowskiego do Magdaleny Mańkowskiej, Paryż, 1949 r. Fot. Depozyt Muzeum
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

powstających przez całe życie artysty
(O Potworowskim, Lech Kokociński,
w: Czasopismo „Południowa Wielkopolska”, r. 1967, s. 3). Oprócz szkiców
miejsc oraz scen rodzajowych malarz
zamieścił w nich jedyny zachowany
projekt dekoracji naściennej, który
wygrał w ramach konkursu na realizację dekoracji wnętrza nowego budynku PKO (wówczas nazywanego
Komunalną Kasą Oszczędnościową).
Zaproszenie do udziału we wspomnianym wyżej konkursie przyjęło trzech
artystów: Antoni Serbeński oraz Kazimierz Idczak, artyści lokalni, oraz
Tadeusz Piotr Potworowski, którego
projekt zyskał największą aprobatę (O
Potworowskim, Lech Kokociński, w:
Czasopismo „Południowa Wielkopolska”, r. 1967, s. 3). Artysta otrzymał
zlecenie wykonania malarskiej dekoracji głównej sali. Tematem przedstawienia miał być słynny Zjazd w

T. P. Potworowski , Portret dziecka, pastel,
lata 30. XX w. Fot. ze zbiorów Muzeum
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

Kępnie, a momentem uwiecznionym
na malowidle wręczenie dokumentu
poświadczającego przekazanie pomorza przez Mszczuja II Przemysłowi II, późniejszemu królowi Polski.
Epizod ten według tradycji miał mieć
miejsce właśnie w Kępnie. Oprócz samego przedstawienia naściennego Potworowski wykonał również projekt
dekoracji stropu, fryzu oraz boazerii.
Projekty wszystkich tych realizacji
umieścił w szkicowniku znajdującym
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darze przez długoletniego przyjaciela muzeum, Lecha Kokocińskiego w
2018 roku. Na uwagę zasługuje również teka zawierająca graficzne ilustracje wykonane w technice litografii, inspirowane prozą Edgara Alana
Poego. Teka zawiera też osobną tablicę
z tekstem Jana Ulatowskiego na temat
groteski oraz kartę z wymienionymi
tytułami poszczególnych litografii,
nawiązujących do wybranych ośmiu
opowiadań Poego z krótkimi streszczeniami w postaci cytatów.
Nie tylko malarz
Poza działalnością artystyczną
malarz podjął się również ważnych dla
rozwoju miasta działań społecznych,
a wśród jego przyjaciół i współpracowników należy wymienić choćby
Wacława Kokocińskiego i Stanisława
Czernika, późniejszych współzałożycieli Muzeum Ziemi Kępińskiej,
kolekcjonerów, a także darczyńców
pamiątek związanych z malarzem.
Potworowski był nie tylko inicjatorem
powołania Muzeum Ziemi Kępińskiej.
Jego pomysłem było także stworzenie
Klubu Inteligencji Ziemiańskiej, który
stał się pierwowzorem późniejszego
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Kępińskiej. Potworowski stał się również opiekunem miejscowego koła filatelistycznego (Potworowski znowu
w Kępnie, w: Czasopismo „Południowa Wielkopolska”, r. 1967).
O istotniej roli, jaką miasto odegrało w życiu artysty, świadczy napisany podczas pobytu w Londynie list,
w którym malarz zwrócił uwagę odbiorcy na chęć przekazania własnych
obrazów oraz pokaźnego księgozbioru do muzeum w Kępnie. Cytując:
„To są jedyne sprawy, które mnie dziś
interesują” (D. Kieszkowska, Nasz
Potworowski – część I, w: „Tygodnik
Kępiński”, 26 lipca 2018, s. 4. ).
Nasz Potworowski
Artysta stał się ważną postacią
dla mieszkańców Kępna, w szczególności dla instytucji muzealnej, której
władze w roku 1998 zdecydowały o
przyjęciu go jako patrona i opiekuna. Tym samym muzeum podjęło się
obowiązku upowszechnienia wiedzy
o życiu i twórczości malarza, szcze-

gólnie w kontekście jego pobytu na
terenie Kępna i okolic (S. Kowalski,
Dzieje Kępna, Od początku istnienia
do 2015 r., s. 322). Misja ta wiązała się
z zadaniem stworzenia kolekcji prac
malarza oraz jej stałej rozbudowy na
przestrzeni lat. Już w roku 1948 jedna
z kierowniczek instytucji, Stanisława
Witkowska, dokonała na rzecz muzeum zakupu kilkunastu prac malarza, w związku ze sprzedażą majątku Potworowskich w Grębaninie (O
Potworowskim, Lech Kokociński, w:
Czasopismo „Południowa Wielkopolska”, r. 1967, s. 3). Zakup prac stał się
impulsem dla kolejnych dyrektorów
instytucji, w tym Jerzego Wojciechowskiego oraz obecnej dyrektor
Karoliny Różewskiej, do rozpoczęcia intensywnych prób nawiązania
kontaktów z rodziną malarza w celu
lepszego zapoznania się z historią życia oraz zbiorami prac będącymi w rękach prywatnych. Szczególnie jednak
ważnym zdaniem stawianym przed
instytucją było gromadzenie oraz rozbudowa kolekcji prac Tadeusza Piotra Potworowskiego oraz stworzenie
wystawy stałej prezentującej prace
artysty. Do roku 2018 w kolekcji Muzeum Ziemi Kępińskiej znajdywało
się 26 prac wykonanych na papierze. W 2018 roku muzeum zakupiło

Szkicownik T. P. Potworowskiego, Grębanin 1936-1939 r. Karta nr 7. Bawiące się dzieci.
Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie

Funduszu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz promocji kultury i rozbudowy regionalnych kolekcji sztuki współczesnej.
Dzięki środkom pozyskanym przez
muzeum zakupiono 17 prac artysty
wykonanych na papierze (Podsumowanie projektu dofinansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego
z Funduszu Promocji Kultury [http://
www.muzeumkepno.pl/podusmo-

Szkicownik T. P. Potworowskie, Grębanin 1936 - 1939 r. Karta nr 30. Projekt wnętrza Banku
Ludowego w Kępnie. Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w
Kępnie

gwasz Motyle i Kwiaty („Kwiaty i
motyle” T. P. Potworowskiego, [http://
www.muzeumkepno.pl/-kwiaty-i-motyle-t-p-potworowskiego.html]
[dostęp:29.03.2020]). Kolejnym krokiem była rozbudowa kolekcji dzięki
pozyskanym w 2019 roku środkom z

Szkicownik T. P. Potworowskie, Grębanin
1936-1939 r. Karta nr 12. Portret kobiety
szyjącej na maszynie - Magdalena Mańkowska(?). Fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi
Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w
Kępnie
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wanie-projketu-dofinansowanegoz e - s r o d kow- m i n i s t r a - k u lt u r yi-d zied zict wa-narodowegopochodzacego-z-funduszu-promocjikultury.html] [dostęp: 29.03.2020]).
Prace te znajdowały się wówczas w
zbiorach rodziny Potworowskich,
wcześniej natomiast funkcjonowały
jako depozyt Muzeum Narodowego
w Warszawie (Anna Baranowa, Prace
na papierze. Pamięci Ireny Moderskiej, w: Piotr Potworowski, Prace
na papierze/Works on papier, Galeria
aTAK, Warszawa 2015, s. 9-12).
Prace zakupione przez Muzeum
Ziemi Kępińskiej zostały pokazane
w ramach wystawy „W pracowni artysty. Szkice T. P. Potworowskiego
w Muzeum Ziemi Kępińskiej” (.W
pracowni artysty. Szkice T. P. Potworowskiego w zbiorach Muzeum
Ziemi Kępińskiej (6.09.2019) [http://
www.muzeumkepno.pl/w-pracowni-artysty-szkice-t-p-potworowskiegow-zbiorach-mu zeu m-ziemikepinskiej-(06092019).html] [dostęp:
29.03.2020].) Obecnie są prezentowane w ramach wystawy stałej „Kolory
Potworowskiego” (Wystawa stała
obejmująca prezentacje 17 akwareli

autorstwa malarza, tekę zawierająca
litografie inspirowane tekstami Edgara Allana Poe oraz szkicownik z lat
19936-1939. Wystawa w formie galeryjnego przeglądu otwarta została 25
września 2015 roku wraz z otwarciem
nowej siedziby Muzeum Ziemi Kępińskiej. Autorem scenariusza wystawy była Sylwia Kucharska. Zob.
Kolory Potworowskiego, w: Z kroniki
muzeum, s. 22). Starania instytucji
skupiają się na pozyskaniu wszelkiego rodzaju pamiątek, archiwaliów,
korespondencji oraz zdjęć mających
w przyszłości zasilić opracowywany
obecnie zbiór – archiwum T. P. Potworowskiego, które ma się stać w
przyszłości osią narracji dla przyszłej
wystawy stałej, prezentującej nie tylko malarską twórczość malarza, ale
również historię jego życia.
Joanna Kuźnik
Bibliografia:
Andrzej Emeryk Mańkowski, Kronika domowa
Mańkowskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,
2017.
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29.03.2020].
Z kroniki muzeum, Kępno 2018 r.

Informacje

wiadomości

1 maja br. odbył się VII Dignet Bieg Uliczny w Kępnie o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego

Pobiegli w majówkę
Ukrainiec Mykola Mevsha wygrał Dignet VII Bieg Uliczny w Kępnie o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego. Przedsmakiem wielkich
emocji był bieg przedszkolaka.
Organizatorami biegu było Starostwo Powiatowe w Kępnie, Stowarzyszenie „Nasz Bezpieczny Powiat
Kępiński”, Spółdzielnia Socjalna
Green Service Wieruszów, a sponsorem tytularnym firma Dignet. Partnerem biegu był Klub Biegacza Leniwiec Kępno.
Na starcie stanęło ponad 150
zawodników. Bieg ze względu na
warunki pogodowe nie należał do
szybkich, chociaż najlepsza trójka
uzyskała znakomite wyniki. Zwycięzca pokonał dystans 10 km w
00.31:01. 8 sekund później linię mety
minął Dymytro Didovodiuk z Ukrainy. Trzeci był Damian Dyduch, który
stracił do zwycięzcy 37 sekund. Był
to najlepszy wynik uzyskany przez
zawodnika z powiatu kępińskiego.
Wśród kobiet najlepsza oka-

zała się Viktoria Kaliuzna, która
wyprzedziła Monikę Kaczmarek.
Trzecia linię mety minęła Olesia Didivodiuk. Klasyfikację służb mundurowych wśród pań wygrała Kinga
Gierak z kępińskiej policji. Wśród
mężczyzna zwyciężył Grzegorz
Dobra zabawa w majówkę

Pociąg repatriantów w Kępnie

Organizatorem wydarzenia było
Oleśnickie Stowarzyszenie Miłośników Techniki ,,Olsensium’’. - To kolejna edycja Pociągu Repatriantów.
Po dwóch latach przerwy udało nam
się uruchomić ten historyczny pociąg. Takie pociągi w latach 40-tych
przewoziły nasze rodziny, dziadków,
babcie, ze wschodu wracali żołnierze, z zachodu wracali żołnierze z
różnych oflagów. Pokazujemy namiastkę, pokazujemy sprawność taboru kolejowego, sprawność starych
urządzeń, jak to wszystko wyglądało. Przyjechaliśmy do Kępna, żeby
zobaczyć też wasz piękny dworzec.
Wszyscy pasażerowie pociągu są
bardzo zadowoleni i oby więcej ta-

Jak w Kępnie obchodzą
narodowe święto?

Buluk, a czwarty w tej klasyfikacji
był Rafał Stramowski. Pamiatkowe
medale, dyplomy i nagrody wręczali
uczestnikom i zwycięzcom biegu –
poseł do PE Andżelika Możdżanowska i starosta Robert Kieruzal.
Oprac. m

1 maja, po raz kolejny do Kępna przyjechał Pociąg Repatriantów. To historyczne wydarzenie upamiętniało rocznicę nastania polskiej władzy na Ziemiach Odzyskanych

Pociąg na peronie w Kępnie...

231 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja
3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa
i obowiązki obywateli. A jak kępnianie obchodzili to narodowe święto? Mizernie...

kich wydarzeń – stwierdził Marek
Kamaszyło, prezes Stowarzyszenia
Miłośników Techniki ,,Olsensium’’.
Historyczny pociąg wiozący repatriantów wyruszył z Oleśnicy przez
Syców aż do Kępna i z powrotem.
Uczestnicy przejazdu ubrani byli w
stroje czasów powojennych, towarzyszył im sprzęt wojskowy i przedmioty
codziennego użytku. Na kępińskim
dworcu „repatriantów” witali mieszkańcy miasta. Rozbrzmiewała muzyka lat powojennych. Była to doskonała lekcja historii obrazująca sceny z
przeszłości. Gratulujemy takiej edukacji historycznej.
Oprac. m

...przywitali akordeoniści

Po zmianie ustroju, od 1990 r.,
Święto Konstytucji 3 Maja należy
do uroczyście obchodzonych świąt
narodowych w Polsce. Tradycyjnie
również w Kępnie burmistrz miasta
i gminy Piotr Psikus oraz starosta
Robert Kieruzal uczcili pamięć o
reformatorach sprzed ponad dwóch
wieków, którzy podjęli ciężar trudnych, ryzykownych i odpowiedzialnych decyzji w obronie Rzeczpospolitej. Uroczystości rozpoczęła msza
święta w kościele pw. św. Marcina,
którą celebrował ks. kanonik Jerzy
Palpuchowski. Przemarsz delegacji wraz z pocztami sztandarowymi
pod pomnik na Rynku prowadziła
Wrocławska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Władysława Cierpisza. Do
kilkudziesięciu delegacji reprezentujących lokalne środowiska – polityczne (brał udział poseł Andrzej Grzyb

chodzi nam żyć. Warto skorzystać z
przywileju, za który ginęli nasi rodacy. Warto pielęgnować tradycję oraz
ideały, szczególnie, gdy ktoś je dla
nas wywalczył. Warto być przykładem, bo możemy! Jesteśmy przecież
Polakami! - apelował burmistrz.
Wstyd
Przy rytmach pieśni 3-majowych
i „Warszawianki” delegacje składały
kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów
Walk o Wolność i Demokrację. Podczas obchodów można było otrzymać flagi narodowe, napić się kawy z
ekologicznego kubka lub wpiąć sobie
biało-czerwoną rozetę.
Niestety, mimo apelu burmistrza,
aby pielęgnować tradycję, dało się zauważyć, że tylko na 5 (słownie: pięciu)
prywatnych kamienicach i 2 budynkach państwowych (Urząd Skarbowy
i PKO) wywieszono flagi narodowe.

Delegacja kępińskiej kultury
składa kwiaty pod pomnikiem

z PSL-u), samorządowe, obronne,
strażackie, młodzieżowe, społeczne,
edukacyjne, kulturalne oraz nielicznie zgromadzonych mieszkańców
– okolicznościowe przemówienie
wygłosił P. Psikus, który podkreślał
znaczenie uchwalenia konstytucji
dla obecnie żyjących w niepodległej
Polsce. - Niechaj historia Konstytucji 3 Maja będzie nauką. Możemy ją
odnieść do wielu sfer życia. Choćby
do najprostszych. Jako spadkobiercy
intelektualnego majątku wielu pokoleń, oddajmy się swoim obowiązkom
i dbałości o Rzeczpospolitą. Trwając
w poszanowaniu tożsamości, powinniśmy pamiętać, że w głównej mierze
sami tworzymy świat, w jakim przy-

Czy to oznacza, że pozostali właściciele 35 kamienic (w Rynku są 42 numery) nie uznają narodowego święta,
nie są Polakami lub obchodzą jakieś
inne rocznice... nie nasze? Po uroczystościach na Rynku, gdy zaczęto
wskazywać kamienice, na których
zabrakło barw narodowych, w ciągu
godziny jeszcze na 6 budynkach wywieszono flagi narodowe, czyli razem
oflagowano tylko 11 kamienic.
Nie inaczej było na ościennych
długich ulicach: Sienkiewicza, Warszawskiej i Alejach Marcinkowskiego, gdzie tylko na nielicznych
budynkach i w oknach powiewała biało-czerwona. Kępnianie WSTYD.
Mirosław Łapa
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informacje
W ZSP nr 2 odbył się XII Powiatowy Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Następcy Einsteina
12 kwietnia, po dwóch latach
przerwy, odbył się XII Powiatowy
Konkurs Matematyczny dla uczniów
szkół ponadpodstawowych. Jak zwykle aula Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie gościła
16 najlepszych ścisłowców powiatu
kępińskiego wraz z opiekunami.
Celem konkursu jest rozwijanie
zainteresowań matematycznych, nauka nieszablonowego myślenia, popularyzowanie tej dziedziny wiedzy
wśród młodzieży i stopniowe oswajanie z treściami maturalnymi.
Po oficjalnym powitaniu przybyłych uczestników i ich opiekunów, dokonanym przez wicedyrektor szkoły,
Barbarę Mędel, najlepsi matematycy

z powiatu kępińskiego przystąpili do
pracy nad zestawem siedmiu zadań. O
właściwy dobór zadań zadbali wszyscy nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.
Po rzetelnej analizie prac komisja
konkursowa w składzie: Piotr Krymiec, Małgorzata Blabuś, Lidia
Kulig, Ilona Błach wyłoniła zwycięzców i nagrodziła po 3 osoby w
każdym typie szkół. Finał konkursu
swoją obecnością uświetnili: starosta – Robert Kieruzal, wicestarosta
– Alicja Śniegocka i wicedyrektor
ZSP nr 2 w Kępnie – B. Mędel, którzy
wręczyli laureatom bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Oprac. m

Laureaci w poszczególnych typach szkół:
W kategorii liceum:
1. Maksymilian Musiała (LO nr I w Kępnie)
2. Wiktoria Gniłka (LO nr I w Kępnie)
3. Anna Więcek (LO nr I w Kępnie)

W kategorii technikum:
1. Natalia Skrobańska (Technikum nr 2 w Kępnie)
2. Patrycja Dwornik (Technikum nr 1 w Kępnie)
3. Khrystyna Horbon (Technikum nr 1 w Kępnie)

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w starostwie

Dzień Dobra został zorganizowany również w Mikorzynie

Bo dobra jest więcej!

W tym roku w Niedzielę Bożego
Miłosierdzia „Caritas” obchodziło
swoje patronalne święto jako Dzień
Dobra. Z tej okazji w całej Polsce
zostało zorganizowanych ponad
1000 wydarzeń, które miały na celu
celebrowanie wielkiego święta pomagania przez ludzi, którzy wierzą, że
dobra jest więcej i chcą – i potrafią
– je pomnażać. Drugim celem tego
dnia było wsparcie miejsc, które stały
się domem dla naszych sióstr i braci
z Ukrainy.
W to wydarzenie włączył się również zespół wolontariuszy, powstały
przy sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie, który do współpracy zaprosił mieszkańców całej parafii. W

młodzi miejscowi i ukraińscy artyści. Nie zabrakło także wspólnego
śpiewania i atrakcji dla dzieci, w tym

Swoje talenty zaprezentowali
młodzi artyści

towanym stole. Uczestnicy wydarzenia degustowali tradycyjne polskie i
ukraińskie potrawy, przygotowywane na święta Wielkiej Nocy.
Był to czas integracji i pomagania, który upłynął w miłej, serdecznej
atmosferze.
- Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom oraz osobom, które pomogły w organizacji Dnia Dobra. Dziękujemy także tym, którzy wspierają
uchodźców, zwłaszcza tych, przebywających w naszej parafii – podsumowują organizatorzy.
Oprac. KR

Goście kosztowali tradycyjnych
polskich i ukraińskich dań

Mikorzynie, dzięki otwartości serc
parafian i wielu innych życzliwych
osób spoza parafii, swój bezpieczny
i przyjazny dom znalazło około 60
osób z Ukrainy. W tworzenie Dnia
Dobra bardzo aktywnie włączyli się
również ukraińscy goście i dzięki
temu nabrał on charakteru polsko-ukraińskiego spotkania przy wielkanocnym stole.
Radosne świętowanie rozpoczęło
się o godzinie 15.00 nabożeństwem
do Miłosierdzia Bożego, a następnie
odbył się koncert zespołu „Gramy”.
Swoje talenty zaprezentowali też

odwiedzin zajączka z koszyczkiem
pełnym jajek. Dzień Dobra zakończył
się spotkaniem przy pięknie przygo-

Uczestnicy Dnia
Dobra w Mikorzynie

Ze świata: Włosi szukają sposobu ograniczenia
szkód zdrowotnych związanych z paleniem
Na kongresie kardiologów, który odbył się w połowie kwietnia we włoskiej Ligurii, stwierdzono, że e-papierosy i podgrzewacze tytoniu mogą pomóc w ograniczeniu chorób związanych z paleniem.

Strażacy szkolili
urzędników
28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy – proklamowany
przez Międzynarodową Organizację
Pracy (MOP) w 2003 r. Dzień ten to
czas promocji informacji o kulturze
bezpieczeństwa, o potrzebie ochrony
człowieka w środowisku pracy oraz
ograniczaniu i eliminowaniu zagrożeń zdrowotnych.
W tym dniu pracownicy Starostwa Powiatowego w Kępnie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji
oraz zagrożeń pożarowych.
Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie przekazali obszerną
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wiedzę na temat podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na używanie defibrylatora, który, przypomnijmy, znajduje się m.in.
na ścianie bocznej Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ul. Kościuszki 5.
Następnie przybliżyli temat ewakuacji
oraz zagrożeń pożarowych. Wykorzystali w tym celu mobilny symulator
zagrożeń pożarowych, który znajduje
się na wyposażeniu Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
Podczas szkolenia głos zabrał również
Krzysztof Orszulak, który zwrócił
uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oprac. m

Fabio Bandini, dyrektor oddziału neurologii szpitala Villa Scassi
w Genui, stwierdził, że alternatywne produkty, takie jak e-papierosy,
mogą znacznie ograniczyć ryzyko
chorób układu krążenia. Podkreślał,
że chociaż uzależniający charakter
nikotyny stanowi pewne ryzyko,
e-papierosy i produkty do podgrzewania tytoniu stanowią znacznie mniejsze zagrożenie niż palenie, ponieważ nie zawierają tych
samych, najbardziej toksycznych
składników. Rzucenie palenia
powinno być zatem oczywistym
celem wszystkich palaczy, ale dla
tych, którzy nie mogą tego zrobić,
produkty alternatywne, których używanie nie wymaga spalania tytoniu,
mogą znacznie ograniczyć ryzyko
chorób układu krążenia.
Z kolei dr Alessandro Bina, kardiolog specjalizujący się w leczeniu
ambulatoryjnym w Cagliari stwier-
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dził, że - jako kardiolog ambulatoryjny - uważa za pragmatyczne podejście polegające na zaprzestaniu
palenia lub (u osób, którym się to
nie udaje) na zmniejszeniu szkód za
pomocą podgrzewaczy tytoniu, dla

których w badaniach klinicznych odnotowuje się 95-procentową redukcję
szkodliwych substancji.
Zresztą do podobnych wniosków
doszli kilka miesięcy temu naukowcy
brytyjscy. W czterech klinikach przebadano 500 palaczy - wolontariuszy,

którzy zamiast tradycyjnych papierosów, używali podgrzewacza tytoniu
GLO. Uzyskane wyniki zaprezentowane w naukowej publikacji wykazały, że w przypadku większości
mierzonych biomarkerów, redukcje
szkód zdrowotnych zaobserwowane u tych osób były podobne do
tych, które całkowicie przestały
palić.
Podczas konferencji w Santa
Margherita Ligure podkreślano,
że w przypadku niepowodzenia
całkowitego rozstania się z nikotynowym nałogiem, alternatywy dla
palenia papierosów nie niwelują
całkowicie ryzyka zdrowotnego,
ale z pewnością prowadzą do jego
zmniejszenia w porównaniu z tradycyjnym paleniem papierosów[1].
[1]
https://stream24.ilsole24ore.com/
video/italia/congresso-cardiologi-liguriaprevenire-malattie-fumo/AE9wpURB

Informacje

wiadomości

IX edycja konkursu „Sprawni w przyszłym zawodzie” została nierozstrzygnięta

Znają przyszły zawód
Nagrodzeni w konkursie

22 kwietnia 2022 r. w Centrum
Kształcenia Ustawicznego przy ZSP
nr 2 w Kępnie odbyła się IX edycja
powiatowego konkursu dla uczniów
klas VIII szkół podstawowych
„Sprawni w przyszłym zawodzie”.
Głównym celem konkursu jest
rozwój kształcenia technicznego oraz
popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych, co w przyszłości
ma pomóc przy wyborze zawodu.
W konkursie wzięły udział drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z terenu powiatu kępińskiego
złożone z 4 uczniów i opiekuna.
Główny organizator konkursu –
ZSP nr 2 w Kępnie przygotował pytania i zadania techniczne z zakresu
pracowni agrobiznesu, budowlano-

-projektowej, elektrycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej, handlowej,
logistycznej, mechaniki pojazdowej i

ślusarstwa, rolniczej oraz technologii
drzewnych i tapicerskich.
Po podsumowaniu punktów z
poszczególnych zadań jury konkursu
w składzie B. Howis – dyrektor ZSP
Nr 2, M. Wieczorek – przewodniczący zespołu nauczycieli przedmiotów
zawodowych oraz K. Biernat – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wyłoniło zwycięzców.
Najlepsi uczniowie: Maks Cierlak i Maciej Brylak z SP Mikorzyn
oraz Amelia Słupianek i Oliwia
Henrykowska z SP Trzcinica.
Najlepsze szkoły to: SP Mikorzyn, SP Trzcinica i SP Bralin.
Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie wraz z
gratulacjami przekazali uczniom starosta Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka. Oprac. m

W czasie eliminacji
konkursowych

Gmina Kępno przystąpiła do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest dla gminy Kępno na lata 2012-2032”. Mieszkańcy gminy, posiadający na swojej
posesji wyroby zawierające azbest, mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania
na jego usunięcie do 13 maja br.

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Na realizację zadania w 2022 r.
Gmina Kępno uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Planowany koszt realizacji zadania wynosi
50.000,00 zł, z czego dofinansowanie
wynosi 20.000,00 zł.

Można usyskać dofinansowanie na usunięcie
azbestu. Fot. https://media.msciwojow.pl

W ramach zadania pokryte zostaną koszty demontażu, transportu
i utylizacji wyrobów zawierających
azbest – głównie pokryć dachowych. Demontaż, odbiór, transport
i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest będą realizowane
przez podmiot posiadający stosowne
uprawnienia, wybrany przez Gminę w drodze zapytania ofertowego.
Pomoc finansowa związana z usuwaniem wyrobów zawierających

azbest z terenu gminy Kępno nie pokrywa kosztów zakupu i wykonania
nowego pokrycia dachowego oraz
kosztów uzgodnień i dokumentacji
technicznej.
W przypadku składania wniosku, obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace
związane z
wymianą
pok r ycia
dachowego
mogą podlegać obow ią z kow i
zgłoszenia
wykonania robót
budowlanych
lub
u z ysk a n ia
pozwolenia
na budowę, wydanego przez starostę kępińskiego, zgodnie z przepisami
ustawy „Prawo budowlane” oraz w
niektórych przypadkach dodatkowo
uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Stosowne
informacje na ten temat wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie przy
ul. Kościuszki 5. Kopię zgłoszenia
zamiaru wykonywania robót budow-

lanych należy dołączyć do wniosku
o usuwanie wyrobów zawierających
azbest.
- Zachęcamy mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej
posesji wyroby zawierające azbest,
do składania wniosków o przyznanie
dofinansowania na jego usunięcie –
mówi burmistrz Piotr Psikus. - Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby
zawierające azbest należy usunąć do
2032 r. – dodaje.
Program jest realizowany w cyklach rocznych. Ilość wniosków jest
ograniczona, do czasu wyczerpania
przez Gminę Kępno limitu środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
Wnioski o usunięcie wyrobów
zawierających azbest należy składać
do 13 maja br. w Urzędzie Miasta i
Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1. Wnioski są dostępne w ratuszu
oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy ul. Kościuszki 9, a także na
stronie internetowej www.kepno.pl
w zakładce: gospodarka odpadami –
azbest.
Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z
terenu gminy Kępno można uzyskać
pod numerem telefonu: 62 59 09 474.
Oprac. KR

Zawodnicy z Akademii Sportu Chikara Kępno wystartowali
w turnieju Karate Dragon w Środzie Wielkopolskiej

6 medali
dla karateków z Kępna

Zawodnicy z Akademii
Sportu Chikara Kępno

23 kwietnia br. zawodnicy z Akademii Sportu Chikara Kępno wystartowali kolejny raz w turnieju Karate
Dragon w Środzie Wielkopolskiej.
Młodzi zawodnicy wrócili z 6 medalami. Zuzanna Kucharska zdobyła
złoty medal w kumite dziewcząt 8-9
lat -30 kg, a brązowe medale wywalczyli: Polina Nedilko – kumite
dziewcząt 8-9 lat +30 kg, Magdalena
Adamska – kumite młodziczek +50
kg, Jakub Kucharski – kumite 10-11
lat +40 kg, Wiktor Nowak – kihon
9 lat i Nikola Baborowska – kihon

7 lat. Z kolei Adam Wróbel (kumite
8-9 -35 kg), Kamil Wróbel (kumite
juniorów mlodszych -52 kg), Oliwier
Palka (kumute 10-11 lat -35 kg) i
Lena Kałka (kihon 9 lat) zdobyli 5.
miejsca w swoich kategoriach.
W zawodach startowali również:
Alicja Pastusiak, Laura Stryjak,
Szymon Berski, Amelia Kaczmarek, Kamila Kłodnicka, Ania Kulok, Zosia Wróbel, Bianka Paprocka i Marcel Pałka.
Gratulujemy występów!
Oprac. KR

Do 29 maja br. trwa kolejny nabór wniosków na premie dla
młodych rolników

150 tysięcy złotych premii
dla młodych rolników

O 150 tysięcy złotych na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 maja br. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Z premii dla młodych rolników
mogą skorzystać osoby, które m.in. w
dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie
kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36
miesięcy od dnia doręczenia decyzji o
przyznaniu pomocy. Starający się o to
wsparcie powinni być właścicielami
gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść
w jego posiadanie wcześniej niż 24
miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy
od otrzymania decyzji o przyznaniu
pomocy, gospodarstwo o wielkości
ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 do 150 tysięcy euro. Jego
powierzchnia powinna być równa co
najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach
o średniej niższej od krajowej powierzchnia nowo utworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość
średniej wojewódzkiej.
W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tysięcy złotych premii. Jest ona wypłacana w

dwóch ratach. Pierwszą w wysokości
120 tysięcy złotych otrzymuje się po
spełnieniu warunków do przyznania
pomocy, a druga rata płatności – 30
tysięcy złotych – trafia do młodych
rolników po realizacji biznesplanu.
Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów
rolnych. Minimum 70% otrzymanej
kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR
wsparcie można wykorzystać np. na
zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.
Wnioski o przyznanie pomocy
są przyjmowane od 31 marca do 29
maja br. przez oddziały regionalne
ARiMR właściwe ze względu na
miejsce położenia gospodarstwa.
Dokumenty będzie można dostarczyć m.in. osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć
elektronicznie – za pośrednictwem
skrzynki podawczej ePUAP.
Tegoroczny nabór będzie już 8.
prowadzonym w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020. Dotychczas w ramach wszystkich przeprowadzonych naborów
finansowanych z budżetu PROW
2014-2020 podpisanych zostało prawie 26 tysięcy umów o przyznaniu
pomocy na kwotę ponad 3,27 miliarda złotych.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 5 maja 2022

7

Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
30. kolejka | wiosna 2022
KKS Kalisz – GKS Bełchatów ..............– 3:0 wo.
Stal Rzeszów – Hutnik Kraków ................– 3:3
Radunia Stężyca – Śląsk II Wrocław .........– 4:2
Olimpia Elbląg – Znicz Pruszków .............– 2:0
Wisła Puławy – Ruch Chorzów ..................– 0:0
Wigry Suwałki – Motor Lublin ..................– 3:2
Chojniczanka – Lech II Poznań ................– 2:0
Sokół Ostróda – Pogoń Siedlce .................– 0:0
Pogoń Grodzisk – Garbarnia Kraków .......– 2:2
1. ZKS Stal Rzeszów
30 69 65:31
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 30 64 63:25
3. KS Ruch Chorzów
30 57 46:26
4. LKP Motor Lublin
30 54 46:25
5. SKS Wigry Suwałki
30 48 47:38
6. KS Radunia Stężyca
30 46 51:45
7. ZKS Olimpia Elbląg
30 45 32:26
8. KKS Lech II Poznań
30 45 32:37
9. RKS Garbarnia Kraków
30 42 40:34
10. MKP Pogoń Siedlce
30 42 41:46
11. MKS Znicz Pruszków
30 38 38:42
12. KS Wisła Puławy
30 37 46:47
13. KKS 1925 Kalisz
30 36 37:43
14. WKS Śląsk II Wrocław
30 33 45:52
15. KS Hutnik Kraków
30 29 33:48
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 30 28 33:47
17. OKS Sokół Ostróda
30 16 21:59
18. GKS Bełchatów
30 18 17:62
3. Liga Grupa 2
26. kolejka | wiosna 2022
Pogoń Nowe S. – Zawisza Bydgoszcz .......– 0:3
Elana Toruń – Jarota Jarocin .............– 0:3 wo.
Bałtyk Koszalin – Bałtyk Gdynia ..............– 2:0
Unia Janikowo – Stolem Gniewino ...........– 0:0
Błękitni Stargard – Sokół Kleczew ............– 1:4
Pogoń II Szczecin – Olimpia Grudziądz ....– 2:0
KP Starogard Gdański – Świt Skolwin .......– 0:1
Polonia Środa – Kluczevia Stargard .........– 0:2
GKS Przodkowo – Kotwica Kołobrzeg .......– 1:1
27. kolejka | wiosna 2022
Jarota Jarocin – Pogoń Nowe S. ...............– 0:3
Zawisza Bydgoszcz – Bałtyk Koszalin .......– 2:1
Sokół Kleczew – Elana Toruń .............– 3:0 wo.
GKS Przodkowo – Unia Janikowo ............– 2:1
Bałtyk Gdynia – Polonia Środa ................– 4:0
Kluczevia Stargard – KP Starogard Gdański ....– 0:0
Świt Skolwin – Stolem Gniewino ..............– 2:0
1. GKS Olimpia Grudziądz
26 58 53:18
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
26 56 54:21
3. KS Sokół Kleczew
27 47 45:29
4. MKS Pogoń II Szczecin
26 46 46:28
5. KS Świt Skolwin-Szczecin
27 46 42:28
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 27 45 39:36
7. KS Unia Janikowo
27 43 47:42
8. KS Polonia Środa Wlkp.
27 39 35:33
9. SP Zawisza Bydgoszcz
27 39 38:37
10. KP Błękitni Stargard
26 38 36:36
11. KS Stolem Gniewino
27 34 32:50
12. SKS Bałtyk Gdynia
27 31 40:45
13. KP Starogard Gdański
27 31 32:40
14. KKPN Bałtyk Koszalin
27 28 32:46
15. JKS Jarota Jarocin
27 26 28:35
16. GKS Przodkowo
27 25 24:42
17. ZKS Kluczevia Stargard
27 20 17:47
18. TKP Elana Toruń
27 21 36:63
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
28. kolejka | wiosna 2022
Polonia-Marcinki – KKS II Kalisz ..............– 1:1
Nielba Wągrowiec – Warta Międzychód ....– 3:2
Olimpia Koło – Centra Ostrów ..................– 3:2
Mieszko Gniezno – Kotwica Kórnik ..........– 1:1
Huragan Pobiedziska – Victoria Ostrzeszów ...– 2:0
Unia Swarzędz – SKP Słupca ....................– 3:1
Victoria Września – Obra Kościan .............– 0:5
Iskra Szydłowo – Korona Piaski ...............– 2:1
Górnik Konin – Tarnovia Tarnowo ............– 0:1
LKS Gołuchów ......................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
27 59 58:21
2. MKS Nielba Wągrowiec
27 54 50:29
3. MKS Mieszko Gniezno
27 53 60:38
4. KSS Kotwica Kórnik
26 48 51:31
5. MGKS Huragan Pobiedziska 27 47 45:32
6. LKS Gołuchów
26 43 42:38
7. MKS Victoria Września
27 41 38:56
8. GKS Iskra Szydłowo
27 41 59:57
9. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 26 39 43:32
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Znów sporą dawkę emocji i goli zaserwowali piłkarze na zapleczu trzeciej ligi. Średnio padło ich 3,22 na mecz. Najwięcej, bo po
pięć trafień zobaczyli kibice w Kole, Wrześni oraz Wągrowcu. Po raz kolejny doszło do
przetasowań w ścisłej czołówce
Fot. www.facebook.com/PoloniaMarcinki/

wyniki i tabele

Remis, który nie cieszy.

Polonia nie wykorzystała potknięcia rywali
Piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępno nie podtrzymali w piątek zwycięskiej serii. W 28. kolejce
rozgrywek na zapleczu trzeciej ligi drużyna Marcela Surowiaka zremisowała przed własną publicznością z rezerwami drugoligowego KKS-u Kalisz 1:1 (1:1). Dla drużyny z Alei Marcinkowskiego podział punktów to „tylko remis” Oczywiście, w sytuacji biało-niebieskich trzeba ten punkt
szanować, ale patrząc na przebieg spotkania kępnianie nie mogli być zadowoleni z tego rezultatu.
Zwłaszcza, że pozostali rywale w walce o utrzymanie zagrali dla kępnian. Po dwudziestej ósmej serii gier Polonia 1908 Marcinki ma na koncie 27. punktów. Choć to rezultat daleko od oczekiwanego,
kępnianie wrócili do gry o pozostanie na tym szczeblu rozgrywkowym na kolejny sezon.
Dwudziesta ósma seria gier na
zapleczu trzeciej ligi, a więc pierwsza z majówkowych kolejek rozpoczęła się w piątkowe popołudnie na
Stadionie Miejskim w Kępnie. Po
trzech wyjazdowych meczach piłkarze Polonii 1908 Marcinków zaprezentowali się nareszcie przed własną
publicznością w starciu z rezerwami
drugoligowego KKS-u Kalisz. Polonia i KKS przystępowały do tego
spotkania w odmiennych nastrojach.
Gospodarze wygrali dwa ostatnie
spotkania, inkasując komplet punktów na trudnym terenie w Kościanie oraz Gołuchowie. Kaliszanie z
kolei nie zdołali wygrać meczu od
3 kwietnia. Drużyna prowadzona
przez Piotra Morawskiego po raz
ostatni wygrała z Tarnovią Tarnowo Podgórne, później przyszła seria trzech porażek z Obrą Kościan,
LKS-em Gołuchów i Unią Swarzędz. Pomimo słabszej postawy w
ostatnich tygodnia zespół KKS-u i
tak mógł uchodzić za nieznacznego
faworyta starcia z biało-niebieskimi.
W wyjściowym składzie drużyny z
Wału Matejki na piątkowy mecz w
Kępnie znalazło się aż pięciu piłkarzy mających na koncie regularne
występy w drugiej lidze. Do tej grupy zaliczali się Kamil Koczy, Filip
Kendzia, Nikodem Zawistowski,
Karol Smajdor i Wiktor Staszak.
Swoich podopiecznych z pierwszej
drużyny KKS-u Kalisz obserwował
z trybun Bogdan Zając, obecny
opiekun kaliszan, a w przeszłości
między innymi trener Jagiellonii
Białystok oraz asystent w sztabie re10. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 26
11. KP Obra 1912 Kościan
26
12. KKS 1925 II Kalisz
27
13. MKS Olimpia Koło
27
14. LKS Korona Piaski
26
15. SKP Słupca
26
16. MLKP Warta Międzychód 26
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 27
18. KP Victoria Ostrzeszów
26
19. KS Górnik Konin
27

38
38
34
32
31
30
29
27
15
12

63:49
45:35
44:49
30:40
35:43
40:39
54:58
39:55
27:66
17:72

prezentacji prowadzonej przez Adama Nawałkę podczas Mistrzostw
Europy 2016 oraz Mistrzostw Świata
w 2018 roku. Gracze z Kalisza nie
zdołali jednak udźwignąć roli faworyta. Wręcz przeciwnie, to gospodarze od pierwszych minut sprawiali
zdecydowanie lepsze wrażenie.
Mocny początek w wykonaniu kępnian został nagrodzony w 9. minucie,
bo właśnie wtedy Polonia 1908 Marcinki objęła prowadzenie. Wynik
meczu otworzył Marcin Tomaszewski, który w przeszłości występował
w trzecioligowym wówczas KKS-ie
Kalisz. Jednak po upływie dwóch
kwadransów spotkanie rozpoczynało się od początku, po tym jak
do wyrównania doprowadził Maurycy Przybył. Kilkadziesiąt minut
później okazało się, że to trafienie
zapewniło kaliskiej punkt. Bardzo
cenny punkt, bo drużyna z Wału
Matejki przez ostatni kwadrans musiała radzić sobie w dziesiątkę, po
tym jak golkiper Mateusz Baran
obejrzał czerwoną kartkę. Grający w
przewadze jednego gracza kępnianie
mogli, a właściwie powinni przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.
Gospodarzom brakowało szczęścia,
a w większości sytuacji skutecznego wykończenia. Być może gospodarze pokusiliby się o zwycięską
bramkę, gdyby do końca spotkania
na boisku przebywał Filip Latusek.
Najskuteczniejszy gracz kępnian,
niestety, nabawił się kontuzji i już
w 15. minucie musiał opuścić plac
gry. Ostatecznie mecz zakończył
się podziałem punktów, z którego
zdecydowanie bardziej zadowoleni
byli kaliszanie. W sytuacji biało-niebieskich trzeba ten punkt jednak
szanować, ale patrząc na przebieg
spotkania, kępnianie nie mogli być
zadowoleni z tego rezultatu. Zwłaszcza, że pozostali rywale w walce o
utrzymanie zagrali dla kępnian. Po
dwudziestej ósmej serii gier Polonia 1908 Marcinki ma na koncie 27.
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punktów. Choć to rezultat daleko od
oczekiwanego, kępnianie wrócili do
gry o pozostanie w czwartej lidze.
Przyczyniły się również do tego rezultaty pozostałych zespołów zaangażowanych w walkę o ligowy byt.
Punkty znów straciła Warta Międzychód, choć w jej starciu z Nielbą
Wągrowiec długo zanosiło się na
ogromną sensację. Skazywany na
pożarcie zespół z Międzychodu po
blisko godzinie gry prowadził sensacyjnie w Wągrowcu 2:0 po dwóch
trafieniach Denisa Maćkowiaka.
Przełomowym momentem spotkania okazała się 69. minuta meczu, w
której padła kontaktowa bramka dla
gospodarzy. Decydujące ciosy gracze Nielby wyprowadzili jednak w
ostatnich dziewięciu minutach. Najpierw w 81. minucie do wyrównania
doprowadził Mikołaj Dobrzykowski, a 180. sekund przed końcem regulaminowego czasu gry do bramki Warty trafił Rafał Leśniewski i
ostatecznie trzy punkty pozostały
w Wągrowcu. Taki rezultat sprawił,
że w ścisłej czołówce doszło do kolejnych przetasowań. Pozycję wicelidera odzyskała Nielba, wykorzystując podział punktów w hitowym
starciu Mieszka Gniezno z Kotwicą
Kórnik. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, który ostatecznie nie
zadowolił żadnej ze stron. Piłkarze
z Gniezna stracili bowiem pozycję
wicelidera, a Kotwicy uciekły dwa
punkty, które mogą okazać się kluczowe w wyścigu o trzecią ligę.
Wygranej swojej drużyny doczekali się kibice w Kole. Olimpia
jedyne wiosenne zwycięstwo odniosła w pierwszej kolejce, ogrywając Górnika Konin. Później przyszły porażki, przeplatane remisami.
Seria meczów bez zwycięstwa sprawiała, że sobotni mecz Olimpii z
Centrą Ostrów Wielkopolski miał
jednego, zdecydowanego faworyta.
W Kole doszło jednak do sporej niespodzianki. Gospodarze dwukrot-

nie wychodzili na prowadzenie, ale
ostrowianie za każdym razem odpowiadali wyrównującymi bramkami.
Przez cały czas trwała wymiana
ciosów, ale ten decydujący wyprowadzili gospodarze. W 78. minucie
do bramki ostrowian trafił Patryk
Olczyk. Po tym trafieniu przejezdni
już się nie podnieśli. Warto odnotować, że na boiskach naszego województwa pojawił się kolejny gracz
z Ameryki Południowej. W zespole
z Koła zadebiutował bowiem Wenezuelczyk Fernandez Pinto Janner
Enrique.
BAS

Wyniki 28. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (1)
KKS 1925 II Kalisz			 1 (1)
Bramki: 1:0 Marcin Tomaszewski - 9’, 1:1 Maurycy Przybył - 30’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Marcin Tomaszewski, Mikołaj Kubacha, Bernard Fai Ndukong, Remigiusz Hojka, Miłosz Nowicki, Jakub
Górecki, Dawid Stempin (Wiktor Łuczak - 68’),
Patryk Słupianek, Borys Wawrzyniak, Filip
Latusek (Dawid Rachel - 15’). Trener: Marcel
Surowiak.
KS Górnik Konin			 0 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
Bramka: 0:1 Ivan Morozov - 35’.
MGKS Huragan Pobiedziska
2 (1)
KP Victoria Ostrzeszów		
0 (0)
Bramki: 1:0 David Paku-Tshela - 35’, 2:0 Victoria Ostrzeszów - 80’.
SKS Unia Swarzędz		
3 (1)
SKP Słupca			 1 (1)
Bramki: 0:1 Kacper Kajdan - 11’, 1:1 Radosław
Barabasz - 21’ (z karnego), 2:1 Damian Pawlak
- 59’ (z karnego), 3:1 Wojciech Antczak - 82’.
MKS Mieszko Gniezno		
1 (0)
KSS Kotwica Kórnik		
1 (1)
Bramki: 0:1 Tymoteusz Grabski - 25’, 1:1 Jakub
Hoffmann - 80’.
GKS Iskra Szydłowo		
2 (2)
LKS Korona Piaski		
1 (1)
Bramki: 1:0 Mateusz Górny - 10’, 2:0 Mateusz
Górny - 37’, 2:1 Jakub Nowak - 42’.
MKS Olimpia Koło		
3 (2)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
Bramki: 1:0 Mateusz Czajka - 8’, 1:1 Jakub
Michalski - 26’ (z karnego), 2:1 Mateusz Czajka - 36’, 2:2 Jakub Kłobusek - 50’, 3:2 Patryk
Olczyk - 78’.
MKS Victoria Września		
0 (0)
KP Obra 1912 Kościan		
5 (4)
Bramki: 0:1 Jakub Płotkowiak - 20’, 0:2 Patryk
Łakomy - 21’, 0:3 Jakub Borowiak - 25’, 0:4
Kacper Borowiak - 37’, 0:5 Patryk Łakomy - 65’
(z karnego).
MKS Nielba Wągrowiec		
3 (0)
MLKP Warta Międzychód
2 (1)
Bramki: 0:1 Denis Maćkowiak - 36’ (z karnego), 0:2 Denis Maćkowiak - 59’, 1:2 Jakub Kubiński - 69’, 2:2 Mikołaj Dobrzykowski - 81’, 3:2
Rafał Leśniewski - 87’.
LKS Gołuchów – PAUZA
20
19
18
17
16
16
15
15

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

Program 30. kolejki

Sobota, 7 maja 2022 roku
11:00
Mieszko Gniezno – Tarnovia Tarnowo
13:00
Unia Swarzędz – Victoria Ostrzeszów
14:00
Iskra Szydłowo – Warta Międzychód
15:00
Nielba Wągrowiec – Obra Kościan
15:00
Olimpia Koło – Kotwica Kórnik
16:00
Huragan Pobiedziska – Korona Piaski
16:00
Victoria Września – KKS II Kalisz
17:00
Górnik Konin – LKS Gołuchów
17:00
Centra Ostrów – SKP Słupca
Polonia-Marcinki – pauza

Sport

piłka nożna

PROTON 1. LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZA C2 GRUPA 2
SEZON 2021/2022

RUNDA wiosenna 2022

Piłka nożna >>> Projekt Mobilnej Akademii Młodych Orłów uległ delikatnym modyfikacjom, co jest odpowiedzią Polskiego Związku Piłki Nożnej na
bieżące wyzwania szkoleniowe
wiane będą między innymi zagadnienia

Szkolenia Mobilnej AMO w zmienionej formie

Mobilna Akademia Młodych Orłów nie ogranicza się tylko do szkoleń, za które trenerzy otrzymują punkty. Zakres działań w ramach
projektu został znacząco poszerzony. Kolejną nowością, która dopiero pojawi się w programie projektu, będą szkolenia skierowanie
do rodziców. Kluby zainteresowane organizacją zajęć w swoich grupach mogą kontaktować się z trenerami Mobilnej Akademii Młodych Orłów w Wielkopolsce.
Do tej pory Mobilne Akademie odbywać się raz w tygodniu.
szkoleniowcom w klubach wsparcia
Nowością, która dopiero pojawi
Młodych Orłów znane były jako cykl
Z kolei od rundy jesiennej realizo- metodyczno-coachingowego poprzez się w ramach projektu, będą szkolenia
szkoleń w poszczególnych powiatach. wany jest również drugi rodzaj wizyt analizę mocnych stron i deficytów w psychoedukacyjne dedykowane rodziTrenerom przekazywano wiedzę, a przy Mobilnej Akademii Młodych Orłów jednostkach treningowych. Dopełnie- com. Ich celem będzie zwiększanie
okazji dokonywano monitoringu uzdol- – wizyty edukacyjne. Polegają one na niem takiej wizyt jest trening poka- świadomości rodziców i przedstawienie
nionych zawodników powołanych do obserwacji klubowych zajęć, po czym zowy Mobilnej Akademii Młodych sposobów wsparcia poprzez psycholoudziału w pokazowych zajęciach. Już następuje omówienie ich przebiegu z Orłów.
gię sportu. W trakcie takich zajęć omaod pewnego czasu liczba tego typu zajęć trenerami prowadzącymi. Taki układ
została ograniczona, docelowo mają one ma przede wszystkim dostarczyć

psychologiczne związane ze szkoleniem czy rolą rodzica jako autorytetu w
procesie rozwoju dziecka jako sportowca. Szkolenia mają pomóc w budowaniu
właściwych relacji pomiędzy trenerami
i rodzicami, a przede wszystkim zwiększać świadomość rodziców.Kluby zainteresowane poszczególnymi zajęciami
w swoich grupach proszone są o kontakt
z trenerami Mobilnej Akademii Młodych Orłów w Wielkopolskce Jakubem
Wojtkowiakiem (jakub.wojtkowiak@
pzpn.pl, 501-557-561) oraz Błażejem
Czyżewskim (blazej.czyzewski@pzpn.
pl, 606-369-700).
BAS
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ECHO RYCHTALA
maj 2022, nr 16 (1009)
Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Rychtalu

kurier baranowa
maj 2022, nr 17 (1244)
Kępińska „1” najlepsza w Finale Powiatowym Turnieju Piłkarskiego Chłopców (rocznik
2007/2008). Zawody rozegrano 22 kwietnia br. na baranowskim „Orliku”. Nagrody ufundowali: starosta oraz wójt Baranowa

Jedynka zagrała na szóstkę
Ziemio, nie chcemy, żebyś
była zniszczona! Chcemy,
żebyś była wiecznie zielona!
22 kwietnia na całym świecie
obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej
okazji na terenie boiska szkolnego
przy Szkole Podstawowej w Rychtalu
z inicjatywy dyrektor Iwony Gogół
powstał „Lipowy zakątek”. Posadzo-

Osiem drużyn stanęło na starcie
turnieju rozgrywanego w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Po uro-

grupy A trafiły: SP 1 Kępno, SP Mroczeń, SP Nowa Wieś Książęca, SP
Opatów. W grupie B znalazły się: SP

no kilka pięknych drzew, które za kilka lat będą cieszyły oczy zielenią, dawały cień, tlen i pokarm dla pszczół.
Pracami przy sadzeniu drzewek zajęli się uczniowie klasy VIII b – gospodarz szkoły.
Oprac. KR
Rywalizacja była zacięta

czystym otwarciu, którego dokonała
wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek, dokonano losowania,
tworząc w ten sposób dwie grupy. Do

3 Kępno, SP Donaborów, SP Bralin,
SP Perzów. Nieoczekiwanym, ale niezwykle zawziętym rywalem każdego
z zespołów, okazał się przenikliwy

ziąb. Na szczęście tego dnia nie padało, co uczestnicy turnieju przyjęli
z wyraźną ulgą. Zawody toczyły się
od 9.00 aż do godz. 15.00. Po drodze
zobaczyliśmy nie tylko fantastyczne
gole, ale i poznaliśmy niezwykły klimat dogrywek i serii rzutów karnych.
W pierwszym półfinale SP 1 pokonała 2:1 SP Bralin. W drugim, derbowym, reprezentacja SP Donaborów
pokonała po serii rzutów karnych
SP Mroczeń. W meczu o 3. miejsce
Mroczeń wygrał po karnych z Bralinem. W finale piłkarze Zdzisława
Góreckiego, zespół SP 1, pokonał 6:0
SP Donaborów. Dodatkową nagrodą
dla zwycięskiego teamu był awans do
kolejnej rundy. Organizatorzy przygotowali również nagrody indywidualne. Otrzymali je: najlepszy strzelec
– Miłosz Czekaj (SP 1), najlepszy
bramkarz – Mikołaj Lubojański (SP
Donaborów) oraz najlepszy zawodnik
– Franciszek Szefner (SP 1).
ems

GONIEC PERZOWSKI
maj 2022, nr 17 (1014)
Klasa I Zespołu Szkół w Perzowie zajęła 4. miejsce w pierwszym etapie ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony
Środowiska

Drzewka zasadzili
uczniowie klasy ósmej

IX Powiatowy Konkurs „Sprawni w przyszłym zawodzie”

Poznawali zawody

22 kwietnia br. uczniowie klasy
VIII a Szkoły Podstawowej w Rychtalu wzięli udział w IX Powiatowym
Konkursie „Sprawni w przyszłym
zawodzie”. Etap powiatowy został
zorganizowany tradycyjnie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr
2 w Kępnie. Uczniowie z Rychtala –

Aleksandra Marczak, Nicola Krzemińska, Gracjan Marek i Oskar
Kałus – rozwiązywali wiele trudnych testów z różnych dziedzin zawodowych i wykonywali skomplikowane zadania praktyczne. Opiekunką
uczniów była Magdalena Tomalik.
Oprac. KR

Reprezentacja rychtalskiej szkoły
i organizatorzy konkursu

10

Grant w projekcie „Tradycyjny sad”

Uczennice i uczniowie klasy
otrzymają grant na stworzenie minisadu. Zespół otrzymał za swój projekt 565 na 600 punktów możliwych,
lokując się na czwartym miejscu w
kategorii do VI klasy.
Przed uczennicami i uczniami drugi etap konkursu, realizacja
grantu i sadzenie drzewek. Jest to
etap praktycznego sadowniczego
działania w oparciu o przygotowany
wcześniej plan, wraz z prowadzeniem akcji promocyjnej projektu. Po
otrzymaniu grantu uczniowie wraz z
opiekunem zakupią rekomendowane
wiśnie tradycyjnych odmian i rośliny
towarzyszące, które posadzą według
ustalonego wcześniej planu.
Przypominamy, że „Tradycyjny
sad” to ogólnopolski projekt edukacyjny zorganizowany przez Fundację
Banku Ochrony Środowiska z myślą
o zachowaniu różnorodności biolo-
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gicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.
Jego celem jest poznanie sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i
restytucji starych odmian drzew w

Dzieci nagrodzone
w projekcie edukacyjnym

formie szkolnego minisadu, składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie (w
piątej edycji są to wiśnie).
Oprac. m

Region

gmina
I Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2022, nr 18 (1342)
19 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Bralin podpisanych zostało 11 umów na
wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych

Organizacje pozarządowe z dotacjami

W 2022 r. Gmina Bralin udzieli
organizacjom pozarządowym wsparcia w kwocie 44.969,00 zł. W spotka-

w Bralinie przewiduje 3-dniową wycieczkę „Szlakiem św. Jana Pawła
II” do Wadowic, Kalwarii Zebrzy-

Dotację na zadanie otrzymały
m.in. OSP w Czerminie...

niu uczestniczyli przedstawiciele organizacji. Z ramienia Gminy podpisy
na umowach złożyli: wójt Piotr Hołoś oraz skarbnik Grażyna Mosch.
Dofinansowanie na kulturę, sztukę i ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wyniosło 20.000 zł.
W ramach tej dziedziny złożono 9
ofert. Dotację otrzymało 5 z nich. Z
kolei pula środków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej wyniosła 24.969,00 zł. W
ramach tej dziedziny dofinansowanie
przyznano 6 organizacjom.
Koło Gospodyń Wiejskich w
Chojęcinie otrzymało dotację na dwa
zadania publiczne: „Wspólne świętowanie” oraz „Cross rowerowy”
zakończony „Festiwalem kolorów”.
Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej
zorganizuje festyn kulturalny „W
rodzinie siła”. Parafia pw. św. Anny

zaplanowało zadanie pn. „Kulturalny
Bralin w Operze Wrocławskiej”, w
ramach którego odbędzie się wyjazd
do Opery Wrocławskiej. „Sportowy
Tabor” to zadanie Koła Gospodyń
Wiejskich w Taborze Wielkim, które
polegać będzie na zorganizowaniu
wycieczki rowerowej. Koło Gospodyń Wiejskich w Mnichowicach
przewiduje cykl zajęć ruchowych
w ramach zadania „Wyginaj śmiało
ciało!”. Koło Gospodyń Wiejskich w
Goli zorganizuje festyn sportowy dla
dzieci i dorosłych pn. „Żyj zdrowo i
sportowo”. Turniej Piłki Siatkowej
Plażowej MDP jednostek z terenu
gminy Bralin zorganizuje Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie. Koło
Gospodyń Wiejskich w Nosalach

Z miłości do poezji
25 kwietnia br. w Zespole Szkół
w Mroczeniu odbył się I Powiatowy
Konkurs Recytatorski poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej i
Czesława Miłosza. Celem konkursu
było m.in. popularyzowanie literatury polskiej, rozwijanie wrażliwości,
rozbudzanie zainteresowania poezją,
promowanie talentów. Zadaniem
uczestników było wykonanie dwóch
utworów poetyckich.
Do zmagań recytatorskich przy-

stąpiło 27 uczniów z różnych szkół.
Bralińską podstawówkę reprezentowały dwie uczennice z klasy VIII c:
Julia Kowalczyk i Wiktoria Rybczyńska.
Interpretacja utworów: „Nienawiść” W. Szymborskiej i fragmentu
„Walca” Cz. Miłosza została doceniona przez jury – W. Rybczyńska zajęła
3. miejsce. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Jolanta Cudniewicz

Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach

Rozpoczęli budowę drogi

22 kwietnia br. rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Nosalach”. Zakres
przedmiotu umowy obejmuje m.in.
wykonanie nawierzchni jezdni o długości 280 m i szerokości od 4 do 5 m,
poboczy z kruszywa kamiennego i

zjazdów. Termin realizacji do połowy czerwca br. Inwestycja otrzymała
dofinansowanie z programu budowy
(przebudowy) dróg dojazdowych do
gruntów rolnych ze środków marszałka województwa wielkopolskiego.
Oprac. KR
Remontowana droga w Nosalach

...i parafia pw. św.
Anny w Bralinie

dowskiej i Krakowa. Koło Gospodyń
Wiejskich w Nosalach zorganizuje
„Dożynki – wyżynki, obrzynki”.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bralinie

zorganizuje festyn sportowy „Jesteśmy razem” z parkiem rozrywki dla
najmłodszych i zabawą taneczną.
Oprac. KR

Mini projekt „Poznajemy plemiona Śródziemia” w Szkole Podstawowej w Bralinie

Ciekawa lekcja z Hobbitem
Pytanie do...
Piotra Hołosia
wójta gminy Bralin

Uczniowie wykazali się
ogromną kreatywnością

Spotkanie z lekturą może być ciekawe i inspirujące, o czym przekonali się uczniowie klasy 6a bralińskiej
podstawówki. Wszyscy uczestniczyli
w mini projekcie „Poznajemy plemiona Śródziemia”.
Świat fantasty przyciąga swoją
tajemniczością, baśniowością i mnóstwem niecodziennych zdarzeń. Taki
właśnie klimat przyświecał szkolnej

realizacji „Hobbita” J.R.R. Tolkiena.
Uczniowie, podzieleni na grupy, najpierw poznawali plemiona Śródziemia i charakteryzowali każde z nich.
Następnie zajęli się oprawą plastyczną. Kolejnym etapem było opracowanie scenariusza – uczniowie dzielili
samodzielnie przygotowane teksty
na role.
Efektem kilkugodzinnej pracy

były prezentacje poszczególnych
plemion. Okazało się, że uczniowie
są niezłymi aktorami, mają poczucie
humoru. Potrafią być też kreatywni,
co pokazały przygotowane przez nich
stroje i rekwizyty. Dzięki występom
wszyscy szóstoklasiści pogłębili wiedzę o lekturze i udowodnili, że nauka
może iść w parze z zabawą.
Jolanta Cudniewicz

Parę miesięcy temu parafia Bralin udostępniła Gminie
mieszkanie w przykościelnym oratorium. Dlaczego do tej
pory żadna rodzina z Ukrainy nie znalazła w tym miejscu
schronienia?
W odpowiedzi na pytanie informujemy, że istnieje dzięki uprzejmości
parafii pw. św. Anny w Bralinie możliwość schronienia w przykościelnym
oratorium rodzin z Ukrainy.
Z uwagi na brak zainteresowania tymczasową, kilkudniową formą pobytu, obiekt nie został dotychczas wykorzystany, nie mniej mamy zapewnione miejsce, w którym w sytuacjach nagłych bądź nadzwyczajnych możemy
ulokować osoby, które wymagałyby doraźnego wsparcia.
Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy do tej pory zwracali się do Gminy,
otrzymali pomoc. Stosowne informacje, kontakt telefoniczny, wszelkie niezbędne informację są na bieżąco przekazywane na naszej stronie internetowej i w ogłoszeniach parafialnych.

Tygodnik Kępiński 5 maja 2022

11

Gmina

REGION
wieści znad pomianki
maj 2022, nr 18 (1058)

G£OS TRZCINICY
maj 2022, nr 18 (1235)
Gminny konkurs czytelniczo-plastyczny w Zespole Szkół
w Laskach

Drzewa alfabetu
21 kwietnia 2022 r. odbył się IV
Gminny Konkurs Czytelniczo- Plastyczny. Konkurs został zorganizowany w Zespole Szkół w Laskach a
przygotowaniem zajęły się Wiesława
Trzęsicka, Wiesława Maciej i Monika Bartkowiak. Zadaniem drugoklasistów było wykonanie pracy
plastycznej do otrzymanego tekstu
pt. „Drzewo Alfabetu”. Komisja w
składzie Danuta Wieczorek, Renata Marczak, Weronika Ciura
oraz Katarzyna Kuboszek oceniała
estetykę, pomysłowość i zrozumienie tekstu prac wykonanych przez

uczestników konkursu. Wyłonionych
zostało czterech laureatów. Pierwsze miejsce zajęli - Antoni Jokiel
(SP Laski) i Wiktoria Kulak (SP
Trzcinica), drugie Michalina Nolbert (SP Trzcinica) i trzecie miejsce
Wiktoria Nawrocka (SP Laski).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki,
a laureaci nagrody ufundowane przez
wójta gminy Trzcinica Grzegorza
Hadzika. Opiekunom dzieci za trud
włożony w ich przygotowanie do
konkursu wręczono podziękowania
w formie dyplomów.
Oprac. m

„Dobre słowa z gminy Łęka Opatowska – zauważ drugiego człowieka”

Dobre słowa z gminy Łęka Opatowska

21 kwietnia 2022 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy Łęka Opatowska odbyło się spotkanie dotyczące kampanii społecznej „Dobre słowa
z gminy Łęka Opatowska – zauważ
drugiego człowieka”.
W wydarzeniu uczestniczyli
uczniowie szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Łęka Opatowska, policjanci. Spotkanie otworzył
wójt gminy Adam Kopis - inicjator
kampanii. Następnie głos zabrał Mateusz Dybka - właściciel Akademii
Twórczej Zabawy, który przedstawił
główne cele i zadania dotyczące kampanii.
- Najmłodsi mieszkańcy gminy
Łęka Opatowska to przyszłość naszej gminy, naszej małej ojczyzny.
Wychowanie dzieci na ludzi odważnych, rzetelnych, dobrych, odpowie-

dzialnych to nie lada wyzwanie ale
i nasz społeczny obowiązek. Choć
nie ma gotowej recepty na sukces –
warto i należy próbować – stwierdził
wójt. Wspierając rodziców, nauczycieli, wychowawców w tym procesie, gmina Łęka Opatowska realizuje
projekt „Dobre słowa z gminy Łęka

Uczestnicy kampanii społecznej „Dobre słowa z gminy
Łęka Opatowska – zauważ drugiego człowieka”

Została zawarta umowa na wykonanie przedsięwzięcia
pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w miejscowości Piotrówka - etap I (pierwszy etap operacji)”

Pierwszy etap inwestycji

Zawarcie umowy poprzedziło
postępowanie o zamówienie publiczne, na które odpowiedziało 10 wykonawców w kwotach od 1 353 000 złotych do 558 139,60 złotych. I wtórnie
za kwotę 558 139,60 złotych brutto
powyższe zadania wykona „Firma
Instalacji Sanitarnej Polan” Krzysztof Polak. Termin zakończenia prac
wynosi 9 miesięcy od dnia zawarcia
umowy. Na inwestycję Gmina Trzci-

nica pozyskała dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014- 2020 w kwocie 288 735,14 złotych, natomiast 165 036,89 złotych to
środki przyznane przez Ministra Finansów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w zakresie kanalizacji.
Oprac. m

22 kwietnia 2022 roku zawarta została umowa na wykonanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w miejscowości Piotrówka etap 0”

Będzie kanalizacja

Wykonawcą za kwotę 372 067,79
złotych brutto jest firma Hydromontaż
M. Cieplik, B. Pawlak Sp. J. z Ostrowa Wielkopolskiego. Termin wykonania umowy to 4 miesiące od zawarcia umowy. Na powyższe zadanie
Gmina Trzcinica przeznaczyła około

Podpisanie umowy
z wykonawcą
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70 000 złotych środków własnych natomiast 302 494 złotych pochodzi z
otrzymanego 15 listopada 2021 roku z
Ministerstwa Finansów uzupełnienia
subwencji ogólnej z przeznaczeniem
na wsparcie finansowe inwestycji w
zakresie kanalizacji.
Oprac. m

Opatowska – zauważ drugiego człowieka”. - Kampania ma nam przypomnieć, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za otaczających nas bliskich.
O słowach, które mają moc, chcemy mówić wśród najmłodszych
mieszkańców. Kolorowanki, filmik
oraz pogawędki w przedszkolach

Rozdanie nagród
w czasie akcji

to pierwsze działania rozpoczęte w
ramach kampanii. Powstałe akcje
mają zachęcić dzieciaki do używania właściwych słów i w odpowiednich momentach. Pamiętajmy, że to
na nas dorosłych spoczywa odpowiedzialność za wychowanie przyszłego
pokolenia – dodał A. Kopis.
W trakcie spotkania głos zabrał
także Profilaktyk Komendy Powiatowej Policji w Kępnie sierż.sztab.
Filip Ślęk, który w ramach kampanii
przedstawił kwestie dotyczące własnego bezpieczeństwa oraz drugiego
człowieka.
Oprac. m

Nagrody dla dwóch Szkół z Gminy Łęka Opatowska za zbiórkę surowców wtórnych

Konkurs o surowcach wtórnych

Rozstrzygnięty został „Konkurs
na najlepszą organizację zbiórki i
segregację surowców wtórnych: makulatury, aluminium oraz szkła”, którego organizatorem był Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa.
W akcji dwie szkoły z gminy
Łęka Opatowska zajęły wysokie
miejsca w konkursie i otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez
ZZO Olszowa. Szkoła Podstawowa
w Siemianicach zajęła I miejsce,
wygrywając 2 000 zł, natomiast
Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej zajęła IV miejsce, otrzymując 800 zł.
Sławomir Krauze, prezes ZZO
Olszowa wraz z wójtem gminy Łęka
Opatowska, Adamem Kopisem,
wręczyli dyrektor Izabeli Krzywańskiej oraz dyrektor Lidii Jeziornej symboliczne bony z nagrodą
pieniężną. Szkoły otrzymały, również od ZZO Olszowa zestaw ekologicznych toreb.
- Bardzo ważny jest nawyk zbiórki i segregacji surowców wtórnych.
Udział w konkursie z pewnością
przyczyni się do tego, aby wykształ-

Wręczenie nagród zwycięzcom

cić u dzieci troskę i obowiązek dbania o naszą planetę – podkreślił wójt.
Przy okazji rozstrzygnięcia zorganizowanego z okazji Światowego
Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej
w Łęce Opatowskiej szkolnego konkursu „Ze starego coś nowego” każdy z uczniów otrzymał dyplom oraz
upominek od wójta Gminy Łęka
Opatowska oraz prezesa Zarządu
Zakładu Zagospodarowania Odpa-

dów Olszowa. W konkursie wzięło
udział 23 uczniów. Jury postanowiło
wyróżnić wszystkich.
Uczniowie mogli wykazać się
kreatywnością i z wykorzystanych
już przedmiotów zrobić coś zupełnie
nowego. W ten sposób uczyli się tak
zwanego upcyklingu, czyli przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku
którego powstają nowe, wartościowe
wyroby.
Oprac. m

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
Zapraszamy do czytania i komentowania!
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Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia drobne
przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

informuje, że w terminie 9 - 31 maja br. zostaną przeprowadzone
LOTNICZE ZABIEGI RATOWNICZE W LASACH
Obrębu Rychtal- Leśnictwa: Smardze, Darnowiec i Sadogóra.

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)

Planowany obszar zabiegu:
Powiat kępiński: gmina Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal i Trzcinica.
Zabiegi z zastosowaniem środka
ochrony roślin Mospilan 20 SP będą
wykonane w celu ograniczenia
populacji chrabąszcza majowego.
Jest to insektycyd o działaniu
kontaktowym
i
żołądkowym,
przeznaczonym do zwalczania
szkodników ssących i gryzących.
Na roślinie działa powierzchniowo,
wgłębnie i systemicznie.
W czasie zabiegów ratowniczych
obowiązuje
całkowity
zakaz
wstępu do lasu, natomiast po
zabiegach nie przewiduje się
tzw. okresu prewencji. Producent
środka ochrony zastrzega jedynie
14-dniowy okres karencji przy
zbiorze runa leśnego po zabiegu.
Teren
objęty
zabiegami
zostanie oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam ogródek działkowy przu ul. Sportowej. Tel. 888 783 034 lub 888 125 697.
(TK 25/05/22)
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praca
Zatrudnię pracownika do pomocy
przy układaniu kostki brukowej.
Tel. 695 621 746.
(TK 23/04/22)

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

Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.

US£UGI

rolnicze

Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 694 665 070.
(TK 24/04/22)

Sprzedaż młodych kurek - Zmyślona Słupska
23. Tel. 609 587 132.
(TK 22/04/22)

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
- KONSULTACJA, POMOC W UZYSKANIU
I ROZLICZENIU DOTACJI.
TEL. 660 614 794.

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 19/04/22)

189A

160
161

162

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)

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

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Więcej informacji na stronie
www.sycow.poznan.lasy.gov.pl

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5 i ul.
Staszica nr 12, w Urzędzie Gminy Baranów oraz na stronie
Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony na okres 21 dni,
tj.: od 5 maja 2022 r. do 25 maja 2022 r. wykaz nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka
numer 609 o pow. 0,1100 ha, położonej w miejscowości
Grębanin, gmina Baranów - zapisanej w księdze wieczystej
nr KZ1E/00059813/2 przeznaczonej do wydzierżawienia w
drodze bezprzetargowej.

STAROSTA KĘPIŃSKI
(-) Robert Kieruzal

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m

2

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

MASAŻ I
REHABILITACJA
DOMOWA TANIO.
TEL. 723 882 777
Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można
znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook
www.facebook.com/
tygodnikkepinski
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Maggie Brookes - „Żona więźnia”
Życie Izabeli, charakternej Czeszki z Vražnégo, zmienia się z dnia na dzień wraz z
pojawieniem się brytyjskiego jeńca wojennego, kaprala Billa Kinga. Ukrywany przed
rodzicami związek, zorganizowany naprędce ślub – Bill nie potrzebował czasu, aby
zrozumieć, że życie z Izabelą będzie dalekie od nudy. Nie spodziewał się jednak, że potoczy
się ono w taki sposób. Świeżo upieczeni nowożeńcy organizują ucieczkę, ale wpadają w ręce
nazistów. Izabela, przebrana w mundur żołnierza, trafia wraz z Billem do niemieckiego obozu
w Lamsdorf. Ukrywa swoją płeć oraz świadomie skazuje się na głód, cierpienie i upokorzenie.
A także na ciągły strach przed zdemaskowaniem. Kobieta z miłości jest w stanie zmusić swoje
ciało do niewyobrażalnego wysiłku. Bill wie, że bez wahania mógłby oddać za nią życie.
Poświęcają się dla miłości, która połączyła ich tak nieoczekiwanie, a w
której każdy kolejny dzień niesie śmiertelne niebezpieczeństwo.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Charlotte Browne - „Mały przewodnik po świecie Bridgertonów. Cała
prawda o czasach regencji”
Pragniesz wrócić do socjety? Marzysz o tym, by zostać największym podrywaczem w
Londynie? Potrzebujesz pomocy w opanowaniu sztuki omdlewania w towarzystwie
kawalerów? Niech ten przewodnik po świecie Bridgertonów poprowadzi cię przez burzliwe
życie panny na wydaniu. Którą postacią z Bridgertonów jesteś? Jak tam twoje umiejętności
życia w epoce regencji? Czy po partyjce Hulaków i drabin wejdziesz na szczyt hierarchii
towarzyskiej, czy spadniesz na samo dno? I najważniejsze: jak ty i twoja druga połowa
wypadacie według „Ankiety kontrolnej prawdziwej miłości”? Pełna quizów i apetycznych
ciekawostek z epoki regencji książka odsłania niemal wszystkie tajemnice świata
Bridgertonów!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anita Vandyke - „Zero waste. Nowa jakość życia w 30 dni”
Ta książka to praktyczny poradnik jak mniej marnować. Możesz wyrzucać aż o 80% mniej
rzeczy, wydawać mniej pieniędzy – i pełniej żyć! To także refleksja nad tym, w jaki sposób
można zacząć działać na rzecz środowiska i – podobnie jak autorka – przestawić się z
maksymalizmu na minimalizm, odbywając w przeciwną stronę drogę opisywaną przez znane
powiedzenie „od zera do bohatera”. Nie, autorka wcale nie dorastała w rodzinie hipisów i
przez większość życia nie interesowała się środowiskiem naturalnym. Próbowała znaleźć
szczęście tam gdzie wszyscy. Sądziła, że jego źródłem mogą być pieniądze, władza, status
społeczny. Niestety, sukces mierzony takimi kategoriami nie przyniósł jej tego, czego
oczekiwała. Znalazła szczęście zupełnie gdzie indziej – w życiu zero waste!

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 18
SPONSORZY NAGRÓD:

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
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 11 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. Anita Vandyke - „Zero waste...”,
2. Charlotte Browne - „Mały przewodnik...”,
3. Maggie Brookes - „Żona więźnia”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 17 nagrody otrzymuj¹:

Sławomir Bąk (Tabor Wielki),
Alina Pacyna (Kępno),
Grażyna Seiffert (Baranów).

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
Czujesz się zagrożony, mimo że sytuacja, w której
jesteś, zależy tylko od Ciebie. Jeśli nie otworzysz
się przed ludźmi, możesz stać się samotny. Nie
siedź wieczorami w domu, a w weekend koniecznie wyjdź z przyjaciółmi lub wyjedź na wycieczkę.

Byk 21 IV – 21 V
Zwróć się ku trwałym wartościom i tradycji. Porozmawiaj ze starszymi osobami i życzliwie przyjmij ich rady. Na dyskusję i bunt przyjdzie jeszcze
czas. W pracy przestrzegaj terminów i poleceń
szefa.

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

Rak 23 VI – 22 VII
Porozmawiaj z przyjacielem, a wspólnie wpadniecie na doskonałe pomysły. Karta wróży możliwość
pogodzenia się z osobą, która była na Ciebie obrażona. Bądź szczery i wyrozumiały, a spotkasz
się z wielką życzliwością i wsparciem ludzi.

Lew 23 VII – 22 VIII
Karta przestrzega przed biernością, spóźnieniami. Niepotrzebnie wątpisz we własne siły, przeceniasz swoich przeciwników i zbytnio koncentrujesz
się na swoich słabościach. Weź się w garść, bo
wszystko zależy od Ciebie.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Św. Marcina” - 5.05.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
2. Apteka „Na Kopie” - 6.05.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
3. Apteka „Nowa” - 7.05.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
4. Apteka „PRIMA” - 8.11.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
5. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 9.05.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
6. Apteka „Św. Maksymiliana” - 10.05.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
7. Apteka „Burchacińscy” - 11.05.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Sprawy zawodowe pochłoną cię bez reszty, a rodzina i przyjaciele będą musieli prosić Cię o odrobinę zainteresowania. Postaraj się znaleźć czas
na drobne, codzienne przyjemności. Potrzebujesz
w tym tygodniu odpoczynku i relaksu.

Karta wróży szczęśliwe wydarzenia dla Ciebie i
Twojej rodziny. Poczujesz się kochany i bezpieczny, a kłopoty okażą się mniejsze, niż sądziłeś. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, to w tym tygodniu uda
Ci się zawrzeć zgodę.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
Pewna sprawa, która się opóźniała wreszcie ruszy do przodu. Okaże się, że trudności jest mniej.
Będziesz niecierpliwy i pełen energii. Ktoś, kto Ci
przeszkadzał, zajmie się innymi sprawami i zostawi Ci wolne pole do popisu.

Z teki Marka Kameckiego

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

Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek
i towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.
Wtedy wróci optymizm i siła.

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

Nie obiecuj ludziom więcej, niż rzeczywiście
chcesz spełnić. Znajdziesz się w dwuznacznej
sytuacji. Ktoś może Cię źle zrozumieć, a nawet
zaplanować sobie sprawy z Twoim udziałem. W
miłości czeka Cię wielka pokusa namiętnego flirtu.

Wodnik 20 I – 18 II

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

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba i w porę zapobiegniesz kłopotom. Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej, niż
marsową miną.

(62) 78 292

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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

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

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

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

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

Piaski k. Kępna 1A
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