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W Kępińskiem nie ma bezrobocia

99

pomidor
1 kg

9 maja br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie odbył się briefing prasowy z udziałem minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg i starosty powiatu kępińskiego
Roberta Kieruzala. Starosta przedstawił bezrobocie w powiecie, które aktualnie należy
do jednych z najniższych w kraju i wynosi 1,7%. Sytuacja na rynku pracy w powiecie
kępińskim jest wciąż bardzo dobra.

Łaska Pana Naszego,
Jego miłość i dobroć,
niech będą światłem
Twojej drogi.
Cafe Club Polonia
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„Wanda
Rutkiewicz.
Jeszcze
tylko jeden
szczyt” Zaprezentowało się
O Wandzie Rutkiewicz –
jednej z najsłynniejszych
himalaistek świata – opowiadała 21 kwietnia br., w
Bibliotece Publicznej w
Bralinie, Elżbieta Sieradzińska.

kilkadziesiąt służb
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Siostra Renata
pokonała mężczyzn

Jest możliwość zamówienia cateringu
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Znamy zwycięzców konkursu „ Z flagą mi do twarzy” organizowanego przez Starostwo Powiatowe

Zdjęcia z biało-czerwoną

Zwycięzcy konkursu na
zdjęcia z flagą Polski

5 maja br. zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu
„Z flagą mi do twarzy”. - Wpłynęło do nas wiele pięknych zdjęć,
za które serdecznie dziękujemy.
Obecnie trwają narady związane z
wyłonieniem zwycięzców. Przed komisją konkursową nie lada wyzwanie – stwierdziła wicestarosta Alicja

Śniegocka, która wraz ze starostą
Robertem Kieruzalem wyłaniała
zwycięzców.
Po burzliwych naradach komisja
wyłoniła zwycięzców konkursu „Z
flagą mi do twarzy”. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy. W najbliższych dniach organizatorzy wręczą
nagrody.
Oprac. m

W ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisanych zostało 12 umów
na wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji

Podpisanie umów
z organizacjami pozarządowymi

Umowy są następstwem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez
Zarząd Powiatu Kępińskiego, 2 marca
2022 r. Porozumienia z przedstawicielami organizacji pozarządowych podpisywali: starosta Robert Kieruzal i
wicestarosta Alicja Śniegocka.
Dofinansowane organizacje będą
realizować zadania w zakresach:
ochrona i promocja zdrowia, nauka,
szkolnictwo
wyższe,
edukacja,
oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna.
W budżecie Powiatu na ten cel
przeznaczono 80 000 zł, a udzielono
79 740 zł dotacji organizacjom: Polska
Fundacja Diagnostyki Osteoporozy na
zadanie pn. „NIE daj się osteoporozie – bezpłatne badania w kierunku
osteoporozy dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego” – 8 080 zł, Sto-

do Opola” – 4 480 zł, Fundacja Nowoczesny Konin na zadanie pn. „Fachman” - kwota dofinansowania 1 200
zł, Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe na zadanie pn. „Seniorem zdrowym być” – 2 600,00 zł,

Starosta R. Kieruzal, wicestarosta A. Śniegocka, przedstawiciele
Stowarzyszenia Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński po podpisaniu umowy

Ćwiczenia w zakładzie produkcji mebli w Mianowicach

Gasili pożar zakładu...
na szczęście pozorowany

27 kwietnia br., w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia w Pracy, odbyły się
ćwiczenia w zakładzie produkcji mebli w Mianowicach, zorganizowane
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
W pierwszej części sprawdzeniu
podlegały organizacja oraz warunki
prowadzenia ewakuacji pracowników po wybuchu pożaru na zakładzie. - W jednym z pomieszczeń w
hali produkcyjnej doszło do pożaru,
w wyniku którego uwięzione zostały
dwie osoby. Zakres ćwiczeń obejmował działania ratowniczo-gaśnicze
związane z ewakuacją poszkodowa-

nych z pożaru, udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
technik operowania prądami wodnymi, rozpoznania BE-SAHF, RIT
oraz kontroli czasu w strefie – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt.
Paweł Michalski. Na miejscu działały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Kępno i
OSP Olszowa.
Po zakończonych ćwiczeniach
omówiono wraz z pracownikami
zasady przeprowadzania sprawnej i
bezpiecznej ewakuacji. Dodatkowo
pracownicy zostali przeszkoleni z
obsługi AED (defibrylatora automatycznego).
Oprac. KR
Podczas ćwiczeń w Mianowicach.
Fot. GIB Meble

Starosta R. Kieruzal, wicestarosta A. Śniegocka, przedstawiciele organizacji Stowarzyszenie
Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka
Sucharskiego po podpisaniu umowy

warzyszenie Operetka Wrocławska
na zadanie pn. „Lata 20., lata 30. na
WYNOS!” – kwota dofinansowania
19 400 zł., Stowarzyszenie „Jesteśmy
dla Ciebie” na zadanie pn. „Śladami
historii polskiej piosenki – wycieczka

szkoła magii” – kwota dofinansowania 4 700 zł, Ochotnicza Straż Pożarna
w Czerminie na zadanie pn. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty
i sportu – ,,Aktywne wakacje z OSP

Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego na zadanie pn. ,,Akademia aktywnego Seniora w ramach
Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku” – 5 800 zł, Stowarzyszenie
Nasze Dzieci na zadanie pn. ,,Letnia

Czermin” – 5 760 zł, Stowarzyszenie
Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego
im. mjra Henryka Sucharskiego na
zadanie pn. „STU NA STO”, czyli wydanie publikacji wieńczącej jubileusz
stulecia Liceum Ogólnokształcącego
nr I w Kępnie – 7 000 zł, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów na zadanie pn. „PobiegajMY”
– kwota dofinansowania 4 300,00 zł,
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Gminy Baranów na zadanie pn. „Migaj z nami” – 4 530 zł i Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński
na zadanie pn. ,,Za mundurem Kępno
sznurem 2022” – kwota dofinansowania 11 890,00 zł.
Zadania będą realizowane w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.
Oprac. m

Koperta okolicznościowa z okazji 60. rocznicy śmierci Tadeusza Piotra Potworowskiego

Patron na
kopertach

Koło Polskiego Związku Filatelistów, wspólnie z Urzędem Pocztowym w Kępnie, przygotowało kopertę
okolicznościową z okazji 60. rocznicy
śmierci Tadeusza Piotra Potworowskiego – patrona kępińskich filatelistów. Okolicznościową kopertę z datownikiem Kępno 1 można nabyć w
kępińskiej placówce pocztowej.
KR
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

W trosce o małe i średnie Z wizytą w Kępnie
przedsiębiorstwa

KAMPANIA INFORMACYJNA

Podczas ostatniego spotkania
Grupy Roboczej ds. kontroli Programu Odbudowy i Odporności (RRF
WG) europoseł Andżelika Możdżanowska miała możliwość rozmowy z
Lucą Jahier – wiceprzewodniczącym
European Semestr Group, Europejski
Komitet
Ekonomiczno-Społeczny,

Robem Jonkman – przedstawicielem
Europejskiego Komitetu Regionów,
sprawozdawcą wdrażania RRF, Véronique Willems – sekretarz generalną
SME United oraz Giovannim Casale
– doradcą Europejskiej Konfederacja
Związków Zawodowych. - W trakcie
dyskusji zadałam nurtujące mnie pytania. Po pierwsze, najważniejszym
obecnie makroekonomicznym problemem Europy jest bardzo wysoka
inflacja – w strefie Euro wynosząca
średnio 8%, a w niektórych przypadkach przekraczająca 15%. Wobec

tego zadałam pytanie skierowane
do Luca Jahier z Europejskiego
Komitetu Regionów oraz Véronique
Willems z SME United: jak – z ich
punktu widzenia – przedstawia się
sprawa wpływu inflacji na realizację celów RRF? Czy ich realizacja
w przewidywanym zakresie w ogó-

le będzie możliwa? Czy przewidują
weryfikację założeń – a jeśli tak, to
w których przede wszystkim obszarach? Po drugie, wiemy, że sektor
małych i średnich przedsiębiorstw
najbardziej ucierpiał w wyniku pandemii: podczas gdy wielkie, międzynarodowe przedsiębiorstwa potrafiły
nawet skorzystać na pandemicznych
ograniczeniach, w sektor małych i
średnich przedsiębiorstw biły one
szczególnie boleśnie. Równocześnie – wszyscy mamy świadomość
kluczowej roli, jaką ten sektor ma

do odegrania w wychodzeniu z kryzysu, dla zrównoważonego wzrostu
oraz utrzymania konkurencyjności
europejskiej gospodarki. W związku
z powyższym zapytałam pani Wilems
z SME United, jak ocenia realizację
interesów małych i średnich przedsiębiorstw w poszczególnych Krajowych Planach Odbudowy? Dodatkowo chciałam sprawdzić również,
czy planowana przez poszczególne
państwa alokacja środków wskazuje
na świadomość ich kluczowej roli?
Czy odpowiada potrzebom oraz jest
adekwatna do strat sektora w czasie
pandemii? Poza tym, jak obecne podejście poszczególnych państw – odzwierciedlone w Planach Odbudowy
– ma się do podejścia prezentowanego podczas pandemii, kiedy różnorakie formy wsparcia miały za zadanie
przede wszystkim pozwolić sektorowi
przetrwać? Czy z Krajowych Planów
wyniknie dla sektora istotny impuls
rozwojowy? Czy chronią one interes
małych i średnich przedsiębiorstw
wobec konkurencji ze strony wielkich przedsiębiorstw – czy też, po
zdjęciu ograniczeń, sektor małych i
średnich przedsiębiorstw został pozostawiony „samemu sobie”? – poinformowała europoseł.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński,
minister rodziny i polityki społecznej
Marlena Maląg oraz posłowie: Katarzyna Sójka i Tomasz Ławniczak
gościli w kępińskim ratuszu. Burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr
Psikus przedstawił inwestycje realizowane z udziałem środków rządo-

wych. Pokazał również w terenie, jak
budowane są gminne drogi: Kierzno-Domanin i Kierzno-Mechnice. - To
była wyjątkowa wspólna wizyta inwestycyjna w gminie Kępno. Kępiński ratusz był miejscem dyskusji
o przyszłości i najbliższych planach
inwestycjach gospodarczych miasta
i gminy Kępno – zaznaczyła Andżelika Możdżanowska.

Zdarzenie na trasie S8 w Słupi pod Bralinem

II Międzyszkolny Turniej Literacki w Mikorzynie

Znają wiersze i lektury Dachowała laweta

6 maja br. w wiosennej scenerii
odbyła się, po dwóch latach przerwy,
kolejna edycja Międzyszkolnego Turnieju Literackiego dla uczniów klas
młodszych. Tradycyjnie spotkanie
zostało zorganizowane przez Samorządową Bibliotekę Publiczną im.
Marii z Fredrów hr. Szembekowej w
Kępnie oraz Szkołę Podstawową im.
Jana Pawła II w Mikorzynie. Uczestników literackich zmagań gościła mikorzyńska szkoła.
Bieżąca edycja zgromadziła
przedstawicieli dziewięciu szkół
gminy Kępno. Trzyosobowe drużyny, złożone z uczniów klas trzecich, rozwiązywały zagadki, rebusy,
krzyżówki i zagadki, związane ze
znajomością lektur i wierszy. Dla
zmniejszenia stresu młodych uczestników, przerwy ubarwiały swoimi
występami cheerleaderki i formacja
taneczna gospodarzy.
Wszystkie drużyny reprezentowały bardzo wysoki poziom i do
końca dzielnie walczyły. Ostatecznie
o wyniku zadecydowała dogrywka
między drużynami SP w Kierznie,
SP Myjomice, SP Krążkowy i SP
Olszowa. Zmagania oceniało jury
w składzie: Magdalena Wieczorek
– dyrektor Samorządowej Bibliote-

ki Publicznej w Kępnie, Anna Walaszek – emerytowany nauczyciel
klas I-III i Grażyna Chrząstowska
– bibliotekarka. Zwycięzcą okazała
się drużyna SP Kierzno w składzie:
Hanna Burzała, Nadia Morgol i
Igor Krzak. Drugie miejsce zajęła
reprezentacja SP Myjomice w składzie: Weronika Rojewska, Florian
Juruś i Bartosz Jokiel. Na podium,
zajmując trzecie miejsce, znaleźli się
także przedstawiciele SP Olszowa
w składzie: Tamara Górska, Krystian Hojka i Maja Bączkiewicz.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki, nagrody książkowe
Zwycięzcy konkursu wraz
z jury i organizatorami

i upominki. Wszyscy uczestnicy
zostali obdarowani dyplomami i nagrodami książkowymi. Gratulacje i
nagrody zwycięzcom, jak i wszystkim uczestnikom, złożyli: Bogumił
Stempin – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mikorzynie i M. Wieczorek – dyrektor Samorządowej
Biblioteki Publicznej w Kępnie. Nagrody dla uczestników ufundowała
Samorządowa Biblioteka Publiczna
w Kępnie i Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Mikorzynie. Miłym
akcentem spotkania były lody i słodki poczęstunek.
Jolanta Wesoła

z ambulansem

Na szczęście nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Fot. OSP Perzów

21 kwietnia br. do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło zgłoszenie o dachowaniu dwóch pojazdów na 84. kilometrze trasy S8 w miejscowości Słupia
pod Bralinem. Na miejsce zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, JRG
Syców, OSP Perzów i OSP Bralin.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że doszło do dachowania samochodu osobowego, który
ciągnął lawetę z ambulansem. Na

potrzeby działań zablokowano ruch
na trasie w kierunku Warszawy. Na
szczęście, podróżujący pojazdem nie
wymagał pomocy medycznej. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie odłączono źródła zasilania
w pojazdach. Na rozlane płyny eksploatacyjne zastosowano sorbent. Po
uprzątnięciu pojazdów przez pomoc
drogową przywrócono ruch na trasie
– poinformował oficer prasowy KP
PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR
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Pytanie do...
Danuty Froń

wójta gminy Perzów
W Sycowie istnieje możliwość powstania zakładu
do odzysku energii z odpadów medycznych i
weterynaryjnych (spalarnia). Może ona wpływać
negatywnie również na powiat kępiński. Czy wiedzą
Państwo, że firma Emka, chcąca wybudować spalarnię,
odwołała się od negatywnej decyzji wydanej przez
burmistrza Sycowa, Dariusza Maniaka? Jakie jest
Państwa zdanie na ten temat? Czy podjęte zostaną
jakieś kroki, jeśli firma wygra sprawę i budowa spalarni
znów stanie się realna? Czy podejmowano jakieś
rozmowy z burmistrzem Sycowa?
W związku z zaistniałą sytuacją informuję, że Gmina Perzów nie jest stroną postępowania w powyższej sprawie. Czekamy
na rozstrzygnięcie, które nastąpi już wkrótce. Mamy nadzieję, że podjęte w przyszłości
przez odpowiednie organy decyzje będą
miały dobry wpływ na komfort życia i zdrowie mieszkańców.

Piotra Hołosia
wójta gminy Bralin

Do czasu zajęcia stanowiska przez
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we
Wrocławiu nie zamierzam zabierać w tej
kwestii głosu i formułować opinii. Komentarz mój może dotyczyć sytuacji innej niż
mamy na dzień dzisiejszy, a to komentowałem we wcześniejszej korespondencji w
oparciu o informacje uzyskane z rozmów
z panem Dariuszem Maniakiem – burmistrzem miasta i gminy Syców.

Roberta Kieruzala
starosty kępińskiego

Starosta nie odniósł się do zadanego pytania.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali 25-letniego mieszkańca Kępna, który usłyszał aż 13
zarzutów i został zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu

Przy pięknej majowej pogodzie Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie rozegrało 7 maja br.
- dostępne dla wszystkich członków i sympatyków strzelectwa - zawody strzeleckie

Siostra Renata pokonała mężczyzn

Zawody prowadzone przez Adama Pisarskiego odbyły się na strzelnicy Koła Myśliwskiego „Diana” w
Działoszy. Rozgrywano 2 konku-

Wcześniej kto zdążył miał okazję
na trening strzelecki.
Tego się nie spodziewał nikt,
choć po ostatnich wrześniowych

Rozdanie nagród strzeleckich

rencje – o tytuł „Króla Kurkowego
2022” i o „Puchar Pamięci Henryka
Chowańskiego”.
Jak zawsze zawody otworzył wystrzałem z armatki czarno-prochowej
Wiktor Nowakowski.

zawodach coś wskazywało na zwyciężczynię. Puchar „Pamięci Henryka Chowańskiego” zdobyła siostra
Renata Grzelak a puchary za II i III
miejsca zdobyli Ryszard Dachowski
i Marek Czekała.

Walkę o tytuł „Króla Kurkowego
2022” rozgrywają tylko członkowie
Bractwa. Blisko było, aby ten tytuł
zdobyła siostra Elżbieta Jokiel, prowadząc z gładką 9-tką, jednak tytuł
ten wywalczył brat Ryszard Juszczak, trafiając w dziesiątkę. Piękny
łańcuch królewski i tarczę królewską
przekazał zdobywcy ustępujący król
Marek Czekała.
Aby wyłonić rycerzy – rozgrywano strzelanie do „Kura”. Tym razem
dość szybko, po około 50 strzałach,
pierwszym rycerzem został brat Wacław Miszkinis, a II i III rycerzami
Marek Czekała oraz Wiktor Nowakowski.
Pogoda utrzymała się do końca
zawodów, a te jak zwykle zakończyły się biesiadą bracką, która poprawiła humory innym zawiedzionym
uczestnikom zawodów i obiecaniem
rewanżu w najbliższym czasie.
Oprac. m

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Kępnie

Wyróżnienia dla bibliotekarzy

11 maja w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie z okazji dnia Bibliotekarza i
Biblioteki. Podczas wydarzenia Powiat Kępiński reprezentowała wicestarosta Alicja Śniegocka.
Zgromadzonych gości powitał
dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie Wiesław Walas,
który złożył zgromadzonym bibliotekarzom życzenia z okazji ich święta. Listy gratulacyjne oraz kwiaty w
imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego wręczyła wicestarosta.
Oprac. m

Wręczenie podziękowań
dla bibliotekarzy

19 kwietnia br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie ujawnili śmieci pozostawione na terenie leśnym Osiedla Murator w Baranowie. Jak się okazało, właściciel
śmieci zostawił w nich swoje dane osobowe

Chciał podpalić Zostawił w lesie śmieci…
z
danymi
osobowymi
kamienicę

20 kwietnia br., o godzinie 20.30,
funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zostali wysłani
przez dyżurnego do jednej z kamienic przy ul. Obrońców Pokoju w Kępnie, gdzie młody mężczyzna groził
mieszkańcom podpaleniem kamienicy. Jak się okazało, mężczyzna to
25-letni mieszkaniec Kępna. Szybko
został obezwładniony i zatrzymany przez mundurowych. - Okazało
się, że mężczyzna znajduje się pod
wpływem alkoholu oraz posiada w
miejscu zamieszkania środki zabronione w postaci marihuany. W toku
podjętych przez funkcjonariuszy
Wydziału Kryminalnego czynności
służbowych wyszło również na jaw,
że mężczyzna ma na sumieniu włamania do ogródków działkowych,
znajdujących się na terenie Kępna,
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w których dokonywał kradzieży różnego rodzaju przedmiotów, takich
jak elektronarzędzia, elektronika,
przedmioty codziennego użytku –
poinformował oficer prasowy KPP
Kępno, sierż. Rafał Stramowski.
- Przed zatrzymaniem mężczyzna
swoją postawą okazywał nienawiść
oraz kierował groźby karalne wobec
obywateli Ukrainy, którzy zamieszkiwali wspólnie z nim w jednej kamienicy – dodał funkcjonariusz.
Komenda Powiatowa Policji w
Kępnie, wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Kępnie, wystąpiła do Sądu
Rejonowego w Kępnie o zastosowanie wobec 25-latka tymczasowego
aresztu. Sąd Rejonowy w Kępnie
przychylił się do wniosku i wobec
mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu.
Oprac. KR

19 kwietnia br. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie, podczas kontroli rejonów
leśnych Osiedla Murator w Baranowie, zauważyli pozostawione śmieci w postaci papierków, paczek po
papierosach oraz butelek po napo-
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jach. - W śmieciach znajdował się
również kawałek kartki, na którym
były umieszczone dane osobowe.
Funkcjonariusze szybko dotarli
do właściciela śmieci, którym okazał się być 32-letni mieszkaniec
gminy Baranów. Mężczyzna tłuWśród śmieci znajdowały się dane
osobowe ich właściciela. Fot. KPP Kępno

maczył się, że przypadkowo zgubił
kilka papierków – relacjonuje sierż.
sztab. Filip Ślęk z KPP Kępno.
Policjanci ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 500
złotych. - Przypominamy, że wysypywanie śmieci do lasu jest zabronione prawem. Grozi za to grzywna
od 500 do nawet 5 000 zł – dodał
funkcjonariusz.
Zaśmiecanie lasów jest dużym
problemem dla Straży Leśnej, Policji
oraz Straży Pożarnej. - Pozostawione śmieci, takie jak szklane butelki, często są przyczynami pożarów.
Dlatego Ochotnicza Straż Pożarna
na osiedlu Murator wraz z Radą Sołecką zoorganizowali 30 kwietnia
br. sprzątanie lasu, w które czynnie
włączyli się również funkcjonariusze KPP Kępno. Cieszymy się, że
mogliśmy wspólnie zadbać o nasze
środowisko – zachęca policjant.
Oprac. KR

Informacje

wiadomości

9 maja br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie odbył się briefing prasowy z udziałem
minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg i starosty powiatu kępińskiego Roberta Kieruzala

W Kępińskiem nie ma bezrobocia

Podczas spotkania minister Marlena Maląg omówiła skuteczną pomoc obywatelom Ukrainy, pomoc
rządu w czasie pandemii oraz dobrą
sytuację na rynku pracy. W swojej
wypowiedzi podkreśliła, że, rozwi-

stawił bezrobocie w powiecie, które
aktualnie należy do jednych z najniższych w kraju i wynosi 1,7%. Sytuacja na rynku pracy w powiecie
kępińskim jest wciąż bardzo dobra.
Tak niskie bezrobocie spowodowane

Spotkanie urzędników
„pośredniaka” z minister M. Maląg

jając polską gospodarkę, obywatele
Ukrainy, którzy przekroczyli polską
granicę od 24 lutego br., mają dostęp
do polskiego rynku pracy na uproszczonych procedurach. W ramach nowej odbiurokratyzowanej procedury
zatrudnienie znalazło już około 120
tysięcy obywateli Ukrainy, a województwo wielkopolskie jest zdecydowanym liderem pod względem
najniższej stopy bezrobocia w kraju i
wynosi zaledwie 3%.
Starosta Robert Kieruzal przed-

jest głównie dzięki temu, że powiat
kępiński jest jednym z najlepszych
zagłębi meblarskich w kraju. Dobrze rozwijająca się od lat lokalna
gospodarka wynika z dużej aktywności naszych przedsiębiorców, którzy nadążają za szybkim postępem
technologicznym i organizacyjnym,
charakterystycznym dla dzisiejszych
wymagań panujących na rynku pracy.
W Urzędzie Pracy, w związku
z sytuacją wojenną na Ukrainie, powstał punkt informacyjno-kontaktowy

dla przyjezdnych, którzy na bieżąco
mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług w ramach subsydiowanych
miejsc pracy oraz staży, a także otrzymać informacje o aktualnych ofertach
pracy i pracodawcach zainteresowanych ich zatrudnieniem. Tak, więc bez
konieczności rejestracji w urzędzie
pracy obywatele Ukrainy kontaktują
się telefonicznie lub zgłaszają osobiście do urzędu, gdzie korzystają z porad doradców zawodowych oraz usług
pośredników pracy.
Z informacji pozyskanych z poszczególnych gmin powiatu kępińskiego wynika, że ponad 2,5 tysiąca
obywatelom Ukrainy nadano nr pesel, z czego około 1700 nadal przebywa na terenie powiatu. Pośród osób
przybywających do Polski ogromną
większość stanowią kobiety, opiekujące się dziećmi, które mogą nie być
w stanie podjąć zatrudnienia, nawet
w przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji wymaganych przez
lokalnych przedsiębiorców. Podkreślić należy, że do istotnych barier w
podejmowaniu przez nich zatrudnienia należą: traumatyczne przeżycia,
złożone problemy bytowo-rodzinne,
brak znajomości języka polskiego,
mała mobilność przestrzenna.
- Aktualnie w Urzędzie zarejestrowanych jest 12 obywateli Ukrainy
z wykształceniem: wyższym, średnim
ogólnym oraz zawodowym, w zawodach: choreograf, muzyk, technolog

tkanin, nauczyciel języka chińskiego i angielskiego, nauczyciel historii, księgowy, prawnik bankowości,
fryzjer, krawiec. Dotychczas 4 osoby
otrzymały pomoc w postaci skierowania na staż. Obywatele Ukrainy,
po zarejestrowaniu się w Urzędzie,
mogą korzystać ze wszystkich form
pomocy na takich samych zasadach jak osoby bezrobotne – informuje Iwona Rataj, dyrektor PUP w
Kępnie.

Przedsiębiorcy powiatu kępińskiego od początku roku zatrudnili 1.633
obywateli Ukrainy, w tym od 24 lutego
w związku z agresją na Ukrainie, pracę podjęło ponad 900 osób. Podkreślić należy, że to właśnie imigranci, a
obecnie również uchodźcy z Ukrainy,
istotnie wspierają lokalną gospodarkę. Ich brak, uwzględniając poziom
bezrobocia, stanowiłby czynnik istotnie ograniczający potencjał rozwojowy powiatu.
Oprac. m

24 kwietnia br. w Świdnicy odbył się Charytatywny Turniej
Służb Mundurowych w Piłce Nożnej pod patronatem m.in.
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Kępińscy policjanci najlepsi
W turnieju wzięło udział 16 drużyn reprezentujących jednostki z terenu całego kraju. Funkcjonariusze
z Kępna przystąpili do rywalizacji,
rozgrywając swoje mecze na boisku
trawiastym z takimi reprezentacjami mundurowych, jak KPP Ząbkowice Śląskie, KP Żarów, Areszt
Śledczy Dzierżoniów, KPP Świecie,
KP Świebodzice czy Areszt Śledczy
Świdnica. Kępińska drużyna zakończyła rozgrywki grupowe, zajmując
pierwsze miejsce w grupie z ilością
15 punktów. W półfinale rozgrywa-

nym w hali kępnianie pokonali KPP
Kłodzko, dając sobie awans do finału,
który, po bardzo emocjonującej i wyrównanej grze, wygrali z KPP Świecie z wynikiem 1:0.
Całkowity dochód z imprezy
przekazany został na rehabilitację
oraz leczenie trójki dzieci mundurowych: Alana Oleksyka, Mateusza
oraz Dominika Jabłońskich. Alan
od samego początku turnieju kibicował kępińskiej drużynie i razem z nią
sięgnął na koniec turnieju po trofeum.
Oprac. KR
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informacje
Wielki Piknik Służb w Kobylej Górze

Zaprezentowało się kilkadziesiąt służb

8 maja br. w Kobylej Górze odbył
się Wielki Piknik Służb. Było to wydarzenie otwierające ćwiczenia taktyczno-specjalne Renegade/Sarex-22
z zakresu przeciwdziałania zagroże-

całego kraju, m.in. Urząd Gminy Kobyla Góra, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Wojsko Polskie, Dowództwo
Operacyjne i Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych, Wojska Obrony Te-

OSP Domanin zaprezentowało
samochód marki Żuk...

niom terrorystycznym z powietrza
oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli czuć się tego
dnia naprawdę bezpiecznie.
W trakcie pikniku można było
podziwiać pojazdy i śmigłowce służb
ratowniczych i wojskowych. Na nie-

rytorialnej, Żandarmeria Wojskowa,
Akademia Sztuki Wojennej, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
w Krakowie, Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Kaliszu, Akademia
Wojsk Lądowych, Wojskowy Instytut
Medycyny Lotniczej, Polska Agencja
Żeglugi Powietrznej, Centralna Sta-

Powiatowa Policji w Ostrzeszowie,
Policyjna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza KPP Lwówek Śląski i
Grupa Realizacyjna KMP w Kaliszu,
WOPR Zachodniopomorski i
WOPR Oddział w Goł uchow ie,
W o d n a Ciekawość wzbudzał
Służba Ra- Rosomak. Fot. Echo Sycowa
tow nicza
we Wrocławiu, Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, SP ZOZ – szpitale w Kępnie,
Ostrzeszowie i Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Ludwika Perzyny w
Kaliszu, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Przedborów, Legia Akademicka, Aeroklub Ostrowski, Morska
Służba Poszukiwania i Ratownictwa,
Akademia Kaliska im. Prezydenta St.
Wojciechowskiego, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Szukamy i Ratujemy, Hufiec ZHP Kępno, Ochotnicza Straż Pożarna w Domaninie i
w Kępnie. Przybyli na wydarzenie
goście mogli też skorzystać z dań
serwowanych przez stoiska Kół Go-

spodyń Wiejskich oraz foodtrucki.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Praw
Dziecka przygotowało specjalne
miasteczko
dla dzieci
oraz gry i
zabawy z
nagrodami. Służby
przeprowadziły także liczne
warsztaty, prelekcje oraz pokazy: pożarnicze, antyterrorystyczne, ratownictwa medycznego, ratownictwa po
wypadku komunikacyjnym, Służby

Prezentacja broni przez
Wojska Obrony Terytorialnej

Więziennej, Akademii Sztuki Wojennej, śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz śmigłowca
Wojskowej Służby ASAR.
Współorganizatorami
pikniku
byli Gmina Kobyla Góra oraz Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy. KR
Pokaz śmigłowców LPR
i Wojskowej Służby ASAR

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
„Kępińska Majówka 2022”

Taneczna majówka w Kępnie

...a OSP Kępno zabytkowego magirusa

bie pojawiły się śmigłowce Wojskowej Służby ASAR oraz Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego, a na placu
w Kobylej Górze zgromadziły się
różne służby mundurowe. Swoje stoiska wystawiło ponad 40 służb, instytucji i urzędów z okolicy oraz terenu

cja Ratownictwa Górniczego, Straż
Ochrony Kolei, Straż Graniczna,
Centralny Zarząd Służby Więziennej,
Inspekcja Transportu Drogowego,
Państwowa Straż Pożarna – Komendy
w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim
i Ostrzeszowie, Policja – Komenda

Rossmann dwukrotnie
wyróżniony jako pracodawca
Rossmann po raz kolejny zdobył
dwa prestiżowe tytuły za działania na
rzecz pracowników. Firma otrzymała
nagrodę „Friendly Workplace 2022”
oraz „Solidny Pracodawca Roku
2022”.
Kapituły obydwu konkursów doceniły dotychczasowe, stale rozwijane
projekty, a także nowe pomysły, które wdrożyliśmy w czasie pandemii.
Nie spowolniła ona naszych działań,
wręcz przyspieszyliśmy realizację
wielu innowacyjnych rozwiązań.
W ostatnich miesiącach Dział
Personalny po raz kolejny przygotował „First Time Manager” (6 edycji,
66 uczestników). To program skierowany do menedżerów poszczególnych działów, umożliwiający
wymianę doświadczeń. Innym kontynuowanym projektem były „Shoty Menedżerskie” (34 edycje, 420
uczestników) – krótkie, ale intensywne spotkania dotyczące zarządzania
zespołem.
Nasz słynny program „Pozytywnie Zakręceni” to największy firmo-
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wy program rozwoju pasji w Polsce.
Pomimo pandemii, w zeszłym roku,
zaoferowaliśmy naszym pracownikom 233 różnorodnych warsztatów
– tradycyjnych i online. Tworzyli oni
m.in. lasy w słoikach, ręcznie robione albumy na zdjęcia, ekologiczne
kosmetyki czy ozdoby świąteczne.
We wszystkich wydarzeniach wzięło udział ponad 20 tysięcy pracowników.
Zwiększyliśmy też pakiet socjalny. Nowymi benefitami były – „Klub
Zwierzaka” i „Pakiet Kultura”. Każdy pracownik Rossmanna mógł ponadto skorzystać z: wyjazdu nad
morze, wycieczek, kolonii dla dzieci i młodzieży, świątecznej pomocy
finansowej, wyprawki szkolnej, becikowego czy Medicover Sport. Ze
względu na pandemię i obostrzenia
sanitarne, przygotowaliśmy zajęcia
i wydarzenia online dla dzieci pracowników: e-przedszkola, e-zabawy
karnawałowe i e-podróże z językami.

7 maja br. w hali widowiskowo-sportowej w Kępnie odbył się
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kępno „Kępińska
Majówka 2022”. Organizatorem
imprezy byli: Miasto i Gmina Kępno, Kępiński Ośrodek Kultury, Studio Tańca Retro oraz UKS Atut.

To cykliczne wydarzenie, odbywające
się już od wielu lat w Kępnie, cieszy
się ogromnym powodzeniem i wpisało się na stałe w kalendarz polskich
turniejów tanecznych. W tym roku do
konkursu przystąpiło ponad 20 klubów z całej Polski. Wśród nich znaleźli się tancerze z Kępna i Baranowa,
ale także m.in. Poznania, Częstocho-

Pokaz talentów tanecznych

wy, Kluczborka, Wrocławia, Łodzi,
Opola i Szczecina. Uczestnicy turnieju w różnym wieku rywalizowali ze
sobą w trzech blokach tanecznych, a
zwieńczeniem była uroczysta gala pokazowa, pełna utalentowanych tancerzy, barwnych strojów i zachwycających układów tanecznych. Zawodnicy
walczyli zarówno o punkty i miejsce
na podium, jak i nominację do wyższej klasy tanecznej.
Kępiński turniej stoi na wysokim
poziomie, o czym świadczy nie tylko
ogromna ilość uczestników, ale także
znakomita obsada sędziowska – sędzią głównym turnieju jest Grzegorz
Kałmuczak.
Zwieńczeniem tanecznych zmagań było wręczenie medali oraz dyplomów. Wyróżnionym tancerzom
wręczali je: wiceburmistrz Artur
Kosakiewicz oraz p.o. dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury Dariusz
Leśniarek.
Oprac. KR

Studio Tańca Retro:
Kategoria do lat 9 klasa brąz: Maja Piotrowska i Anna Piotrowska – II miejsce, Nikodem Skiba i Liliana Musiał – II miejsce, Oliwier Sobok i Lena
Steblik – II miejsce, Maciej Stasiak i Lilianna Musialska – II miejsce, Hanna Sułot i Karolina Kurzawa – II miejsce, Alekander Ferdynus i Eliza Stempin
– II miejsce, Mariia Iorzh i Lena Wiśna – II miejsce, Dominika Kuna i Maja Drzazga – II miejsce, Igor Najdek i Pola Zimna – I miejsce, Janina Pruban i
Hanna Drzankowska – I miejsce, Bartosz Rybak i Alicja Krauze – I miejsce, Wiktoria Woźniak i Zofia Chocaj – I miejsce, Anna Jabłońska i Antonia Bykowska
– I miejsce, Wiktoria Leśniarek i Zofia Dawid – I miejsce, Jakub Lubojański i Liliana Bzderek – I miejsce, Antonina Żurecka i Andrzej Kapral – I miejsce
Kategoria pow. 15 lat klasa F: Filip Gąszczak i Julia Piekielna – III miejsce tańce standardowe, III miejsce tańce latynoamerykańskie
Kategoria pow. 15 lat klasa E: Piotr Rymarz i Antonina Janczyk – I miejsce tańce standardowe, V miejsce tańce latynoamerykańskie, Dominik Hołoś
i Hanna Lewek – VIII miejsce tance standardowe, X miejsce tańce latynoamerykańskie
Baranowskie Studio Tańca
Kategoria 10-11 lat klasa H: Bartosz Gliński i Julia Jany – II miejsce, Mateusz Skąpski i Aleksandra Michalak – II miejsce
Kategoria 12-13 lat klasa H: Filip Nowak i Paulina Wróbel – II miejsce
Kategoria 12-13 lat klasa G: Błażej Gruszka i Maja Nowak – III miejsce
Kategoria pow. 15 lat klasa F: Filip Kubik i Kamila Kryściak – I miejsce tańce standardowe, IV miejsce tańce latynoamerykańskie
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Konkurs Recytatorski „Die Schlesische Nachtigall Singt Für Uns”

„Śląski słowik śpiewa dla nas”

28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka
w Rychtalu odbył się Konkurs Recytatorski poświęcony Fryderyce
Kempner – poetce z pobliskich Gierczyc, czyli „śląskiemu słowikowi”,
którego głos zamilkł 118 lat temu. W
myśl poetki, iż „poezja jest życiem”,
poprzez konkurs chciano, aby „śląski
słowik” ponownie zaśpiewał – głosem uczniów rychtalskiej szkoły, którzy przytoczyli i na nowo pokazali
wartość i piękno wierszy Fryderyki
Kempner.
Jury w składzie: Małgorzata Cegielska, Magdalena Tomalik i Beata Sztuka oceniało recytację wierszy siedmiu uczestników. Pod uwagę
brano niemiecką wymowę, interpretację słowną tekstu, a także ogólne

wyrażenia artystyczne.
Po naradzie jury ogłosiło wyniki:
pierwsze miejsce przyznano Martynie Maryniak z kl. VIII a, drugie

oraz dyplomy, a pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy z podziękowaniem za
udział w konkursie.

Uczestnicy konkursu
recytatorskiego

zdobyli Euzebiusz Musiała z kl. VII a
i Dżesika Nizioł z kl. VIII b, a trzecie
zajął Łukasz Wilk z kl. VIII b. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe

Konkurs został przygotowany
przez B. Sztukę – nauczycielkę języka niemieckiego.
Maciej Oscenda
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Prof. dr hab. Stanisław Górka gościł w Szkole Podstawowej w Mroczeniu

Górka w szkole

4 maja br. w Szkole Podstawowej
w Mroczeniu gościł znakomity aktor,
reżyser i producent teatralny – prof.
dr hab. Stanisław Górka. Przyjechał
on na zaproszenie Józefa Frąckowiaka z Kępińskiego Koła Literatów

oraz dyrektora mroczeńskiej szkoły –
Andrzeja Tyry.
Gość w miłej atmosferze rozmowy
przy kawie chętnie wsłuchiwał się w
historię Pałacu Wężyków, gdzie obecnie mieści się szkoła. Głównym jednak

celem wizyty aktora i reżysera było
spotkanie z młodymi adeptami sztuki
aktorskiej, działającymi w szkolnym
teatrze „Echo Pałacu”. Profesor przeprowadził z młodzieżą, przygotowującą obecnie przedstawienie, warsztaty
teatralne, które miały na celu udoskonalenie wymowy, intonacji, ruchu scenicznego i ogólnego wyrazu na scenie
młodych aktorów. Reżyser przekazał
uczniom wiele cennych wskazówek i
pokazał ciekawe ćwiczenia.
Na koniec pogratulował opiekunkom szkolnego teatru – Joannie
Gruszce i Elżbiecie Ilskiej – zdolnej
młodzieży i zapału do pracy na niwie
kulturalnej.
Było to pierwsze, ale na pewno
nie ostatnie, spotkanie i warsztaty w
szkole, prowadzone przez Stanisława
Górkę.
Joanna Gruszka

Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w filii bibliotecznej w Mroczeniu

Książka lekiem na nudę

W ramach obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w filii bibliotecznej w Mroczeniu odbyło
się spotkanie autorskie z popularnym
pisarzem dla dzieci i młodzieży Marcinem Pałaszem. W spotkaniu udział
wzięły dzieci z klas drugich i trzecich
Zespołu Szkół w Mroczeniu. Autor z
humorem opowiadał o swojej twórczości, zainteresowaniach, pasjach,
miłości do zwierząt oraz wielkim
przyjacielu – psie Elfie, który stał się
bohaterem serii książek. M. Pałasz
woją przygodę z pisarstwem rozpoczął w 2004 r., kiedy to, z myślą o
swoim chrześniaku Krzysiu, napisał
specjalnie dla niego książkę pt. „Opowieści z krainy potworów”. Potem
były kolejne tytuły (w tej chwili już
ponad 40 książek), m.in.: „Wszystko
zaczyna się od marzeń”, „Licencja
na zakochanie” czy też „Marcelka i
szkolne sprawy”. Cechą charakterystyczną twórczości M. Pałasza jest
niesamowite poczucie humoru i optymizm. Najwięcej uwagi pisarz po-

święcił serii książek o Elfie, sympatycznym piesku, którego adoptował
ze schroniska. Opowiadał również o
wielu zabawnych przygodach, które
przeżył dzięki niemu. Te historie stały się kanwą kilku książek bardzo lubianych przez młodych czytelników.
Właśnie za książkę „Sposób na Elfa”
otrzymał w 2013 r. Nagrodę Literacką
im. Kornela Makuszyńskiego. Twórczość i osobowość autora wzbudziły
spore zainteresowanie wśród przybyłych na spotkanie uczniów, którzy za-

dawali szereg pytań, dotyczących nie
tylko jego opowiadań, ale także życia
prywatnego. Pisarz starał się w pełni
zaspokoić ciekawość młodych czytelników. Na zakończenie wszyscy
chętni otrzymali pamiątkowy wpis z
dedykacją.
Książki M. Pałasza znajdują się
w bibliotece w Mroczeniu i Słupi
pod Kępnem – wszyscy zainteresowani, zarówno ci młodsi, jak i starsi,
mogą więc poznać ciekawy dorobek
pisarza.
Edyta Lesiak

Wspólne zdjęcie z pisarzem

Friederike Kempner (1828 – 1904)
– poetka, pisarka i działaczka społeczna. Przyszła na świat 26 czerwca 1828 r. w Opatowie
koło Kępna, wsi należącej wówczas do pruskiej
Prowincji Poznańskiej. Pochodziła z zamożnej
rodziny żydowskiej. Rodzicami byli Joachim i Maria Kempnerowie, którzy zarządzali majątkiem
opatowskim, prowadząc tam dostatnie życie.
Matka pochodziła z polsko-żydowskiej rodziny
Aschkenasy, była kobietą dobrze wykształconą
i niezwykle postępową – dlatego sama uczyła
czworo swoich dzieci francuskiego, historii, religii
i literatury. Najprawdopodobniej właśnie po matce Fryderyka odziedziczyła talent poetycki. Fryderyka była najmłodszym dzieckiem Kempnerów,
oprócz niej wychowywali jeszcze dwóch synów:
Dawida i Izydora oraz córkę Luise. Znamienne, że
wszystkie dzieci były później mocno zaangażowane w sprawy społeczne, a Luise i Dawid, podobnie jak
Fryderyka, zostali literatami. Młodość wraz z czworgiem rodzeństwa spędziła w Opatowie (niem. Opatow), a pozostałą większość życia na Śląsku. W 1844 r., gdy Fryderyka miała 16 lat, cała rodzina przeprowadziła się do Drożek (niem. Droschkau), gdzie ojciec zakupił majątek ziemski. Jej edukacją zajmowali się
prywatni nauczyciele oraz matka. Poznała język francuski, literaturę i idee żydowskiego ruchu haskala
(oświecenie żydowskie), którego celem była asymilacja Żydów ze społecznościami nieżydowskimi. Już
w młodości zainteresowała się kwestiami społecznymi i medycznymi, opiekowała się chorymi i ubogimi. Dzięki takiemu wychowaniu jej poglądy były postępowe i liberalne, a w jej wierszach, dramatach,
nowelach i memoriałach przewijały się tendencje humanistyczne. Przełomem w życiu pisarki był rok
1868 – po śmierci ojca Kempnerowie najpierw musieli opuścić majątek w Drożkach, a w lipcu tego samego
roku zmarła matka Fryderyki. Odejście obojga rodziców w tak krótkim czasie było bolesnym ciosem dla
pisarki. Szczególnie dotknęła ją śmierć matki, z którą związana była niemal symbiotyczną relacją. To
jej właśnie poświeciła wiele ze swoich późniejszych wierszy, niektóre adresowała bezpośrednio do Marii
Kempner, inne stanowiły luźne impresje. W jednym z nich (napisanym bezpośrednio po śmierci matki)
czytamy: „Ewig, ewig waren wir vereint. Eins in Wort, Gedanke, Tat. Uns nur Gott geschieden hat! – „Na
zawsze, na zawsze byliśmy zjednoczeni. Jedno słowo, myśl, czyn. Tylko Bóg nas rozdzielił!”. Po śmierci
rodziców od 1868 r. zamieszkała we własnych dobrach w Gierczycach (niem. Friederikenhof). O dalszym
życiu prywatnym Fryderyki wiadomo niewiele, nigdy nie wyszła za mąż i nie pozostawiła po sobie potomków, do końca życia nazywana była „Fräulein Kempner”, czyli „Panną Kempnerówną”. W jej monografii
wspomniano, że „do mężczyzn nigdy nie żywiła ani histerycznej nienawiści, ani histerycznej tęsknoty”. O
relacjach damsko-męskich w jej wierszach także nie ma ani słowa. Zanim Kempner została dostrzeżona
jako poetka, zyskała niemały rozgłos dzięki swojej wzmożonej działalności społecznej. Przez całe życie
walczyła o prawa obywatelskie, opowiadała się za reformami socjalnymi oraz ujawniała przypadki łamania praw człowieka i zwierząt. Gdyby żyła dzisiaj, byłaby pewnie zaangażowaną członkinią Amnesty
International lub Greenpeace. Wówczas jej bronią były słowa, pisała głównie polemiki i memoriały, które
miały ogromną siłę oddziaływania i szybko zdobyły aplauz społeczeństwa. Za swoją działalność Kempner otrzymywała dowody uznania od najwyższych osobistości tamtego czasu, m.in. od cara Aleksandra
II, królowej Wielkiej Brytanii, króla Belgii czy króla Prus Wilhelma I. Fryderyka otwarcie zabierała głos w
sprawach, które były dość nietypowym obiektem zainteresowań XIX-wiecznych kobiet. Grzebanie żywcem, wiwisekcja, pruski system więziennictwa, niebezpiecznie narastający antysemityzm, zaostrzające się
nierówności społeczne – to tylko niektóre problemy, o których pisała. Niestety jej teoretyczno-polemiczne
pisma są dziś prawie zupełnie zapomniane. Oficjalnie Fryderyka Kempner została zauważona dopiero
w 1880 r., czyli w wieku 62 lat, dzięki Paulowi Lindauowi. Ten wpływowy wówczas literaturoznawca we
własnym czasopiśmie „Die Gegenwart” („Współczesność”) opublikował wiersze Fryderyki, dołączając
do nich istny pean na jej cześć. Gest ten jednak podszyty był dużą dozą ironii, a nawet cynizmu. Trudno
powiedzieć, czy była to zamierzona prowokacja czy też chęć kompromitacji śląskiej pisarki. Skutek był
pozytywnie porażający – poetycka twórczość Kempner zdobyła od tamtej pory rzesze czytelników i
w ciągu zaledwie dwóch dekad jej wiersze doczekały się aż ośmiokrotnego wznowienia, będąc stale
uzupełnianymi o kolejne utwory. Równocześnie z nagłą popularnością, Kempner spotkała się z falą niechęci, a nawet (nierzadko antysemickich) pogróżek. Stała się obiektem żartów, ironicznych i zgryźliwych
komentarzy oraz licznych parodii. Mimo że Kempner mocno przeżyła obelgi kierowane pod jej adresem,
nie dała się zastraszyć i odwieść od pisania, była silnie przekonana o (po)wadze swoich utworów, choć
wielu krytyków uważało je za czyste epigoństwo. Broniła się, pisząc coraz nowsze wiersze – w jednym
z nich porównuje poetę do słowika, a krytyków do polujących na niego kotów: „Poeci wszyscy tworzą,
mimo nocy, zdrady i obelg, pośrodku stoją swoich wrogów […]”. Ostatnie wydanie jej wierszy ukazało
się rok przed śmiercią pisarki, w 1903 r. Z wiekiem wzrok Fryderyki coraz bardziej pogarszał się, aż w
końcu niemal zupełnie przestała widzieć. Dlatego ostatnie lata życia „śląskiego łabędzia” nie należą
do lekkich, poetka całkowicie wycofała się ze sfery publicznej, utrzymując kontakty jedynie z garstką
znajomych i nieliczną rodziną. Fryderyka Kempner zmarła 23 lutego 1904 r. w wieku 76 lat. Jej ciało,
zgodnie z ostatnią wolą pisarki, zostało spalone w jedynym istniejącym w ówczesnych Prusach krematorium w Gothcie w Turyngii, a prochy przeniesione na Cmentarz Żydowski przy obecnej ul. Ślężej we
Wrocławiu. Po śmierci pisarki jej twórczość stopniowo popadała w zapomnienie. Przyczynili się do tego
m.in. bliscy Fryderyki, którzy postanowili wykupić cały nakład jej ośmiokrotnie wznawianych antologii,
by w ten sposób uchronić dobre imię rodziny przed zniesławieniem i obśmianiem. Po 1904 r. natomiast
zupełnie wstrzymali powielanie jej dzieł, dlatego też ukazywały się one potajemnie lub były przekazywane ustnie, co spowodowało niemały chaos edytorski. W czasie narodowego socjalizmu twórczość
Kempner została w Niemczech zakazana ze względu na żydowskie pochodzenie autorki, co ostatecznie
przypieczętowało jej całkowite zniknięcie z kanonu literackiego. Poetycki głos Kempner powraca niespodziewanie w 1952 r.: tym razem za sprawą literaturoznawcy Herrmanna Mostara, który ponownie
wydaje jej wiersze i – co ważne – poprzedza je krytyczną analizą, przypomina ich tło historyczne oraz
rekonstruuje biografię „śląskiego łabędzia”. Mimo starań Mostara oraz późniejszej krytycznej analizy
autorstwa Waltera Meckauersa z 1956 r., Kempner pozostała autorką nieznaną szerszej publiczności.
Jeśli przywoływano jej nazwisko, najczęściej czyniono to w kontekście tzw. „niezamierzonego komizmu”.
Autor najnowszej monografii autorki z 2005 r., Rudolf Urban, pisze o swoistym „renesansie kempnerowskim”, który rozpoczął się w latach 80. ubiegłego wieku. Dowodem tego są m.in. powstanie w 1989 r.
Towarzystwa Fryderyki Kempner we Freiburgu Bryzgowijskim, prezentowana we Wrocławiu i Berlinie w
1994 r. wystawa poświęcona autorce z okazji 90. rocznicy śmierci oraz liczne monodramy upamiętniające
życie i twórczość poetki.
Fryderyka Kempner najczęściej określana jest jako poetka śląska lub żydowska – literaturoznawca Herrmann Mostar nazwał ją „śląskim łabędziem” (der schlesische Schwan), inni krytycy nadali jej
przydomek „żydowskiego słowika” (der jüdische Nachtigall).
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Piłka nożna
eWinner 2. Liga
33. kolejka | wiosna 2022
Pogoń Grodzisk – KKS Kalisz ...................– 0:2
Śląsk II Wrocław – Ruch Chorzów . ...........– 1:1
Motor Lublin – Radunia Stężyca ..............– 2:2
Hutnik Kraków – Znicz Pruszków . ...........– 1:0
Garbarnia Kraków – Wigry Suwałki .........– 0:2
Lech II Poznań – Sokół Ostróda ...............– 6:4
Pogoń Siedlce – Wisła Puławy . ................– 3:3
Chojniczanka – Olimpia Elbląg ................– 4:1
GKS Bełchatów – Stal Rzeszów . .........– 0:3 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
33 76 73:33
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 33 70 69:29
3. KS Ruch Chorzów
33 60 47:27
4. LKP Motor Lublin
33 59 54:28
5. SKS Wigry Suwałki
33 57 54:38
6. KKS Lech II Poznań
33 51 39:43
7. KS Radunia Stężyca
33 50 57:51
8. ZKS Olimpia Elbląg
33 46 33:31
9. RKS Garbarnia Kraków
33 45 44:39
10. MKP Pogoń Siedlce
33 43 46:55
11. KKS 1925 Kalisz
33 42 41:45
12. KS Wisła Puławy
33 41 53:54
13. WKS Śląsk II Wrocław
33 40 50:53
14. MKS Znicz Pruszków
33 39 38:44
15. KS Hutnik Kraków
33 35 38:54
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 33 31 34:50
17. OKS Sokół Ostróda
33 19 28:70
18. GKS Bełchatów
33 18 17:71
3. Liga Grupa 2
29. kolejka | wiosna 2022
Olimpia Grudziądz – Pogoń Nowe S. . ......– 1:0
Jarota Jarocin – Polonia Środa ................– 1:2
Pogoń II Szczecin – Unia Janikowo ..........– 1:1
Sokół Kleczew – Bałtyk Koszalin . ............– 1:0
Zawisza Bydgoszcz – KP Starogard Gdański ...– 1:3
GKS Przodkowo – Błękitni Stargard .........– 4:1
Bałtyk Gdynia – Stolem Gniewino . ..........– 0:0
Kluczevia Stargard – Świt Skolwin ...........– 1:5
Kotwica Kołobrzeg – Elana Toruń . .....– 3:0 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
29 67 60:19
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
29 63 59:22
3. KS Sokół Kleczew
29 50 46:34
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
29 49 48:31
5. MKS Pogoń II Szczecin
29 48 48:31
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 29 48 44:37
7. KS Unia Janikowo
29 47 50:44
8. SP Zawisza Bydgoszcz
29 42 47:40
9. KS Polonia Środa Wlkp.
29 42 37:42
10. KP Błękitni Stargard
29 39 39:44
11. KS Stolem Gniewino
29 38 35:51
12. KP Starogard Gdański
29 37 37:41
13. SKS Bałtyk Gdynia
29 32 40:47
14. KKPN Bałtyk Koszalin
29 31 34:48
15. GKS Przodkowo
29 29 29:44
16. JKS Jarota Jarocin
29 26 30:39
17. ZKS Kluczevia Stargard
29 20 19:55
18. TKP Elana Toruń
29 21 36:69
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
31. kolejka | wiosna 2022
Polonia Kępno – Victoria Września . .........– 2:0
KKS II Kalisz – Górnik Konin ...................– 4:0
Huragan Pobiedziska – Kotwica Kórnik . ..– 2:3
LKS Gołuchów – Nielba Wągrowiec ..........– 1:2
Warta Międzychód – Olimpia Koło ...........– 2:1
Obra Kościan – Mieszko Gniezno .............– 0:0
Korona Piaski – SKP Słupca .....................– 2:1
Centra Ostrów – Victoria Ostrzeszów ........– 7:1
Tarnovia Tarnowo – Iskra Szydłowo . .......– 1:1
Unia Swarzędz ....................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
29 65 66:21
2. MKS Nielba Wągrowiec
30 61 55:32
3. KSS Kotwica Kórnik
29 57 57:34
4. MKS Mieszko Gniezno
30 55 62:41
5. MGKS Huragan Pobiedziska 30 50 48:36
6. LKS Gołuchów
29 49 48:42
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 29 44 76:54
8. MKS Victoria Września
30 44 41:61
9. KP Obra 1912 Kościan
29 43 48:36
10. GKS Iskra Szydłowo
30 43 63:62
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 29 41 46:36
12. LKS Korona Piaski
29 40 39:44
13. KKS 1925 II Kalisz
29 37 49:51
14. MLKP Warta Międzychód 29 36 61:63
15. SKP Słupca
29 33 48:50
16. MKS Olimpia Koło
30 32 32:45
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 29 30 41:59
18. KP Victoria Ostrzeszów
29 15 31:81
19.KS Górnik Konin
30 12 18:81
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Centra Ostrów Wielkopolski imponuje w
ostatnich tygodniach strzelecką formą. Piłkarze Centry po raz kolejny rozbili swoich rywali, a tym razem z pokaźnym bagażem Ostrów Wielkopolski opuszczali gracze ostrzeszowskiej Victorii
FOT: https://www.facebook.com/PoloniaMarcinki

wyniki i tabele

Polonia wygrywa i wciąż
walczy o utrzymanie

Sport
Wyniki 31. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 2 (2)
MKS Victoria Września			 0 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Górecki - 19’, 2:0 Filip Latusek - 22’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak,
Marcin Tomaszewski, Jakub Górecki, Wojciech
Drygas (Miłosz Nowicki - 87’), Dawid Stempin,
Patryk Słupianek, Borys Wawrzyniak (Dawid
Rachel - 78’), Filip Latusek. Trener: Marcel Surowiak.
KKS 1925 II Kalisz		
4 (1)
KS Górnik Konin		
0 (0)
Bramki: 1:0 Daniel Kamiński - 17’ (z karnego),
2:0 Daniel Kamiński - 60’, 3:0 Wojciech Maroszek - 62’, 4:0 Karol Smajdor - 73’.
MGKS Huragan Pobiedziska
2 (1)
KSS Kotwica Kórnik		
3 (0)
Bramki: 1:0 Paweł Piceluk - 44’, 2:0 Paweł Piceluk - 47’, 2:1 Patryk Bordych - 55’, 2:2 Dawid
Urbanek - 57’, 2:3 Michał Patalas - 90’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 7 (4)
KP Victoria Ostrzeszów		
1 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Michalski - 16’ (z karnego),
2:0 Marek Motylewski - 33’, 3:0 Michał Kucharski - 35’, 4:0 Michał Kucharski - 44’, 4:1 Marek
Szymanowski - 70’ (z karnego), 5:1 Tomasz Graczyk - 72’, 6:1 Jakub Michalski - 75’, 7:1 Tomasz
Graczyk - 89’.
LKS Gołuchów			 1 (1)
MKS Nielba Wągrowiec		
2 (0)
Bramki: 1:0 Krystian Benuszak - 41’ (z karnego), 1:1 Mateusz Sporek - 56’, 1:2 Marcin Wandzel - 60’ (samobójcza).
MLKP Warta Międzychód
2 (0)
MKS Olimpia Koło		
1 (1)
Bramki: 0:1 Patryk Olczyk - 39’, 1:1 Patryk
Smolarek - 49’, 2:1 Kacper Sworacki - 86’.
LKS Korona Piaski		
2 (0)
SKP Słupca			 1 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Nowak - 50’, 1:1 Michał Lorencki - 61’, 2:1 Przemysław Frąckowiak - 81’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
GKS Iskra Szydłowo			 1 (0)
Bramki: 1:0 Mikołaj Jakubowski - 70’, 1:1 Yago
Rodriguez - 90+2’.
KP Obra 1912 Kościan		
0
MKS Mieszko Gniezno		
0

Polonia 1908 Marcinki Kępno cały czas heroicznie walczy o utrzymanie na zapleczu trzeciej ligi
mimo niezbyt korzystnej sytuacji w tabeli. W sobotę zespół Marcela Surowiaka zdobył niezwykle
cenne trzy punkty w spotkaniu z Victorią Września, wygrywając przed własną publicznością 2:0.
Spotkanie na Stadionie Miejskim w Kępnie od samego początku układało się po myśli gospodarzy, a gracze z Alei Marcinkowskiego trzy punkty zapewnili sobie w ciągu trzech minut. Kępnianie
dzięki zwycięstwu wykonali ważny krok w kierunku utrzymania. Wciąż znajdują się co prawda w
strefie spadkowej, ale szanse na szczęśliwe zakończenie znów wzrosły.
Przypomnijmy, że wycofania ze- dośrodkowanie Marcina Tomaszew- Piceluka w 44. oraz 47. minucie to gospołów przed rundą wiosenną dopro- skiego wykończył głową Jakub Gó- spodarze byli bliscy zwycięstwa. Sywadziły do korekt w liczbach spadków recki. Trafienie kapitana uskrzydliło gnał do odrabiania strat dał w 55. miz poszczególnych poziomów rozgryw- jego zespół, bowiem niespełna trzy nucie Patryk Bordych, a dwie minuty
kowych. Kluczową informacją było minuty później miejscowi prowadzili później do wyrównania doprowadził
wycofanie Elany Toruń z trzeciej ligi. już różnicą dwóch trafień. Tym razem Dawid Urbanek. Kiedy wydawało
Decyzja działaczy z Torunia nie wpły- w roli głównej wystąpił wracający po się, że mecz zakończy się podziawa bezpośrednio na sytuację w ligach kontuzji Filip Latusek. Snajper kęp- łem punktów bramkę na wagę trzech
w Wielkopolsce, ale wycofanie Elany nian zwiódł w polu karnym dwóch punktów dla Kotwicy zdobył Michał
należy brać pod uwagę, bowiem z trze- obrońców, a następnie uderzył płasko Patalas. Dzięki temu zwycięstwu
ciej ligi spadną jeszcze tylko dwie do- po ziemi nie dając szans golkiperowi z Kotwica awansowała na trzecie miejdatkowe drużyny. Wydawało się, że to Wrześni. W pierwszej połowie wynik sce w tabeli, bowiem po raz kolejny
znacząco zwiększy prawdopodobień- nie uległ już zmianie, choć obie dru- w tym sezonie punkty zgubił Miesz- SKS Unia Swarzędz – PAUZA
stwo utrzymania wszystkich drużyn z żyny miały ku temu okazje. W drugiej ko Gniezno, który tylko zremisował
Wielkopolski na szczeblu makroregio- połowie gospodarze oddali inicjatywę na wyjeździe z Obrą Kościan. Sporo
Najskuteczniejsi strzelcy
nalnym, i co za tym dalej idzie, brak przyjezdnym, którzy momentami mieli problemów miała również Nielba Wą- 21
Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
dodatkowych spadków w niższych li- zdecydowaną przewagę. Nie potrafili growiec, która przez znaczną część 21
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
gach. Taki scenariusz może jednak nie jednak trafić do bramki, a za taki obrót spotkania męczyła się na wyjeździe z 20
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Mateusz Górny (Iskra Szydłowo)
zostać zrealizowany, bowiem ostatnie spraw szczególnie chwalony był golki- LKS Gołuchów. Po pierwszej części 18
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
tygodnie są fatalne w wykonaniu Ja- per kępnian, Kamil Kosut. Były bram- spotkania prowadzili gołuchowianie, 18
Mikołaj Panowicz (Unia Swarzędz)
roty Jarocin, która obecnie znajduje karz między innymi KKS-u Kalisz którym prowadzenie z rzutu karnego 18
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)
się w strefie spadkowej trzeciej ligi. bronił wszystko, świetnie zachowywał dał Krystian Benuszak. Drużyna 18
Paweł Piceluk (Huragan Pobiedziska)
Oznacza to, że czwartą ligę opuściły- się przy wyjściach z bramki i zagrał z Wągrowca odrobiła jednak straty. 17
by na pewno zespoły z miejsc 19.-16., rewelacyjny mecz, do czego zdążył już Najpierw w 56. minucie do remisu doProgram 32. kolejki
a więc Górnik Konin, Victoria Ostrze- przyzwyczaić w tej rundzie. Biało-nie- prowadził Mateusz Sporek, a chwilę
Sobota, 21 maja 2022 roku
szów, Polonia 1908 Marcinki Kępno i biescy zdołali dowieźć dwubramkowe później piłkę do własnej bramki skieMieszko Gniezno – LKS Gołuchów
Olimpia Koło, natomiast piętnasty w prowadzenie do końca i ósma wygra- rował gracz LKS-u, Marcin Wandzel. 11:00
stawce SKP Słupca zagrałby w bara- na kępnian w sezonie stała się fak- Gracze z Wągrowca dowieźli skromne 11:00................... SKP Słupca – Kotwica Kórnik
żach o utrzymanie. Jeśli trzecioligow- tem. – Uważam, że pierwsza połowa prowadzenie do końca i cały czas liczą 12:00............ Olimpia Koło – Tarnovia Tarnowo
cowi z Jarocina uda się utrzymać w roz- była zdecydowanie lepsza w naszym się w walce o awans. Strata Nielby do 13:00............. Górnik Konin – Polonia-Marcinki
13:00...............Unia Swarzędz – Centra Ostrów
grywkach, wówczas lista spadających z wykonaniu. Strzeliliśmy dwie bram- prowadzącej Unii wynosi zaledwie
13:00................Iskra Szydłowo – Obra Kościan
czwartej ligi zmniejszy się o jeden ze- ki, mieliśmy sytuacje na zdobycie cztery punkty, ale lider rozgrywek ma
15:00.... Huragan Pobiedziska – Warta Międzychód
spół. Przy takim scenariuszu ligę opu- kolejnych. Później chyba za bardzo rozegrane jedno spotkanie mniej od
15:00.............Nielba Wągrowiec – KKS II Kalisz
ściłyby zespoły z miejsce 19.-17., a po- się cofnęliśmy, ale po przerwie i tak depczącego po piętach zespołu z Wą17:00.........Victoria Ostrzeszów – Korona Piaski
zycja 16. dawałaby prawo gry w barażu. mieliśmy jeszcze sytuacje do podwyż- growca.
BAS Victoria Września – pauza
Podopieczni Marcela Surowiaka mu- szenia. Miał je również przeciwnik,
szą więc konsekwentnie punktować, ale ale najważniejsze, że zagraliśmy na
NASI W LIGACH
i spoglądać na to, co dzieje się w trzeciej zero z tyłu i zdobywamy ważne punkty
PKO EKSTRAKLASA => Kamil Drygas (Pogoń Szczecin): Lechia Gdańsk lidze. Za kilka tygodni okaże się, czy – powiedział Marcel Surowiak, trener
Pogoń Szczecin - 0:0 [na boisku: 82-90 minuta]; Fabian Piasecki (Śląsk
biało-niebiescy utrzymają czwartą ligę zespołu z Alei Marcinkowskiego.
Wrocław): Stal Mielec - Śląsk Wrocław - 1:1 (0:1) [na boisku: 59-90 minuta /
dla Kępna, ale już teraz kibice mogą
Im bliżej końca sezonu, tym cieakcje: żółta kartka]; Patryk Tuszyński (Wisła Płock): Cracovia - Wisła Płock być pewni jednego. Piłkarze Marcela kawiej robi się na szczycie tabeli. W
3:0 (2:0) [na boisku: poza meczową 18-tką]; Rafał Kurzawa (Pogoń Szczecin):
Surowiaka będą walczyć do ostatnich ostatniej serii gier przymusową pauzę
Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin - 0:0 [na boisku: poza meczową 18-tką
sekund obecnego sezonu, a dowodem za mecz z wycofanymi Wilkami Wil(uraz)]; FORTUNA I LIGA => Miłosz Trojak (Odra Opole): ŁKS Łódź - Odra
na to był ostatni mecz z Victorią Wrze- czyn odbywała Unia Swarzędz, a jej
Opole - 0:4 (0:2) [na boisku: 1-82 minuta / akcje: żółta kartka]; III LIGA GRUPA
śnia. Gospodarze nie byli faworytem, najgroźniejsi konkurenci z Wągrowca
3 => Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław): Ślęza Wrocław - Piast Żmigród - 0:0
ale przemawiał za nimi atut gry przed i Kórnika to wykorzystali. Zarówno
[na boisku: cały mecz / akcje: żółta kartka]; Tobiasz Jarczak (Piast Żmigród):
własną publicznością i coraz większa Nielba jak i Kotwica wygrały swoje
Ślęza Wrocław - Piast Żmigród - 0:0 [na boisku: cały mecz / akcje: żółta kartka];
stawka kolejnych spotkań. Starcie z spotkania. Gracze z Kórnika pokonaPatryk Moś (MKS Kluczbork): MKS Kluczbork - Foto-Higiena Gać - 5:0 (2:0)
Victorią od samego początku układa- li na wyjeździe Huragan Pobiedziska
[na boisku: 69-90 minuta]; ARTBUD IV LIGA GRUPA WIELKOPOLSKA =>
ło się po myśli kępnian. W 19. minucie 2:3, lecz po dwóch bramkach Piotra
Krzysztof Idźczak (KKS 1925 II Kalisz): KKS II Kalisz - Górnik Konin - 4:0 (1:0)
[na boisku: poza meczową 18-tką].
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RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Rozgrywki w piątej lidze wchodzą w decydujący moment. Bardzo ciekawie wygląda sytuacja w grupach pierwszej i trzeciej. W drugiej lider pewnie zmierza po awans do czwartej ligi

Równy krok Orła i GKS-u,
zmiana warty w piątej lidze

Dwudziesta czwarta seria gier na zapleczu czwartej ligi okazała się bardzo udana dla przedstawicieli
naszego regionu na tym szczeblu rozgrywkowym. Zarówno Orzeł Mroczeń jak i GKS Rychtal w stu
procentach wykorzystały atut własnego boiska i zgodnie zainkasowały komplet punktów. Gracze z
Rychtala zgarnęli pełną pulę w starciu z Piastem Kobylin, natomiast podopieczni Marka Wojtasiaka
ograli jedenastkę z Czekanowa. Wydarzeniem kolejki była jednak zmiana na pozycji lidera.
Długo trwała pogoń piłkarzy Polo- vią 1909 Ostrów Wielkopolski 2:3.
czeka wyjazdowe starcie z Piastem Czenii Leszno za pozycją lidera piątej ligi. Ostrowianie prowadzili w tym meczu
kanów, który w ostatniej kolejce musiał
Spadkowiczowi z czwartej ligi sztuka już 3:0, ale w ostatnich minutach skaruznać wyższość Orła Mroczeń. Druta udała się w miniony weekend. Polo- szewianie zdołali zmniejszyć rozmiary
żyna Marka Wojtasiaka bardzo długo
nia nie bez problemów wygrała derby porażki, ale nie uchroniło ich to przed
męczyła się drużyną z Czekanowa, ale
regionu z Kanią Gostyń, a dotychcza- utratą pozycji lidera.
ostatecznie zgarnęła pełną pulę w niesowy lider ze Skarszewa poległ w meOstatnia seria gier na zapleczu
zwykle istotnym dla siebie spotkaniu.
czu z Ostrovią Ostrów Wielkopolski. W czwartej ligi okazała się bardzo udana Tym razem zwycięstwo mroczenianom
jednym z hitowych spotkań 24. kolejki dla przedstawicieli naszego regionu na
zapewniło trafienie Rafała Janickiego z
Polonia Leszno podejmowała Kanię tym szczeblu rozgrywkowym. Zarówno
rzutu karnego oraz bramka Alana AnioGostyń, która miała za sobą serię czte- Orzeł Mroczeń jak i GKS Rychtal w stu
ła. W najbliższą niedzielę Orzeł zagra na
rech kolejnych zwycięstw. Jeszcze le- procentach wykorzystały atut własnego
wyjeździe z Ostrovią 1909 Ostrów Wielpiej prezentował się dorobek drużyny z boiska i zgodnie zainkasowały komplet
kopolski.
BAS
Leszna, która wiosną zanotowała kom- punktów. W sobotę GKS Rychtal zmieWyniki 24. kolejki
plet zwycięstw. Gospodarze szybko, bo rzył się przed własną publicznością z
LZS Orzeł Mroczeń		
2 (0)
już w 10. minucie otworzyli wynik za Piastem Kobylin i nie zawiódł. GospoLKS Piast Czekanów		
0 (0)
sprawą strzału Tomasza Wiśniewskie- darze już w 8. minucie wyszli na proBramki: 1:0 Rafał Janicki - 60’ (z karnego), 2:0
go, a gdy w 29. minucie z błędu bram- wadzenie. Po akcji lewą stroną boiska
Alan Anioł - 87’.
karza skorzystał Jakub Harendarz, piłka trafiła do Radosława MikulskieOrzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski (Alan
strzelając z ostrego kąta wydawało go, który uderzył z kilkunastu metrów,
się, że gospodarze mają ten mecz pod a piłka po rykoszecie wylądowała w
Anioł - 70’), Bartosz Kurzawa, Jakub Strąk,
kontrolą. Ale trzy minuty przed koń- bramce Piasta. Pół godziny później druMiłosz Jędrzejewski, Kamil Rabiega, Mariusz
cem pierwszej części spotkania goście żyna z Rychtala prowadziła 2:0. Arbiter
Bednarek, Maciej Osesiak, Rafał Janicki, Oskar
z Gostynia strzelili bramkę kontakto- podyktował dla GKS-u rzut karny, który
Starczan, Gracjan Słupianek (Jakub Gogół wą, która przywróciła Kani nadzieję pewnie na bramkę zamienił Miłosz Ko85’). Trener: Marek Wojtasiak.
na korzystny wynik. Po przerwie mecz strzewa. W drugiej połowie kobyliniaGKS Rychtal			 3 (2)
rozpoczynał się od nowa, po tym jak nie próbowali odwrócić losy tego spoKS Piast Kobylin		
0 (0)
Radosław Wachowski w 58. minucie tkania, ale z ich boiskowych poczynań
Bramki: 1:0 Radosław Mikulski - 8’, 2:0 Miłosz
zamienił rzut karny na bramkę. Polonia niewiele wynikało. Tymczasem drużyna
Kostrzewa - 38’ (z karnego), 3:0 Krzysztof Ćwiroztrwoniła dwubramkowe prowadze- Marcina Raczkowskiego kontrolowała
kła - 90’.
nie, ale w 71. minucie po rzucie rożnym przebieg wydarzeń na boisku, a w samej
GKS: Damian Rozmus – Łukasz Śmiatacz
najwyżej do piłki wyskoczył Łukasz końcówce zdołała wyprowadzić ostatni
(Krystian Uruski - 87’), Marcin Mendak, Fabian
Bugzel, zapewniając drużynie z Lesz- cios. Rezultat spotkania ustalił KrzyszGandecki, Łukasz Bonar, Bartłomiej Kulczycki
na zwycięstwo. Trzy punkty pozwoliły tof Ćwikła. Wprowadzony na plac gry
(Piotr Łuczka - 35’), Radosław Mikulski (Łukasz
leszczynianom zasiąść w fotelu lidera, w drugiej połowie zawodnik płaskim
Rogowski - 86’), Adrian Janeczek (Gracjan Gacktóry po ostatniej kolejce straciła Vic- strzałem na krótki słupek nie dał szans
maga - 60’), Miłosz Kostrzewa (Wojciech Czech
toria Skarszew. Zespół spod Kalisza na skuteczną obronę golkiperowi Piasta.
- 65’), Maciej Sacha, Miłosz Culic (Krzysztof Ćwiprzegrał na własnym obiekcie z Ostro- W następnej kolejce drużynę z Rychtala
kła - 77’). Trener: Marcin Raczkowski.

W Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach odbyło się ostatnie 9. Grand Prix
Polski Weteranów w Tenisie Stołowym

Kasendra wicemistrzem weteranów

Kolejny duży sukces osiągnął
Jan Kasendra, który w kategorii
M60 czyli 60-64 lata zajął wspaniałe
2. miejsce. Wysoką formę z turnieju
open Mistrzostw Polski Amatorów w
Toruniu potwierdził już w 1. dniu wygrywając swoją grupę uzyskując tym

secie. W drugim, mimo ciągłego prowadzenia, uległ na przewagi 10:12. W
3. secie rywal przejął inicjatywę i zwyciężył w nim 11:8. Czwarty set znowu
należał do J. Kasendry, który zakończył go zdecydowanie 11:3. W decydującym miał już piłkę meczową przy

J. Kasendra wicemistrzem Polski

samym bezpośredni awans do turnieju
głównego. W pierwszym meczu grupowym pokonał jednego z faworytów,
2 zawodnika 8. Grand Prix Polski, aktualnego reprezentanta drugoligowego
LUKS Węgierska Górka Mirosława
Lewczuka z Świętochłowic. Kępnianin rozpoczął znakomicie to spotkanie
od wyraźnego zwycięstwa 11:4 w 1.

stanie 10:4, ale ostatecznie zwyciężył
11:7 i w całym meczu 3:2. W drugim
pojedynku zmierzył się z przedstawicielem zespołu II ligi STS Wulmar Słubice Mieczysławem Marciniakiem,
który aktualnie gra w drugiej drużynie
tego klubu, występującej w 4. lidze.
Co prawda J. Kasendra przegrał 1. seta
8:11, ale 3 kolejne rozstrzygnął na swo-

ją korzyść 11:3, 11:8, 11:2. Należy dodać, że w drodze do finału nie przegrał
żadnego meczu, zwyciężając wyraźnie
Wojciecha Sokalskiego (KTS Jelenia
Góra-III liga) 3:0 (11:3, 11:6, 11:5), po
zaciętym boju Antoniego Biedziuka
ze Szczecinka 3:2 (13:11, 5:11, 12:10,
5:11, 11:4) oraz w spotkaniu o awans do
finału grającego w III lidze w 2. zespole drugoligowego UKS Champion Police Roberta Wymiatała 3:0 (11:8, 11:7,
11:8). W tym miejscu można zauważyć,
że rywal ten nieoczekiwanie pokonał
wicelidera rankingu Grand Prix Polski
Weteranów- drugoligowca Roberta
Madeja (LUKS Węgierska Górka). W
finale czekał na Kasendrę absolutny lider rankingu, były zawodnik drużyny
wicemistrza Polski Ekstraklasy tenisa
stołowego MKS Zagłębie Lubin, aktualnie reprezentant drugoligowego LZS
SKS Raszówka - Leszek Goliński. W
tegorocznej edycji startował Goliński
4 razy i czterokrotnie zwyciężał. Kępiński pasjonat tenisa stołowego mimo
porażki 0:3 stoczył z tak doświadczonym rywalem wyrównany pojedynek,
gdyż w 1. secie miał piłki setowe i uległ
11:13. Natomiast w dwóch pozostałych
przegrał końcówki, obie 8:11. Biorąc
pod uwagę, że J. Kasendra praktycznie
debiutuje w tej edycji Grand Prix Polski
Weteranów, a już w 3. występie znalazł
się na 2. stopniu podium należy uznać

KP Polonia 1912 Leszno		
3 (2)
MKS Kania Gostyń
2 (1)
Bramki: 1:0 Tomasz Wiśniewski - 10’, 2:0
Jakub Harendarz - 29’, 2:1 Błażej Danielczak 42’, 2:2 Radosław Wachowski - 58’ (z karnego),
3:2 Łukasz Bugzel - 71’.
ŚKS Warta Śrem		
1 (1)
KP Rawia Rawicz		
3 (2)
Bramki: 0:1 Edwin Marchewka - 7’ (z karnego),
0:2 Jakub Czternastek - 15’, 1:2 Bartosz Skrzypczak - 21’, 1:3 Jakub Czternastek - 48’.
KS Victoria Skarszew		
2 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (2)
Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 4’, 0:2 Mariusz
Poślednik - 10’, 0:3 Mateusz Ziemiański - 55’,
1:3 Jakub Jóźwiak - 80’, 2:3 Paweł Zadka - 85’
(samobójcza).
KKS Astra Krotoszyn		
1 (1)
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 (0)
Bramki: 1:0 Łukasz Budziak - 34’, 1:1 Krzysztof
Czabański - 75’, 1:2 Krzysztof Czabański - 88’.
KS Stal Pleszew			 1 (0)
PKS Racot			 1 (0)
Bramki: 0:1 Hubert Sznabel - 53’, 1:1 Adam
Zacharczuk - 90’.
KLKS Zefka Kobyla Góra
0 (0)
LZS Krobianka Krobia		
1 (1)
Bramka: 0:1 Marcin Masełkowski - 38’.
26
21
17
16
15
14
13
13

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

Program 25. kolejki

Sobota, 21 maja 2022 roku
10:30
Krobianka Krobia – Polonia Leszno
17:00
Kania Gostyń – Victoria Skarszew
17:00
PKS Racot – Rawia Rawicz
Niedziela, 22 maja 2022 roku
12:00
Ostrovia Ostrów – Orzeł Mroczeń
15:00
Piast Kobylin – Astra Krotoszyn
15:00
Biały Orzeł – Stal Pleszew
16:00
Warta Śrem – Zefka Kobyla Góra
17:30
Piast Czekanów – GKS Rychtal
jego wynik za znakomite osiągnięcie.
O wysokiej randze turnieju może
świadczyć fakt, że kategorię kobiet
60-64 lata wygrała wielokrotna reprezentantka Polski, 4-krotna Mistrzyni
Polski seniorek oraz brązowa medalistka Mistrzostw Europy w deblu Jolanta
Szatko-Nowak. W zawodach rywalizowało 189 zawodników i zawodniczek
w 11 kategoriach wiekowych. Teraz
przed nestorami tenisa stołowego w naszym kraju mistrzostwa Polski, które w
dniach 3-5. 06. 2022 r. zostaną rozegrane w Gliwicach. Miesiąc później, bo na
przełomie czerwca i lipca we włoskim
Rimini odbędą się Mistrzostwa Europy
Weteranów. Triumfatorami zmagań w
Międzyzdrojach zostali: Anna Wnęk
(kobiety 40-49 lat), Elżbieta Kazberuk (kobiety 50-59 lat), Jolanta Szatko-Nowak (kobiety 60-64 lat), Alicja
Skrzypicka (kobiety 65-74 lat), Michał
Wojewódka (mężczyźni 40-49 lat),
Krzysztof Piński (mężczyźni 50-59 lat),
Leszek Goliński (mężczyźni 60-64 lat),
Marek Andrzejczak (mężczyźni 65-69
lat), Michał Wolny (mężczyźni 70-74
lat), Franciszek Dulkowski (mężczyźni
75-79 lat) i Henryk Glura (mężczyźni
od 80 lat).
Oprac. m

6. LZS Siedlików
7. GKS Trzcinica
8. LZS Pelikan II Grabów
9. WKS Korona Chełmce
10. LZS Mikorzyn
11. LZS Wtórkowianka Wtórek
12. RLKS Ajax Rojów

19
18
19
18
19
22
22

33
30
27
18
18
1
0

50:54
47:47
38:34
43:54
34:55
9:94
0:66

wyniki i tabele

RedBox 5. Liga Grupa 3
24. kolejka | wiosna 2022
Orzeł Mroczeń – Piast Czekanów .............– 2:0
Polonia Leszno – Kania Gostyń ................– 3:2
GKS Rychtal – Piast Kobylin . ...................– 3:0
Astra Krotoszyn – Biały Orzeł ..................– 1:2
Stal Pleszew – PKS Racot . .......................– 1:1
Victoria Skarszew – Ostrovia Ostrów ........– 2:3
Warta Śrem – Rawia Rawicz ....................– 1:3
Zefka Kobyla Góra – Krobianka Krobia ...– 0:1
1. KP Polonia 1912 Leszno
24 61 58:18
2. KS Victoria Skarszew
24 59 82:27
3. LZS Krobianka Krobia
24 49 49:31
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 24 47 65:29
5. MKS Kania Gostyń
24 45 39:22
6. ŚKS Warta Śrem
24 37 38:38
7. GKS Rychtal
24 36 50:45
8. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 24 32 33:37
9. KS Piast Kobylin
24 31 50:52
10. LZS Orzeł Mroczeń
24 27 39:52
11. KKS Astra Krotoszyn
24 24 44:63
12. KLKS Zefka Kobyla Góra 24 23 32:50
13. KP Rawia Rawicz
24 23 35:58
14. LKS Piast Czekanów
24 19 31:52
15. KS Stal Pleszew
24 19 23:62
16. PKS Racot
24 17 20:52
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
24. kolejka | wiosna 2022
GKS Grębanin – Zawisza Łęka O. . ...........– 0:2
Płomień Opatów – Masovia Kraszewice ....– 0:2
KS Opatówek – Odolanovia .....................– 1:0
Ogniwo Łąkociny – KP Słupia ..................– 2:3
RKS Radliczyce – Olimpia Brzeziny ..........– 1:4
Raszkowianka – Pelikan Grabów . ...........– 1:3
LZS Doruchów – Zieloni Koźminek ...........– 1:0
Szczyt Szczytniki .................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 22 64 107:6
2. GOS Zieloni Koźminek
23 46 52:23
3. LZS Pelikan Grabów
22 46 48:37
4. LKS Masovia Kraszewice
23 42 54:34
5. GKS Grębanin
23 41 55:33
6. KP Słupia
23 37 51:44
7. LZS Płomień Opatów
23 35 41:38
8. LZS Doruchów
23 34 38:48
9. LKS Olimpia Brzeziny
22 25 33:59
10. KS Opatówek
22 24 26:44
11. LZS Ogniwo Łąkociny
22 21 40:54
12. MLKS Odolanovia Odolanów 22 21 28:44
13. LZS Szczyt Szczytniki
22 20 30:59
14. RKS Radliczyce
22 15 27:67
15. LKS Raszkowianka Raszków 22 12 25:65
Proton Klasa A Grupa 9
20. kolejka | wiosna 2022
Tarchalanka Tarchały – Victoria Laski ......– 3:2
LKS Godziesze – Pelikan Nowy Karolew ...– 4:4
Iskra Sieroszewice – Pogoń Trębaczów . ...– 0:2
Lilia Mikstat – LKS Jankowy ....................– 2:2
KS Rogaszyce – Barycz Janków P. ...........– 3:1
Sokół Bralin – Orzeł Wysocko . ................– 6:1
LZS Czajków – LKS Czarnylas ..................– 3:1
1. LKS Jankowy 1968
20 44 51:25
2. Barycz Janków Przygodzki 19 40 58:32
3. LZS Victoria Laski
20 39 43:28
4. LKS Sokół Bralin
20 38 48:25
5. LZS Lilia Mikstat
20 36 55:38
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 19 29 36:35
7. KS Rogaszyce
20 28 33:39
8. LZS Czajków
20 26 36:35
9. LKS Godziesze 1966
20 23 39:56
10. LKS Czarnylas
20 22 32:42
11. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 20 20 33:45
12. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 20 19 32:49
13. LZS Pogoń Trębaczów
20 19 26:37
14. KS Pelikan Nowy Karolew 20 15 34:52
Proton Klasa B Grupa 11
18. kolejka | wiosna 2022
LZS Mikorzyn – Pogoń II Nowe S. ............– 0:8
Pelikan II Grabów – Korona Chełmce .......– 2:2
Zryw Kierzno – GKS Trzcinica ..................– 4:3
Wielkopolanin – Dąb Dębnica . ................– 4:1
LZS Siedlików – Wtórkowianka . ........– 3:0 wo.
Bonikowia Boników – Ajax Rojów ......– 3:0 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 19 54 94:8
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 19 45 67:26
3. LZS Bonikowia Boników
18 37 52:36
4. LZS Zryw Kierzno
18 36 45:38
5. LKS Dąb Dębnica
19 33 65:44
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Region

gmina
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatowie zwiedzali
Poznań

Rządowa wycieczka

wieści znad pomianki
maj 2022, nr 20 (1060)
Sobotnie starcie Grębanina z Łęką Opatowską to pierwszy z dwóch wiosennych meczów
derbowych „Zawiszy”. Gieksa broniła się dzielnie, ale poległa. Za tydzień wielkie derby
Gminy Łęka Opatowska, w których „Zawisza” zmierzy się z „Płomieniem” Opatów

Biednemu zawsze wiatr w oczy

12 maja 2022 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Poznania
uczniów Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Opatowie. Wycieczka zrealizowana
była w ramach przedsięwzięcia MEN
„Poznaj Polskę”. Szkoła otrzymała

dofinansowanie z budżetu państwa.
Uczniowie zwiedzili rynek, stadion a
także przepiękną palmiarnię. Pogoda
dopisała, a uczniowie spędzili czas
aktywnie na zwiedzaniu i wspólnej
integracji.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
maj 2022, nr 19 (1016)
8-15 maja br. po raz dziewiętnasty obchodzony był Tydzień
Bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i
bibliotek

Wszystkie wiosenne mecze to
wykuwanie kształtu drużyny. „Zawisza” krzepł na naszych oczach. I kiedy wydawało się, że ustawienie jest
optymalne, niespodzianie na jakiś
czas pożegnał się z zespołem Jurasik
- filar pomocy i najlepszy strzelec. Na
Grębanin „Zawisza” wyszedł czwórką obrońców - D. Nawrot, Domino,
Gierak, Malina, trójką pomocników
- Gawlik, C. Nawrot, Nitkiewicz
(Joniak) – dwójką skrzydłowych Baraniak, Parchomienko (Glatz) i
jednym napastnikiem. W tej nietypowej dla siebie roli wystąpił Muzyka.
Po przerwie Kurkiewicz powędrował
na lewą obronę, D. Nawrot przesunął
się na lewą pomoc, a Baraniak poszedł do ataku. Gospodarze natomiast
od początku do końca zastosowali
taktyczny wariant, zwany umownie
obroną Częstochowy. Zanim jednak
„Zawisza” zaczął walić głową w mur,
pomogło mu szczęście. Na początku
spotkania Nitkiewicz rzucił piłkę w
pole karne, za plecy obrońców, futbolówkę wyłuskał Baraniak, ale został
sfaulowany. Jedenastkę wykorzystał
D. Nawrot. Od tego momentu kibi-

ce obserwowali jednostronne widowisko. Zresztą, posłuchajmy relacji
pomocnika „Zawiszy – C. Nawrota:
- Od początku meczu mieliśmy inicjatywę, stwarzaliśmy liczne sytu-

Pierwszego gola strzelił z karnego
starszy z braci Nawrotów - Dawid

acje bramkowe, dyktowaliśmy warunki, lecz zazwyczaj kończyło się
to niecelnymi strzałami. A zdarzały
się i takie cuda, jak cyrkowa akcja
Baraniaka, który wsadził na karu-

zelę całą obronę Gieksy, ale jego
strzał sparował bramkarz. W jednej
z kolejnych akcji Baraniak, po otrzymaniu precyzyjnego podania z głębi
pola, spostrzegł, że golkiper rywala
zrobił dwa niepotrzebne kroki do
przodu. Próbował go przelobować,
ale piłka odbiła się od poprzeczki.
Druga połowa zaczęła się podobnie
jak pierwsza. Grębanin ustawił się
na swojej połowie i próbował razić
przeciwnika kontrami, ale pomocnicy „Zawiszy” radzili sobie z tym
bez większego kłopotu. No i wreszcie
„Zawiszy” znów pomogło szczęście.
Bramkarz Grębanina chciał zagrać
do swojego kolegi w środku pola,
ale podał prosto pod nogi Glatza, a
ten bez wahania uderzył z lewej nogi
przy krótkim słupku. Cóż, biednemu
zawsze wiatr w oczy.
Klasa okręgowa, gr. 6. GKS Grębanin – „Zawisza” Łęka Opatowska
0:2 (0:1). Bramki: D. Nawrot (k),
Glatz. „Zawisza”: Chałubiec, D. Nawrot, Domino, Gierak, Malina, Gawlik, C. Nawrot, Nitkiewicz (Joniak),
Baraniak, Parchomienko (Glatz), Muzyka (Kurkiewicz).
ems

8 kwietnia 2022 roku Filia Biblioteczna w Łęce Opatowskiej zorganizowała dla przedszkolaków z Łęki Opatowskiej spotkanie z archeologiem Tomaszem Murzyńskim

Spotkanie z archeologiem

Tydzień w bibliotece
Czas ten ma na celu podkreślanie
roli czytania i bibliotek w poprawie
jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza
i zainteresowania samą książką.
W ramach Tygodnia Bibliotek
Biblioteka Publiczna w Perzowe zorganizowała czytanie dla przedszkolaków w Zespole Szkół w Trębaczowie
oraz lekcje biblioteczce z dziećmi.
12 maja dyrektor Biblioteki oraz
wójt gminy Perzów odwiedziły grupę
„0” w Zespole Szkół w Trębaczowie.
Okazją do spotkania stał się Tydzień

Bibliotek, obchodzony między 8 a
15 maja. Danuta Froń przeczytała
dzieciom baśń pt. „Trzy włosy słońca”. Był czas na rozmowę, malowanki
oraz małą niespodziankę.
W piątek, 13 maja bibliotekę
odwiedzili uczniowie z klas IV i V
Szkoły Podstawowej w Trębaczowie
oraz grupa „Biedronki” z przedszkola w Perzowie. Spotkania były
okazją do ciekawej rozmowy na temat funkcjonowania książnicy oraz
ulubionych książek naszych młodych
czytelników.
Oprac. m

Po przeczytaniu dzieciom opowiadania o dinozaurze, archeolog
Tomasz Murzyński zaprezentował
przedszkolakom 2 wierszyki o swoim
zawodzie pt. „Archeolog” – Doroty
Strzemińskiej-Więckowiak i „Noga
archeologa” – Rafała Witka.
Kolejnym punktem spotkania
było zapoznanie dzieci z zawodem archeologa. T. Murzyński opowiadał o
swojej pracy, czyli kim jest archeolog
i czym się zajmuje. Przedszkolaki
mogły zobaczyć narzędzia, których
używa przy pracy na wykopaliskach
oraz odkrycia archeologiczne, które
zostały wykopane przez Pana Tomka.
Były to m.in. monety, urny, naczynia
z gliny, czaszki i kości zwierząt oraz
ludzki. Niezwykle emocjonujące dla
przedszkolaków było to, że niektóre
wykopaliska można było dotknąć lub
wziąć do ręki. Mali słuchacze mieli
również wiele pytań, na które archeolog odpowiadał z uśmiechem.
Dzieci wraz z gościem kolorowały obrazki i oglądały książeczki przyniesione z biblioteki.

- Wizyta archeologa była bardzo ciekawym doświadczeniem dla
starszaków i maluszków, dzięki niej

w Opatowie.
Po zakończeniu spotkania kierownik Filii Bibliotecznej podzięko-

Dzieci były bardzo zadowolone
z opowiadań archeologa

dzieci zdobyły nowe informacje na
temat śladów odległej przeszłości –
stwierdziła Gabriela Brzezińska dyrektor GBP w Łęce Opatowskiej z/s

wała T. Murzyńskiemu za niezwykle
interesujące zajęcia i wręczyła mu
drobny upominek.
Oprac. m

Uwaga!

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny jubileusz wspólnego pożycia
małżeńskiego bądź też huczne urodziny, a chcielibyście upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika - zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami. Z radością przygotujemy
reportaż z tego szczególnego wydarzenia, który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
podpis
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W bibliotece zawsze
coś się dzieje
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Region

gmina
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gminie
Trzcinica

G£OS TRZCINICY
maj 2022, nr 20 (1237)
2 maja 2022 roku w Wodzicznej odbyły się uroczystości 90-lecia OSP Wodziczna

90 lat w służbie lokalnej społeczności

Wydarzeniu towarzyszyło poświęcenie nowego samochodu pożarniczego. Obchody rozpoczęły
się od mszy świętej dziękczynnej w
intencji strażaków w Sanktuarium
Matki Boskiej Nieustającej Pomo-

niusz Grzesiak, wójt gminy Trzcinica, a zarazem wiceprezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP Grzegorz Hadzik, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica
Zdzisław Mikołajczyk, prezes ZaPo przekazaniu nowego
wozu strażackiego

cy, którą odprawił proboszcz parafii Trzcinica ks. Mariusz Buczek.
Po mszy nastąpił przemarsz przed
Dom Ludowy w Wodzicznej, który poprowadził komendant gminny
OSP dh Tomasz Samulski. Po poświęceniu samochodu pożarniczego
nastąpiło przekazanie kluczyków.
Dalsza część uroczystości odbyła się
w Domu Ludowym, gdzie wszystkich powitali prezes OSP Wodziczna
dh Tomasz Kulak oraz pracownik
Urzędu Gminy Trzcinica Katarzyna
Kuboszek, którzy przedstawili historię OSP Wodziczna oraz działania
związane z pozyskaniem samochodu
pożarniczego. Wśród gości znaleźli
się poseł na Sejm RP Katarzyna
Sójka, wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu
dh Krzysztof Grabowski, członek
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP a zarazem wiceprezes
Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh
Marek Fras, wicestarosta Powiatu Kępińskiego Alicja Śniegocka,
członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Renata Ciemny, honorowy
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Kępnie dh Euge-

rządu Gminnego OSP w Trzcinicy
dh Krzysztof Waloszczyk ,radny
Grzegorz Hojka, sołtys Sławomir
Nawrocki, a także przedstawiciele
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, Komendy Powiatowej Policji,
poczty sztandarowe, delegacja OSP
Domaradz, delegacje jednostek OSP
gminy Trzcinica oraz druhowie OSP

uhonorowano druhów: Tadeusza
Maciejewskiego, Tadeusza Polowego, Henryka Rabiegę, Wiesława
Wyrwę. Srebrnym Medalem ,,Za
Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Leszka Kawulę, Tomasza Kulaka, Mirosława Oramusa,
Krzysztofa Pierzynę, Marka Zimocha, a brązowym medalem druhów:
Mariana Czekałę, Grzegorza Hojkę, Piotra Maciejewskiego, Sławomira Nawrockiego. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Kępnie uhonorowało Odznaką
,,Strażak Wzorowy” druhów: Marcina Czekałę, Dawida Grześniaka,
dh Mateusza Wieczorka. Wręczono także odznaczenia za wysługę
30 lat. Otrzymali je: Tomasz Kulak, Andrzej Marynaik, Mirosław
Oramus, Michał Woźnica, Marek
Zimoch.
Za wysługę 20 lat: Jakub Czekała, Wojciech Hofman, Rafał Jeziorny, Krzysztof Jokiel, Lidia Kulak,
Piotr Maciejewski, Sławomir Nawrocki, Krzysztof Pierzyna, Piotr
Raszewki, Monika Woźnica, Mirosław Wyrwa, Sławomir Wyrwa.
Za wysługę 10 lat: Karol Czekała, Marcin Czekała, Przemysław
Gość, Dawid Grześniak, Łukasz
Kuboszek, Nikodem Stężała, Mateusz Wieczorek, Dominik Zimoch,

Święto konstytucji

Oddano hołd bohaterom

3 maja 2022 roku w gminie Trzcinica odbyły się uroczystości z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Okolicznościowe msze święte
w intencji ojczyzny odprawili: w kościele pw. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trzcinicy ks. Mariusz
Buczek, w kościele parafialnym pw.
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Laskach – ks. Rafał Czmyr
oraz w kościele pw. Św. Antoniego w
Piotrówce – ks. Krystian Kowalski.
W uroczystościach uczestniczyli
między innymi wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, przewodniczący
Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk,
sekretarz Gminy Renata Ciemny

poczty sztandarowe i delegacje samorządu lokalnego, sołectw, jednostek
organizacyjnych OSP, organizacji i
stowarzyszeń, a także mieszkańcy.
77 WDH wystawiła wartę honorową.
Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły
znicze pod tablicami pamiątkowymi.
Wójt G. Hadzik, zwracając się do
wszystkich obecnych, odniósł się do
roli i znaczenia uchwalenia Konstytucji 3 Maja i to zarówno w kontekście
historycznym, jak i współcześnie.
Podziękował księżom za odprawione msze święte, a także delegacjom
i wszystkim obecnym za włączenie
się w obchody tego święta i w nich
uczestniczenie.
Oprac. m

W maju 2022 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ogłosiło listę projektów i Partnerstw do udziału w kolejnej
edycji pilotażowego programu CWD Plus. Zawiązana współpraca pomiędzy 9 jednostkami samorządu terytorialnego,
w tym Gminy Trzcinica, będzie kontynuowana

Partnerstwo na 307
będzie kontynuowane

Uhonorowano druhów z OSP

Wodziczna, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz delegacja
KGW Wodziczna.
Jubileusz jednostki był okazją
do wręczenia zasłużonym druhom
odznaczeń i wyróżnień za zasługi
dla pożarnictwa. I tak Złotym Medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Wicemarszałek wręcza medale

Tomasz Zimoch.
Podziękowano także za współpracę druhom: Michałowi Czekale,
Jackowi Garbowskiemu, Stefanowi
Maryniakowi, Henrykowi Mrówce, Tadeuszowi Tomalikowi i Annie
Parzonce.
Uroczystość 90-lecia oraz poświęcenia i przekazania nowego samochodu pożarniczego były okazją
do złożenia życzeń przez przybyłych
gości. Wójt gminy Trzcinica G. Hadzik przekazał podziękowania za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu
samochodu pożarniczego dla wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, dla
Rady Gminy Trzcinica na ręce przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica Z. Mikołajczyka oraz prezesa OSP
Wodziczna T. Kulaka, który podobne
podziękowania złożył na ręce wójta
G. Hadzika.
Koszt zakupu samochodu to
356331 złotych z czego 209370 złotych to środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a 146961
złotych to środki budżetu Gminy
Trzcinica.
Oprac. m

Centrum Wsparcia Doradczego
(CWD) jest nowatorskim projektem
doradczym, służącym zwiększeniu
sprawności administracyjnej samorządów lokalnych. Pozwala nabyć
i utrwalić samorządom kluczowe
kompetencje diagnozowania potrzeb
społeczności lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania
procesami
i nwest ycyjny mi.
Z
kolei
zawiązane
pa r t ne rstwo
na
307
ma
na
celu
wzmocnienie współp r a c y
rozwojowej obszarów z pogranicza
województw wielkopolskiego oraz
opolskiego, leżących w powiatach
kępińskim i namysłowskim, poprzez
integrację działań podmiotów publicznych – jednostek samorządu
terytorialnego. Działania te mają się
opierać w dużej mierze w oparciu o
planowany ciąg pieszo-rowerowy na
śladzie byłej linii kolejowej nr 307.
Historycznie na tej trasie znajdowały
się stacje: Kępno Zachód, Mroczeń

(gmina Baranów), Laski-Smardze
(gmina Trzcinica), Trzcinica Wlkp.
(gmina Trzcinica), Buczek Wielki
(gmina Rychtal), Rychtal, Bukowa
Śląska (gmina Namysłów), Kamienna (gmina Namysłów) i Namysłów.
W ubiegłym roku w przedmiotowym projekcie podjęto szereg działań
takich jak powołanie grupy roboczej
oraz zorganizowanie
licznych
spotkań i
warsztatów,
jak
również
przeprowadzono
kon s u lt acje
społeczne.
W wyniku tych wszystkich działań
powstały dokumenty: diagnoza oraz
strategia terytorialna. Dalsze działania w tym projekcie i partnerstwie
ukierunkowane zostaną na kontynuowanie współpracy samorządowej,
jak również pozyskanie współfinansowania przy udziale środków
zewnętrznych dla działań strategicznych oraz w miarę możliwości
wdrażanie wypracowanych rozwiązań.
Oprac. m
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Gmina

REGION
Trwa budowa hali sportowej w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2022, nr 20 (1344)
Seniorzy oraz młodzież ze Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego w Bralinie wzięli
udział w zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Bralinie spotkaniu z Elżbietą Sieradzińską

Nie zwalniają tempa
Prace przy budowie hali sportowej w Bralinie przebiegają zgodnie z
harmonogramem. Inwestycja jest już
na etapie prac wykończeniowych wewnątrz obiektu. Najważniejsze prace,
czyli ułożenie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej,
grzewczej i elektrycznej, zostały już
zakończone. Pojawiły się już przeszklenia na budynku, wykonywane
są wewnętrzne tynki i posadzki. Na
ścianach zewnętrznych kładziony jest
styropian, stanowiący warstwę izola-

cyjną. Obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe i kładzione płytki
ceramiczne.
Budowa hali to jedna z najważniejszych inwestycji Gminy Bralin
w bieżącym roku. Całkowity koszt
inwestycji to ponad 8 milionów złotych. Gmina Bralin pozyskała na jej
budowę dofinansowanie w kwocie
5.526.300,00 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu.
Oprac. KR

„Wanda Rutkiewicz.
Jeszcze tylko jeden szczyt”

O Wandzie Rutkiewicz – jednej
z najsłynniejszych himalaistek świata
– opowiadała 21 kwietnia br. Elżbieta Sieradzińska, autorka książki pt.

młodzież ze Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego w Bralinie.
Autorka podzieliła się historią powstania książki oraz refleksjami na
Pamiątkowe zdjęcie
z gościem - E. Sieradzińską

Trwają prace wykończeniowe

„Wanda Rutkiewicz. Jeszcze tylko jeden szczyt”. W spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w
Bralinie uczestniczyli seniorzy oraz

temat wyznaczania sobie celów i ich
realizacji. W rozmowach ze słuchaczami odniosła się do problemu ponoszenia ryzyka w podejmowaniu de-

cyzji życiowych, tych bliskich i tych
odległych. W książce autorka opisuje
nie tylko dokonania Rutkiewicz i jej
pasjonującą drogę na szczyty, ale
także nieokiełznany charakter oraz
ciągłe balansowanie na granicy sławy
i prywatności. Autorka dotarła do zagranicznych materiałów, do tej pory
nigdzie niepublikowanych – m.in.
relacji z holenderskiej wyprawy na
Broad Peak, wypowiedzi zagranicznych partnerów Wandy Rutkiewicz,
opisów sytuacji przedstawionych we
fragmentach filmów dokumentalnych. Rozmawiała także z matką jednej z najwybitniejszych Polek światowego himalaizmu. Wspomnienia
te pojawiają się w książce. Elżbieta
Sieradzińska z pasją opowiadała o
bohaterce swojej książki, której legenda wciąż jest żywa, także wśród
młodych ludzi. Po spotkaniu był czas
na podpisywanie książek i rozmowy
z czytelnikami.
Ewa Jędrysiak

Podsumowanie konkursu fotograficznego „Pólko z czterech stron świata”

Pólko z czterech stron świata

Dzieci z Przedszkola „Kwiaty Polskie” w Bralinie odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Bralinie

Przedszkolaki
w bibliotece

Wprowadzanie dzieci w świat
literatury rozpoczyna się od wczesnych lat. Już małe dzieci z zaciekawieniem oglądają z dorosłymi
ilustracje, rozpoznają w książkach
bliskie im elementy rzeczywistości.
Stopniowo literatura, zwłaszcza w
przedszkolach, towarzyszy dzieciom
prawie na co dzień.
13 maja br. dzieci z Przedszkola
„Kwiaty Polskie” w Bralinie, z grupy Różyczki i Konwalie, odwiedziły

Bibliotekę Publiczną w Bralinie. Dla
wielu z nich była to pierwsza wizyta w „domu, gdzie mieszka książka”.
Tematem spotkania było zapoznanie
maluchów z biblioteką. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, dowiedziały
się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy
się w niej zachowywać. Dzieciom
bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały.
Oprac. KR
Maluchy zapoznały
się z biblioteką
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6 maja br. podsumowany został
konkurs fotograficzny „Pólko z czterech stron świata”. Jury w składzie:
Justyna Hołub-Rojkiewicz, Ewa
Jędrysiak, ks. Artur Zmyślony i
Władysław Blabuś oceniło nadesłane prace konkursowe i przyznało

nagrody za najładniejsze prace. Celem konkursu było ukazanie piękna
Ziemi Bralińskiej z „Pólkiem” w roli
głównej. Nagrody laureatom i uczestnikom konkursu wręczył wójt gminy
Bralin, Piotr Hołoś.
Oprac. KR

Wyniki konkursu:

1. Wiktoria Mikołajczyk
2. Julia Wąsala
3. Łukasz Sternal
Wyróżnienia: Michał Woźniak,
Gabriela Szydłowska,
Nikodem Dirbach

Trzecie miejsce dla drużyny ze Szkoły Podstawowej w Bralinie w IX Powiatowym Konkursie „Sprawni w przyszłym zawodzie”

Bralin na podium

22 kwietnia br. w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie
odbył się IX Powiatowy Konkurs
Wiedzy i Umiejętności Technicznych. Udział w nim wzięli uczniowie z prawie wszystkich szkół
podstawowych powiatu kępińskiego. Konkurs odbywał się pod patronatem Starostwa Powiatowego
w Kępnie, a obecnością zaszczycili
m.in.: Robert Kieruzal – starosta
kępiński oraz Alicja Śniegocka –
wicestarosta. Szkołę Podstawową w
Bralinie reprezentowali uczniowie
z klas VIII w osobach: Zofia Marczyk, Wiktoria Rybczyńska oraz
Tomasz Hoja i Mateusz Głąb, a do
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konkursu zachęcił i przygotowywał
ich Jerzy Liebner.
Dziewczęta wykonywały zadania teoretyczne i praktyczne w pracowniach, takich jak: agrobiznes,
gastronomia, fryzjerstwo, logistyka

czy handel, chłopcy zaś w: biologiczno-rolniczej, budowniczo-projektowej, elektrotechnicznej, technologii
drzewnej i tapicerskiej oraz mechaniki pojazdowej.
Bralińscy reprezentanci jak zwykle nie zawiedli i spisali się bardzo
dobrze, zajmując 3. miejsce wśród 15
obecnych szkół podstawowych. Gratulujemy!
Jerzy Liebner

Reprezentacja Bralina
zajęła 3. miejsce

Reklamy

ogłoszenia

SPRZEDAM

Przyczepkę Wiola W600,
ubezpieczoną, w dobrym stanie.
Tel. 600 989 691
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
sporządzony na podstawie §6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
WÓJT GMINY TRZCINICA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica położonych
w obrębie 0006 – Trzcinica, stanowiących działki oznaczone numerami
ewidencyjnymi: 274/1 k.m. 1, 274/2 k.m. 1, 275/1 k.m. 1, 275/3 k.m. 1,
o pow. 0,4900 ha, przeznaczenie w mpzp: 2.U – zabudowa usługowa, KW
nr KZ1E/00033848/8.
Cena wywoławcza nieruchomości – 163.300,00 zł netto, wysokość wadium
– 16.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w obowiązującej wysokości.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu
Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, I piętro – pokój nr 10 (sala
posiedzeń) o godz. 11.30.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
strona internetowa Urzędu Gminy w Trzcinicy (www.trzcinica.com.pl);
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzcinicy (trzcinica.
nowoczesnagmina.pl); tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzcinicy.
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje
dot. przetargu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Referacie
Rozwoju i Środowiska Urzędu Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47a,
e-mail: ilona.rozniecka@trzcinica.com.pl, tel. 62 / 781 50 10.

WÓJT GMINY TRZCINICA
mgr Grzegorz Hadzik
Kępno, 12.05.2022 r.

Burmistrz Miasta
i Gminy Kępno
informuje

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do najmu
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Najem gruntu o powierzchni 5 m2, stanowiącego część nieruchomości
gruntowej, położonej w Kępnie przy ul. Tysiąclecia, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto
Kępno, jako działka nr 906/30 o powierzchni 0,1586 ha, dla której V Wydział
Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę
wieczystą nr KZ1E/00040600/0, w drodze bezprzetargowej na okres do
trzech lat, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Kępnie z przeznaczeniem na lokalizację wiaty śmietnikowej.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w
okresie od 19 maja do 9 czerwca 2022 r.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
http://www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej
Gmina Kępno.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) lub pisemnie
na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

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

Łęka Opatowska,
19 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do publicznej wiadomości, iż
został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w użyczenie. Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu
Gminy Łęka Opatowska i na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz
opublikowano na stronie internetowej: http://www.lekaopatowska.bip.
net.pl. Okres wywieszenia - 21 dni od dnia 19 maja 2022r. Dodatkowe
informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa, Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łęka Opatowska –
ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112 (tel. 62 / 78 14 532).
zastępca WÓJTa GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
/-/ Małgorzata Gąszczak
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Og³oszenia drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam ogródek działkowy 480 m2 z murowanym domkiem na ROD ul. Wieluńska.
Tel. 507 671 720.
(TK 27/05/22)

sporządzony na podstawie §6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Sprzedam mieszkanie 74 m2, Os. Kopa,
drugie piętro. Tel. 601 712 603.
(TK 26/05/22)

WÓJT GMINY TRZCINICA
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Sprzedam ogródek działkowy przu ul. Sportowej. Tel. 888 783 034 lub 888 125 697.
(TK 25/05/22)

nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica:
Nr 1 - obręb 0006 - Trzcinica, działka nr 623/33 k.m. 2, o pow. 0,2500 ha,
przeznaczenie w mpzp: 3.U/P1 – zabudowa usługowo – produkcyjna, KW
nr KZ1E/00033848/8.
Cena wywoławcza nieruchomości – 99.918,00 zł netto, wysokość wadium
– 10.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w obowiązującej wysokości.
Nr 2 - obręb 0006 - Trzcinica, działka nr 623/34 k.m. 2, o pow. 0,2500 ha,
przeznaczenie w mpzp: 3.U/P1 – zabudowa usługowo – produkcyjna, KW
nr KZ1E/00033848/8.
Cena wywoławcza nieruchomości – 99.918,00 zł brutto, wysokość wadium
– 10.000,00 zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w obowiązującej wysokości.
Nr 3 - obręb 0007 - Wodziczna, działka nr 417/3, o pow. 0,2962 ha,
przeznaczenie w mpzp: 1.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
KW nr KZ1E/00039566/9.
Cena wywoławcza nieruchomości – 121.869,00 zł netto, wysokość wadium
– 12.200,00 zł.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek
VAT w obowiązującej wysokości.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu
Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, I piętro - pokój nr 10 /sala
posiedzeń/: 1) godz. 10.00 - dz. nr 623/33, 2) godz. 10.30 - dz. nr 623/34, 3)
godz. 11.00 - dz. nr 417/3.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
strona internetowa Urzędu Gminy w Trzcinicy (www.trzcinica.com.pl);
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Trzcinicy (trzcinica.
nowoczesnagmina.pl); tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzcinicy.
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje
dot. przetargu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Referacie
Rozwoju i Środowiska Urzędu Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47a,
e-mail: ilona.rozniecka@trzcinica.com.pl, tel. 62 / 781 50 10.
WÓJT GMINY TRZCINICA
mgr Grzegorz Hadzik

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

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

Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
US£UGI
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
- KONSULTACJA, POMOC W UZYSKANIU
I ROZLICZENIU DOTACJI.
TEL. 660 614 794.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 694 665 070.
(TK 24/04/22)
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)
praca
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
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)

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Paulina Wiśniewska - „Miłość zwycięży wszystko”
Ada od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Jackiem. Mężczyzna jednak otrzymuje
zawodową propozycję, o której marzył od dawna i wyjeżdża. Czy związek na odległość ma
szansę przetrwać?Chociaż decydują, że podejmą walkę, z czasem tęsknota doskwiera im coraz
bardziej. Pewnego dnia na drodze Ady pojawia się Hubert – psycholog. Dziewczyna widzi w
nim tylko przyjaciela. Dlaczego jednak nie mówi mu o Jacku? Piękna powieść o sile miłości,
która, gdy tylko może, zwycięża wszystko.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Carolina Pietyra, Kamil Wernicki - „Ser. Dojrzewający przewodnik dla koneserów”
Jak powstał pierwszy ser? O co chodzi z dojrzewaniem? Jak właściwie serwować i
degustować sery? Czy można łączyć słodkie wino z roquefortem? I czy ta pleśń powinna
tak smakować? Coraz częściej sięgamy po sery, jednak nie każdemu znany jest serowy
savoir–vivre: jak łączyć ze sobą poszczególne gatunki i zestawiać je z winami, co podać jako
dodatek. Nie bez powodu sery na desce układa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara –
zaczynając od lekkich, kończąc na tych ciężkich i bardziej wyrazistych. Udaj się w podróż
w głąb świata serwowania i degustacji serów. Ta książka to elementarz serów europejskich i
przewodnik po ich historii wzbogacony ciekawymi anegdotami, a także wskazówkami, jak
najlepiej zestawiać sery i wina. Znajdziesz w nim wiedzę praktyczną dotyczącą podawania,
krojenia i przechowywania serów oraz 40 przepisów na dania z nimi w roli głównej
inspirowanych kuchnią z różnych zakątków świata.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jacek Łukawski - „Krąg Painera. Tom 2. Podszept”
Śmierć młodziutkiej kieleckiej influencerki sprawia, że prokurator Arkadiusz Painer będzie
musiał zmierzyć się z technologią i światem, których nie zna i nie rozumie.Na szczęście
i tym razem przyjdą mu z pomocą Dorota Kowalska, uważana za najlepszą technik
kryminalną w okolicy, a także Dariusz Kryński, który po raz pierwszy stanie na czele
zespołu dochodzeniowego. Do „kręgu Painera” dołączy też młody informatyk z wydziału do
walki z cyberprzestępczością, a jego pomoc okaże się nieodzowna. Nic jednak nie pójdzie
łatwo… Umierają kolejne osoby, tymczasem w zespole śledczych dochodzi do konfliktu.
Morderca ciągle wyprzedza policjantów o krok, a sprawę dodatkowo komplikuje rosnące
zainteresowanie mediów. Wybucha afera, w której Kryński będzie starał się zrobić wszystko,
by uniknąć roli kozła ofiarnego, a Painer, świadom konsekwencji, musi
wybierać – postąpić wbrew woli zwierzchników czy wbrew prawu.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 20
SPONSORZY NAGRÓD:

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 25 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. Jacek Łukawski - „Krąg Painera. Tom 2...”,
2. Carolina Pietyra, Kamil Wernicki - „Ser...”,
3. Paulina Wiśniewska - „Miłość zwycięży...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 19 nagrody otrzymuj¹:

Maria Rachlak (Mroczeń),
Karolina Wilk (Kępno),
Magdalena Walczak (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
Szanuj słabszych od siebie, bo możesz nie zauważyć, że kogoś uraziłeś swoją opinią lub żartem.
Tydzień sprzyja podróżom, miłym wydarzeniom i
zaproszeniom na wesołe imprezy. W miłości będziesz pewny siebie i odważny.

Byk 21 IV – 21 V
W miłości nadchodzą dobre dni. W Twoim związku
zapanuje więcej zgody i miłości. Poświęć więcej
czasu ukochanej osobie, zorganizuj romantyczny
wyjazd na weekend. Jeśli jesteś samotny, to będziesz miał większe powodzenie u płci przeciwnej.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Postaraj się znaleźć czas na drobne, codzienne
przyjemności. Potrzebujesz w tym tygodniu odpoczynku i relaksu, a wtedy nabierzesz sił i wpadniesz na dobre pomysły. W miłości karta wróży
wiele wspólnych wydatków i używanie życia.

Rak 23 VI – 22 VII
W tym tygodniu dokonasz wielu ważnych spostrzeżeń. Poczujesz, że wreszcie odnalazłeś swoje miejsce w świecie, firmie lub związku miłosnym.
Będziesz otwarty na nowe propozycje. Możesz
zmienić się na lepsze.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pociągać będzie Cię to, co nowe i jeszcze nieznane. Weź jednak pod uwagę, że czasami lepsze
jest wrogiem dobrego. Nie przekreślaj dawnych
doświadczeń i nie odwracaj się od starych znajomych. Pozwól, aby doradzili Ci i wsparli.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Nowa” - 19.05.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
2. Apteka „PRIMA” - 20.05.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
3. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 21.05.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
4. Apteka „Św. Maksymiliana” - 22.05.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
5. Apteka „Burchacińscy” - 23.05.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
6. Apteka „Na Zdrowie” - 24.05.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
7. Apteka „Dr. Max” - 25.05.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

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.

Czeka Cię zaproszenie do podróży lub dobra wiadomość z zagranicy. Będziesz w dobrym nastroju i z radością powitasz nowe propozycje. Karta
dobrze wróży osobom, które planują zakup samochodu lub szukają oferty w biurach podróży.

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 doradza wielką
ostrożność.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu będziesz w doskonałym nastroju.
Wydarzenia toczyć się będą zgodnie z Twoim planem, a ludzie będą Ci przychylni. Czeka Cię zwycięstwo w sporze lub korzystne rozstrzygnięcie
trudnej sprawy. Ciesz się swoim sukcesem!

Z teki Marka Kameckiego

Postaraj się docenić dobre rzeczy, jakie Cię otaczają. Nic Ci teraz nie grozi, a sporne sprawy wyjaśnią się na Twoją korzyść. W miłości karta radzi,
abyś przypomniał sobie o rocznicach lub innych
ważnych dla bliskiej osoby wydarzeniach.

Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz
to, co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać
więcej dystansu do zawodowych obowiązków i
niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość,
rodzina i przyjaciele warci są twojej uwagi.

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

Nowe sytuacje i propozycje, jakie otrzymasz w tym
tygodniu, mogą Cię zaskoczyć. Nie reaguj nerwowo, spokojnie przemyśl sytuację. Karta przestrzega przed obrażaniem się i odreagowywaniem zawodowych stresów na najbliższym otoczeniu.

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

Traktuj ludzkie uczucia z większą wyrozumiałością
i życzliwością. Ktoś może potrzebować Twojego
zrozumienia, a nie żartów i poklepywania po plecach. W miłości bądź ostrożny, bo twoje zachowanie może zranić bliską osobę.

(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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