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Wójt pozostaje,

czyli nieudane referendum

Niespełna miesiąc temu komisarz wyborczy poinformował o warunkach ważności referendum
gminnego w sprawie odwołania wójta gminy oraz Rady Gminy Bralin. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego
pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie
mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

SERDELKi

Łaska Pana Naszego,
Jego miłość i dobroć,
niech będą światłem
Twojej drogi.
Cafe Club Polonia

str. 7

„Zawisza”
piąta liga
jest nasza!
Gdyby ktoś chciał opisać sobotnie derby Łęki
Opatowskiej,
posiłkując
się jedynie zapisem z sędziowskiego
protokołu,
pomyślałby, że to jakaś
druga bitwa pod Grunwaldem: dziesięć żółtych kartek, cztery czerwone, trzy
rzuty karne. Owszem, na
boisku toczyła się zażarta
walka, ale w ramach przepisów.

str. 11

Jest możliwość zamówienia cateringu

Przedszkolaki poznawały
pracę strażaków

Gminne Centrum
dla niepełnosprawnych

str. 3
str. 5

str. 10

str. 11

Grad medali
Od przedszkola
dla pływaków ze Słupi
do seniora
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– Poznańscy „Łowcy Głów” zatrzymali jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie.
Obywatel Węgier Zoltan Plank ukrywał się od ośmiu lat. Teraz w polskim
areszcie będzie czekał na ekstradycję
do Węgier – poinformował rzecznik
KGP insp. Mariusz Ciarka.
Rzecznik Komendanta Głównego Policji przekazał, że Zoltan Plank
został zatrzymany w Kępnie przez
policjantów z Zespołu Poszukiwań
Celowych Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu przy współpracy
policyjnej sieci ENFAST w Biurze
Kryminalnym KGP. Od lutego br.
mieszkał w Kępnie przy ul. Młyńskiej wraz z konkubiną, natomiast w
swoim kraju pozostawił żonę.
– Akcja zatrzymania została
przeprowadzona w środę wieczorem. Do wytypowanego w Kępnie
mieszkania weszła grupa bojowa
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Poznaniu. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który
od pewnego czasu mieszkał tam w
wynajętym mieszkaniu. Posługiwał
się fałszywymi danymi osobowymi –

zrelacjonował insp.M. Ciarka.
Rzecznik KGP podkreślił, że Z.
Plank to jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców na Węgrzech
i w Europie. Węgier ukrywał się od
ośmiu lat. – Jest podejrzany o zlecenie zabójstwa swojego wspólnika. Brał udział w napadzie na grupę
obywateli Chin, podczas której doszło do strzelaniny z użyciem karabinów Kałasznikow. Odpowiada także
za kradzież 1,5 mln Euro w gotówce. Komunikat o poszukiwanym był
opublikowany na stronie Europes
Most Wanted – zaznaczył inspektor.
Policjanci z Poznania zbierali informacje o poszukiwanym z
przedstawicielami ENFAST. – Z
chwilą potwierdzenia jego prawdziwej tożsamości przygotowali
akcję zatrzymania. W najbardziej
dogodnym momencie do działań wkroczyli policyjni kontrterroryści – dodał rzecznik KGP.
– Uciekinier będzie teraz przebywał
w polskim areszcie, oczekując na
ekstradycję do Węgier – poinformował insp. M. Ciarka.
Oprac. m
Źródło: PAP

W 102. rocznicę urodzin Jana Pawła II starostowie oddali
mu cześć

Pamiętali o urodzinach
18 maja br. starosta Kępiński Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II przy kościele

pw. św. Marcina upamiętniając 102.
rocznicę urodzin już świętego naszego Papieża.
m

Będą działać na rzecz
lokalnej oświaty

Nowe stowarzyszenie – „Schola
vitae” („Szkoła życia”) – tworzy 9
dyrektorów placówek oświatowych:
Andrzej Tyra – dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w
Mroczeniu, Beata Ochnio – dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach,
Sławomir Nowicki – dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wiel-

rektor Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Przemysła II w Kępnie, Iwona Gogół
– dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu
i Justyna Rabiega – wicedyrektor
Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie. Stowarzyszenie zawiązało się 4 kwietnia br.
Jednoosobowym Zarządem stowarzyszenia kieruje A. Tyra.

Podczas spotkania
członków stowarzyszenia

kopolskich w Baranowie, Joanna
Gruszka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczeniu, Paweł Falszewski – dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie,
Bogumił Stempin – dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikorzynie, Mirosław Grabny – dy-

Celem
stowarzyszenia
jest
wspomaganie kadry oświatowej w
kierowaniu placówkami. - Od pewnego czasu spotykaliśmy się w nieformalnych grupach, dyskutowaliśmy o tym, jakie mamy problemy,
co chcemy zrobić, ale brakowało
nam zawsze formuły prawnej, która mobilizowałaby nas do działania

na pełną skalę. Chcemy, aby to było
prężne środowisko. Na razie skupia 9 osób. Przepisy oświatowe są,
można powiedzieć, bardzo pojemne,
jeżeli chodzi o możliwości. Niekiedy
nie są one na tyle precyzyjne, aby
wszystkie szkoły mogły pracować z
duchem jakiegoś rozporządzenia.
Dzwonimy więc do siebie, konsultujemy się, pytamy, jak to ma wyglądać, staramy się znaleźć odpowiedzi.
Myślę, że takie forum, które będzie
mogło przyczynić się do tego, że dane
rozporządzenia czy prawo oświatowe
będziemy interpretować w sposób
dający nam satysfakcję, jest bardzo
istotne. Zawsze wszelkie ruchy oddolne, które powstają, mają tę siłę, że
nikt nikogo do niczego nie przymusza, są tam osoby, które chcą, które
zamierzają coś zrobić, coś zmienić,
coś poprawić. Stowarzyszenie nie
jest wymierzone przeciwko komukolwiek, ani żadnemu włodarzowi,
ani nie ma charakteru politycznego.
Jest stowarzyszeniem, które ma pracować nad tym, aby placówki oświatowe mogły naprawdę funkcjonować
swobodnie i rozwijać się – wyjaśnił
A. Tyra.
Siedziba Stowarzyszenia mieści
się w Szkole Podstawowej w Mroczeniu. Chętni, którzy chcą działać w
Stowarzyszeniu i którym po drodze
z jego celami, mogą zgłaszać swój
akces u członków Stowarzyszenia
„Schola vitae”.
Oprac. KR

Usuwanie skutków silnych porywów wiatru w powiecie kępińskim

Burza nie wyrządziła wielu szkód

W nocy z 20 na 21 maja br. nad
Polską przeszły burze, które przyniosły ze sobą ulewne opady deszczu, gradu oraz silne porywy wiatru. Na szczęście na terenie powiatu
kępińskiego nie spowodowały one
wielu szkód. Strażacy odnotowali
7 zdarzeń związanych z usuwaniem
skutków silnych porywów wiatru
oraz jeden pożar drzewa, powstałego
prawdopodobnie na skutek wyładowania atmosferycznego. - Działania
strażaków polegały na usunięciu
zagrożeń w postaci nadłamanych
gałęzi oraz konarów drzew za pomocą pilarek do drewna. Pożar drzewa w miejscowości Wesoła został
ugaszony za pomocą jednego prądu
gaśniczego – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
KR

Strażacy podczas akcji.
Fot. KP PSP Kępno

zcinica

Przestępca z Węgier
zatrzymany w Kępnie

W powiecie kępińskim powstało nowe stowarzyszenie – „Schola vitae” („Szkoła życia”)

Fot. OSP Tr

Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców Europy
ukrywał się w Kępnie
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Rozmawiano o wzrostach
Powodzenia
na egzaminach!
stóp procentowych

KAMPANIA INFORMACYJNA

Podczas ostatniego posiedzenia
komisji ECON europoseł Andżelika
Możdżanowska miała możliwość
wymiany poglądów ze Stefanem
Ingvesem – pierwszym wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds.

Ryzyka Systemowego (ERRS). - W
swoich pytaniach skupiłam się na
związku między państwem a bankami oraz wzrostach stóp procentowych. Poziom ekspozycji na dług
publiczny w bankach niektórych

państw europejskich jest rzeczywiście bardzo wysoki. Problem dotyczy w dużym stopniu państw spoza
strefy Euro, gdzie z powodu kosztów obsługi długu nominowanego
w Euro, krajowe banki otrzymują

liczne zachęty do inwestowania w
dług danego państwa. Zapytałam
więc Stefana Ingvesa o jego perspektywę na kwestię ewentualnego
regulacyjnego traktowania długu
publicznego. Czy ta perspektywa

jest w ogóle realna i czy obecna
sytuacja to dobry moment, by rozwijać tę ideę? Mające już miejsce w
poszczególnych krajach (oraz oczekiwane w całej UE) wzrosty stóp
procentowych stawiają w trudnej
sytuacji kredytobiorców oraz powodują, że kredyty przestają być łatwo
dostępne. W takiej sytuacji naturalnie rośnie rola instytucji parabankowych, które mają niższe wymogi
wobec kredytobiorców, lecz i wyższe
koszty kredytów. W Polsce mieliśmy w przeszłości do czynienia z
sytuacją, gdy lichwiarsko oprocentowane pożyczki udzielane przez instytucje parabankowe powodowały
wielkie problemy społeczno-ekonomiczne. W związku z tym zapytałam
o nadzór sektora parabankowego
w Europie oraz o ustawodawstwo
w tej dziedzinie, w poszczególnych
państwach Europy. Czy segment
parabankowy stwarza obecnie w
UE jakieś poważniejsze obawy? –
poinformowała europoseł.

Eliminacje powiatowe konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”

Dziś i kolejne dwa dni ważne są
dla uczniów najstarszych klas szkół
podstawowych – piszą oni bowiem
egzaminy ósmoklasisty. - Dacie
radę! Bo jak nie wy, to kto? Połamania długopisów! Jesteście ambitni,
piękni, mądrzy i ciekawi świata. Rodzicom – cierpliwości i wyrozumiałości. Nauczycielom, prócz ogromnych podziękowań – słowa wsparcia.
Młodzieży – przed wami piękne lata
realizacji pasji, marzeń i miłości.
Więc piszecie dziś, jutro i pojutrze na
100! – dopinguje europoseł Andżelika Możdżanowska.

Ważne spotkanie ze
Światową Radą Złota
Podczas rozmowy europoseł Andżeliki Możdżanowskiej z Davidem
Taitem – prezesem Światowej Rady
Złota oraz Tatianą Fic – kierowniczką ds. polityki gospodarczej i banków

centralnych, omówiono regulacje dotyczące rynku kryptowalut. - To cenna
wymiana poglądów w trakcie trwających negocjacji w zakresie Rozporządzenia MiCA – zaznacza europoseł.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie z wizytą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie

Popisali się wiedzą
przeciwpożarową i ratowniczą Przedszkolaki poznawały
pracę strażaków

10 maja br. dzieci z Przedszkola
Samorządowego nr 2 w Kępnie udały
się z wizytą do Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Wycieczka sprawiła przedszkolakom wiele radości. Mieli oni możliwość obejrzenia strojów strażackich,
poznania sprzętu używanego przez
strażaków w codziennej służbie oraz
podziwiania wozu pożarniczego, który zrobił na nich ogromne wrażenie.
Mnóstwo frajdy sprawiło dzieciom
również lanie wodą z węża strażackiego. Oprócz poznania tajników pra-

cy strażaka, przedszkolaki zdobyły
bardzo cenną wiedzę na temat zasad
bezpieczeństwa, dowiedziały się, jak
należy zachować się w przypadku
różnych zagrożeń i utrwaliły numery
alarmowe do straży pożarnej. To była
bardzo ciekawa i ważna lekcja.
W podziękowaniu za spotkanie
i przekazaną podczas niego wiedzę,
dzieci wręczyły strażakom wykonaną przez siebie laurkę.
Koordynatorami wycieczki były:
Magda Kłodnicka i Anna Rybczyńska.
KR

Uczestnicy eliminacji
powiatowych turnieju

29 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (OTWP).
Laureaci etapu powiatowego reprezentować będą powiat kępiński podczas eliminacji wojewódzkich.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa i
ochrony przeciwpożarowej. Służy
w szczególności popularyzowaniu
wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze
zakresu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypa-

dek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym, znajomości
tematów techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej,
szeroko rozumianego ratownictwa
oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i
tradycji ruchu strażackiego.
Oprac. KR

Dzieci poznawały sprzęt używany
przez strażaków podczas akcji

Tygodnik Kępiński 26 maja 2022

3

Informacje

recenzja
Tragiczna historia działacza Solidarności szantażem zmuszonego do współpracy ze
Służbą Bezpieczeństwa

Miś Kolabo powraca

Norbert Niechciał urodził się
w Mariance Mroczeńskiej, uczył się
w grębanińskiej szkole. W młodości pracował w tartaku w Laskach i
kępińskiej Fabryce Skrzyń. Organizował Solidarność w jednej z wałbrzyskich kopalń. Jesienią 1980 roku
Służba Bezpieczeństwa rejestruje go
jako kandydata na tajnego współpracownika.
Tak zaczyna się powieść Piotra Kokocińskiego „Miś Kolabo”.
Książka ukazała się właśnie nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego.
Najpierw jednak P. Kokociński
opublikował w 1998 roku w dzienniku „Rzeczpospolita” opowiadanie o
tym samym tytule. O historii tekstu
tak wspomina:
Pomysł na to opowiadanie przyszedł mi do głowy w trakcie lektury
prasy podziemnej. Robiłem wówczas
dokumentację do opowiadania „W
święto Solidarności”. To historia
odtwarzająca w sfabularyzowany
sposób niektóre wydarzenia z demonstracji we Wrocławiu z 31 sierpnia
1982 roku.
W podziemnych gazetkach drukowano czasem nazwiska konfidentów.
Trafiłem na historię taksówkarza-donosiciela, którego ktoś zdekonspirował. Postanowiłem wejść w buty
takiej osoby i stworzyłem postać
Niechciała, działacza starych związków zawodowych, którego w czasie
sierpniowego strajku Służba Bezpieczeństwa szantażem zmusza do podpisania zobowiązania do współpracy. Akcję opowiadania umieściłem
w Wałbrzychu, bo na początku lat
osiemdziesiątych tam mieszkałem i
pracowałem. Znałem więc dość dobrze wałbrzyskie realia.

A tytuł?... Też zaczerpnąłem z
prasy podziemnej. Wydawał mi się
dobrym określeniem na poczciwego
faceta, którego żona też nazywa Misiem.
Spotykało się i spotyka skrótowiec: kolabo jako kolaborację. A Miś
Kolabo powstał w nawiązaniu do
postaci bohatera popularnego przed
laty serialu animowanego „Przygody
Misia Colargola”.
Sztuka telewizyjna powstała
na bazie tego opowiadania. Musiałem jednak zmodyfikować osobę
bohatera. W opowiadaniu był to
poczciwy, ale chytry człowieczek,
drobny cwaniak, który korzystał,
jak wielu ówczesnych, uprzywilejo-
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wanych pracowników wałbrzyskich
kopalń (i nie tylko), by pasożytować na państwowym majątku. Dość
powszechne to było: „państwowe,

jako producent zaproponował Telewizji mój scenariusz. Projekt zyskał
akceptację ówczesnego dyrektora
Teatru TVP – Jacka Wekslera.
Autor „Misia Kolabo”
- P. Kokociński

czyli niczyje”. Robotnik np. przywłaszczał sobie jakieś drobne narzędzia, kierowca sprzedawał na
lewo benzynę, a urzędnik związkowy Niechciał załatwił sobie, że w
kopalnianej stolarni wykonano mu,
za psie pieniądze, boazerię. Dyrektor czy sekretarz mógł sobie pozwolić na znacznie więcej…
W sztuce telewizyjnej bohaterem
zrobiłem działacza Solidarności,
którego na początku 1981 roku werbuje SB. Ma bowiem na niego haka,
w młodości – tak wynika z akt – był
sprawcą wypadku, który zatuszowano. W finale historii okaże się, że ta
sprawa ma drugie dno… To prostolinijny, uczciwy człowiek, domator, ale
zaangażowany w pracę w związku.
Stara się pomagać szykanowanym
robotnikom. Koledzy mówią o nim:
„chodzący paragraf”.
Aby uniknąć ewentualnych zarzutów, że kogoś oczerniłem, czy coś
nieprawdziwie przedstawiłem, wymyśliłem fikcyjną wałbrzyską kopalnię
„Gottwald”. Rzecz dzieje się w latach
1980-1983, w tekście są liczne nawiązania do wydarzeń autentycznych w
Wałbrzychu i we Wrocławiu w tamtym czasie.
Starałem się też przedstawić
specyfikę Wałbrzycha w PRL-u (np.
środowisko „Francuzów” - reemigrantów z Francji, wielu z nich „zarządzało” górnictwem).
W pierwszej wersji tego scenariusza było sporo scen plenerowych.
Chciałem pokazać epizody z czasu
sierpniowego strajku na kopalni,
pobicie przez „nieznanych sprawców” żony Niechciała. I kilka scen z
pierwszych dni stanu wojennego w
Wałbrzychu.
W tamtych latach od czasu do
czasu rozmawiałem telefonicznie z
Feliksem Falkiem. Znał tekst opowiadania i zainteresował się sztuką
telewizyjną. Wysłałem mu tekst. Falk
zasugerował mi, by zrezygnować ze
scen plenerowych i przekomponować tekst na kameralny dramat. Teatr Telewizji miał już wówczas problemy finansowe. A sceny plenerowe
są czasochłonne i kosztowne. Przerobiłem tekst i wysłałem reżyserowi.
Falk był współwłaścicielem firmy
producenckiej „Fokus Film”. Studio to było wcześniej producentem
wykonawczym „Samowolki”. Falk

Falk był wtedy zajęty pisaniem
scenariusza do przedstawienia „Powtórka”, więc namówił do realizacji
reżysera Ryszarda Bugajskiego. W
dziesięć dni zdjęciowych, jeśli mnie
pamięć nie myli, nakręcono wszystkie
sceny.
Ryszardowi Bugajskiemu chodził
po głowie pomysł, aby zrobić dokrętki, sfilmować sceny plenerowe,
powstałby wtedy pełnometrażowy
film kinowy. Wrócił więc do mojego
pierwotnego pomysłu. Próbował zainteresować projektem prywatnego
producenta. Te plany jednak spełzły
na niczym…

A książka? To fabuła znana ze
spektaklu telewizyjnego, ale inaczej
opowiedziana. Utwór jest stylizowany na zbiór dokumentów Służby Bezpieczeństwa dotyczących głównego
bohatera.
Norbert Niechciał jest sprawdzany w kartotekach MSW, przeglądane
są jego akta osobowe w dziale kadr
kopalni, wywiad środowiskowy w
miejscu zamieszkania przeprowadza
dzielnicowy, zbiera o nim informacje
agentura Służby Bezpieczeństwa. Zapada decyzja o przeprowadzeniu rozmowy werbunkowej. Szantażowany,
zgadza się na współpracę. Stara się jak
najmniej zaszkodzić Solidarności i kolegom, ale oficer prowadzący jest bezwzględny. Norbert Niechciał kluczy,
kłamie, unika spotkań z SB, źle wykonuje otrzymane zadania, byle wywikłać się ze współpracy. Ta szamotanina
nic mu jednak nie daje, pętla esbeckich
wnyk zaciska się coraz mocniej…
W książce poznajemy różnego
typu esbeckie dokumenty: donosy
agentury, notatki służbowe, meldunki
i raporty funkcjonariuszy, szyfrogramy, stenogramy podsłuchów, informacje przygotowane przez lokalną
SB dla MSW i Komitetu Wojewódzkiego PZPR, komunikaty i wyciągi
z podsłuchu pokojowego, wycinki z
podziemnej prasy itd.
Są to oczywiście quasi-dokumenty, imitują tylko prawdziwe, ale
sporządzone są wedle norm pracy
operacyjnej SB i kancelarii SB. Od
wytypowania kandydata na tw po
złożenie teczek w archiwum.
- To powieść w dokumentach
(rzadko spotykana w literaturze
polskiej).
Nierzeczywistość
Kazimierza

Brandysa jest jednym z nielicznych
przykładów: opowieść stylizowana
na zestaw odpowiedzi polskiego reżysera teatralnego na pytania ankiety
amerykańskiego socjologa.
Zbliżoną konwencją do zastosowanej przeze mnie jest powieść w
listach (epistolarna). To często spotykana w literaturze polskiej forma
opowieści.
Już teraz, po ukazaniu się powieści, w wypowiedzi jednego z recenzentów znalazłem określenie:
„powieść-niepowieść”. Ja powiedziałbym, że jest to powieść udająca
niepowieść (zbiór dokumentów) –
stwierdza autor P. Kokociński.
Dla ułatwienia lektury teksty
opatrzono przypisami wyjaśniającymi terminologię SB.
Wysłuchał Mirosław Łapa
Książka zawiera aneks z tytułowym opowiadaniem, które opublikowała „Rzeczpospolita” w 1998 roku.
Tu także znajdziemy metryczkę ze spisem twórców telewizyjnego przedstawienia. Wydrukowano też kod QR zapewniający szybki i darmowy dostęp
do spektaklu na internetowej stronie
Teatru TVP.
Książka do nabycia w księgarni
Wolumen.
Piotr Kokociński – polonista, wrocławianin;
prozaik, scenarzysta (ur. 1953). Autor m. in.
scenariusza do filmu „Samowolka” (1993, reż.
Feliks Falk) i powieści pod tym samym tytułem
(Wydawnictwo Dolnośląskie 1997). Napisał też
z Krzysztofem Szwagrzykiem scenariusz dla
Sceny Faktu Teatru TVP Golgota Wrocławska
(2008, reż. Jan Komasa). Na naszych łamach
ukazało się wiele jego artykułów o historii Ziemi
Kępińskiej.

Ponad 5 milionów złotych dla wielkopolskich samorządów na realizację polityki społecznej

Samorządy z dofinansowaniami

„Senior+”, „Za życiem”, Rodzinne Domy Pomocy – to tylko jedne
z wielu programów realizowanych
w ramach polityki społecznej przez
rząd. 23 maja br. wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał
samorządom dofinansowanie na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych
na realizację zadań w ramach programów Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej.
Dla dobra seniorów
Jednym z podstawowych działań realizowanych w ramach polityki senioralnej w ostatnich latach
jest Program Wieloletni „Senior+”,
skierowany do jednostek samorządu
terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w
życiu społecznym seniorów poprzez
rozbudowę sieci Dziennych Domów
„Senior+” i Klubów „Senior+”. - Program „Senior+” to wsparcie dla
samorządów w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów i Klubów
dla osób starszych. To naprawdę wyjątkowe miejsca. Seniorzy nie tylko
spędzają w nich razem czas, ale mają
też szansę na uczenie się nowych rzeczy, rozwijanie swoich pasji, uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach
i warsztatach. I nie tylko. Dla wielu
osób to drugi dom – mówiła minister
rodziny i polityki społecznej Marlena
Maląg. - Od początku trwania programu „Senior+”, a więc od 2017 r.,
do Wielkopolski trafiło łącznie po-
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nad 30 milionów złotych, co pozwoliło na utworzenie blisko 2,5 tysiąca
miejsc dla seniorów z całego regionu
– podkreślił wojewoda. Wśród gmin,
które otrzymały dofinansowanie w
ramach programu, znalazły się: Gmina Rychtal – kwota dofinansowania:
17.668 zł i Gmina Baranów – kwota
dofinansowania: 38.880 zł.
W 2022 r. ramach programu
dofinasowanie zostało przyznane
na: utworzenie 5 nowych Klubów
„Senior+” z 110 nowymi miejscami dla seniorów (kwota dotacji –
974.828,00 zł) oraz funkcjonowanie
31 istniejących placówek, zapewniających 855 miejsc dla seniorów
(kwota dotacji – 2.642.550,00 zł).
Obecnie na terenie województwa
istnieją 94 placówki „Senior+”, zapewniające 2454 miejsca.
Wsparcie dla rodzin
Mieszkanie chronione jest formą
pomocy społecznej przygotowującą
pod opieką specjalistów osoby tam
przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą
te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” od 2017 r. do 2021 r. w Wielkopolsce utworzono 21 mieszkań
chronionych dla 54 osób, przekazano
na ten cel ponad 1,2 miliona złotych.
Celem programu jest udzielanie
wsparcia dla osób legitymujących się
orzeczeniami o znacznym lub umiar-

kowanym stopniu niepełnosprawności. W 2022 r. dla województwa wielkopolskiego na tworzenie mieszkań
chronionych przekazano ponad 2,2
milion złotych. Planowane jest utworzenie 15 mieszkań dla 28 osób.
Rodzinne Domy Pomocy
Poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój
tej formy wsparcia to cel programu
rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób wymagających pomocy ze
względu na wiek lub niepełnosprawność. Jego najważniejszym celem jest
poprawa dostępności usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych
domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Forma usług opiekuńczych w postaci rodzinnego domu
pomocy jest ogniwem pośrednim w
systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a
całodobową placówką specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy
społecznej. Łączna kwota dotacji na
2022 r. dla województwa wielkopolskiego na dofinansowanie to ponad
715 tysięcy złotych. Wśród samorządów, które otrzymały czeki na wsparcie finansowe w realizacji tych zadań,
znalazła się Gmina Łęka Opatowska
– kwota dofinansowania: 240.000 zł.
Oprac. KR
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Kolejne sukcesy zawodników z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem na Mistrzostwach Polski w pływaniu „Sprawni razem”

„Eko pokaz mody” w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie

Grad medali dla pływaków ze Słupi Eko-rewia mody
W tym roku zawodnicy pływali
w dwóch kategoriach wiekowych: do
lat 16 i młodsi oraz 17 i starsi. Zawodnicy mogli startować w trzech konkurencjach indywidualnych, w tym
jednej paraolimpijskiej, oraz w sztafetach (konkurencje paraolimpijskie:
100 m grzbiet, 100 m klasyk, 200 m
dowolny). Wszystkie konkurencje
100-metrowe to kategoria open.
Na zawody pojechało troje
uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych

w Słupi pod Kępnem oraz troje absolwentów – większość z nich zaczynała swoją przygodę z Mistrzostwami
Polski właśnie w Ciechanowie na
Mistrzostwach Polski w 2016 r. Po
sześciu latach kolejny raz udowodnili, że nadal są w szczytowej formie.
Gratulacje dla wszystkich, którzy
po raz kolejny udowodnili, że praca
i zaangażowanie, mimo wielu przeciwności, jest warta sukcesów!
Łukasz Gruszka

Medaliści ze Słupi
wraz z trenerem

Od 13 do 15 maja br. na basenie
krytym MOSiR w Ciechanowie odbywały się Mistrzostwa Polski w pływaniu pn. „Sprawni razem”. Po raz kolejny w zawodach wzięli udział najlepsi
zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną z całej Polski. Czołowi
pływacy walczyli o kwalifikacje do
Europejskiej Letniej Olimpiady Federacji VIRTUS – Kraków 2022.

Zawodnicy ze Słupi po raz kolejny
udowodnili, że są w szczytowej formie

Medaliści z ZSS Słupia:

Jarosław Klóska – złoto – 25 m stylem dowolnym; Michał Nowakowski – złoto – 50 m stylem
klasycznym do lat 16 oraz brąz – 100 m stylem klasycznym; Wojciech Kolebski – złoto – 50 m stylem
dowolnym 17 lat i starsi, złoto – 50 m stylem motylkowym 17 lat i starsi oraz srebro – 200 m stylem
dowolnym; Kacper Klein – złoto – 50 m stylem klasycznym 17 lat i starsi oraz srebro– 100 m stylem
klasycznym; Wiktoria Gąszczak – złoto – 50 m stylem klasycznym 17 lat i starsi, srebro – 50 m stylem
dowolnym oraz brąz – 100 m stylem klasycznym; Weronika Żłobińska – czwarte miejsce – 50 m stylem
klasycznym oraz czwarte miejsce – sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym.

Złoty medal w sztafecie 4 x 50 m stylem dowolnym – woj. wielkopolskie:
Jarosław Klóska, Wojciech Kolebski, Kacper Klein, Eryk Nicke (Leszno)

Statuetka „Najlepszy zawodnik” do lat 16:
Michał Nowakowski

Do wykonania strojów wykorzystano
materiały przeznaczone do recyklingu

11 maja br. w Przedszkolu Samo- projektantom mody oraz wspaniałej
rządowym w Mikorzynie, w ramach prezentacji strojów małym i dużym
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyj- modelkom i modelom.
nego „Ekoludek”, który realizowany
I. Langner
jest w grupie „Biedronek” – najmłodszych przedszkolaków, odbył
się „Eko pokaz mody”.
Dzieci prezentowały stroje wykonane przez rodziców z różnych
materiałów przeznaczonych do recyklingu, jak: kartony, worki, gazety, butelki plastikowe, folia spożywcza czy nakrętki plastikowe. Małe
modelki i modele wraz ze swoimi
rodzicami prezentowali na przedszkolnym wybiegu swoje „ekokreacje”. Na pokazie mody można
było zobaczyć strój ekologiczny:
wieczorowy, wizytowy, codzienny
i bajkowy. Ciekawymi dodatkami
były nietypowe nakrycia głowy i biżuteria z surowców wtórnych.
Za występ w pokazie mody
ekologicznej i zaprezentowanie
swoich strojów dzieci otrzymały
upominki. To była świetna zaTwórcy przebrań wykazali
bawa! Serdecznie gratulujemy się wielką kreatywnością
pomysłowości i oryginalności
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informacje
Muzeum od kilku tygodni może pochwalić się projektem
muralu, który został wykonany w ramach kampanii #modanamuzeum promującej muzea jako przestrzenie otwarte
oraz przyjazne wszystkim odbiorcom i ich potrzebom. Instytucję zaangażowaną społecznie oraz dążącą do stworzenia wspólnej przestrzeni dla sztuki i edukacji

Mural w muzeum

Dzięki uprzejmości i pracy Karoliny Pawelczyk Illustration możemy,
wchodząc do muzeum, podziwiać tę
nieszablonową grafikę. Ilustratorka,
pochodząca z Kępna, w swoich pracach stara się pokazać modę w sposób przewrotny i zabawny. Współpracowała zarówno ze światowymi jak i
polskimi markami oraz magazynami,
do których zaliczają się m.in.: Marc

ka Lupita Nyong’o fotografowana w
Muzeum Picassa w Barcelonie dla
magazynu Vouge lub nagrywane teledyski w przestrzeni muzealnej, jak
chociażby Beyoncé i Jay-Z, którzy
nakręcili swój klip w paryskim Luwrze. Następnym przykładem są liczne realizowane sceny filmowe wśród
kolekcji dzieł sztuki – zaznacza muzealniczka.

Pracownice muzeum
przy nowym muralu

Jacobs Fragrances, Mackintosh, Vogue, ELLE, Glamour, Grazia. Na
uwagę zwracają także detale grafiki,
które odkrywają, jakie to eksponaty
wypełniają magazyny muzealne.
Dlaczego mural z takim tematem
(moda)? - Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego podjęło się
ogólnopolskiej akcji „Moda na muzeum”. Tematem przewodnim jest
właśnie moda, która ma wpłynąć na
identyfikację jednostek z grupą w
tym przypadku różnych osób zwiedzających z zespołem pracowników
muzeum – wyjaśnia Martyna Wycisk. - Moda to też często zabawa
konwencją, dlatego nasza instytucja
nie trzyma się utartych szablonów.
Ważną cechą mody jest potrzeba
ozdabiania i wyróżniania się. Dlatego my staramy się wychodzić naprzeciw trendom. Dobrym tego przykładem na świecie są wykonywane sesje
zdjęciowe w aranżacji ekspozycji
muzealnych między innymi model-

Zapytana dlaczego brak mężczyzn na muralu, czy oni nie interesują się modą, odpowiedziała - Na
muralu brak mężczyzn, oczywiście,
nie wskazuje na fakt, że mogą oni
nie interesować się modą, wręcz
przeciwnie. Tutaj powtórzę, że chodzi o grupę pracowników naszego
muzeum (kobiet) jako gospodarza,
który zaprasza wszystkich do przestrzeni otwartej oraz przyjaznej
każdemu i niewykluczającej nikogo.
Instytucję zaangażowaną społecznie
oraz dążącą do stworzenia wspólnej
przestrzeni dla sztuki i edukacji –
podkreśliła M. Wycisk
Tymczasem z okazji minionego Dnia Muzealnika wszystkim
muzealnikom oraz osobom pracującym w muzeach składamy najlepsze
życzenia. Wielu zawodowych sukcesów, setek zwiedzających oraz wydarzeń, które wnoszą coś nie tylko
w Wasze życie, ale również innych.
m

Na likwidację nieekologicznych kotłów Gmina Kępno przeznaczy w 2022 r. ponad 400 tysięcy złotych

Zlikwidują kolejne
„kopciuchy”
Od 2017 r. Gmina Kępno w ramach programu „Kępno wolne od
smogu” (KWOS) wspomaga mieszkańców, chcących dokonać wymiany
starego, niskosprawnego źródła ciepła (tzw. „kopciucha”) na proekologiczne źródło ciepła. W latach 20172021 udało się wymienić ponad 400
starych, nieekologicznych kotłów na
źródła proekologiczne, a kwota dotacji z budżetu Gminy to ponad 1,5 miliona złotych. W tym roku w gminie
Kępno w ramach programu „Kępno
wolne od smogu” zlikwidowanych
zostanie ponad 80 „kopciuchów”. Na
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likwidację nieekologicznych kotłów
Gmina Kępno przeznaczyła w 2022 r.
ponad 400 tysięcy złotych.
Do 28 kwietnia br. zawartych zostało już 75 umów. Pula środków na
bieżący rok jest już niemal wyczerpana. Warto dodać, iż przy przyznawaniu dotacji, decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu.
Informacji i wyjaśnień w sprawie
programu KWOS udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami
i Ochrony Środowiska pod numerem
telefonu: 62 59 09 474.
Oprac. KR

Kępiński turysta rowerowy, Leszek Dąbrowski, wziął udział w XXI Rajdzie Rowerowym
Śladami Ryszarda Szurkowskiego

Pan Leszek znów na dwóch kółkach

30 kwietnia br. w Krośnicach odbył się XXI Rajd Rowerowy Śladami
Ryszarda Szurkowskiego. Udział w
nim wziął kępiński turysta rowerowy, Leszek Dąbrowski. Na swoich
ukochanych dwóch kółkach przemierzył już setki, a może nawet tysiące
kilometrów, dlatego nie mógł ominąć
kolejnej edycji tego rajdu.
- O kolejnej edycji rajdu dowiedziałem się z Internetu oraz od kolegów już w lutym. Od razu przekazałem tę informację kolegom z Kępna,
Siemianic, Lasek i Baranowa –
mówi cyklista. Pan Leszek nie jest
amatorem, dlatego wie, że na dalekie
trasy rowerowe trzeba wcześniej należycie się przygotować. - Już tydzień
przed wyjazdem sprawdziliśmy pogodę. Dzień przed wyjazdem zacząłem się pakować – przyznaje. W dniu
wyjazdu, zaopatrzony we wszystko,
co potrzebne na trasie, udał się do
kolegi Janka, z którym wyruszył w
dalszą drogę. - Do Krośnic dojechaliśmy pół godziny przed startem rajdu.
Od razu udaliśmy się do stanowiska,
gdzie mogliśmy się zapisać. Otrzymaliśmy numer i pakiet startowy
(posiłek na drogę, bon na posiłek
na mecie i różne gadżety) – opowiada. - Krótko przed startem wszyscy
uczestnicy rajdu zostali powitani
przez organizatorów oraz przez żonę
Ryszarda Szurkowskiego. Po przecięciu wstęgi startowej (otrzymałem

kawałek z rąk pani Szurkowskiej),
o godzinie 11.00, sygnał do startu
dała lokomotywa znajdująca się w
tym miejscu – wspomina pan Leszek.
Uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy: 15-, 25- i 40-kilometrową. Kępiński turysta rowerowy wraz z kolegą
zdecydowali się na trasę o długości
25 km. - Była to spokojna jazda, nikt

m.in. dwa rowery – relacjonuje pan
Leszek. - Po zakończeniu imprezy
w Krośnicach udaliśmy się grupą
do miejscowości Świebodów, gdzie
odbyło się odsłonięcie przez władze
oraz poświęcenie pomnika Ryszarda
Szurkowskiego. Przy przecięciu biało-czerwonej wstęgi udało mi się dostać kolejny kawałek na pamiątkę od

Leszek Dąbrowski z żoną
Ryszarda Szurkowskiego

się nie ścigał. Wiadomo, w danym
czasie trzeba było się zmieścić, a trasa dawała się we znaki, jednak każdy
podchodził do tej rywalizacji ze spokojem, czerpiąc przyjemność z jazdy.
Do mety dojechaliśmy około godziny
13.00, trochę „zmordowani”, udaliśmy się zaraz na posiłek i krótki odpoczynek. Następnie udałem się pod
namiot, gdzie każdy uczestnik otrzymał upominek. Podczas wydarzenia losowane były główne nagrody,

pani Szurkowskiej. Otrzymałem też
pamiątkowe wpisy do „pamiętnika”
od pani Szurkowskiej i organizatorów – cieszy się.
- Rajd był świetnie zorganizowany, trasy były pilnowane przez
strażaków. Pogoda również dopisała
– podsumowuje cyklista. - Już zostaliśmy zaproszeni na kolejny rajd, który odbędzie się we wrześniu – dodaje.
W tej edycji rajdu udział wzięło około
730 osób.
KR

Alternatywy dla papierosów

- rzetelna informacja to podstawa
Komisja Specjalna ds. Walki z
Rakiem Parlamentu Europejskiego
(BECA) wyznaczyła główne cele
wojny z nowotworami w Europie w
zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, równego dostępu do opieki
medycznej i wsparcia dla pacjentów.
Pierwszy raz w historii instytucja
europejska formalnie uznała też rolę
wapowania (używania e-papierosów)
w pomocy w rzuceniu palenia. To kolejny mocny głos w sprawie uznania
e-papierosów za element
walki z nałogiem palenia,
szczególnie istotny w kontekście obchodzonego 30
maja World Vape Day, czyli
Światowego Dnia Vapingu.
Parlament Europejski
zatwierdził sprawozdanie
Komisji BECA zawierające
wyraźny postulat mówiący
o tym, że skutki używania
papierosów elektronicznych
powinny być porównywalne
ze skutkami palenia wśród
osób palących, a nie tych, które nigdy
nie paliły. Oznacza to, że e-papierosy, podobnie jak i inne tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe powinny
być porównywane do tradycyjnych
papierosów.
E-papierosy o 95 proc. mniej
szkodliwe od tradycyjnych
Zdaniem prof. Andrzeja Sobczaka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który od kilkunastu lat
prowadzi badania w tym obszarze, to
bardzo ważny głos ze strony instytu-
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cji unijnych. Wypowiedział się w tej
sprawie podczas niedawno zakończonego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. - Zdrowe
społeczeństwo to dobrze poinformowane społeczeństwo (…). Dla każdej
substancji, jaką będziemy spożywać,
możemy wskazać pewne źródła zagrożenia. Aerozol zawarty w e-papierosach zawiera środki szkodliwe i to nie
ulega wątpliwości, ale tych związków
jest zdecydowanie mniej niż w papie-

rosach i dopiero ta pełna informacja
może nas przekonać do porównania,
co jest dla nas bardziej korzystne.
Najnowsze dane z Wielkiej Brytanii zaprzeczają tezie, że e-papierosy
są początkiem nałogu wśród młodych. Z badania przeprowadzonego
przez University College London i
sfinansowanego przez Cancer Research UK, uznaną i niezależną instytucję naukową w Wielkiej Brytanii
wynika, że można wykluczyć efekt
„bramy”, o którym donoszono w

poprzednich badaniach, zwłaszcza
wśród osób w wieku od 18 do 24 lat.
Naukowcy oszacowali, że nawet w
najgorszym scenariuszu, tylko 1 na
10 młodych osób używających e-papierosów stanie się nałogowym palaczem tytoniu.
Saszetki nikotynowe - jeszcze
mniejsza szkodliwość
Na rynku pojawiają się również
produkty z zupełnie innej kategorii,
która może być nikotynową alternatywą dla tradycyjnych papierosów. Saszetki nikotynowe są jeszcze stosunkowo
nową kategorią (na polskim
rynku można już jednak
wybierać, wśród nich mamy
np. VELO) i w niczym nie
przypominają tradycyjnych
papierosów. Umieszcza się
je pomiędzy dziąsłem a wargą, co pozwala na uwolnienie się nikotyny. Fakt, że nie
zawierają one tytoniu sprawia, że naukowcy oceniają
ich szkodliwość jako jeszcze niższą,
niż wspomnianych e-papierosów,
także tych działających w systemach
zamkniętych, czyli z gotowymi,
przebadanymi laboratoryjnie kartridżami, do których należą m.in. Vuse
ePod. Stworzono nawet specjalną
skalę, która określa wpływ produktów nikotynowych na organizm (tzw.
risk continuum), a jako mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów
znajdziemy na niej również podgrzewacze tytoniu.
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Przebieg linii Centralnego Portu Komunikacyjnego przez gminę Bralin był zaczynem złożenia wniosku o referendum o odwołanie wójta Bralina i radnych przez mieszkańców gminy

Wójt pozostaje,

czyli nieudane referendum
Komisarz Wyborczy w Kaliszu
Adam Plichta wyznaczył termin
referendum na 22 maja br., to kilkanaście miesięcy przed planowanymi
wyborami samorządowymi.
W gminie Bralin zamieszkuje
niewiele ponad 6 tys. osób. W minionych wyborach wójtem wybrany został 64-letni Piotr Hołoś (nauczyciel)
z 20-letnim doświadczeniem w pracy
w samorządzie.
Od wielu miesięcy wiadomo, że
przez Bralin ma przebiegać jedna ze
szprych komunikacyjnych Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest
to strategiczna inwestycja rządowa,
która zdaniem rządzących ma być
lokomotywą napędową transportu na
kolejne lata. Przypomnijmy, że przebiegająca przez miejscowość lina kolejowa ma już ponad 150 lat. W latach
2015-2017 była przebudowana przez
PKP za 25 mln zł po to, żeby zintensyfikować na niej ruch towarowy.
- Nawet, gdyby nie było inwestycji
w postaci budowy CPK, to linia jest
w trakcie rewitalizacji, ponieważ w
przyszłości będą nią jeździły pociągi
elektryczne – zaznaczył dla agencji
prasowej P. Hołoś.
Dlatego – zdaniem włodarza –
ocena, dotycząca realizacji tej inwestycji musi zawierać aspekty lokalne
i krajowe. - Jako mieszkańcy mamy
na uwadze szkody społeczne, protesty mieszkańców w związku z utratą
gruntów, które zgłaszamy rządzącym. Ale drugie spojrzenie jest szersze, czyli odpowiedzialnego obywatela RP. Ufając w to, co opowiadają
rządzący i nadzieje, jakie pokładają
w tej inwestycji, nie możemy stawiać
wotum i zablokować lokomotywę naszej gospodarki na najbliższe lata –
stwierdził dla PAP P. Hołoś.
W ramach prowadzonych kon-

sultacji spółka wskazała władzom
Bralina do zaopiniowania cztery propozycje przebiegu. W wydanym 18 listopada oświadczeniu Rada negatywnie zaopiniowała przebieg wariantu
W44, który miałby przebiegać przez
Chojęcin-Parcele i Chojęcin. Zdaniem
protestujących przed budową CPK
Wiele budynków musiałoby zostać
wyburzonych bądź wykupionych.
Planowana inwestycja doprowadziła do konfliktu między samorządem a niezadowoloną grupą mieszkańców. Powstała grupa inicjatywna,
która uznała, że wójt i radni nie za-

w sprawie odwołania wójta gminy
oraz Rady Gminy Bralin.
Zgodnie ustawą o referendum
lokalnym referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu
terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w
przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących
udział w wyborze odwoływanego
organu (liczba kart ważnych).
W związku z zarządzeniem na
22 maja 2022 r. referendum gminnego w sprawie odwołania wójta oraz
Rady Gminy. Liczba kart ważnych

Komisja w czasie referendum

blokowali lub żeby przebiegała innymi trasami. Uznali, że interes gminy,
który reprezentują radni i wójt, nie
jest zbieżny z ich interesem mieszkańców, stąd postanowili złożyć
wnioski referendalne o odwołanie
wójta i Rady Gminy.
Niespełna miesiąc temu komisarz
wyborczy poinformował o warunkach ważności referendum gminnego

oddanych w wyborach wójta 21 października 2018 r. wyniosła 3109, zatem referendum w sprawie odwołania
P. Hołosia przed upływem kadencji
będzie ważne, jeśli weźmie w nim
udział nie mniej niż 1866 osób.
Z kolei liczba kart ważnych oddanych w wyborach Rady Gminy Bralin 21 października 2018 r. wyniosła
3105, zatem referendum w sprawie

Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie zajęła drugie miejsce w Wielkopolskim Turnieju Orlika

Srebro dla Bralina

Bardzo dobrze spisali się chłopcy
z rocznika 2009 i młodsi ze Szkoły Podstawowej w Bralinie podczas
ścisłych finałów powiatu Wielkopol-

skiego Turnieju Orlika. Po zaciętej
rywalizacji ostatecznie uplasowali się
na drugim miejscu w powiecie kępińskim.
Bralińska reprezentacja

ńcowa:
Klasyfikacja ko
o
pn
Kę
1
1. SP
2. SP Bralin
3. SP 3 Kępno
4. SP Donaborów
5. SP Rychtal
6. SP Mroczeń

Do turnieju przystąpiło 6 drużyn, które wcześniej awansowały po
rundzie wstępnej. Zespoły zostały
podzielone na dwie grupy, w których
rozgrywki toczyły się system „każdy
z każdym”. Dwa z trzech z każdej
grupy uzyskiwały awans do półfinałów, by stoczyć walkę o miejsce w
wielkim finale.
W swojej grupie SP Bralin zakończyło mecz z SP 1 Kępno z wynikiem
2:3, natomiast z SP Rychtal – 3:3. W
półfinale z SP 3 Kępno drużyna SP
Bralin zwyciężyła 3:2, a w finale z SP
1 Kępno przegrała 1:3.
Dodatkowo zawodnik z Bralina,
Mateusz Woźniak, został wybrany
najlepszy graczem turnieju.
Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Bralinie reprezentowali: Bruno Gaweł, Marcel Feiga,
M. Woźniak, Aleksander Moś, Marcin Świtała, Fabian Przybył, Norbert Głębocki i Dawid Kozłowski.
Michał Górecki

odwołania rady będzie ważne, jeśli
weźmie w nim udział nie mniej niż
1863 osoby.
W gminie powołano do przeprowadzenie referendum siedem komisji
referendalnych. Jednocześnie powołano Gminną Komisję do spraw
Referendum w Bralinie w składzie:
Piotr Dworak (zgłoszony przez inicjatora referendum), Justyna Gajda
(zgłoszona przez inicjatora referendum), Justyna Hołub-Rojkiewicz
(zgłoszona przez organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego), Natalia Kmiecińska (zgłoszona
przez organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego), Jacek
Kuropka (zgłoszony przez inicjatora
referendum), Katarzyna Piszczałka
(zgłoszona przez organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego), Alina Puchała (zgłoszona przez
inicjatora referendum), Wioleta
Zalesińska (zgłoszona przez organ
wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego).
Uprawnionych do głosowania
było 4699, a do referendum poszło
tylko 395 mieszkańców, z których
363 głosowało za odwołaniem wójta
(91,8%), 28 wyborców było przeciwnych (7%), a 4 głosy były nieważne.
Ważna w głosowaniu frekwencja wyniosła tylko 8,41%.
W zawiązku z tak niskim zainteresowaniem głosowaniem w referendum Gminna Komisja wydała werdykt, że referendum jest nieważne,
gdyż wzięło w nim udział mniej niż
3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, dotyczy
to wójta jak i Rady Gminy.
Poreferendalne głosy
Po głosowaniu referendalnym
wójt był zadowolony z wyniku. - Wynik referendum to wielki sukces.
Dziękuję za potwierdzony kredyt
zaufania udzielony dla programu
wyborczego, który 3,5 roku temu
uzyskał akceptację i zdecydował o
wyborze mnie na stanowisko wójta,
a radnym dał mandat do reprezentowania mieszkańców. Gratuluję
Radzie Gminy tak jednoznacznego odbioru społecznego ich pracy i
osiągnięć. Życzę panu przewodniczącemu Markowi Markiewiczowi i
wszystkim radnym kolejnych sukcesów i powodów do satysfakcji z pra-

cy na rzecz naszej małej ojczyzny.
Dziękuję mieszkańcom za wsparcie
i zaangażowanie w tym wyjątkowym
dla nas czasie. Szanowni mieszkańcy
gminy Bralin przed nami jeszcze kilkanaście miesięcy tej kadencji i sporo rzeczy, inwestycji zaplanowanych
do zrealizowania. Wierzę, że pracując razem, możemy tego dokonać.
Byłem wcześniej przekonany, a dzisiaj jestem tego pewien, że mam państwa wsparcie i akceptację w działaniach zmieniających naszą gminę.
Zapraszam wszystkich do udziału w
pisaniu kolejnych kart naszej wspólnej historii – stwierdził P. Hołoś.
Inicjatorzy referendum dziękują
wszystkim, którzy wzięli udział w
głosowaniu. - Pomimo niskiej frekwencji, chcielibyśmy podziękować
wszystkim, którzy mieli odwagę
wyjść z domu i zagłosować w referendum - mówią inicjatorzy referendum gminnego. - Podziękować im
za to, że zrobili to wbrew antydemokratycznej kampanii, jaką wraz ze
swoim sztabem prowadził wójt Piotr
Hołoś, który domagał się, aby pomimo prawa każdego do głosu, 22 maja
nie wychodzić z domów – stwierdzają. - Szkoda, że wójt i Rada Gminy
nie mieli odwagi i przyjęli strategię,
że każdy, kto wejdzie do lokalu wyborczego, jest ich potencjalnym wrogiem. Strategię, która zadziałała, ale
obnażyła ich największą słabość:
strach przed przegraną. Wiemy o
tym, że wiele osób nie zaryzykowało
pójścia do urny, gdyż bali się późniejszych konsekwencji ze strony wójta.
Nie możemy mieć o to pretensji.
Mieszkańcy zdecydowali i musimy
to uszanować. Mamy tylko nadzieję, że teraz wójt, skoro pozostał na
stanowisku, udowodni, że jest wart
drugiej szansy i zgodnie z obietnicą
doprowadzi do likwidacji zaplanowanej bocznicy w Taborze Wielkim,
a radni będą skutecznie nadzorować
jego poczynania. To minimum, jakiego teraz od nich oczekujemy, bo
zgodnie z ostatnimi konsultacjami
CPK na zmianę korytarza linii szybkiej kolei przecinającej Bralin, niestety, jest niewielka szansa. Korytarza, który - co jeszcze raz wyraźnie
podkreślamy - pomysłodawcą jest
Piotr Hołoś – zaznaczają inicjatorzy
referendum.
m

Wniosek „Modernizacja budynku gminnego Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” został pozytywnie zaopiniowany

„Tęcza” remontowana

22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w sprawie oceny i
wyboru do dofinansowania operacji
objętych wnioskami o przyznanie
pomocy w ramach kolejnego naboru. Wniosek złożony przez Gminę
Bralin pn. „Modernizacja budynku
gminnego Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” został pozytywnie zaopiniowany w ramach

przedsięwzięcia „Nowoczesna baza
rekreacyjno-kulturalna”. Przedmiotem inwestycji jest remont świetlicy
oraz jej zaplecza. W ramach zadania odnowiona zostanie sala główna
i korytarz, zmodernizowana zostanie
instalacja elektryczna i centralnego
ogrzewania. Docieplony zostanie dach
budynku. Sala będzie służyła mieszkańcom gminy na działania kulturalno-rozrywkowe.
Oprac. KR
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
34. kolejka | wiosna 2022
KKS Kalisz – Chojniczanka . .....................– 2:3
Ruch Chorzów – Hutnik Kraków . .............– 1:0
Olimpia Elbląg – Śląsk II Wrocław . ..........– 0:1
Wisła Puławy – Motor Lublin ...................– 3:0
Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce ..............– 0:1
Stal Rzeszów – Lech II Poznań . ...............– 2:2
Sokół Ostróda – Garbarnia Kraków . ........– 4:7
Wigry Suwałki – Pogoń Grodzisk .............– 4:0
Radunia Stężyca – GKS Bełchatów .....– 3:0 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
34 77 75:35
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 34 73 72:31
3. KS Ruch Chorzów
34 63 48:27
4. SKS Wigry Suwałki
34 60 58:38
5. LKP Motor Lublin
34 59 54:31
6. KS Radunia Stężyca
34 53 60:51
7. KKS Lech II Poznań
34 52 41:45
8. RKS Garbarnia Kraków
34 48 51:43
9. ZKS Olimpia Elbląg
34 46 33:32
10. MKP Pogoń Siedlce
34 46 47:55
11. KS Wisła Puławy
34 44 56:54
12. WKS Śląsk II Wrocław
34 43 51:53
13. KKS 1925 Kalisz
34 42 43:48
14. MKS Znicz Pruszków
34 39 38:45
15. KS Hutnik Kraków
34 35 38:55
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 34 31 34:54
17. OKS Sokół Ostróda
34 19 32:77
18. GKS Bełchatów
34 18 17:74
3. Liga Grupa 2
30. kolejka | wiosna 2022
Stolem Gniewino – Zawisza Bydgoszcz . ...– 1:1
KP Starogard Gdański – Jarota Jarocin ....– 1:3
Pogoń Nowe S. – Kotwica Kołobrzeg ........– 0:2
Błękitni Stargard – Pogoń II Szczecin . .....– 2:1
Unia Janikowo – Kluczevia Stargard ........– 3:1
Świt Skolwin – Bałtyk Gdynia ..................– 0:0
Polonia Środa – Sokół Kleczew ................– 1:1
Bałtyk Koszalin – Olimpia Grudziądz .......– 0:2
Elana Toruń – GKS Przodkowo . .........– 0:3 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
30 70 62:19
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
30 66 61:22
3. KS Sokół Kleczew
30 51 47:35
4. KS Unia Janikowo
30 50 53:45
5. KS Świt Skolwin-Szczecin
30 50 48:31
6. MKS Pogoń II Szczecin
30 48 49:33
7. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 30 48 44:39
8. SP Zawisza Bydgoszcz
30 43 48:41
9. KS Polonia Środa Wlkp.
30 43 38:43
10. KP Błękitni Stargard
30 42 41:45
11. KS Stolem Gniewino
30 39 36:52
12. KP Starogard Gdański
30 37 38:44
13. SKS Bałtyk Gdynia
30 33 40:47
14. GKS Przodkowo
30 32 32:44
15. KKPN Bałtyk Koszalin
30 31 34:50
16. JKS Jarota Jarocin
30 29 33:40
17. ZKS Kluczevia Stargard
30 20 20:58
18. TKP Elana Toruń
30 21 36:72
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
32. kolejka | wiosna 2022
Górnik Konin – Polonia Kępno . ...............– 2:7
Nielba Wągrowiec – KKS II Kalisz ............– 4:2
Huragan Pobiedziska – Warta Międzychód ...– 4:3
Olimpia Koło – Tarnovia Tarnowo ............– 1:2
Unia Swarzędz – Centra Ostrów . .............– 1:2
Victoria Ostrzeszów – Korona Piaski ........– 3:3
SKP Słupca – Kotwica Kórnik ...................– 2:5
Mieszko Gniezno – LKS Gołuchów . ..........– 2:4
Iskra Szydłowo – Obra Kościan . ..............– 1:1
Victoria Września . ...............................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
30 65 67:23
2. MKS Nielba Wągrowiec
31 64 59:34
3. KSS Kotwica Kórnik
30 60 62:36
4. MKS Mieszko Gniezno
31 55 64:45
5. MGKS Huragan Pobiedziska 31 53 52:39
6. LKS Gołuchów
30 52 52:44
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 30 47 78:55
8. KP Obra 1912 Kościan
30 44 49:37
9. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 30 44 48:37
10. GKS Iskra Szydłowo
31 44 64:63
11. MKS Victoria Września
30 44 41:61
12. LKS Korona Piaski
30 41 42:47
13. KKS 1925 II Kalisz
30 37 51:55
14. MLKP Warta Międzychód 30 36 64:67
15. SKP Słupca
30 33 50:55
16. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 30 33 48:61
17. MKS Olimpia Koło
31 32 33:47
18. KP Victoria Ostrzeszów
30 16 34:84
19. KS Górnik Konin
31 12 20:88

8

ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Im bliżej końca rozgrywek, tym bardziej
walka zarówno na górze, jak i dole tabeli robi się coraz bardziej pasjonująca. Lider ze Swarzędza po raz pierwszy od dziewięciu spotkań musiał uznać wyższość rywala. Sposób na
Unię znalazła w sobotę Centra Ostrów Wielkopolski. Wpadkę lidera wykorzystała grupa
pościgowa, na czele z Nielbą Wągrowiec
Fot. www.facebook.com/PoloniaMarcinki

wyniki i tabele

Wyniki 32. kolejki
KS Górnik Konin			 2 (1)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 7 (2)
Bramki: 0:1 Borys Wawrzyniak - 12’, 0:2 Marcin Tomaszewski - 19’ (z karnego), 1:2 Tomasz
Słowiński - 29’ (z karnego), 1:3 Filip Latusek 51’, 1:4 Filip Latusek - 63’, 1:5 Wojciech Drygsa
- 66’, 1:6 Borys Wawrzyniak - 73’, 2:6 Orlande
Kpassa - 74’, 2:7 Marcin Tomaszewski - 86’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong (Dawid Rachel 52’), Wiktor Łuczak, Marcin Tomaszewski, Jakub Górecki, Wojciech Drygas (Miłosz Nowicki
- 74’), Dawid Stempin (Mikołaj Kubacha - 82’),
Patryk Słupianek, Borys Wawrzyniak, Filip Latusek. Trener: Marcel Surowiak.
SKS Unia Swarzędz		
1 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (0)
Bramki: 1:0 Mikołaj Panowicz - 55’, 1:1 Michał
Kucharski - 73’, 1:2 Jakub Kłobusek - 89’ (z
karnego).

Polonia nie składa broni,
coraz bardziej liczy się
w walce o utrzymanie

MKS Nielba Wągrowiec		
4 (2)
KKS 1925 II Kalisz		
2 (1)
Bramki: 1:0 Stanisław Jarysz - 11’, 2:0 Rafał
Leśniewski - 34’, 2:1 Daniel Kamiński - 38’, 2:2
Karol Smajdor - 75’, 3:2 Rafał Leśniewski - 77’,
4:2 Mikołaj Ortyl - 88’.

Polonia 1908 Marcinki Kępno łapie tlen. W meczu 32. kolejki na zapleczu trzeciej ligi gracze z Alei
Marcinkowskiego rozbili na wyjeździe Górnika Konin 7:2 (2:1) i znacznie zwiększyli swoje szanse
na pozostanie w czwartej lidze. Dzięki zwycięstwu w Koninie i korzystnym rozstrzygnięciom w meczach pozostałych drużyn walczących o ligowy byt podopieczni Marcela Surowiaka złapali kontakt
z drużynami znajdującymi się poza strefą spadkową.

MGKS Huragan Pobiedziska
4 (3)
MLKP Warta Międzychód
3 (1)
Bramki: 0:1 Kacper Sworacki - 25’, 1:1 Marcin
Jędrzejczak - 27’, 2:1 David Paku-Tshela - 32’,
3:1 Paweł Piceluk - 45’, 3:2 Wojciech Klimko - 65’,
4:2 Paweł Piceluk - 67’, 4:3 Mateusz Wzięch - 80’.

Sytuację w dolnej części tabeli czwartej ligi od dłuższego czasu
kształtują rozstrzygnięcia w grupie
drugiej trzeciej ligi. Balansujący na
pograniczu strefy spadkowej Jarota
Jarocin nie składa broni w walce o
uratowanie trzeciej ligi dla Jarocina i
w minioną sobotę ograł na wyjeździe
KP Starogard Gdański. Tymczasem
swoje spotkanie przegrali piłkarze z
Koszalina i strata jarocinian do Bałtyku zmniejszyła się do dwóch punktów. Jarota w dalszym ciągu okupuje
jednak miejsce w strefie spadkowej.
Taki układ sprawia, że strefa spadkowa w czwartej lidze cały czas powiększona jest o dodatkowy zespół.
Po ostatniej serii gier w czwartej
lidze szesnaste miejsce w stawce
jest ostatnią, zagrożoną degradacją
pozycją, natomiast miejsce piętnaste
daje obecnie prawo gry w barażu. W
praktyce oznacza to, że gdyby obecny
sezon zakończył się w miniony weekend, wówczas z rozgrywkami pożegnałyby się Górnik Konin, Victoria
Ostrzeszów, Olimpia Koło i Polonia
1908 Marcinki Kępno, a SKP Słupca zagrałby w barażu o pozostanie w
czwartej lidze. Szanse drużyny z Alei
Marcinkowskiego na pozostanie na
zapleczu trzeciej ligi wzrastają ostatnio z każdą kolejką, a po ostatniej serii gier biało-niebiescy z jeszcze większym optymizmem mogą spoglądać
w kierunku najbliższej przyszłości.
Drużyna Marcela Surowiaka przystępowała do sobotniego meczu znając rozstrzygnięcia z udziałem innych
drużyn „zamieszanych” w walkę o
utrzymanie. Strata punktów przez
SKP Słupca, Olimpię Koło i Wartę
Międzychód najwyraźniej nakręciły
kępnian, którzy w Koninie urządzili
sobie strzelecki trening. Do przerwy
jednak kępnianie prowadzili 2:1 dzięki bramkom Borysa Wawrzyniaka
i Marcina Tomaszewskiego z rzutu
karnego. Warto zaznaczyć, że dwa z

GKS Iskra Szydłowo		
1 (0)
KP Obra 1912 Kościan		
1 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Górny - 78’, 1:1 Jakub
Płotkowiak - 80’.

trzech pierwszych goli padły po rzutach karnych. Jeszcze w pierwszej
połowie nadzieje gospodarzy na korzystny wynik przywrócił Tomasz
Słowiński. Na tym zakończyły się
pozytywne informacje dla miejscowych, którzy po zmianie stron zostali
wręcz stłamszeni przez drużynę z
Kępna. W 51. i 63. minucie Filip Latusek strzelił dwie bramki i wówczas
stało się w zasadzie pewne, że tylko
katastrofa może odebrać kępnianom
zwycięstwo. Katastrofy w wykonaniu
biało-niebieskich nie było, a gracze
Marcela Surowiaka dołożyli jeszcze
trzy trafienia. W 66. minucie kapitalną
bramkę z rzutu wolnego zdobył Wojciech Drygas., a w 73. przyjezdni po
trafieniu Borysa Wawrzyniaka prowadzili już 6:1. Sześćdziesiąt sekund
później rozmiary porażki zmniejszył
jeszcze Orlande Kpassa, ale ostatnie słowo w tym meczu i tak należało do kępnian. Cztery minuty przed
końcem regulaminowego czasu gry
zdobył Marcin Tomaszewski. Sześć
kolejek przed końcem sezonu Polonia 1908 Marcinki zajmuje szesnaste
miejsce i do bezpiecznych miejsc w
stawce traci trzy oraz cztery punkty.
Biało-niebiescy zrównali się natomiast punktami z SKP Słupca, który
zajmuje obecnie pozycję barażową.
Sporo emocji towarzyszy również wyścigowi o awans do trzeciej
ligi. Unia Swarzędz, która pewnie
kroczyła ostatnio w kierunku trzeciej ligi niespodziewanie przegrała
na własnym obiekcie z Centrą Ostrów
Wielkopolski 1:2 i dała szansę rywalom na doskoczenie do niej na jeden
punkt. Z tej okazji skorzystała Nielba
oraz Kotwica. Porażkę Unii z Centrą należy uznać za niespodziankę,
bowiem gracze ze Swarzędza od
dziewięciu spotkań byli niepokonani. Wszystko wskazywało na to, że
ich zwycięski marsz będzie kontynuowany również w ostatniej serii
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gier. Zwłaszcza, że Unia od samego
początku prezentowała się zdecydowanie lepiej od swojego rywala. Gospodarze cały czas stwarzali groźne
sytuacje pod bramką ostrowian, ale
razili nieskutecznością. Strzelecka
niemoc została przełamana w 55.
minucie, kiedy to po dośrodkowaniu z rzutu wolnego bramkę dla Unii
zdobył Igor Jurga. Od tego momentu gra gospodarzy wyraźnie siadła,
a graczom Unii coraz częściej puszczały nerwy. Złe emocje udzieliły się
również trenerowi miejscowych, Tomaszowi Bekasowi, który z powodu
dwóch żółtych kartek musiał opuścić
strefę techniczną. Grę nerwów wygrali ostatecznie goście z Ostrowa
Wielkopolskiego. W 73. i 89. minucie Centra wyprowadziła dwa ciosy,
które ostatecznie odebrały liderowi
zwycięstwo. Najpierw do wyrównania doprowadził Michał Kucharski,
a minutę przed końcem rzut karny na
bramkę zamienił Jakub Kłobusek.
Unia już się nie pozbierała i przegrała
po raz pierwszy od dziewięciu spotkań. Potknięcie lidera wykorzystała
Nielba Wągrowiec, która po ostatniej
serii gier doskoczyła do lidera na
jeden punkt. Drużyna z Wągrowca
pokonała tym razem rezerwy KKS-u
Kalisz 4:2, choć dla faworyzowanej
Nielby nie obyło się bez problemów.
Po bramkach Stanisława Jarysza z
rzutu rożnego oraz pięknym strzale
po ziemi Rafała Leśniewskiego gospodarze prowadzili już 2:0. Kaliszanie wrócili jednak z dalekiej podróży
i po trafieniach Daniela Kamińskiego oraz Karola Smajdora, kwadrans
przed końcem doprowadzili do remisu. Końcówka meczu należała jednak
do gospodarzy. Najpierw w 77. minucie gapiostwo środkowych obrońców
KKS-u wykorzystał Rafał Leśniewski, a w samej końcówce walczących
odwrócenie losów kaliszan dobił Mikołaj Ortyl.
BAS

MKS Olimpia Koło			 1 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)
Bramki: 1:0 Mateusz Czajka - 20’, 1:1 Michał
Mikołajczak - 40’, 1:2 Marcin Łażewski - 73’.

MKS Mieszko Gniezno		
2 (1)
LKS Gołuchów			 4 (1)
Bramki: 0:1 Marcin Wandzel - 41’, 1:1 Michał
Steinke - 19’, 2:1 Dawid Radomski - 52’, 2:2 Szymon Sobkowiak - 62’, 2:4 Marcin Szymkowiak
- 75’, 2:4 Krystian Benuszak - 89’.
KP Victoria Ostrzeszów		
3 (1)
LKS Korona Piaski		
3 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Draszczyk - 13’, 1:1 Michał
Mazurek - 14’, 2:1 Przemysław Dubiel - 47’, 2:2
Hubert Szymczak - 63’, 3:2 Michał Mazurek 82’, 3:3 Igor Skowron - 90+1’.
SKP Słupca			 2 (2)
KSS Kotwica Kórnik		
5 (0)
Bramki: 1:0 Igor Kuźniewski - 4’, 2:0 Igor Sarnowski - 5’, 2:1 Filip Soroko - 65’, 2:2 Gerard
Pińczuk - 69’, 2:3 Dawid Urbanek - 83’, 2:4
Bartosz Zgarda - 87’, 2:5 Dawid Urbanek - 90’.
MKS Victoria Września – PAUZA
23
21
20
19
19
19
19
19
18

Najskuteczniejsi strzelcy
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Mateusz Górny (Iskra Szydłowo)
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
Mikołaj Panowicz (Unia Swarzędz)
Paweł Piceluk (Huragan Pobiedziska)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)
Filip Latusek (Polonia Kępno)

Program 33. kolejki

Piątek, 27 maja 2022 roku
18:00.............. KKS II Kalisz – Mieszko Gniezno
Sobota, 28 maja 2022 roku
12:00...............LKS Gołuchów – Iskra Szydłowo
13:00..........Polonia Kępno – Nielba Wągrowiec
13:00................ Centra Ostrów – Korona Piaski
14:00.............. Warta Międzychód – SKP Słupca
14:00.......Kotwica Kórnik – Victoria Ostrzeszów
16:00.......... Victoria Września – Unia Swarzędz
16:00.....Huragan Pobiedziska – Tarnovia Tarnowo
17:00................... Obra Kościan – Olimpia Koło
Górnik Konin – pauza

Sport

piłka nożna

Piłka nożna >>> Klub Piłkarski Słupia przeszedł pozytywnie weryfikację Polskiego Związku Piłki Nożnej i otrzymał
Zielone Gwiazdki w ramach Certyfikacji Grassroots

KP Słupia z Zielonym Certyfikatem PZPN

Dzięki staraniom włodarzy oraz trenerów, po złożeniu wniosku i weryfikacji przez Polski Związek Piłki Nożnej Klub Piłkarski Słupia
może pochwalić się przyznaniem Zielonej Gwiazdki w Programie Certyfikacji PZPN. Wyróżnienie trafiło w sumie do 59. klubów z Wielkopolski, a kolejnych kilkanaście wciąż może jeszcze dołączyć do grona certyfikowanych.

Na mocy Programu Certyfikacji,
Polski Związek Piłki Nożnej wyznacza najwyższej jakości standardy pracy z młodymi zawodnikami, a także
pomaga w ich szkoleniu i weryfikuje
poziom organizacyjny szkółek i klubów piłkarskich.
Rejestracja do Certyfikacji Grassroots, w ramach której kluby ubiegały się o Zielony Certyfikat rozpoczęła się 1 kwietnia 2022 roku. Nowy
poziom certyfikacji zakładał dużo
mniej formalności i biurokracji. Znacząco uproszczono też kryteria, które
należało spełnić, aby przystąpić do
Programu. Większy nacisk kładziony był na szkolenie trenerów, szcze-

gólnie poprzez edukację praktyczną.
Ma to podnieść poziom zarządzania
w klubach poprzez prowadzenie webinariów, szkoleń oraz dystrybucję
materiałów edukacyjnych. O Zielony
Certyfikat mogły ubiegać się podmioty, które są klubami sportowymi,
są członkami Polskiego Związku Piłki Nożnej, uczestniczą w rozgrywkach związkowych oraz prowadzą
szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży do 13. roku pod okiem wykwalifikowanych szkoleniowców z licencją
na poziomie minimum UEFA C. Do
programu postanowiły przystąpić aż
73 wielkopolskie szkółki piłkarskie.
Dla większości z nich przejście przez

procedurę nie stanowiło żadnego
problemu i w efekcie w gronie podmiotów z przyznanym Certyfikatem
Grassroots znalazło się już 59 z nich.
Przyznaniem Zielonej Gwiazdki w
Programie Certyfikacji PZPN może
pochwalić się Klub Piłkarski Słupia, który spełnił szereg wymogów i
jako jedyny z klub z naszego powiatu odebrał certyfikat. Warto dodać,
że szkółki piłkarskie, które zostały
pozytywnie zweryfikowane przez
PZPN i otrzymały Zieloną Gwiazdkę
będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w kwocie do 10
tysięcy złotych rocznie.
BAS

Piłka nożna >>> Trwa proces licencyjny dla klubów z Wielkopolski. Wnioski licencyjne można składać do 31 maja

Trwa proces licencyjny na sezon 2022/2023

Maj tradycyjnie jest miesiącem przeznaczonym dla klubów na procedurę licencyjną. Podobnie jak w poprzednich latach, Komisja do
spraw Licencji Klubowych Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej czeka na wnioski, które należy składać za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy licencje.wielkopolskizpn.pl.

Zgodnie z przepisami uzyskanie
licencji klubowej jest warunkiem
niezbędnym do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych. Z roku na rok
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
maksymalnie upraszcza dokumentację, by jej wypełnienie wiązało się
z minimalnym nakładem pracy po
stronie klubów. Przełomowym momentem było uruchomienie specjalnej platformy, dzięki której aplikację można przygotowywać etapami
i uzupełniać w późniejszym czasie
dokumentację wymagającą sprawdzenia bądź skompletowania. Co
więcej, system w trakcie wypełniania

wniosku sprawdza jego kompletność
i dopiero, gdy będzie on ukończony,
pozwoli na jego wysłanie. System licencje.wielkopolskizpn.pl ułatwia nie
tylko składanie aplikacji, ale też ich
rozpatrywanie i pobieranie otrzymanej licencji. Dzięki powiadomieniom,
tuż po decyzji Komisji klub dowiaduje się, czy ich wniosek został przyjęty
czy też wymaga poprawy. W przypadku pomyślnej decyzji możliwe
jest też od razu dokonanie płatności
szybkim przelewem elektronicznym.
Każdy z klubów uczestniczących w
rozgrywkach ma swoje indywidualne konto na platformie, powiązane z

klubowym kontem mailowym w domenie @wielkopolskizpn.pl. W przypadku zapomnienia danych dostępowych należy skorzystać z procedury
przypomnienia hasła. Wraz z uruchomieniem nowej platformy przed
sezonem 2021/2022, do złożenia
wniosków zobligowane były wszystkie kluby. Część z nich otrzymała licencję na dwa kolejne sezony, a więc
2021/2022 i 2022/2023. – W pierwszej kolejności zachęcamy zatem do
sprawdzenia okresu ważności posiadanej licencji, być może bowiem
procedura w tym roku Państwa klubu nie dotyczy. Na pewno o licencję
wnioskować muszą wszystkie kluby
ArtBud IV Ligii, bowiem na tym
szczeblu licencje są przyznawane
wyłącznie na rok. W pozostałych
ligach można otrzymać dokument
ważny dwa sezony – czytamy w komunikacie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wnioski licencyjne
należy składać zgodnie z klasą rozgrywkową, w której zespół obecnie
występuje. W przypadku spadku nie
ma konieczności ponownego wnioskowania, nowa aplikacja jest natomiast niezbędna w przypadku awansu do wyższej klasy rozgrywkowej.
Beniaminkowie na przygotowanie
poprawnej dokumentacji mają 5 dni
od otrzymania informacji z Komisji
lub też Wydziału Gier i Ewidencji.
Aplikacje licencyjne należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 31
maja. Niedotrzymanie terminu może
skutkować karami, w tym między innymi nieuwzględnieniem zespołu w
danej lidze na kolejny sezon.
Procedura licencyjna zawiera
również szczegółowe wytyczne dotyczące zmiany władz klubu oraz
szkolenia młodzieży. Jeżeli w klubie
dokonano zmian we władzach, które
nie zostały jeszcze zarejestrowane
w KRS-ie bądź ewidencji, do wniosku licencyjnego, jako załączniki
dodatkowe, powinny zostać złożone również kopie uchwał walnych

zgromadzeń w zakresie zmian, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby składające wnioski
w imieniu klubu. W poszczególnych
klasach rozgrywkowych tradycyjnie
wymagane jest prowadzenie odpowiedniej liczby zespołów młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach związkowych. Czwartoligowcy
muszą posiadać minimum 3 zespoły,
piątoligowcy dwa, a zespoły z klasy
okręgowej tylko jedną drużynę młodzieżową. Do tego limitu wliczane
są drużyny od juniora starszego (A1)
do żaka (F2). W przypadku braku
odpowiedniej liczby zespołów młodzieżowych, kluby mogą podpisywać
umowy o współpracy, obejmujące
określoną liczbę drużyn, z podmiotami zajmującymi się wyłącznie szkoleniem młodzieży. Klubu szkolące
młodzież mogą podpisać umowy z
więcej niż jednym klubem, ale tylko
pod warunkiem, że działają one na
terenie tego samego powiatu. Możliwe jest zwolnienie klubu z obowiązku posiadania jednej z wymaganych
drużyn młodzieżowych. Wiąże się to
jednak z dokonaniem opłaty w wysokości 2000 złotych dla klubów czwartoligowych oraz 1500 złotych dla zespołów z piątej ligi i klasy okręgowej.
Środki te w całości przeznaczane
będą na organizację turniejów dziecięcych przez Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej. Władze Wielkopolskiego ZPN zaznaczają, że nie ma możliwości zwolnienia dotyczącego większej liczby zespołów. Jeśli klub nie
będzie w stanie spełnić kryterium,
nie otrzyma licencji.
BAS

wyniki i tabele
RedBox 5. Liga Grupa 3
25. kolejka | wiosna 2022
Piast Czekanów – GKS Rychtal . ...............– 4:0
Ostrovia Ostrów – Orzeł Mroczeń . ...........– 2:0
Krobianka Krobia – Polonia Leszno .........– 2:1
Piast Kobylin – Astra Krotoszyn ...............– 1:0

Kania Gostyń – Victoria Skarszew ............– 0:0
PKS Racot – Rawia Rawicz . .....................– 0:0
Warta Śrem – Zefka Kobyla Góra ............– 0:3
Biały Orzeł – Stal Pleszew .......................– 2:0
1. KP Polonia 1912 Leszno
25 61 59:20
2. KS Victoria Skarszew
25 60 82:27
3. LZS Krobianka Krobia
25 52 51:32
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 25 50 67:29
5. MKS Kania Gostyń
25 46 39:22
6. ŚKS Warta Śrem
25 37 38:41
7. GKS Rychtal
25 36 50:49
8. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 25 35 35:37
9. KS Piast Kobylin
25 34 51:52
10. LZS Orzeł Mroczeń
25 27 39:54
11. KLKS Zefka Kobyla Góra 25 26 35:50
12. KKS Astra Krotoszyn
25 24 44:64
13. KP Rawia Rawicz
25 24 35:58
14. LKS Piast Czekanów
25 22 35:52
15. KS Stal Pleszew
25 19 23:64
16. PKS Racot
25 18 20:52
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
25. kolejka | wiosna 2022
Zawisza Łęka O. – Płomień Opatów .........– 2:2
Olimpia Brzeziny – KS Opatówek ............– 0:4
Zieloni Koźminek – KP Słupia . ................– 7:2
Odolanovia – Raszkowianka ...................– 2:1
Pelikan Grabów – Szczyt Szczytniki .........– 4:0
Masovia Kraszewice – LZS Doruchów .......– 1:1
RKS Radliczyce – Ogniwo Łąkociny ..........– 0:6
GKS Grębanin .....................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 23 65 109:8
2. GOS Zieloni Koźminek
24 49 59:25
3. LZS Pelikan Grabów
23 49 52:37
4. LKS Masovia Kraszewice
24 43 55:35
5. GKS Grębanin
23 41 55:33
6. KP Słupia
24 37 53:51
7. LZS Płomień Opatów
24 36 43:40
8. LZS Doruchów
24 35 39:49
9. KS Opatówek
23 27 30:44
10. LKS Olimpia Brzeziny
23 25 33:63
11. LZS Ogniwo Łąkociny
23 24 46:54
12. MLKS Odolanovia Odolanów 23 24 30:45
13. LZS Szczyt Szczytniki
23 20 30:63
14. RKS Radliczyce
23 15 27:73
15. LKS Raszkowianka Raszków 23 12 26:67
Proton Klasa A Grupa 9
21. kolejka | wiosna 2022
Victoria Laski – LZS Czajków . ..................– 4:3
LKS Jankowy – Barycz Janków P. ............– 1:0
Pogoń Trębaczów – Tarchalanka . ............– 2:2
Orzeł Wysocko Wielkie – LKS Godziesze . .– 0:1
Pelikan Nowy Karolew – Lilia Mikstat ......– 2:4
LKS Czarnylas – Sokół Bralin ...................– 1:3
Iskra Sieroszewice – KS Rogaszyce ..........– 3:2
1. LKS Jankowy 1968
21 47 52:25
2. LZS Victoria Laski
21 42 47:31
3. LKS Sokół Bralin
21 41 51:26
4. Barycz Janków Przygodzki 20 40 58:33
5. LZS Lilia Mikstat
21 39 59:40
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 20 30 38:37
7. KS Rogaszyce
21 28 35:42
8. LKS Godziesze 1966
21 26 40:56
9. LZS Czajków
21 26 39:57
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 21 23 36:47
11. LKS Czarnylas
21 22 33:45
12. LZS Pogoń Trębaczów
21 20 28:39
13. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 21 19 32:50
14. KS Pelikan Nowy Karolew 21 15 36:56
Proton Klasa B Grupa 11
19. kolejka | wiosna 2022
Zryw Kierzno – Wielkopolanin – 1:2
GKS Trzcinica – Bonikowia Boników – 6:2
Pogoń II Nowe S. – Dąb Dębnica – 3:1
Korona Chełmce – LZS Siedlików – 1:5
Ajax Rojów – Pelikan II Grabów – 0:3 wo.
Wtórkowianka – LZS Mikorzyn – 0:3 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 20 57 97:9
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 20 48 69:27
3. LZS Bonikowia Boników
19 37 54:42
4. LZS Zryw Kierzno
19 36 46:40
5. LZS Siedlików
20 36 55:55
6. LKS Dąb Dębnica
20 33 66:47
7. GKS Trzcinica
19 33 53:49
8. LZS Pelikan II Grabów
19 27 38:34
9. WKS Korona Chełmce
19 18 44:59
10. LZS Mikorzyn
19 18 34:55
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 22 1 9:94
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66
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Region

gmina
kurier baranowa
maj 2022, nr 20 (1247)

ECHO RYCHTALA
maj 2022, nr 19 (1012)

Ponad 400 biegaczy w różnym wieku – od przedszkola do
seniora – wzięło udział w VII edycji „Biegu Wężyka”

Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Proszowie połączone z oddaniem do użytkowania
nowego garażu jednostki OSP Proszów

Od przedszkola
do seniora

14 maja br. w Proszowie odbyły
się obchody Gminnego Dnia Strażaka, które zbiegły się z oddaniem do
użytkowania nowego garażu proszowskiej jednostki.
Uroczystość rozpoczęto mszą

Imprezę, która odbyła się 7 maja
br., zorganizowało Stowarzyszenie
„Słoneczny Mroczeń”, działające w
Zespole Szkół w Mroczeniu, przy
współpracy z OSP Mroczeń, OSP
Grębanin, KGW Mroczeń i szkolną

Bogu na chwałę,
bliźniemu na ratunek
Uchwałą Prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Wielkopolskiego Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie:
Stanisław Rodak i Bartosz Bielak;

Radą Rodziców. Każdemu uczestnikowi biegu pamiątkowy medal wręczyła wójt gminy Baranów Bogumiła
Lewandowska-Siwek. Za organizację biegu odpowiadali Małgorzata
Mikoś i Jerzy Moś.
Oprac. ems

Wyniki „Biegu Wężyka”:
Przedszkole – dziewczęta:
1. Julita Kwiatkowska
2. Julia Solecka
3. Weronika Hełka

Przedszkole – chłopcy:
1. Mikołaj Mendel
2. Mateusz Zając
3. Michał Patkowski

Klasy I-III – dziewczęta:
1. Adrianna Barczak
2. Anna Adamkowicz
3. Hanna Michalak

Klasy I-III – chłopcy:
1. Filip Hillenberg
2. Tymon Cempel
3. Alan Glomb

Klasy IV-VI – chłopcy:
1. Hubert Tomczyk
2. Karol Woźniak
3. Wiktoria Biczysko

Klasy VII-VIII – dziewczęta:
1. Lidia Michalak
2. Hanna Tomiczek
3. Zuzanna Kubik

Klasy VII-VIII – chłopcy:
1. Bogumił Kłodnicki
2. Arkadiusz Marczak
3. Radosław Juraszek

Kategoria „Open” – kobiety:
1. Urszula Kurek
2. Katarzyna Sabińska
3. Aleksandra Lempert

Klasy IV-VI – dziewczęta:
1. Michalina Prus
2. Blanka Michalczyk
3. Milena Mikołajczyk

Poczty sztandarowe biorące
udział w uroczystości

świętą w kościele pw. św. Rocha w intencji wszystkich strażaków gminy
Rychtal. Następnie, po przemarszu
pod proszowską remizę, ks. kanonik
Andrzej Milian dokonał poświęcenia nowo oddanej części strażnicy.
Podczas przemówienia prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszowie, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rychtalu, dh Jerzy

Ks. A. Milian
poświęcił strażnicę

Kategoria „Open” – mężczyźni:
1. Dominik Wylęga
2. Łukasz Niechciał
3. Adam Jasiński

6 maja br. w Zespole Szkół w Słupi pod Kępnem odbył się
Gminny Konkurs Matematyczny

Z matematyką
za pan brat

W konkursie udział wzięło 18 dwuosobowych drużyn, które rywalizowały o zwycięstwo w czterech kategoriach. Konkurs odbył się w dwóch
etapach. W pierwszym uczestnicy
mieli za zadanie w ciągu godziny
wykonać cztery zadania tekstowe, a
po krótkiej przerwie przez 30 minut
wykonywali zdania typu „Prawda –
fałsz”.
Komisja, w skład której weszli
nauczyciele matematyki: Monika
Cieślar (Zespół Szkół w Baranowie),
Dorota Kaczmarek (Zespół Szkół w
Łęce Mroczeńskiej), Renata Miko-
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łajczyk (Zespół Szkół w Mroczeniu) i
Leszek Wiorek (Zespół Szkół w Donaborowie), wyłoniła zwycięzców. W
kategorii klas IV wygrała drużyna z
Zespołu Szkół Słupi pod Kępnem; w
kategorii klas V – z Zespołu Szkół w
Donaborowie; w kategorii klas VII –
z Zespołu Szkół w Donaborowie; a w
kategorii klas VIII – z Zespołu Szkół
w Mroczeniu.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy – dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Gminę Baranów.
Beata Kotłowska

Podczas wręczenia odznaczeń

Szymala, podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do realizacji
inwestycji w Proszowie. W ramach
podziękowania otrzymali z rąk prezesa pamiątkowe statuetki.
Wydarzenie było także okazją do
wręczenia odznaczeń i uhonorowania
wielu druhów.
Najwyższym
odznaczeniem
ZOSP RP – Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej – wyróżniony został dh Marian Mrugała.

Zasłużeni dla OSP Proszów
otrzymali pamiątkowe statuetki
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srebrnym – druhowie: Przemysław
Balcerzak, Marek Sewina i Grzegorz Mrugała; natomiast brązowym
– druhowie: Dawid Biszczanik, Jakub Stasiak i Marek Przybyła.
Z kolei Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie przyznał
odznaki „Strażak Wzorowy”, które
otrzymali druhowie: Jacek Pałgan,
Fabian Wronka, Adam Zaremba i
Daniel Janot.
Uhonorowano także członków
OSP Proszów, przyznając odznaki
„Za Wysługę Lat”. Za 50 lat wysługi odznaczony został Tadeusz Podgórski; za 45 lat – Lech Stasiak i
Wiesław Woźniczko; za 40 lat – Andrzej Balcerzak, Roman Majewski,
Marek Kubiak, Paweł Kaliniak,
Krzysztof Rorat i Jerzy Szymala;

za 35 lat – Henryk Gołaś; za 25 lat
–Andrzej Gołaś, Paweł Włoszczyk
i Marek Sewina; za 20 lat – Przemysław Balcerzak i Stanisław Rodak;
za 10 lat – Dawid Biszczanik, Kamil
Wolny i Jakub Stasiak.
W obchodach udział wzięli
przedstawiciele władz Związku
OSP RP, w tym: prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Kępnie, a jednocześnie członek
Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Michał Błażejewski oraz honorowy prezes Zarządu
W wydarzeniu uczestniczyło
wielu strażaków

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Kępnie dh Eugeniusz Grzesiak, druhowie z jednostek OSP z całej gminy
Rychtal, przedstawiciele Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie: zastępca komendanta st. kpt. Jarosław Kucharzak i
st. str. Kamila Żymełka, władze samorządowe: starosta kępiński Robert
Kieruzal, wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk, przewodnicząca Rady
Gminy Rychtal Aleksandra Olejnik
oraz wszyscy, którzy przyczynili się
do powstania nowej części remizy.
Oprac. KR

Region

gmina
22 maja 2022 r. dokonano uroczystego otwarcia Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Opatowie

wieści znad pomianki
maj 2022, nr 21 (1061)
Gdyby ktoś chciał opisać sobotnie derby Łęki Opatowskiej, posiłkując się jedynie zapisem z sędziowskiego protokołu, pomyślałby, że to jakaś druga bitwa pod Grunwaldem:
dziesięć żółtych kartek, cztery czerwone, trzy rzuty karne. Owszem, na boisku toczyła
się zażarta walka, ale w ramach przepisów. A po meczu drużyna „Płomienia” zachowała
się po dżentelmeńsku, nagradzając oklaskami sukces, czyli awans „Zawiszy” do 5. ligi.
Obrazek godny zapamiętania. Przecież futbol to taka piękna gra. Tylko należy oddzielić
szowinizm od prawdziwych emocji. Piłkarzom obu drużyn ta sztuka na pewno się udała
w odróżnieniu od niektórych fanów „Płomienia”. Bluzgi i race rzucane na murawę mają
słaby związek z prawdziwym futbolem i sztuką kibicowania

Gminne Centrum
dla niepełnosprawnych

„Zawisza” piąta liga jest nasza!

Sobotnie derby zwabiły na stadion w Łęce niespotykaną rzeszę
kibiców. Zawiszanie, „uzbrojeni” w
wuwuzele i bębny, skryli się za banerem z dumnym hasłem: „Dopóki
walczysz, jesteś zwycięzcą”. Sukces
w tym meczu oznaczał awans ukochanej drużyny na pięć kolejek przed
końcem sezonu. Fani „Płomienia” „Wiarą silni, sercem wierni” - natychmiast podjęli rękawicę rzuconą przez
miejscowych. Obie trybuny kołysały
się w rytm bębnów i pieśni. Ten nastrój udzielił się piłkarzom. Żaden
zespół walczący z „Zawiszą” na jego

nie przewrócił się Nitkiewicz. Sędzia
Wieczorek wykazał się znawstwem
sztuki aktorskiej, ale występ pomocnika „Zawiszy” wycenił na żółtą
kartkę. Goście wyprowadzili szaloną
kontrę, Zgorzelski wymanewrował
całą obronę i posłał rakietę obok bezradnego Chałubca. Sektor „Płomienia” zapłonął blaskiem triumfu. Do
końca meczu pozostało jednak aż 70
minut. „Zawisza” przyspieszył, akcje gospodarzy zaczęły się wreszcie
kleić. W 30. minucie w polu karnym
ścięty został Baraniak. Do piłki ustawionej na wapnie podszedł Jurasik

Zwycięska drużyna z kibicami
świętuje awans do wyższej ligi

boisku nie ważył się do tej pory zaczął
tak odważnie jak „Płomień”. Gola jednak, i to już w 2. minucie, mógł zdobyć „Zawisza”. Gawlik posłał jednak
petardę w wiosenne niebo. W 19. minucie tenże Gawlik na spółkę z Nitkiewiczem próbowali majstersztyka.
Zabrakło im do szczęścia naprawdę
niewiele. W 14. minucie Nitkiewicz
próbował pokonać Długowskiego
sprytnym fałszem. Golkiper „Płomienia” nie dał się oszukać. „Zawisza”
dwoił się i troił i kiedy wydawało się,
że gol dla gospodarzy to kwestia kilku
chwil, w polu karnym rywala teatral-

i pewnym strzałem wyrównał stan
meczu. Od 40. minuty gospodarze
grali w dziesięciu, bo Gawlik za głupi faul na środku boisku ujrzał drugą
żółtą kartkę. Sektor gości ponownie
rozbłysnął racami i nadzieją, która
za chwilę zbladła, bo arbiter usunął
z boiska Osesiaka. Po zmianie stron
„Zawisza” poniósł kolejną stratę. C.
Nawrot upadł nieszczęśliwie, uszkadzając nadgarstek. Pomocnika „Zawiszy” zastąpił Parchomienko. 10 minut
później „Zawisza” otrzymał kolejny
cios. Za faul na Owczarku sędzia
podyktował rzut karny, który wyko-

nał sam poszkodowany. Do końca
meczu pozostało pół godziny. Trenerzy „Zawiszy” przemeblowali skład,
wzmacniając pomoc kosztem obrony.
Na boisku pojawił się Albert (za Muzykę), Joniak (za Malinę) i Glatz (za
D. Nawrota). „Zawisza” zamknął rywala na jego połowie, a ten skupił się
na groźnych kontrach. W 84. minucie
golkiper gospodarzy popełnił fatalny
błąd, wyceniony przez arbitra na czerwoną kartkę. Z boiska zszedł Kurkiewicz a Chałubca w bramce zastąpił Janczak. I gdyby nie on, to mecz
zakończyłby się dla „Zawiszy” pięć
minut przed ostatnim gwizdkiem.
Młody bramkarz spisał się jednak
fantastycznie, wybijając futbolówkę
z okienka swej bramki, gdzie posłał
ją z wolnego Jerzyk. Sędzia doliczył
aż 7 minut. „Zawisza” rzucił się na
rywala, próbując wyrwać mu choć
jeden punkcik. Sztuka ta udała się w
ostatniej chwili. W pole karne wdarł
się niezawodny Baraniak, zakręcił
obrońcami w swoim stylu i… wylądował na murawie. Sędzia Wieczorek
wskazał na wapno, a egzekutorem
ponownie został Jurasik. Wydaje się ,
że remis oba zespoły przyjęły z ulgą.
„Płomień” nie pozwolił się zgasić,
pokazując niezwykłą waleczność i
determinację, a „Zawiszy” nikt mu
już nie zdoła wyrwać awansu. Warto podkreślić, że po meczu drużyna
„Płomienia” zachowała się po dżentelmeńsku, nagradzając oklaskami
sukces „Zawiszy”. Piękny obrazek,
godny zapamiętania. Tego dnia obejrzeliśmy prawdziwy mecz walki z
wynikiem satysfakcjonującym obie
strony.
Klasa okręgowa, gr.6. „Zawisza”
Łęka Opatowska – „Płomień Opatów
2:2 (1:1). Bramki dla „Zwiszy: Jurasik
(2), 31, 90+5. Dla „Płomienia: Zgorzelski 22, Owczarek 57.
ems

16-20 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie odbył się Tydzień Języków

„Panie Janie” w różnych językach

W ramach tego wydarzenia została przygotowana gazetka językowa,
odbyły się konkursy z języka polskiego, angielskiego oraz niemieckiego.
Uczniowie dowiedzieli się, jak parzyć angielską herbatkę oraz mogli jej
skosztować. Odbył się także konkurs
piosenki obcojęzycznej w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie śpiewali w języku angielskim, niemiecki oraz ukraińskim. Po przeglądzie
uczniowie wspólnie zaśpiewali „Panie
Janie” w różnych językach i zostały
wręczone nagrody dla uczestników
przeglądu i konkursów.
Oprac. m

Zaśpiewali w kilku językach

Podczas otwarcia goście zwiedzali
okolicznościową wystawę

W uroczystości, na zaproszenie
wójta gminy Adama Kopisa i kierownik Centrum Lucyny Kasprzak
udział wzięli: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg,
parlamentarzyści,
przedstawiciele
wojewody, władz samorządowych,
dyrektorzy szkół i instytucji, projektant i wykonawca robót budowlanych,
podopieczni i mieszkańcy Centrum
wraz z rodzinami oraz pracownicy
placówki.
- Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego na terenie gminy
Łęka Opatowska była odpowiedzią
na realne potrzeby naszych niepełnosprawnych mieszkańców i ich rodzin. Dzięki tej inwestycji oferujemy
pomoc w formie całodobowego zamieszkiwania 6 osobom, oraz pomoc
w formie dziennego zamieszkiwania
15 osobom – stwierdziła L. Kasprzak.
- Projektując ten budynek, zależało
nam, by stworzyć domowe warunki zamieszkiwania, gwarantujące
mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, komfortu, odpoczynku, pie-

Uroczyste otwarcie obiektu było
również okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym
w powstanie centrum. Szczególne
podziękowania za wszelką pomoc
przy realizacji tego przedsięwzięcia
wójt gminy skierował do M. Maląg. Wójt wyraził wdzięczność za
tworzenie możliwości korzystania z
takich programów, które mają realny wpływ na pozytywne zmiany w
małych, lokalnych społecznościach.
Powstanie Centrum w gminie Łęka
Opatowska, stanowi bowiem wielowymiarową pomoc nie tylko dla
niepełnosprawnych
uczestników
programu, ale również dla ich rodzin
i bliskich, którzy na co dzień zajmują
się ich opieką. - Jeszcze raz dziękuję
wszystkim państwu, że przez takie
programy rządowe zauważamy drugiego człowieka, który potrzebuje
pomocy lub chociaż dobrego słowa
- powiedział wójt A. Kopis.
Podczas uroczystości Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne zostało poświęcone przez proboszcza parafii w

Niepełnosprawni zadowoleni są
z otwarcia COM w Opatowie

lęgnowania relacji z innymi mieszkańcami, rodziną, przyjaciółmi oraz
możliwość prowadzenia normalnego
codziennego życia, przygotowania
posiłków, rozwoju zainteresowań.
Specjalistyczna, profesjonalna kadra, oprócz zaspokajania potrzeb
zdrowotnych,
pielęgnacyjnych,
stymulowania sprawności ruchowej i kompetencji poznawczych
pozwala na podejmowanie przez
mieszkańców aktywności na miarę
ich potrzeb i możliwości, dając im
docelowo szanse na samodzielne i
niezależne życie. Działania ukierunkowane są przede wszystkim na
to, by mieszkańcy mieli możliwość
nabycia kompetencji niezbędnych w
życiu codziennym (m.in. robienie zakupów, przygotowanie posiłków, robienie prania, utrzymywanie czystości). Mieszkańcy COM mają również
dostęp do usług fizjoterapeuty oraz
wsparcia psychologa - podkreślała
kierownik Centrum.

Opatowie - ks. Józefa Wachowiaka.
Kulminacyjnym momentem wydarzenia było symboliczne przekazanie
klucza na ręce L. Kasprzak oraz podopiecznych ośrodka.
Obiekt funkcjonuje już od stycznia a wraz z wyposażeniem kosztował
2,8 mln zł. - Z Funduszu Solidarnościowego realizujemy takie programy jak właśnie Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, mamy środki na opiekę
i asystencję, stad nasze wsparcie dla
tak potrzebnego obiektu w tejże gminie - zaznaczyła M. Maląg, minister
rodziny i polityki społecznej.
Realizacja inwestycji nie byłaby
możliwa bez pozyskania środków
zewnętrznych. Na budowę oraz wyposażenie budynku Gmina Łęka
Opatowska otrzymała dotację w
wysokości 2 553 358 zł z Funduszu
Solidarnościowego. Natomiast na
funkcjonowanie obiektu pozyskano
środki w wysokości 964 800 zł.
Oprac. m
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REGION
Budowa odcinka drogi ze ścieżką rowerową z rozbudową
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Słupia pod Bralinem

GONIEC PERZOWSKI
maj 2022, nr 20 (1017)
Ćwiczenia zgrywające jednostek PSP i OSP na terenie Nadleśnictwa Syców

Wiedzą, jak gasić pożary lasów

14 maja br. na terenie Nadleśnictwa Syców odbyły się ćwiczenia
zgrywające jednostek Państwowej
Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Tematem ćwiczeń był
pożar kompleksu leśnego na terenie
Leśnictwa Dziadowa Kłoda.
W ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Kęp-

równo starosta, jak i wójt, życzyli
udanych i bezpiecznych ćwiczeń,
dziękując równocześnie za stałą gotowość do podejmowania działań na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
gminy i powiatu. Na ćwiczeniach
obecni byli również przedstawiciele Lasów Państwowych w osobach:
Waldemara Kowalskiego – komendanta Posterunku Straży Leśnej oraz

Nowa inwestycja w Słupi
Wójt gminy Perzów Danuta
Froń, 11 maja 2022 roku podpisała
umowę na pierwszą inwestycję, dofinansowaną ze środków Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Rozpoczynają się prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pn.
„Budowa odcinka drogi ze ścieżką
rowerową z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Słupia pod Bralinem”,
której termin realizacji przewidziany
jest na 12 miesięcy. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj
i wybuduj na podstawie programu
funkcjonalno-użytkowego, a zatem
pierwszym etapem realizacji umowy
jest przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej.
Wykonawca, który kompleksowo wykona inwestycje, wyłoniony
został w drodze postępowania na
podstawie ustawy z dnia 11 września

2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Zadanie realizowane będzie
przez Konsorcjum – Lider -Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Inkadro” firma z
Rąbczyna i Partner konsorcjum –
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „Eko – Inżynieria” z Ostrowa Wlkp.
- Zakres prac będzie obejmował
zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi, wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i oświetleniem solarnym,
rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowę zbiornika wody
uzdatnionej o pojemności 150 m3 – informuje D. Froń.
Koszt inwestycji to 2.744.130 zł.
Kwota dofinansowania zgodnie z
Promesą Polskiego Ładu wynosi
2.627.213,92 zł, resztę stanowią środki własne gminy. Termin ukończenia
prac przewidziany jest na 11 maja
2023 r.
Oprac. m

Ortograficzne zmagania – Trzcinica 2022

Podczas ćwiczeń na
terenach leśnych

nie, przy współudziale Zarządu OSP
Trębaczów, udział wzięło w sumie
15 zastępów straży – 60 strażaków:
zawodowych i ochotników. Po przeprowadzeniu odprawy technicznej
przez st. kpt. Mateusza Grzesiaka
oraz kpt. Macieja Draba oficjalnego otwarcia dokonał starosta kępiński Robert Kieruzal wraz z wójtem
gminy Perzów Danutą Froń. Za-

Mateusza Zajdlera – podleśniczego
Leśnictwa Dziadowa Kłoda. Na ćwiczeniach nie zabrakło również władz
gminnych Związku OSP RP na czele
z prezesem Sławomirem Zającem.
Głównym celem ćwiczeń było
osiągnięcie skuteczności gaśniczej
w postaci co najmniej 10 prądów
wody i wydajności około 3000 l/min.
- Przy pożarach lasu ważna jest cią-

głość podawania środka gaśniczego,
w związku z czym w scenariuszu
uwzględniono wariant dostarczania wody do miejsca pożaru poprzez
budowę tzw. magistrali wodnej – w
tym wypadku o długości około 1 kilometra. Cel został osiągnięty m.in.
dzięki specjalnie utworzonemu komponentowi, którym jest Koncepcja
Zaopatrzenia Wodnego. W jego
skład wchodzą wytypowane jednostki z całego powiatu, których zadaniem jest tylko i wyłącznie dostarczenie wody dla jednostek realizujących
działania gaśnicze – wyjaśnił oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski. - Wysokie temperatury i
susza, które panują obecnie, są wariantem niekorzystnym w przypadku
pożaru na terenie lasów. Dlatego
tego typu ćwiczenia są niezbędne dla
zachowania bezpieczeństwa obszarów leśnych, ale także dla przypominania zasad pracy z armaturą wodną, budowania stanowisk wodnych,
punktów czerpania wody i budowy
magistrali – dodał.
W ćwiczeniach udział brały
m.in.: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kępnie, OSP Trębaczów,
OSP Perzów, OSP Domasłów, OSP
Miechów, OSP Turkowy, OSP Laski, OSP Opatów, OSP Nowa Wieś
Książęca, OSP Murator, OSP Drożki,
OSP Świba oraz jednostki z powiatu
oleśnickiego – OSP Gołębice i OSP
Dziadowa Kłoda.
Oprac. KR

G£OS TRZCINICY
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Mistrzowie ortografii Janowskie hafty

Od 12 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy do zwiedzania została udostępniona wystawa obrazów haftowanych pt. „Igłą malowane”

Autorem prac jest Wanda Adamska, mieszkająca w miejscowości
Janówka. Pani Wanda aktualnie jest
na emeryturze, dlatego każdą wolną
chwilę wykorzystuje pożytecznie i
wartościowo, rozwijając swoje zainteresowania i pasje.
Haftem krzyżykowym zajmuje się od 2009 roku. Jest to zajęcie
niezwykle czasochłonne, wymagające ogromnej cierpliwości, wytrwałości i dokładności. Jej rękodzieła

urzekają kolorami i precyzją haftowanego malunku, to sprawia, że dopiero z bliska można w pełni podziwiać kunszt wyhaftowanego obrazu.
Przepiękne prace przedstawiają m.in.
krajobrazy, kwiaty oraz wizerunki
postaci biblijnych.
- Wystawę można podziwiać w
trzcinickiej książnicy do połowy
czerwca br. Zapraszamy serdecznie
– zaprasza Renata Gość, dyrektor
biblioteki.
Oprac. m

W. Adamska
z organizatorką wystawy

W Zespole Szkół w Laskach odbyła się Gminna Mała Olimpiada Matematyczna
17 maja 2022 r. w Zespole Szkół
w Trzcinicy odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas
III Szkoły Podstawowej o tytuł „Małego Mistrza Ortografii”, w którym
udział wzięło 5 uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Laskach i 6 uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Trzcinicy.
Podczas konkursu uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami
ortograficznymi i uzyskali następujące wyniki: pierwsze miejsce i tytuł
„Małego Mistrza Ortografii” zdobyły
Emilia Durlej i Julia Fiołka (SP w
Trzcinicy- opiekun Grażyna Grześniak), II miejsce Nina Strycharek
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(SP w Trzcinicy - opiekun Grażyna
Grześniak), III miejsce Julia Kruber
(SP w Trzcinicy- opiekun Alicja Gatner). E. Durlej i J. Fiołka będą reprezentowały gminę Trzcinica podczas
konkursu międzygminnego, który
odbędzie się 31 maja w Zespole Szkół
w Trzcinicy.
Wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik wręczył wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody.
Podziękował członkom komisji konkursowej za pracę i nauczycielom
za trud włożony w przygotowanie
uczniów do konkursu.
Oprac. m

Gminna Mała Olimpiada Matematyczna

Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Trzcinicy oraz Szkoły
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Podstawowej w Laskach z wielkim
zaangażowaniem przystąpili do roz-

Uczestnicy gminnej olimpiady

wiązywania zadań. Do konkursu
uczniów przygotowywały: Alicja
Gatner, Grażyna Grześniak, Wiesława Maciej. W konkursie I miejsce
zajęli uczniowie SP Trzcinica: Julia
Kruber i Remigiusz Kaczmarek;
II miejsce uczennica SP Trzcinica
Nina Strycharek; III miejsce uczeń
SP Trzcinica Antoni Kuboszek. Podsumowania konkursu i wręczenia nagród dokonali wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik i dyrektor Zespołu
Szkół w Laskach Hanna Smyrek.
Oprac. m

Reklamy

ogłoszenia

Syców, dnia 23.05.2022 r.

Zn. Spr.: ZG.2280.4.2022

OGŁOSZENIE
o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców informuje o możliwości zakupu przez nadleśnictwo lasów oraz gruntów
przeznaczonych do zalesienia, w trybie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 672).
Kryteria, jakie powinny spełniać oferowane do sprzedaży działki to m.in:
 bezpośrednia przyległość do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Syców,
 grunty leśne opisane w ewidencji gruntów jako „Ls” lub grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia,
 uregulowany stan prawny,
 brak obciążeń na rzecz osób trzecich oraz brak sporów granicznych.
Osobą udzielającą szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie jest Pani Hanna Tajak, tel: +48 62 782 60 68,
e-mail: hanna.tajak@poznan.lasy.gov.pl

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)
Sprzedam mieszkanie 74 m2, Os. Kopa,
drugie piętro. Tel. 601 712 603.
(TK 26/05/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Syców

praca

Józef Szymański

Firma FPUH Mariusz Musialski Baranów zatrudni osoby do prac
remontowych. tel. 603 516 605.
(TK 28/05/22)

/podpisano elektronicznie/

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców
tel. 62 785-21-27, fax. 62 786-90-32 e-mail:sycow@poznan.lasy.gov.pl

US£UGI

sycow.poznan.lasy.gov.pl

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

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie

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

Kępno i okolice
-

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

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

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)

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

rolnicze

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

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

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

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.

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)
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
Aga Pawlikowska - „Nie zwalaj winy na blond”
Bianka nienawidzi Seta. Set jest jej bratem. Kilka lat temu ich ojciec został potrącony przez
samochód, o co Bianka obwinia swojego młodszego brata. Wykorzystuje każdą okazję do
tego, żeby upokorzyć go publicznie. Set, namówiony przez swojego najlepszego przyjaciela
Harry’ego, postanawia się za to zemścić. I tak powstaje hasztag #niezwalawinynablond. Set
i Harry rozpoczynają w internecie, na różnych serwisach społecznościowych,
nowy trend: zamieszczają filmiki – sfilmowane zemsty na oprawcach. Do czego
posunie się Set?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Max Czornyj - „Sekret magika”
Pewnego dnia do Sekretnego Gabinetu Zagadkowych Agentów trafia zapłakany Witek,
który prosi ich o pomoc w odnalezieniu ukochanego pupila. Przebiegły magik porwał Toskę,
szczeniaka rasy cane corso. W dodatku okazuje się, że zaginęły również zwierzęta innych
dzieci uczestniczących w pokazie magii. Teraz wszystkie są w wielkim niebezpieczeństwie.
Trzeba działać szybko! Czy Zagadkowym Agentom uda się odnaleźć porwane zwierzęta?
Czy dadzą radę przechytrzyć okrutnego, magika? Kim jest bezwzględny iluzjonista? I
wreszcie: czy prawdziwa magia istnieje? Poznajcie ZAGADKOWYCH AGENTÓW – Eryka
i Romana – dwóch braci Deryło, oraz ich przyjaciółkę Ewę. Zafascynowany historią Eryk
oraz pasjonat sportu Roman mieszkają na obrzeżach miasta w niewielkim zamku, w którym
ich rodzice prowadzą antykwariat. Ewa pasjonuje się elektroniką, informatyką oraz sztuczną
inteligencją. Wszyscy w trójkę uwielbiają rozwiązywać tajemnicze zagadki i razem tworzą
zgrany zespół młodych agentów. Każdą wolną chwilę spędzają w jednej
z komnat zamku – siedzibie Zagadkowych Agentów czyli Sekretnym
Gabinecie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Krystaszek - „Wizje”
Paulina została znaleziona w lesie i uparcie twierdzi, że zginął tam człowiek. Policja
nie znajduje jednak ciała. Dziewczyna trafia do szpitala psychiatrycznego i kilka dni
później wyznaje lekarzowi, że zwłoki będą odkryte dopiero 27 marca. Opowiada o swojej
przerażającej wizji, dokładnie opisując ofiarę. Podaje nazwisko mężczyzny i dodaje, że w
przeszłości znęcał się nad swoją małoletnią córką. Wszystko się potwierdza – 27 marca w
wiadomościach pojawia się informacja o zamordowanym mężczyźnie znalezionym w lesie.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi komisarz Igor Szulc vel Czarny, najlepszy kryminalny w
województwie… A „rzeźnik ze świętego miasta”, jak ochrzciła go prasa, numeruje kolejne
ofiary. Czy uda się go powstrzymać w tej śmiertelnej wyliczance? Co łączy brutalne
morderstwa z tragicznym pożarem sprzed niemal 20 lat? Jakie mroczne tajemnice z
przeszłości skrywa Paulina?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 21
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 1 czerwca 2022 r.

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

1. Anna Krystaszek - „Wizje”,
2. Max Czornyj - „Sekret magika”,
3. Aga Pawlikowska - „Nie zwalaj winy...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 20 nagrody otrzymuj¹:

Cecylia Płaza (Kępno),
Marian Pacyna (Kępno),
Zofia Walczak (Perzów).

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
Ktoś zachęci Cię do flirtu lub zaprosi na imprezę.
Będziesz się dobrze bawić, nabierzesz pewności
siebie i dystansu do codziennych kłopotów. Dla
zamężnych osób karta zapowiada dobre wiadomości. W Twoim związku zapanuje harmonia.

Byk 21 IV – 21 V
Czeka Cię udany tydzień. Jeśli znajdziesz czas
na chwilę refleksji, znajdziesz wyjście z kłopotów
i odzyskasz wewnętrzną równowagę. Karta wróży
poprawę zdrowia i nastroju. Poczujesz się weselszy i z optymizmem popatrzysz na świat.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
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.

Rak 23 VI – 22 VII
W miarę możliwości oderwij się od myślenia tylko
o pracy i pieniądzach. Postaraj się znaleźć czas
na drobne, codzienne przyjemności. Potrzebujesz
w tym tygodniu odpoczynku i relaksu, a wtedy nabierzesz sił i wpadniesz na dobre pomysły.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nie widzisz rozwiązania, które jest na wyciągnięcie ręki. Popatrz wokół siebie, a dostrzeżesz wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. To,
co Cię ogranicza, jest w Tobie, a nie w świecie
zewnętrznym.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Na Zdrowie” - 26.05.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
2. Apteka „Przy Szpitalu” - 27.05.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
3. Apteka „Pod Kasztanami” - 28.05.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
4. Apteka „Św. Marcina” - 29.05.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
5. Apteka „Na Kopie” - 30.05.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
6. Apteka „Nowa” - 31.05.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
7. Apteka „PRIMA” - 1.06.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.

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.

Twoje sukcesy wzbudzą obawy u ludzi, którzy Ci
zazdroszczą. Nie pozwól im działać i odważnie
broń swoich spraw. Czeka Cię sprzeczka, która pokaże, kto jest wrogiem, a kto prawdziwym
przyjacielem.

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

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
Karta wróży szczęśliwe wydarzenia dla Ciebie i
Twojej rodziny. Poczujesz się kochany i bezpieczny, a kłopoty okażą się mniejsze, niż sądziłeś. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, to w tym tygodniu uda
Ci się zawrzeć zgodę.

Z teki Marka Kameckiego

Nie staraj się zwyciężać za wszelką cenę. Możesz
przecenić swoje siły lub sprawa okaże się niewarta tak wielkich wyrzeczeń. Karta radzi poprzestać
w tym tygodniu na tym, co jest realnie możliwe do
zdobycia.

Poczujesz niezwykły przypływ energii. Zrobisz listę
ważnych spraw, które musisz załatwić i bez wahania rzucisz się w wir ważnych wydarzeń. Szanuj
słabszych od siebie, bo możesz nie zauważyć, że
kogoś uraziłeś swoją opinią lub żartem.

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

Będziesz walczył o swoje sprawy, przekonywał do
swoich pomysłów i odważnie bronił stanowiska.
Otrzymasz nowe wiadomości, które popchną Cię
do działania. Energii Ci nie zabraknie i poradzisz
sobie ze wszystkimi ambitnymi pomysłami.

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

Przed Tobą udany tydzień. Będziesz w dobrym
nastroju, a Twój optymizm udzieli się otoczeniu.
To sprzyjający moment, aby cieszyć się życiem i
jego darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj
nowych ludzi.

(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

16

Tygodnik Kępiński 26 maja 2022

