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Wielke święto samorządu
27 maja br. na kępińskim Rynku odbyły się obchody Dnia Samorządu Terytorialnego. W
trakcie uroczystości wręczono okolicznościowe wyróżnienia – „Wyróżniony dyplomem
z okazji 360-lecia nadania Kępnu praw miejskich”. Wydarzeniami towarzyszącymi były:
wystawa plenerowa na kępińskim Rynku oraz premiera filmu pt. „Życie już takie jest –
śladami Władysława Turowskiego” w kinie „Sokolnia”.
str. 4

Dofinansowanie
lokalnych
inwestycji

Zdali pierwszy
w życiu egzamin W kępińskiej Alma

Mater świętowano

Rząd poinformował o kolejnej edycji Programu Inwestycji
-

Strategicznych

Rządowego

Funduszu

„Polski Ład”. Do samorządów z powiatu kępińskie-
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go trafi ponad 61 milionów
złotych.

str. 2

Uczcili „granatowych
Bogu na chwałę,
bohaterów”
bliźniemu na ratunek

Informacje

wiadomości
Powołania dla dyrektorów placówek oświatowych, którzy
wygrali konkursy na te stanowiska

W Wielkopolsce prawie 52 tysiące uczniów przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Wśród
nich jest ponad 800 uchodźców z Ukrainy, którzy podobnie, jak ich polscy koledzy, zdawali egzamin z języka polskiego. Zadania i polecenia mieli w języku ukraińskim

Wybrano dwóch
Zdali pierwszy w życiu egzamin
dyrektorów

19 maja br. burmistrz miasta i
gminy Kępno Piotr Psikus wręczył
dwa powołania dla dyrektorów placówek oświatowych, którzy wygrali
konkursy na te stanowiska.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej

Dyrektorem SP 1 w Kępnie
została ponownie R. Muszyńska

nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w
Kępnie została ponownie Romana
Muszyńska, natomiast Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Świbie pokieruje Izabela Ambrozik.
Życzymy powodzenia! Oprac. KR

SP w Świbie kierować
będzie I. Ambrozik

61 mln zł na inwestycje w powiecie kępińskim z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

Dofinansowanie
lokalnych inwestycji

Rząd poinformował o kolejnej
edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowego Funduszu
„Polski Ład”. Do samorządów z powiatu kępińskiego trafi ponad 61 mln
zł.- Rządowy Fundusz Polski Ład
umożliwia realizacje inwestycji,
które są nam najbardziej potrzebne.
Są to środki, które wpłyną na rozwój gospodarczy w poszczególnych
gminach, a co za tym idzie poprawią
jakość życia mieszkańców. Ważnym
dofinansowaniem jest kontynuacja
budowy drogi S11 oraz służby zdrowia w Wielkopolsce, o co zabiegałam – stwierdziła europoseł Andżelika Możdżanowska.
Największe rządowe wsparcie
- 13,6 mln zł otrzymał Powiat Kępiński. Środki przeznaczone będą na
modernizację i przebudowę dróg powiatowych - 9,5 mln zł. oraz remont
Oddziału Dziecięcego w szpitalu 4,1 mln zł.
Z samorządów gminnych największe wsparcie trafi do Gminy Rychtal,
na budowę Centrum Oświatowo-Sportowego w Rychtalu - 11 mln zł.
Podobne dofinansowanie, ale
na trzy różne inwestycje, otrzymała
Gmina Łęka Opatowska. Na budo-

wę sali gimnastycznej przy szkole w
Siemianicach przeznaczono 5 mln zł.
Na rozbudowę kanalizacji odcinka
z Szalonki do Siemianic 3,8 mln zł.
Na inwestycję, związaną z montażem odnawialnych źródeł energii na
budynkach użyteczności publicznej,
Gmina Łęka Opatowska pozyskała
2,6 mln zł.
Gmina Kępno otrzymała 5 mln
zł na budowę drogi dojazdowej do
terenów usługowo-produkcyjnych w
sąsiedztwie ulicy Przemysłowej.
Gmina Baranów na budowę kanalizacji sanitarnej w Joance otrzymała 4,7 mln zł.
Gmina Bralin na termomodernizację szkół w Bralinie i Nowej Wsi
Książęcej 4,4 mln zł
Do Gminy Perzów trafią środki
na dwie inwestycje: 4,7 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków w
Perzowie i 1,1 mln zł na montaż OZE
na budynkach gminnych.
W Gminie Trzcinica ze środków
„Polskiego Ładu” dofinansowano
kwotą 3,3 mln zł przebudowę dróg w
Trzcinicy. Na remont drogi z Trzcinicy do Granic przekazano 1,1 mln
zł, oraz na rozbudowę kanalizacji w
Trzcinicy 1 mln zł.
Oprac. m

Egzaminu ósmoklasisty nie da
się nie zdać, wystarczy jedynie do
niego przystąpić. Punkty decydują o
dostaniu się do wymarzonej szkoły
średniej. W Wielkopolsce egzamin
jest przeprowadzany w 1200 szkołach. Uchodźcy z Ukrainy będą go
zdawać w 270 placówkach w różnych
miastach województwa. Język polski,
matematyka i język nowożytny - to
podstawa, która jest obowiązkowa
na egzaminie każdego ósmoklasisty.
Pierwszy z przedmiotów uczniowie
ostatnich klas szkół podstawowych
napisali, 24 maja, a, 25 maja, czekała ich matematyka, natomiast 26
maja, język nowożytny. Większość
wybrała język angielski, wśród piszących Ukraińców najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (611 uczniów) oraz rosyjski (181
uczniów). Goście zza wschodniej
granicy w ramach języka obcego na
egzaminie ósmoklasisty nie mogli
wskazać języka ukraińskiego.
W gminie Kępno egzamin zdawało 416 uczniów, w tym 18 obcokrajowców, z których 2 to uchodźcy
wojenni. - Egzaminy ósmoklasistów
w gminie Kępno przebiegały sprawnie, bez jakichkolwiek problemów
organizacyjnych. Pracownicy Wydziału Oświaty i Kultury uczestniczyli w roli obserwatorów w egzaminach w ośmiu szkołach – informuje
Małgorzata Frala-Kędzior, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury,
UMIG. - Z obserwacji wynika, że
uczniowie naszych szkół nie mieli
problemów, aby zmieścić się w określonych limitach czasowych, wyznaczonych na poszczególne zadania.
Ilu uczniów, tyle różnych opinii na
temat poziomu trudności można
się spodziewać. Jednak najbardziej

słyszalna opinia to ta, że egzaminy
próbne w ocenie uczniów były trudniejsze od egzaminów końcowych.
Uczniowie doskonale wiedzieli, na
czym polega przebieg i organizacja egzaminu, co może świadczyć o
właściwym przygotowaniu uczniów
przez nauczycieli do egzaminów.
Miejmy nadzieję, że nienaganny
przebieg egzaminów przełoży się na
ich bardzo dobre wyniki – podsumowuje naczelnik.
Z relacji uczniów wynika, że na
egzaminie z „polaka” lektura, z którą
musieli się zmierzyć „Zemsta” Aleksandra Fredry, nie była dużym zaskoczeniem. Do wyboru było napisanie
rozprawki o przyjaźni lub opowiadania, w którym spotkało się bohatera
jednej z lektur obowiązkowych.

niami na temat poziomu trudności
tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Wielu uczniów podkreśla, że
zadania nie były szczególnie trudne: - To było proste! Nawet proste,
i „Zemsta” nie trudna, widziałem
film. Dziwnie łatwo było. Niepotrzebnie się stresowałam, tak było
łatwo. Bajka, co dzień mogę pisać
taki egzamin. Powiem bratu, żeby
się nie przejmował, on pisze za rok
– łatwizna.
Nie tylko uczniowie uważają, że
tegoroczny egzamin ósmoklasisty z
języka polskiego był łatwy. Egzamin
ósmoklasisty okiem polonistek. - Nie
był szczególnie trudny.
Stresu związanego z egzaminami
nie mieli pozostali uczniowie klas 1-7.
Co więcej, sprawił im sporo radości,

Ósmoklasiści z optymizmem
podeszli do egzaminu

- W Zespole Szkól w Mroczeniu
przystąpiło do egzaminu 47 uczniów
(na zdjęciach), wszyscy pisali test z
języka angielskiego – informuje dyrektor szkoły, Andrzej Tyra.
Zdający uczniowie po egzaminie chętnie dzielili się swoimi opi-

ponieważ w czasie gdy ich starsi koledzy pisali testy, oni mieli aż trzy dni
wolne od nauki.
Na oficjalne wyniki egzaminu
ósmoklasisty uczniowie będą musieli
poczekać do 1 lipca 2022 r.
m

EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW 2022 W GMINIE KĘPNO
SZKOŁA

PRZYSTĘPUJĄCY
DO EGZAMINU

- W TYM
OBCOKRAJOWCY

- W TYM ZE STATUSEM
UCHODŹCY

SP nr 1 Kępno

102

7

2

SP nr 2 Kępno

30

4

0

SP nr 3 Kępno

120

6

0

SP Hanulin

42

0

0

SP Krążkowy

37

0

0

SP Mikorzyn

39

0

0

SP Myjomice

11

1

0

SP Olszowa

21

0

0

SP Świba

14

0

0

Razem

416

18
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

KAMPANIA INFORMACYJNA

Europoseł przeciwna dyrektywie Dofinansowania
- Uznając wagę i wartość międzynarodowego porozumienia wokół
II Filara OECD, jestem przeciwna
szybkiemu przyjęciu dyrektywy implemantacyjnej w obecnym kształcie – podkreśla europoseł Andżelika
Możdżanowska, wymieniając swoje wątpliwości. - Po 1., warunkiem
przyjęcia dyrektywy powinno być
zakończenie
międzynarodowych
prac nad I Filarem OECD. Unia
Europejska nie powinna przystąpić
do zmian podatkowych szybciej niż
społeczność międzynarodowa, bez
gwarancji, że największe międzynarodowe korporacje będą właściwie
opodatkowane w ramach I filaru.
Dlatego warunkiem skutecznego
działania jest traktowanie filaru I i
filaru II jako pakietu. Są na to przynajmniej dwie metody. Pierwsza
polega na dodaniu do dyrektywy
przepisów warunkujących jej wejście w życie od ratyfikacji konwencji
międzynarodowej wdrażającej Filar
I przez wystarczającą liczbę państw
(tzw. masa krytyczna). Metoda
druga polega na osiągnięciu poli-

dla samorządów

tycznego porozumienia, że UE nie
będzie procedować przedmiotowej
dyrektywy co najmniej do momentu wyjaśnienia pojęcia tzw. masy
krytycznej w Filarze I. Po 2., mam
poważne wątpliwości co do zaproponowanego przez Komisję zakresu
stosowania reguły uwzględnienia
dochodu (IIR). IIR powinno być
stosowane do wszystkich podmiotów

kwalifikowanych, bez względu na
państwo członkowskie rezydencji.
To pozwoli przeciwdziałać dyskryminacji i umożliwi pełną realizację
zasad swobody. Z kolei – zgodnie
z duchem standardu OECD w zakresie GloBE – przedsiębiorstwa
operujące tylko w jednym państwie
członkowskim nie powinny być objęte IIR – mówi europoseł.

XXI edycja ,,Szkolnych Prób Literackich” w ZSP nr 1 w Kępnie

Pierwsze próby literackie

24 maja 2022 r. w świetlicy
szkolnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie odbyła się
Biesiada Literacka, na której w gronie młodych twórców podsumowano
XXI edycję powiatowego konkursu
poetyckiego pn. „Szkolne Próby Literackie”. Organizatorami są Starostwo
Powiatowe i ZSP Nr 1 w Kępnie. Jak
co roku nagrody w postaci bonów
pieniężnych dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu ufun-

spotkanie, wykonali uczniowie pod
kierunkiem Katarzyny Grabickiej.
Na ucztę literacką ciasta przygotowała młodzież z klasy Technikum
Gastronomicznego według receptury Beaty Ludwikowskiej i Anety
Szczęsnej. O odpowiedni klimat i
wystrój sali zadbała młodzież z klasy
Technikum Architektury Krajobrazu
i Organizacji Reklamy pod opieką
Marzeny Kalinowskiej i Małgorzaty Lisieckiej.

Uczestnicy Biesiady
Literackiej

dowało starostwo, a Rada Rodziców
ZSP nr 1 dofinansowała uroczystość.
Całą biesiadę przygotowali: Danuta
Wabnic, Aleksandra Kowalek oraz
Dariusz Baranowski.
Tradycyjnie dyrektor ZSP nr 1
Bogumiła Drobina wręczyła przedstawicielowi starostwa oraz dyrektorom szkół „Antologię poezji i prozy
młodych twórców” będącej pokłosiem XX edycji konkursu literackiego opracowaną przez D. Wabnic.
Utwory muzyczne, które uświetniły

„Z rzeczy świata tego zostaną
tylko dwie, Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...” Fragmentem
wiersza Cypriana Kamila Norwida
młodzież rozpoczęła drugą część
artystyczną podczas której nastąpiło uroczyste podsumowanie debiutów poetyckich i prozatorskich.
Do jury debiutów poetyckich zaproszono regionalnych twórców,
którym poezja jest bardzo bliska:
Danutę Idzikowską, Monikę Banaś i Kingę Szczupak. W tej edycji

swoje prace nadesłało 17 uczestników - 6 tekstów prozy i 11 utworów
poetyckich. Na ten literacki apel
odpowiedziała młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego nr I im. mjra
Henryka Sucharskiego w Kępnie,
młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie oraz
młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie.
Każdy z młodych twórców występował pod pseudonimem. Tak zakodowane utwory czytało powołane
przez organizatorów jury. Nad uczestnikami od pierwszej edycji konkursu
czuwa muza Erato - opiekunka poezji
miłosnej, do której poeci zwracają się
z prośbą o natchnienie.
Jury konkursowe w kategorii
poezja pierwsze miejsce przyznało
Gabrieli Klimeckiej (Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie),
drugie zajęła Julia Drozdowska (Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjra
Henryka Sucharskiego w Kępnie) i
trzecie Izabela Mularczyk (LO nr I),
wyróżnienie w tej kategorii otrzymał
Maciej Żurawa (ZSP nr 1).
W kategorii proza przyznano:
pierwsze miejsce Zofii Berskiej (LO
nr I), drugie Bartoszowi Gudra (ZSP
nr 2), trzecie Martynie Hojeńskiej
(LO nr I), wyróżnienie otrzymała:
Emilia Jabłońska (ZSP nr 1).
Podczas wspólnego biesiadowania laureaci i wyróżnieni uczniowie
zaprezentowali dowolny utwór poetycki lub fragment prozy ze zgłoszonego do konkursu zestawu.
Oprac. m

Przyznano bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty,
miasta i województwa w całej Polsce. - Program
obejmuje ponad
30 obszarów gospodarki, w tym
m.in.: inwestycje w infrastrukturę
wodno-kanalizacyjną,
modernizację
źródeł ciepła na
zeroemisyjne czy
w gospodarowanie odpadami, a
także inwestycje
społeczne,
tj.
żłobki,
przedszkola czy ścieżki rowerowe –
mówi europoseł
Andżelika Możdżanowska. - Cele
Programu Inwestycji Strategicznych
to: pobudzenie aktywności inwesty-

cyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia
obywateli, powstanie nowych miejsc

pracy, wsparcie zrównoważonego
rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego – dodaje.

Członkowie kępińskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na wycieczce w Krynicy-Zdroju

Seniorzy zwiedzają
zakątki Polski

Od 18 do 24 maja br. Polski
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło w Kępnie, wspólnie
z Biurem Podróży LIZA w Kępnie,
zorganizował 7-dniowy wyjazd do
Krynicy-Zdroju. Był to pierwszy wyjazd na wczasy tygodniowe, przygotowany na sezon letnio-wakacyjny,
dla członków PZERiI. W ramach
wyjazdu seniorzy zwiedzali piękną
Krynicę, a później z wycieczką udali
się do Muszyny, Piwnicznej-Zdroju
i Starego Sącza. W Krynicy-Zdroju mieszkali w odremontowanych
Nowych Łazienkach Mineralnych

w samym centrum Krynicy. Piękne
położenie, wspaniała kuchnia oraz
doskonała pogoda sprawiły, że seniorzy wracali do domów wypoczęci i
zrelaksowani, z postanowieniem, że
warto zwiedzać i podziwiać uroki
pięknych miejsc w Polsce.
Następne wyjazdy, na które warto udać się w najbliższym czasie,
przygotowane przez PZERiI oraz
Biuro Podróży LIZA we Kępnie, to:
Rowy-Ustka, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Darłowo, ponownie Krynica-Zdrój oraz Zakopane.
Teresa

Seniorzy podczas wycieczki
do Krynicy-Zdroju
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Uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego na kępińskim Rynku

Śpiewowi hymnu przewodniczył
kępiński chór męski „Cantamus”

Wielkie święto samorządu
27 maja br. na kępińskim Rynku
odbyły się uroczystości z okazji Dnia
Samorządu Terytorialnego. Święto to
upamiętnia wybory samorządowe z
27 maja 1990 r. Były to pierwsze w
pełni wolne i demokratyczne wybory
w Polsce po II wojnie światowej.
Dzień Samorządu Terytorialnego
został uchwalony przez Sejm Rzeczy-

wprowadzony 13 grudnia 1981 r.,
przerwał te plany, nastąpiły trudne,
dla wielu bardzo ciężkie lata. Pod
koniec tej dekady, w 1988 r., ponownie wybuchły strajki, w konsekwencji których rządzący rozpoczęli rozmowy z ówczesną „solidarnościową”
opozycją. Rozmowy przy tzw. okrągłym stole, które wielu z nas śledziło

rzy Trzmiel – przypomniał P. Psikus. - Samorząd terytorialny został
wyposażony w majątek, tzw. mienie
komunalne, ustalone zostały źródła dochodu samorządu i rozpoczął
się stopniowy proces zmian naszej
rzeczywistości. Gmina wzięła odpowiedzialność za instytucje oświaty i
pomocy społecznej, organizację ładu

Nagrodzeni tytułem „Wyróżniony dyplomem
z okazji 360-lecia nadania Kępnu praw miejskich”

pospolitej Polskiej w 2000 r., na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu
terytorialnego. Data obchodów to,
oczywiście, 27 maja. Idea odbudowy
w naszym kraju autentycznego samorządu i utworzenia niezależnych
władz terytorialnych była możliwa
dopiero po 1989 r. W odrodzonej
Polsce rozpoczął się wówczas proces reformowania ustroju państwa,
decentralizacji władzy i stopniowego
przekazywania jej w ręce obywateli. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
ustanawiając święto samorządu terytorialnego, wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i
działalności.
Po przywitaniu przybyłych gości, minutą ciszy uczczono zmarłych, zasłużonych dla kępińskiej
samorządności. Podniosłości wydarzeniu dodało niezwykłe wykonanie hymnu narodowego – śpiewowi
przewodniczył kępiński chór męski
„Cantamus”. Prelekcję na temat samorządności wygłosił politolog, dr
Paweł Grzywna. Po nim głos zabrali
przewodniczący Rady Miejskiej w
Kępnie Grzegorz Mikołowski, który
przedstawił rys historyczny samorządu terytorialnego, a także burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus.

w telewizji, trwały od wczesnej wiosny 1989 r. Jeden z punktów dotyczył
reformy administracji naszego kraju. To wtedy uzgodniono likwidację
terenowych organów administracji
państwowej, rad narodowych, stanowisk gminnych. 4 czerwca 1989 r.

Wydarzenie uświetnił koncert Beaty
Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego

odbyły się pierwsze demokratyczne
wybory w naszym kraju, strona „solidarnościowa” osiągnęła w nich pełny sukces. Rozpoczął się stopniowy
demontaż ustroju komunistycznego
w naszym kraju. 8 marca 1990 r.
sejm uchwalił ustawę o samorządzie
terytorialnym, a już 27 maja 1990 r.

Podczas premiery filmu pt. „Życie już takie
jest – śladami Władysława Turowskiego”

- Czym jest data 27 maja? Dla mojego pokolenia, które w 1980 r. było
już pełnoletnie, rozpoczynało pracę
zawodową bądź kształciło się, strajki
z sierpnia 1980 r. były zapowiedzią
zmian w naszym kraju. Powstanie
związku zawodowego „Solidarność”
dało nadzieję, że Polska zmieni się
na lepsze. Niestety, stan wojenny,
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przestrzennego, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska,
gospodarkę wodną, gminne drogi,
wodociągi, czystość, porządek i wiele
innych. Jakie było wtedy nasze miasto i nasza gmina? Brakowało nam
wszystkiego. 7 lat temu spotkaliśmy

odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego. W gminie
Kępno wybrano wtedy 30 radnych
Rady Miejskiej, którzy ze swego
grona wyłonili przewodniczącego, a
następnie dokonali wyboru burmistrza. Pierwszym przewodniczącym
został Józef Wojciech Sosnowski,
a pierwszym burmistrzem – śp. Je-

się tutaj, aby świętować 25-lecie samorządu terytorialnego. Czy wiele
zmieniło się w ciągu ostatnich 7 lat?
Sądzę, że tak. Nasza gmina dynamicznie się rozwija, powstają nowe
inwestycje, nowe obiekty, poprawia
się jakość naszego życia. (...) Dzięki
samorządom zacieśniają się również
relacje społeczne, a wartości kulturowe i patriotyzm małych ojczyzn
nabiera szczególnego znaczenia.
Ten intensywny rozwój miał wpływ
na wzrost liczby mieszkańców. W
1990 r. w gminie było zameldowanych 23.802 mieszkańców, w roku
milenijnym, 2000 r. – 24.984, a dziś –
25.300. Warto dodać, że samych obcokrajowców pod koniec ubiegłego
roku było aż 1.277 – podkreślił. Podziękował też wszystkim kępińskim
przedsiębiorcom za ich gospodarcze
zaangażowanie w rozwój gminy oraz
pracownikom kępińskiego samorządu za pomoc w dbaniu o gminę. - To
okazja do spojrzenia na nasze miasto i wsie z perspektywy wydarzeń
społecznych i kulturalnych, które
uświadamiają nam, jak wiele osiągnęliśmy dzięki wspólnej pracy każdego z nas w zakresie swoich kompetencji i uprawnień – dodał.
W trakcie uroczystości wręczono
okolicznościowe wyróżnienia – „Wy-
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różniony dyplomem z okazji 360-lecia nadania Kępnu praw miejskich”.
Otrzymali je: Andżelika Możdżanowska, prof. Andrzej Wojtyła,
prof. Jerzy Babiak, Jerzy Wojciech
Sosnowski, Andrzej Stachowiak,
Bronisław Pazdyka, Jan Blabuś,
Kazimierz Czworowski, ks. kanonik Jerzy Palpuchowski i Alojzy
Nowak. Pośmiertnie wyróżniono
Stanisława Kowalskiego.
- Pochodzę z Ziemi Kępińskiej.
Ponad 50 lat temu wyjechałem z tego
miasta. Mimo że upłynęło już tyle
czasu, ciągle jestem związany z tym
miastem. Dlatego wśród wszelkich
wyróżnień, jakie kiedykolwiek otrzymałem, to otrzymane tutaj będzie dla
mnie czołowe, bowiem przypomina mi nostalgię młodych lat, które
spędziłem w tym mieście. Zacytuję
jeden z moich ulubionych wierszy
autorstwa znakomitej polskiej poetki: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”
(...). To przesłanie przeniósłbym na
czasy dzisiejsze. Globalizacja powoduje, że młodzi mieszkańcy naszego
miasta mają szansę mieszkać i pracować daleko stąd, możemy spotkać
ich w różnych miastach Europy, a
nawet na różnych kontynentach.
Moje przesłanie do nich: Pamiętajcie, skąd wasz ród. Pamiętajcie o
Kępnie – apelował prof. J. Babiak.
- To piękny dzień dla kępińskiego samorządu i wszystkich mieszkańców, bowiem kolejny jubileusz
to kolejny moment, w którym możemy zobaczyć, jak pięknieje i na
lepsze zmienia się nasza gmina –
mówiła A. Możdżanowska, na ręce
burmistrza składając gratulacje dla
wszystkich samorządowców oraz życzenia spełnienia wszelkich planów.
- Zawsze podkreślam, że wielkopolskie serce bije w Kępnie i ono będzie
bić zawsze. (...) Myślę, że jako Wielkopolanie jesteśmy wzorem do naśladowania, nie tylko w Polsce, ale
całej Europie. Jestem z tego dumna.
Myśląc o kępniakach – społeczeństwie miasta, gminy i powiatu kępińskiego – serce mi rośnie – przyznała. - Niech serce Wielkopolski
bije coraz mocniej – podsumowała.

Następnie wręczono nagrody w
konkursie „Migawka z Kępna”, zorganizowanym przez Kępiński Ośrodek Kultury. Prace konkursowe to
fotografie, ukazujące w sposób ciekawy, niekonwencjonalny, miejsca,
obiekty, elementy architektury oraz
krajobrazy z Kępna i okolic. Pierwsze miejsce wywalczyła Magdalena
Góral, drugie zajął Marcin Skupień,
a na trzecim uplasowała się Oliwia
Kędzior. Część nadesłanych zdjęć
znalazła się w objętej patronatem
burmistrza publikacji pn. „Światowy
Dzień Poezji – wiersze o Kępnie.”

Dr Paweł Grzywna
podczas prelekcji

Uroczystości uświetnił koncert
duetu artystów związanych z Kabaretem Piwnica Pod Baranami i Teatrem
Stu: Beaty Rybotyckiej i Jacka
Wójcickiego.
Wydarzeniami
towarzyszącymi były: wystawa plenerowa z okazji
Dnia Samorządu Terytorialnego na
kępińskim Rynku, a także premiera
filmu pt. „Życie już takie jest – śladami Władysława Turowskiego”, która
miała miejsce w kinie „Sokolnia” w
Kępnie. Władysław Turowski to autor hymnu Kępna. W premierowym
seansie uczestniczyła rodzina W. Turowskiego, a zarazem współtwórczynie filmu – wnuczka Magdalena
Turowska oraz Klara Kopcińska.
Powstanie filmu zostało dofinansowane przez Gminę Kępno w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
KR

Nagrodzeni w konkursie
fotograficznym „Migawka z Kępna”

Straż pożarna

wiadomości
czych otrzymali: Amelia Ptak, Oliwia Górecka, Patrycja Michalska,
Piotr Cichy, Bartosz Owczarek,
Jakub Cierpik, Sonia Pawlak i Jagoda Hyłka. Brązową Odznakę Mło-

Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka

Bogu na chwałę,
bliźniemu na ratunek

29 maja br. w miejscowości Myjomice-Ostrówiec odbyły się Miejsko-Gminne Obchody Dnia Strażaka.
W uroczystościach wziął udział m.in.
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, europoseł Andżelika Moż-

dżanowska, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie
Michał Błażejewski, prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Kępnie Krzysztof Godek,
wicestarosta Alicja Śniegocka, burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr
Psikus, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Uroczysty przegląd
pododdziałów

w Kępnie st. kpt. Jarosław Kucharzak oraz druhowie z wszystkich
jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kępno.
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej z Ostrzeszowa spod sali
wiejskiej w Myjomicach-Ostrówcu do
kościoła pw. św. Józefa i Wszystkich
Świętych w Myjomicach, gdzie odbyła
się msza święta w intencji strażaków.
Dalsze uroczystości odbyły się przy
remizie OSP Myjomice-Ostrówiec.
Wydarzenie to było okazją do
wręczenia odznaczeń i wyróżnień
zasłużonym strażakom-ochotnikom.
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” został odznaczony druh
Jacek Samulski. Odznaką „Strażak
Wzorowy” zostali odznaczeni druhowie: Bartosz Cichosz, Aleksander
Pawlak, Wojciech Trąbczyński i
Radosław Boślak. Srebrną Odznakę Młodzieżowych Drużyn Pożarni-

Są metody na papierosowego potwora
Palenie papierosów demoluje
zdrowie Polaków. Nie pomagają apele i podwyżka akcyzy. Liczba palaczy
nie maleje. Kraje zachodnie sięgają
po metody redukcji szkód związanych z paleniem. Jeżeli Polacy nie potrafią rzucić, to może czas wykorzystać nowe technologie ograniczenia
skutków palenia? 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa.

Na początku lat 90-tych palił prawie co drugi dorosły Polak. Potem
przyszło „otrzeźwienie” i liczba palaczy zmniejszyła się prawie o połowę.
Dekadę temu trend wyhamował. Pali
osiem milionów Polaków.

Wpływ palenia
na zdrowie Polaków
Według CBOS pali co 4 dorosły,
w tym co 3 meżczyżna i co 5 kobieta.
Polacy palą przy dzieciach – dym z
papierosów truje trzy miliony maluchów. Kolejnych jedenaście milionów
biernych palaczy to dorośli.
Skutki palenia widać w statystykach Ministerstwa Zdrowia. Co roku
umiera ponad 81 tysięcy palaczy. 1 na
5 zgonów jest związany z paleniem.
Polska od lat jest na czele unijnego
rankingu zachorowań na raka płuc,
typowego dla palaczy. Ministerstwo
alarmuje, że palenie papierosów to
największe zagrożenie dla zdrowia
publicznego.
Polacy nie chcą rzucać
Według Komisji Europejskiej,
Polacy, Węgrzy i Rumunii są najmniej zainteresowanymi rzucaniem
palenia narodami w Unii. Do rzucania nie zachęcają ceny, bo polskie
papierosy są rekordowo tanie. W Unii
tylko Bułgarzy płacą mniej. W Polsce
średnia cena paczki wynosi 14,74 zł, a
najtańsze tylko 13,50 zł.
Ministerstwo Finansów próbowało zniechęcać do palenia podnosząc akcyzę, bo od 2015 r. pensje
Polaków wzrosły na tyle, że Kowalskiego stać na 60 paczek papierosów
więcej. Od stycznia minimalna stawka wzrosła o pięć procent, inflacja

szaleje, wszystko drożeje, ale nie papierosy, które rozchodzą się jak świeże bułeczki. W pierwszym kwartale
Polacy kupili 1,2 miliarda sztuk papierosów więcej niż rok temu. Eksperci podatkowi komentują, że podwyżkę zjadła inflacja.
Apele lekarzy
Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej w grudniu apelowało o o
dodatkowe działania, takie jak „skuteczna praktyka zniechęcania nieletnich, podniesienie wieku, od którego
papierosy byłyby dostępne, ujednolicenie opakowań papierosów, wprowadzenie zaawansowanych terapii
antynikotynowych i wreszcie przyjęcie, podobnie jak we wcześniejszych
latach w przypadku alkoholu i narkotyków, strategii redukcji szkód.”
Ograniczanie skutków
palenia papierosów
Redukcja szkód to jedno z dwóch
podejść do walki ze skutkami palenia. Pierwsze to „end game”, czyli
zmuszanie do rzucenia papierosów.
W Polsce skuteczność widać gołym
okiem. Nie działa.
Druga metoda, to „harm reduction”, czyli redukcja szkód, która polega na ograniczaniu następstw u palaczy, którzy nie są w stanie zerwać
z nałogiem. Lekarze podają leki hamujące głód nikotynowy, albo stosują
tzw. substytucyjną terapię nikotyno-

Gminy Kępno zarezerwowano środki
na zakup nowego wozu dla OSP Olszowa. - Będzie to średni samochód
ratowniczo-gaśniczy. Kosztować będzie 900 tysięcy złotych. W budżecie

Wręczenie medali i odznaczeń

dzieżowych Drużyn Pożarniczych
otrzymali: Weronika Jakubczyk,
Łukasz Nawrot, Magdalena Pelińska i Michał Wencel.
Podczas uroczystości przecięto
także symboliczną wstęgę, oficjalnie
przekazując do użytku samochód

Gminy Kępno zarezerwowano na
ten cel 510 tysięcy złotych. 400 tysięcy złotych przekazało na ten cel
MSWiA – powiedział K. Godek.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali OSP
Myjomice-Ostrówiec nowego saDefilada z Miejską Orkiestrą
Dętą z Ostrzeszowa na czele

ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myjomicach-Ostrówcu, który wcześniej był na
wyposażeniu KP PSP Kępno. Przypomniano również, że w budżecie

mochodu oraz składali życzenia
wszystkim strażakom z okazji ich
święta, jednocześnie dziękując za
służbę pełnioną na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
KR

wą, czyli podawanie nikotyny z e-papierosów, lub podgrzewaczy tytoniu.
W tych urządzeniach nie powstają
substancje smoliste, a liczba i stężenie toksyn i związków rakotwórczych
jest kilkudziesięciokrotnie niższa niż
w dymie z papierosa.
Metoda redukcji szkód jest z powodzeniem stosowana w leczeniu
uzależnienia od narkotyków (np. podawanie metadonu osobom uzależnionym od opiatów).
Redukcja szkód na świecie
Na świecie tę metodę stosują
m.in.: Japonia, USA, Wielka Brytania, Nowa Zelandia . W Japonii, po
wprowadzeniu systemów do podgrzewania tytoniu, sprzedaż papierosów spadła prawie o połowę i wciąż
spada. Nie rośnie liczba kupujących
papierosy, czyli z podgrzewaczy korzystają tylko byli palacze.
Amerykanie przez kilka lat badali podgrzewacze tytoniu. W 2020 r.
Agencja ds. Żywności i Leków autoryzowała system IQOS jako pierwsze
i jedyne jak dotąd urządzenie alternatywne dla papierosów o profilu zmodyfikowanego ryzyka, „właściwe dla
promocji zdrowia publicznego”.
Brytyjczycy poszli jeszcze dalej.
Pod koniec 2021 r. rząd obwieścił
wprowadzenie recept dla palaczy
na certyfikowane e-papierosy i inne
systemy dostarczania nikotyny (w
tym podgrzewacze tytoniu) jako metodę redukcji szkód spowodowanych
paleniem.

Najbardziej zaawansowane rozwiązania wprowadza Nowa Zelandia, która w 2025 r. chce ograniczyć
liczbę palaczy do 5% populacji, a
dwa lata później wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży papierosów
dla osób, które urodziły się po 2004
r. Kluczową role mają odegrać e-papierosy i podgrzewany tytoń.
Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że
pomogą w osiągnięcia celu, jakim
jest społeczeństwo wolne od dymu
papierosowego.
Polska i redukcja szkód
Polska przymierzała się do
wprowadzenia programu redukcji
szkód związanych z paleniem papierosów 20 lat temu. Wtedy termin „redukcji szkód” pojawił się w
Narodowym Programie Zdrowia, a
Polska była jednym z pionierów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie strategię rekomenduje jedynie
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Światowy Dzień Bez Papierosa
to dobry moment do refleksji nad polskimi wysiłkami w walce z paleniem
papierosów. Liczba uzależnionych od
lat stoi w miejscu. Rosną koszty zdrowotne i społeczne. Tylko na leczenie
palaczy NFZ wydaje 18 miliardów
złotych. Warto sięgnąć po nowe
technologie, które oferują możliwość
redukcji szkód u pełnoletnich palaczy, którzy nie potrafią rozstać się z
nałogiem. Polacy zasługują na mniej
szkodliwy wybór.
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Wiadomości

informacje

Uroczystości 100-lecia szkoły jako placówki polskiej oraz VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Kępnie już za nami! W dniach
28 i 29 maja 2022 r. odbył się długo wyczekiwany VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie połączony z uroczystościami jubileuszu szkoły jako placówki polskiej 1920-2020

W kępińskiej Alma Mater świętowano

W sobotę, 28 maja 2022 roku,
w kościele pw. Marcina Biskupa w
Kępnie odbyła się msza święta koncelebrowana z udziałem 7 księży-absolwentów w intencji wszystkich wychowanków i absolwentów, pedagogów,
pracowników, uczniów, a także zmarłych i pomordowanych członków

odsłonili pamiątkową tablicę ufundowaną przez Powiat Kępiński. Delegacje młodzieży złożyły kwiaty
pod popiersiem patrona szkoły majora Henryka Sucharskiego oraz pod
tablicą upamiętniającą absolwentów
poległych i pomordowanych w walce
o wolność Ojczyzny.

Najmłodsza i najstarszy uczestnik
zjazdu z dyrektorką szkoły i starostą

społeczności szkolnej. Mszy świętej
przewodniczył proboszcz kępińskiej
parafii ks. kan. Jerzy Palpuchowski,
a homilię wygłosił ks. Kazimierz Tomalik. Uroczystą mszę św. uświetnił
chór Cantamus z absolwentem Karolem Kozanem przy organach. W
służbę liturgiczną włączyli się absolwenci: psalm zaśpiewała Jolanta
Jędrecka, ewangelie przeczytali:
Urszula Goździcka i Witold Tomczak. Podczas mszy świętej poświęcony został nowy sztandar liceum
ufundowany przez Komitet Organizacyjny, Uczestników Zjazdu i Przyjaciół Szkoły. Poczet sztandarowy
absolwentów tworzyli: chorąży Józef
Frąckowiak oraz Jolanta Waliszewska i Maria Walek. Szkołę ze sztandarem reprezentowali: chorąży Michał Froń oraz asysta: Zofia Jokiel
i Julia Rybczyńska, nowy sztandar
od absolwentów przyjęli członkowie
pocztu sztandarowego: chorąży Maksymilian Musiała w asyście Lidii
Surgiel i Oliwii Kędzior.
Po mszy świętej wszyscy uczestnicy zjazdu, w uroczystym pochodzie, na czele ze sztandarami, przeszli ulicami Kępna do swojej szkoły.
O godz. 12.00 w nowej sali sportowej
rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. starosta kępiński Robert
Kieruzal, dyrektor szkoły Danuta
Stefańska, najstarszy uczestnik zjazdu Roman Musiał (matura 1957 r.)
oraz najmłodsza uczestniczka zjazdu
Weronika Pawlak (matura 2016 r.)
Na zjazd przybyło
prawie 500 osób
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Uroczystość
uświetnili swoją
obecnością zaproszeni goście: starosta R. Kieruzal, dyrektor Delegatury
w Kaliszu Kuratorium Oświaty w
Poznaniu Violetta Słupianek, proboszcz kępińskiej parafii ks. kan. J.
Palpuchowski, komendant powiatowy
Policji w Kępnie mł. insp. Mirosław
Józefiak, przedstawiciel Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Mateusz Grzesiak,
dyrektor ZSP nr 1 w Kępnie Bogumiła Drobina, dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
Sylwia Grabowska, przewodniczący Rady Rodziców Eligiusz Kaczmarek, byli dyrektorzy LO: Maria
Sinecka, Eugeniusz Janiszewski,
Ryszard Przybylski, Krzysztof
Wdowiak, Jolanta Waliszewska
oraz nauczyciele emerytowani: Wiesława Lorenc, Barbara Ślęk, Ryszard Kałużny, Andrzej Konarski
i inni: Włodzimierz Mazurkiewicz
oraz Krzysztof Listowski.
Wszyscy byli uczniowie, którzy skorzystali z zaproszenia na VII
Zjazd Absolwentów, po latach mieli
możliwość zaśpiewania hymnu szkoły i „Pieśni o sztandarze”. Podniosłą
częścią uroczystości było symboliczne wbijanie gwoździ do drzewca
sztandaru przez fundatorów; osoby
prywatne – absolwentów oraz przedsiębiorców – absolwentów oraz przekazanie nowego sztandaru obecnym
uczniom liceum, którzy odtąd będą
go bronić i godnie się nim opieko-

wać. Nowy sztandar ma barwy: złotą,
czerwoną, niebieską i białą, widnieje
na nim polski orzeł, zarys budynku z
nazwą szkoły oraz słowa Cypriana
Kamila Norwida: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.
Pięciuset zebranych na szkolnej
uroczystości powitała dyrektor D.
Stefańska, która przedstawiła historię szkoły, najważniejsze osiągnięcia
i cele, które przyświecają nam obecnie. R. Kieruzal gratulował szkole
sukcesów i wyjątkowo żywej tradycji
spotkań absolwentów, a przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
VII Zjazdu Absolwentów J. Jędrecka
przybliżyła gościom statystyki dotyczące tegorocznego wydarzenia.
dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu V. Słupianek przekazała dyrektor szkoły D.
Stefańskiej list gratulacyjny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta
Gawła wraz z prezentem. Listy gratulacyjne przekazały szkole również
dyrektor ZSP nr 1 w Kępnie B. Drobina oraz dyrektor ZSS w Słupi pod
Kępnem S. Grabowska.
Program artystyczny na tę wyjątkową okazję przygotowała opiekunka
Rady Samorządu Uczniowskiego Lidia Kulik z utalentowaną artystycznie
młodzieżą klas pierwszych, drugich
i trzecich oraz solistami: Patrycją

okien, sfinansował starosta kępiński R. Kieruzal. Na zwiedzających
czekały też kroniki szkolne, zdjęcia
i księgi pamiątkowe. Z prawdziwą
przyjemnością zaprezentowaliśmy w
bibliotece zdjęcia klasowe absolwentów zebrane ze stu lat (1920-2020). W
czasie pobytu w szkole można było
też obejrzeć archiwalny materiał filmowy z 1975 r. przekazany przez W.
Tomczaka. Wśród materiałów, które
uczestnikom zjazdu już od piątku
(27 maja 2022 r.) przekazywali pracownicy Biura Zjazdu Piotr Kozica
i Dariusz Pezalski z młodzieżą z
RSU był plan cmentarza parafialnego
z listą pochowanych tam pedagogów
naszego liceum. Razem z Barbarą
Maruszką-Bednarek można było
odbyć wędrówkę ich śladami, odnaleźć miejsce pochówku, zapalić symboliczny znicz i w ten sposób oddać
cześć tym, których już nie ma, ale na
zawsze żyją w naszych sercach.
Wieczorem Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów przekazało, w ramach swojej działalności,
wyróżnienia zasłużonym absolwentom oraz zostały przekazane odznaki
dla sześciu zasłużonych w organizacji poprzednich zjazdów przyznane przez marszałka województwa
wielkopolskiego Marka Woźniaka na
wniosek Stowarzyszenia.

W czasie uroczystego
otwarcia zjazdu

Rabiegą, Natalią Pawlik, Amelią
Jurczenią, Hanną Kos, Nadią Moską, Oliwią Kulik, Hanną Lewek,
Dominikiem Hołosiem, Kamilą
Kryściak i Filipem Kubikiem. W
roli konferansjerów wystąpili: Natalia Sowa, Oskar Tajnert oraz Łucja
Makosch i Dominik Janicki. Piosenka „Ta sama chwila” z repertuaru
zespołu Bajm wykonana przez Lidię
Kulik i młodzież zakończyła udany
program artystyczny.
Po obiedzie w kępińskich restauracjach „Kamiński” i „La Costa”,
już od godz. 15.00, goście zwiedzali
szkołę, wspomnieniami wracali do
szkolnej ławy, konfrontowali zapisane w pamięci sytuacje i twarze z wnętrzami szkolnymi. Na drugim piętrze
budynku, w szkolnej auli, uczestnicy
zjazdu obejrzeli wystawę archiwalnych rysunków architektonicznych
z 1913 r. i zdjęć zabytkowego obiektu. Zbiory udało się zaprezentować
również dzięki uprzejmości członków Stowarzyszenia Kępno Socjum i
Okolice – absolwentom Irenie Sadek
i Dominikowi Makoschowi. Wystawę, zdobioną witrażami ze szkolnych
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Zwieńczeniem pierwszego dnia
VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego
nr I im. mjra Henryka Sucharskiego
w Kępnie był bal, który rozpoczął się
o godz. 19.30. Zainicjował go polonez przygotowany przez Edytę Rybczyńską. Przy znanych dźwiękach
muzyki Wojciecha Kilara do filmu
„Pan Tadeusz” ruszyło spontanicznie w tan ponad sto par! Wzruszający taniec połączył ludzi, pokolenia,
wspomnienia i przeżycia, stare z
nowym, dawne z obecnym, minione
i dzisiejsze. Sprzyjająca aura pozwoliła wszystkim uczestnikom uroczystości wyjść poza budynek szkoły i
nowej sali sportowej i zatoczyć wielkie koło na boisku wielofunkcyjnym.
Wszyscy cieszyliśmy się, że jesteśmy
razem i należymy do jednej, wielkiej rodziny absolwentów. Do tańca
podczas balu przygrywał zespół muzyczny „Gramy”, absolwentki Arleta
Królak i Maria Lubryka oraz didżej. Zabawa trwała do białego rana!
W niedzielę, 29 maja 2022, na
terenie szkoły odbył się piknik rocznicowy z udziałem uczestników

zjazdu, gości i mieszkańców, pokazy
i imprezy sportowe, rozgrywki i mecze zorganizowane przez nauczycieli
wychowania fizycznego: Edytę Rybczyńską, Małgorzatę Falszewską i
Dariusza Lemanika.

Pamiątką 100-lecia i VII Zjazdu Absolwentów jest publikacja jubileuszowa pod
red. Kariny Zalesińskiej i Pauliny Pacyny-Dawid współfinansowana przez Powiat
Kępiński w ramach otwartego konkursu
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zorganizowanie wydarzenia nie
byłoby możliwe bez udziału społeczności szkolnej: pracowników
administracji i obsługi, rodziców,
nauczycieli i młodzieży, która zaangażowała się w przedsięwzięcie i
wykonała rozmaite zadania niezbędne do przeprowadzenia uroczystości.
Wszyscy członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego po raz kolejny
udowodnili, że razem można zrobić
więcej, a współpraca to ważna umiejętność społeczna, której warto się
uczyć w każdym wieku.
W Komitecie Organizacyjnym
VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków w latach 2019-2022 pracowali: przewodnicząca J. Jędrecka,
zastępcy przewodniczącej: Grzegorz
Badowski i Krzysztof Rudziński,
skarbnik Zenon Schumacher, sekretarz Karina Zalesińska, członkowie:
Danuta Stefańska, Józef Frąckowiak, Piotr Kozica, Lidia Kulik,
Barbara
Maruszka-Bednarek,
Paulina Pacyna-Dawid, Dariusz
Pezalski, Edyta Rybczyńska, Maria Walek i Jolanta Waliszewska.
Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów dziękuje wszystkim
absolwentom za przybycie i udział
w uroczystości, wsparcie i pomoc w
organizacji tego wielkiego przedsięwzięcia. Dzięki Wam było to wspaniałe święto szkoły, które na długo
zostanie w naszej pamięci.
Zapraszamy Państwa do kontaktu w sprawie uzupełniania zdjęć klasowych, poszerzania bazy sylwetek
naszych wybitnych oraz dzielenia
się wrażeniami z powrotu do naszej szkoły po latach pod adresem:
100lat@lokepno.com.pl.
Paulina Pacyna-Dawid
Karina Zalesińska

Wiadomości

informacje

W miniony weekend odbył się VII Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego nr I, na
który przybyło prawie 500 byłych uczniów szkoły

Licealiści – jak za dawnych lat

W przyszłym roku minie 75 lat
od czasu, kiedy 28 sierpnia 1948 r.
zebrali się pasjonaci i sympatycy
swojej szkoły średniej – Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Kępnie. Spotkaniu,
w którym uczestniczyło wówczas
170 absolwentów i wychowanków
przewodniczył Tomasz Godzina.
Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo w kościele parafialnym ku
czci poległych i pomordowanych
kolegów. Następnie odbyła się uroczysta akademia w auli i odsłonięto
tablicę pamiątkową. Po południu
miał miejsce wspólny obiad i zwiedzanie wystawy. Wieczorem zorganizowano zabawę. Taki przebieg
miał I Zjazd przed ponad siedemdziesięciu laty. Po raz drugi 350 absolwentów spotkało się w sierpniu
1958 r. Wówczas postanowiono o
cyklicznym organizowaniu kolejnych zjazdów.
Tak było ponad pół wieku temu.
A jak minął w LO nr I miniony
weekend?
W niedzielę 29 maja 2022 r. zakończyliśmy VII Zjazd Absolwentów, który pierwotnie miał odbyć się
w roku 100-lecia szkoły.
Komitet Organizacyjny zawiązał
się w końcu lata 2019 r. Na jednym z
pierwszych spotkań postanowiliśmy,
aby w roku stulecia naszej Alma Mater. Zjazd obfitował w wiele atrakcji
i niespodzianek, godnych jubileuszu
oraz nawiązywał do tradycji poprzednich ogólnoszkolnych spotkań,
a przede wszystkim do historii szkoły. Pojawiały się różne pomysły, ini-

cjatywy, które wraz z upływem czasu
i rozwojem pandemii podlegały weryfikacji.
Wreszcie dobrnęliśmy do 28 maja
br., dnia, w którym wszyscy pragnęliśmy zaspokoić nostalgię, spotkać
się w gronie koleżanek, kolegów, nauczycieli, przywołać wspomnienia,
przenieś się w lata szkolne i poczuć
się młodym. Taki jest między innymi
cel i istota organizowanych spotkań.
Historia szkoły ma dla każdego
inny wymiar. Wspominamy swoją
młodość, koleżanki, kolegów, profesorów, pedagogów, pracowników
szkoły, woźnych. Wspominamy
ich przyjaźń, mądrość, życzliwość.
Wspominamy anegdoty, ksywy, zabawne wydarzenia. Tym żyliśmy także podczas VII Zjazdu.
W sobotę na uroczystej akademii,
która odbyła się w nowej, wspaniałej
sali gimnastycznej, gości i uczestników przywitali gospodarze: Danuta
Stefańska – dyrektor szkoły, Jolanta
Jędrecka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Robert Kieruzal – starosta. Zaprezentowano nowy
sztandar, poświęcony podczas uroczystej mszy w kościele parafialnym,
ufundowany przez
uczestników
zjazdu. Następnie młodzież szkolna
przedstawiła program artystyczny
przeplatany muzyką i piosenkami,
który z rozmachem i mistrzostwem
wykonania zaszokował uczestników.
Absolwenci i goście gromkimi brawami wielokrotnie nagradzali występy, które opracowała i przygotowała
Lidia Kulik – scenarzystka, reżyserka i wykonawczyni. Myślę, że głębo-

ko w pamięci uczestników pozostaną
fragmenty utworu Czesława Niemena: Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła… Lecz
ludzi dobrej woli jest więcej i mocno
wierzę w to, że ten świat nie zginie
nigdy dzięki nim.
Po części oficjalnej niemal 500set uczestników i gości przemieściło się na zasłużony obiad do dwóch
kępińskich restauracji - „La Costa”
i „Kamiński”. Następne punkty programu to zwiedzanie szkoły i spacer

tarzu miejsc spoczynku pedagogów i
ludzi związanych ze szkołą.
Wieczorem przed rozpoczęciem
balu, dyrektor Departamentu Kultury
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – Włodzimierz Mazurkiewicz,
wręczył w imieniu marszałka, Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
Za całokształt działalności zawodowej i społecznej, wkład w popularyzację wielkopolskiego sportu i
turystyki oraz promocję regionu odznaczono: Grzegorza Badowskiego,
Piotra Kozicę, Dariusza Pezalskiego, Stanisława Pezalskiego, Zenona
Schumachera i Alicję Toporowicz,
którzy od niemal pół wieku organizowali poprzednie zjazdy.

Spotkanie po latach

po kępińskiej nekropolii. Takiej ilości
różnych prezentacji i wystaw na terenie szkoły nie widziałem podczas
poprzednich zjazdów, które współorganizowałem. Gratulacje i podziękowania dla personelu całej szkoły: obu
dyrektorek, pedagogów, młodzieży i
pracowników gospodarczych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła
się czytelnia szkolna i wystawa kronik, inni doceniali profesjonalizm w
oznakowaniu na parafialnym cmen-

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów – G. Badowski, wręczył
przyznane przez Zarząd Stowarzyszenia, Statuetki Srebrnej Sowy. W
kategorii „Mentor” otrzymał Srebrną Sowę nieobecny na uroczystości,
wieloletni pedagog i dyrektor – Stanisław Wróblewski. W kategorii
„Logistyk” – Srebrną Sowę otrzymali – Mirosław Różewski i Krzysztof
Rudziński, w kategorii „Adiustator”
– Grażyna Gatner, Andrzej Joź-

wik, Włodzimierz Mazurkiewicz,
Paulina Pacyna-Dawid i Maria
Walek.
Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień ster w swoje ręce ponownie wzięła młodzież pod czujnym okiem Edyty
Rybczyńskiej. Po pokazach tanecznych, dyrektor szkoły – D. Stefańska,
poprowadziła „Poloneza”, w którym
wzięło udział ponad sto par.
Wieczorna zabawa w nowej,
wspaniałej sali gimnastycznej trwała do białego rana. W niedzielę od
rana rozpoczął się dla gości zjazdu
i mieszkańców Ziemi Kępińskiej
„Piknik rocznicowy”. Towarzyszyły
mu bardzo liczne pokazy i imprezy
sportowe przygotowane przez Edytę
Rybczyńską.
Podczas tych dwóch dni czuliśmy, że uczestniczymy w czymś
ważnym, wyjątkowym, że tworzymy nowe, kolejne karty historii mojej
ukochanej szkoły.
Wartość i znaczenie VII Zjazdu
Absolwentów doceniły władze powiatu pod kierownictwem starosty,
który w imieniu Zarządu, z okazji Jubileuszu szkoły i VII Zjazdu Absolwentów, ufundował tablicę okolicznościową oraz książkę „Stu na 100”.
Wydarzenie to docenił także
marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak, który
na wniosek Stowarzyszania Absolwentów objął VII Zjazd honorowym
patronatem, a Zarząd Województwa
Wielkopolskiego przyznał odznaki
zgodnie z decyzją kapituły.
Zapewne nie wymieniłem jeszcze bardzo wielu. którzy w przygotowanie imprezy włożyli swój pot i łzy,
ale dziękuję im i ciepło o nich myślę.
dr Krzysztof Rudziński
Uczestnik i współorganizator
ogólnoszkolnych Zjazdów
Absolwentów – IV; V; VI i VII

„Remont nawierzchni placu przy Domu Ludowym w Chojęcinie-Parcelach” w ramach zadania „Modernizacja Domu
Ludowego w Chojęcinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2022, nr 22 (1346)

Powstaje nowy parking
Wiktoria i Zuzanna
wicemistrzyniami powiatu

Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Dziewcząt

19 maja br. w Kuźnicy Trzcińskiej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Dziewcząt.
Do rywalizacji przystąpiły szkoły z
Bralina, Trębaczowa, Trzcinicy, Łęki
Opatowskiej i Perzowa – łącznie 7 par.
Turniej rozegrano systemem brazylijskim. Po bardzo wyrównanej walce
finałowej z parą z Perzowa wicemistrzyniami powiatu kępińskiego w
siatkówce plażowej został duet Wiktoria Garczarek i Zuzanna Łukianowska. Gratulujemy!
Małgorzata Domagała

Na parkingu przy Domu Ludowym w Chojęcinie-Parcelach trwają
prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowej. Jednocześnie w
obrębie Chojęcina wykonane zostały
prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.
Remont placu przeprowadza firma
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA w Kępnie w ramach
zadania pn. „Remont nawierzchni
placu przy Domu Ludowym w Chojęcinie-Parcelach”, będącego częścią

zadania pn. „Modernizacja Domu
Ludowego w Chojęcinie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”.
Zakres robót budowlanych obejmuje demontaż pozostałości po
fundamencie opłotowania oraz demontaż krawężników, wykonanie nawierzchni parkingu, jezdni, zjazdów,
odwodnienia nawierzchni oraz wyprofilowanie i umocnienie poboczy
kamieniem łamanym. Termin oddania prac zaplanowany został na drugą
połowę sierpnia br.
Oprac. KR

Reprezentacja z Bralina

Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Bralin w programie „Umiem pływać”

Nauczą się pływać

45 dzieci z klas trzecich szkół
podstawowych z terenu gminy Bralin
otrzyma szansę na bezpłatną naukę
pływania. Wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś podpisał stosowną umowę na
dofinansowanie zadania „Umiem
pływać” z Wielkopolskim Zrzesze-

niem LZS. Zajęcia już od nowego
roku szkolnego prowadzone będą pod
okiem wykwalifikowanego instruktora na basenie „Qarium” Kępno.
Program obejmuje 20 bezpłatnych
godzin pozalekcyjnych.
Zajęcia realizowane w ramach

programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka
podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i
podnoszenie sprawności fizycznej.
Uczestnictwo w programie wpłynie
także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu
życia.
Oprac. KR

Remontowana nawierzchnia placu przy
Domu Ludowym w Chojęcinie-Parcelach

Tygodnik Kępiński 2 czerwca 2022

7

Sport

Piłka nożna

3. Liga Grupa 2
31. kolejka | wiosna 2022
Jarota Jarocin – Stolem Gniewino ............– 2:2
Kotwica Kołobrzeg – Bałtyk Koszalin .......– 1:0
GKS Przodkowo – Pogoń Nowe S. ............– 0:1
Świt Skolwin – Zawisza Bydgoszcz ...........– 6:1
Bałtyk Gdynia – Kluczevia Stargard .........– 2:1
Sokół Kleczew – KP Starogard Gdański ....– 1:1
Olimpia Grudziądz – Polonia Środa ..........– 7:2
Błękitni Stargard – Unia Janikowo ...........– 1:2
Pogoń II Szczecin – Elana Toruń ........– 3:0 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
31 73 69:21
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
31 69 62:22
3. KS Unia Janikowo
31 53 55:46
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
31 53 54:32
5. KS Sokół Kleczew
31 52 48:36
6. MKS Pogoń II Szczecin
31 51 52:33
7. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 31 51 45:39
8. SP Zawisza Bydgoszcz
31 43 49:47
9. KS Polonia Środa Wlkp.
31 43 40:50
10. KP Błękitni Stargard
31 42 42:47
11. KS Stolem Gniewino
31 40 38:54
12. KP Starogard Gdański
31 38 39:45
13. SKS Bałtyk Gdynia
31 36 42:48
14. GKS Przodkowo
31 32 32:45
15. KKPN Bałtyk Koszalin
31 31 34:51
16. JKS Jarota Jarocin
31 30 35:42
17. ZKS Kluczevia Stargard
31 20 21:60
18. TKP Elana Toruń
31 21 36:75
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
33. kolejka | wiosna 2022
Polonia Kępno – Nielba Wągrowiec ..........– 1:0
KKS II Kalisz – Mieszko Gniezno ..............– 2:2
Huragan Pobiedziska – Tarnovia Tarnowo ...– 4:1
Obra Kościan – Olimpia Koło ...................– 3:2
Victoria Września – Unia Swarzędz ..........– 1:1
Kotwica Kórnik – Victoria Ostrzeszów .......– 4:0
LKS Gołuchów – Iskra Szydłowo ...............– 5:2
Centra Ostrów – Korona Piaski ................– 0:1
Warta Międzychód – SKP Słupca ..............– 0:3
Górnik Konin .......................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
31 66 68:24
2. MKS Nielba Wągrowiec
32 64 59:35
3. KSS Kotwica Kórnik
31 63 66:36
4. MGKS Huragan Pobiedziska 32 56 56:40
5. MKS Mieszko Gniezno
32 56 66:47
6. LKS Gołuchów
31 55 57:46
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 31 47 78:56
8. KP Obra 1912 Kościan
31 47 52:39
9. MKS Victoria Września
31 45 42:62
10. GKS Iskra Szydłowo
32 44 66:68
11. LKS Korona Piaski
31 44 43:47
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 31 44 49:41
13. KKS 1925 II Kalisz
31 38 53:57
14. MLKP Warta Międzychód 31 36 64:70
15. SKP Słupca
31 36 53:55
16. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 31 36 49:61
17. MKS Olimpia Koło
32 32 35:50
18. KP Victoria Ostrzeszów
31 16 34:88
19. KS Górnik Konin
31 12 20:88
RedBox 5. Liga Grupa 3
26. kolejka | wiosna 2022
Orzeł Mroczeń – Kania Gostyń .................– 1:0
Rawia Rawicz – Biały Orzeł .....................– 1:1
GKS Rychtal – Ostrovia Ostrów ................– 1:4
Polonia Leszno – Zefka Kobyla Góra ........– 3:0
Stal Pleszew – Piast Kobylin ....................– 0:4
Warta Śrem – PKS Racot .........................– 3:2
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów ...........– 5:1
Victoria Skarszew – Krobianka Krobia ......– 6:3
1. KP Polonia 1912 Leszno
26 64 62:20
2. KS Victoria Skarszew
26 63 88:30
3. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 26 53 71:30
4. LZS Krobianka Krobia
26 52 54:38
5. MKS Kania Gostyń
26 46 39:23
6. ŚKS Warta Śrem
26 40 41:43
7. KS Piast Kobylin
26 37 55:52
8. GKS Rychtal
26 36 51:53
9. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 26 36 36:38
10. LZS Orzeł Mroczeń
26 30 40:54
11. KKS Astra Krotoszyn
26 27 49:65
12. KLKS Zefka Kobyla Góra 26 26 35:53
13. KP Rawia Rawicz
26 25 36:59
14. LKS Piast Czekanów
26 22 36:57
15. KS Stal Pleszew
26 19 23:68
16. PKS Racot
26 18 22:55
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Coraz ciekawiej w wyścigu o awans do
trzeciej ligi. Żaden z głównych faworytów, a więc Unia Swarzędz oraz Nielba Wągrowiec,
nie był w stanie wygrać swojego meczu podczas minionej kolejki. Skorzystała na tym
Kotwica Kórnik, która po zwycięstwie nad outsiderem z Ostrzeszowa ma obecnie trzy
punkty straty do lidera ze Swarzędza
Fot. Przemysław Zimoch

wyniki i tabele

lisz Zajmują bezpieczną, trzynastą
pozycję w tabeli, ale ich przewaga
na strefą spadkową wynosi zaledwie
dwa punkty. Kaliszanie mogą okazać
się jednak wymagającym zespołem
dla swoich rywali, bowiem do rezerw
wysłano posiłki z pierwszej drużyny
KKS-u. Do końca sezonu rezerwy
kaliskiego drugoligowca wspierać
będą Mateusz Baran, Michał Stefaniak, Kacper Dudek, Adam Zadka,
Maurycy Przybył oraz Jakub Zachara.
BAS

Wyniki 33. kolejki

Nielba popłynęła w Kępnie,

kolejny milowy krok w kierunku utrzymania
Polonia 1908 Marcinki Kępno pokonała przed własną publicznością Nielbę Wągrowiec 1:0 (0:0).
To był wielki mecz biało-niebieskich, którzy po zwycięstwie nad wiceliderem rozgrywek zrobili
kolejny milowy krok w kierunku utrzymania na zapleczu trzeciej ligi. W sukcesie podopiecznych
Marcela Surowiaka nie było nic z przypadku. Piękna bramka była zwieńczeniem odważnych akcji
i strategii nastawionej na dominowanie. Przez większą część spotkania to wszystko udawało się
bardzo dobrze. Dlatego widownia mogła być usatysfakcjonowana tak z gry, jak i wyniku.
33. kolejka na zapleczu trzeciej
ligi nie była udana dla dwóch czołowych drużyn rozgrywek. Otwierający tabelę gracze ze Swarzędza
najwyraźniej złapali zadyszkę, bowiem w dwóch ostatnich meczach
nie potrafili zgarnąć kompletu punktów. Przed tygodniem Unia przegrała
przed własną publicznością z Centrą
Ostrów Wielkopolski (1:2), a w minioną sobotę nie sprostali Victorii
Września, remisując na terenie rywala 1:1. Pierwsza połowa przebiegała bez większych emocji. Zarówno
Victoria jak i Unia stwarzały sobie
sytuacje, jednak trudno było mówić
o klarownych, które mogły przynieść
chociażby jedno trafienie. Obraz gry
uległ zmianie po przerwie. W pierwszych fragmentach drugiej połowy
lepiej prezentowali się gospodarze,
którzy za sprawą Arkadiusza Wolniewicza mogli objąć prowadzenie,
jednak futbolówka minimalnie minęła bramkę strzeżoną przez Andrzeja Budnika. Później do głosu
coraz bardziej zaczęli dochodzić
przyjezdni. Okres dobrej gry udokumentowali dopiero w 78. minucie,
kiedy to bramkę z bliskiej odległości
zdobył Łukasz Zagdański. Grająca
przed własną publicznością Victoria nie zamierzała składać broni, a
jeden punkt dla Victorii wyszarpał
Mohamed Tayachi. Dla 28-letniego
Tunezyjczyka było to piąte trafienie na czwartoligowych boiskach.
Straty punktów przez lidera nie
wykorzystała Nielba Wągrowiec,
która niespodziewanie przegrała na
wyjeździe z Polonią 1908 Marcinki
Kępno. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego od kilku kolejek potwierdzają,
że są w znakomitej formie, a każdy
kolejny mecz coraz bardziej zwiększa szansę kępnian na pozostanie w
czwartej lidze. Podopieczni Marcela
Surowiaka w sobotnim spotkaniu

byli zdecydowanie lepszym zespołem od wicelidera czwartej ligi ligi
i jak najbardziej zasłużenie zgarnęli
pełną pulą. To był wielki mecz biało-niebieskich, a w sukcesie graczy z
Alei Marcinkowskiego nie było nic
z przypadku. Jedną z pierwszoplanowych postaci był w sobotę Patryk
Słupianek. Pomocnik kępnian w 81.
minucie minął w polu karnym dwóch
graczy Nielby, a następnie technicznym uderzeniem w okienko nie dał
jakichkolwiek szans na skuteczną
obronę Patrykowi Łagodzińskiemu. – W tygodniu poprzedzającym
mecz analizowaliśmy zespół Nielby.
Wiedzieliśmy, jakie mają mocne i
gdzie ewentualnie możemy szukać
swoich szans. Zagraliśmy bardzo
dobry mecz i uważam, że byliśmy
zespołem lepszym. Najważniejsze,
że zgarniamy kolejne trzy punkty,
które przybliżają nas do osiągnięcia celu, którym jest utrzymanie
czwartej ligi dla Kępna – powiedział
Marcel Surowiak, trener Polonii 1908
Marcinki Kępno. Dla drużyny prowadzonej przez Marcela Surowiaka była to trzecia wygrana z rzędu.
Dzięki niej kępnianie zrównali się
punktami z SKP Słupcą oraz Wartą
Międzychód, a więc bezpośrednimi
rywalami w walce o utrzymanie. Pięć
kolejek przed końcem sezonu Polonia
1908 Marcinki Kępno zajmuje szesnaste miejsce w ligowej tabeli, jednak
po ostatniej serii gier miejsce to jest
ostatnią, zagrożoną degradacją pozycją. Obecnie prawo gry w barażu daje
miejsce piętnaste. Wpływ na taką sytuację ma fakt, że w trzeciej lidze Jarota Jarocin w dalszym ciągu okupuje
miejsce w strefie spadkowej.
Istotny, z punktu widzenia kępińskiej drużyny, pojedynek rozegrano
jeszcze w Kościanie, gdzie tamtejsza
Obra podejmowała Olimpię Koło.
Kibice byli świadkami niezwykle
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zaciętego i dramatycznego meczu, w
którym padło pięć bramek. Dla Obry
starcie z outsiderem z Koła miało być
spacerkiem, tymczasem niewiele zabrakło by to właśnie Olimpia cieszyła się z kompletu punktów. Goście z
Koła prowadzili bowiem 1:0 do 85.
minuty po bramce Adama Kozajdy.
Pięć minut przed końcem do wyrównania doprowadził Patryk Łakomy,
a w 88. minucie dzięki jego drugiej
bramce Obra wyszła na prowadzenie
2:1. Nie był to jednak koniec emocji,
bowiem w ostatniej minucie regulaminowego czasu do wyrównania
doprowadził Adam Kozajda, który
pewnie zamienił rzut karny na bramkę. Ostatnie słowo w tym meczu należało do gospodarzy. W doliczonym
czasie gry bramkę na wagę zwycięstwa zdobył dla Obry Mateusz
Adamski.
Jednym z najważniejszych wydarzeń kolejki było wyłonienie kolejnego spadkowicza. Po drużynie
Górnika Konin, oficjalnie drugim
spadkowiczem została Victoria
Ostrzeszów. Przyszłość ostrzeszowian praktycznie wyjaśniła się kilka
tygodni temu, ale dopiero sobotnia
porażka z 0:4 Kotwicą Kórnik odebrała graczom Victorii resztki matematycznych szans na pozostanie w
czwartej lidze. Od strefy spadkowej
nie oddaliły się natomiast rezerwy
KKS-u Kalisz. Podopieczni Piotra
Morawskiego dopisali jednak na
swoje konto bardzo cenny punkt. W
ciekawym i emocjonującym meczu
kaliszanie zremisowali z Mieszkiem
Gniezno 2:2. Wynik bardzo szybko
otworzył Wojciech Maroszek, jednak jeszcze przed przerwą goście
zdołali wyrównać. Po przerwie pięknym uderzeniem z dystansu popisał
się Wiktor Bury, ale także i na to
trafienie gracze z Gniezna zdołali
odpowiedzieć. Rezerwy KKS-u Ka-

KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (0)
MKS Nielba Wągrowiec			 0 (0)
Bramka: 1:0 Patryk Słupianek - 81’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak,
Marcin Tomaszewski, Jakub Górecki, Wojciech
Drygas (Dawid Rachel - 79’), Dawid Stempin,
Patryk Słupianek, Borys Wawrzyniak (Miłosz
Nowicki - 87’), Filip Latusek. Trener: Marcel
Surowiak.
KKS 1925 II Kalisz		
2 (1)
MKS Mieszko Gniezno		
2 (1)
Bramki: 1:0 Wojciech Maroszek - 5’, 1:1 Michał
Steinke - 45’, 2:1 Wiktor Bury - 61’, 2:2 Tomasz
Kaźmierczak - 74’.
MKS Victoria Września		
1 (0)
SKS Unia Swarzędz		
1 (0)
Bramki: 0:1 Łukasz Zagdański - 78’, 1:1 Mohamed Tayachi - 86’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)
LKS Korona Piaski		
1 (0)
Bramka: 0:1 Kamil Tomkowiak - 78’.
KSS Kotwica Kórnik		
4 (2)
KP Victoria Ostrzeszów		
0 (0)
Bramki: 1:0 Gerard Pińczuk - 14’, 2:0 Gerard
Pińczuk - 26’, 3:0 Maurycy Niemczyk - 62’, 4:0
Patryk Bordych - 71’.
KP Obra 1912 Kościan		
3 (0)
MKS Olimpia Koło		
2 (1)
Bramki: 0:1 Adam Kozajda - 30’, 1:1 Patryk
Łakomy - 85’, 2:1 Patryk Łakomy - 88’, 2:2
Adam Kozajda - 90’ (z karnego), 3:2 Mateusz
Adamski - 90+1’.
MGKS Huragan Pobiedziska		 4 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
Bramki: 0:1 Ivan Morozov - 10’, 1:1 Paweł Piceluk - 45’, 2:1 Paweł Piceluk - 59’, 3:1 Mikołaj
Witaszyk - 90+2’, 4:1 Paweł Piceluk - 90+5’.
LKS Gołuchów			 5 (2)
GKS Iskra Szydłowo
2 (1)
Bramki: 0:1 Mateusz Górny - 2’, 1:1 Krystian
Benuszak - 6’, 2:1 Michał Grzesiek - 19’, 3:1 Patryk Kieliba - 72’, 4:1 Nikodem Marciniak - 79’,
5:1 Łukasz Kłączyński - 84’ (samobójcza), 5:2
Mateusz Górny - 90+3’ (z karnego).
MLKP Warta Międzychód
0 (0)
SKP Słupca			 3 (1)
Bramki: 0:1 Kacper Kajdan - 36’, 0:2 Igor Sarnowski - 68’, 0:3 Jakub Kwaśny - 80’.
KS Górnik Konin – PAUZA
23
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Najskuteczniejsi strzelcy
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Paweł Piceluk (Huragan Pobiedziska)
Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Mateusz Górny (Iskra Szydłowo)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
Mikołaj Panowicz (Unia Swarzędz)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)
Filip Latusek (Polonia Kępno)

Program 34. kolejki

Środa, 1 czerwca 2022 roku
17:00........... Mieszko Gniezno – Polonia Kępno
Sobota, 4 czerwca 2022 roku
10:00.................Iskra Szydłowo – KKS II Kalisz
11:00............... SKP Słupca – Tarnovia Tarnowo
13:00............... Unia Swarzędz – Korona Piaski
13:00...............Centra Ostrów – Kotwica Kórnik
15:00.................. Olimpia Koło – LKS Gołuchów
16:00..Victoria Ostrzeszów – Warta Międzychód
16:00.......Huragan Pobiedziska – Obra Kościan
17:00.............Górnik Konin – Victoria Września
Nielba Wągrowiec – pauza

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Walka o zwycięstwo na zapleczu czwartej ligi wkroczyła w decydującą fazę. Kandydaci
do tytułu mają jeszcze 4 spotkania przed sobą i każde będą traktować jak finał. Spotkanie, które najprawdopodobniej
rozstrzygnie kwestie bezpośredniego awansu, zaplanowano na 12 czerwca. Liderująca Polonia Leszno zmierzy się w nim
z Victorią Skarszew

Niezwykle cenne zwycięstwo Orła nad Kanią

Orzeł Mroczeń zanotował niezwykle ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie w piątej lidze. Podopieczni Marka Wojtasiaka
w 26. kolejce RedBox 5. Ligii pokonali przed własną publicznością Kanię Gostyń 1:0 (0:0). Bramkę na wagę trzech punktów zdobył
w samej końcówce Oskar Starczan. Cztery kolejki przed końcem sezonu gracze Orła zajmują dziesiątą pozycję, mając pięć punktów
przewagi nad strefą spadkową.
W jednym z ciekawiej zapowiadających się dla kibiców w Mroczeniu spotkaniu 26. kolejki na zapleczu czwartej
ligi miejscowy Orzeł podejmował piątą
w tabeli Kanię Gostyń. Niedzielne starcie w Mroczeniu miało dla podopiecznych Marka Wojtasiaka ogromne
znaczenie. Orzeł w dalszym ciągu nie
jest pewny utrzymania w piątej lidze
na kolejny sezon, dlatego w Mroczeniu
każdy mecz ma prawo być traktowany
jak finał. Ale pierwsza połowa starcia
z Kanią nie porwała kibiców. Ta część
spotkania nie była porywającym widowiskiem, a żadnej z drużyn nie udało
się poważniej zagrozić bramce przeciwnika. Z dystansu próbował Błażej
Danielczak, ale z jego uderzeniem bez
najmniejszych problemów poradził sobie Rafał Peksa. Orzeł cały czas twardo
bronił dostępu do własnej bramki. Goście próbowali grać również skrzydłami, ale mroczenianie blokowali niemal
każdą próbę dogrania piłki. Po zmianie
stron było już zdecydowanie ciekawiej.
Głównie za sprawą gości, którzy przez
ponad dwadzieścia minut od wznowienia gry po przerwie mieli widoczną
przewagę. W tym czasie stworzyli kilka
klarownych sytuacji. Bliscy szczęścia
byli Błażej Danielczak i Radosław Wachowski, choć najbliżej zdobycia bramki był Dawid Jędryczka, po którego
strzale piłka zatrzymała się na słupku
bramki mroczenian. Później do głosu
zaczęli dochodzić gospodarze. Podopieczni Marka Wojtasiaka również byli
bliscy zdobycia bramki, ale bramkarzowi Kani w sukurs przyszła poprzeczka.
Dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry akcję meczu przeprowadzili mroczenianie. Oskar Starczan
przejął piłkę w środku pola, a następnie
niczym treningowe tyczki minął dwóch

piłkarzy gości i strzałem pod poprzeczkę pokonał Jakuba Krzyżostaniaka.
W nerwowej końcówce przyjezdni
rzucili wszystkie siły do ataku, ale gospodarze zdołali dowieźć skromne prowadzenie do końca. – Jeśli nie zdobywa
się bramek, nie można wygrać meczu.
Dzisiaj stworzyliśmy sobie tyle sytuacji, że nie powinniśmy mieć problemu
z wywalczeniem trzech punktów. Stało
się jednak inaczej i pretensje możemy
mieć tylko do siebie – grzmiał po meczu
Grzegorz Wosiak, trener Kani Gostyń.
W następnej serii gier Orzeł Mroczeń
wybiera się na wyjazdowy mecz z Krobianką Krobia. Rywalem Kani Gostyń
będzie natomiast GKS Rychtal. Drugi
z przedstawicieli regionu na tym szczeblu rozgrywkowym nie zaliczy ostatniego weekendu do udanych. Drużyna
Marcina Raczkowskiego musiała tym
razem uznać wyższość Ostrovii 1909
Ostrów Wielkopolski. Starcie w Rychtalu od samego początku układało się
fatalnie dla gospodarzy, bowiem wynik już w 2. minucie po strzale z rzutu karnego otworzył Karol Krystek.
Faulowany w tej sytuacji był Maciej
Kaniewski, który tym razem otrzymał
szansę występu od pierwszych minut
i w pełni ją wykorzystał. Ostrowianie
w pierwszej połowie byli stroną przeważającą, ale zupełnie nie radzili sobie pod bramką przeciwnika. Fatalna
skuteczność oraz momentami brak pomysłu na wykończenie akcji sprawiły,
że ostrowianie schodzili na przerwę ze
skromną zaliczką. Worek z bramkami
rozwiązał się dopiero po godzinie gry.
Najpierw prowadzenie przyjezdnych
podwyższył Mikołaj Marciniak. Ale
radość ostrowian z dwubramkowego
prowadzenia nie trwała zbyt długo, bowiem trzy minuty później kontaktową

bramkę dla GKS-u zdobył Miłosz Kostrzewa. Odpowiedź drużyny Piotra
Konstanciaka była natychmiastowa.
Ostrovia w ciągu pięciu minut zdobyła
dwie bramki, czym rozstrzygnęła kwestię zwycięstwa w sobotnim meczu.
Gospodarze mogli co prawda odmienić
losy spotkania, ale w drugiej części spotkania zmarnowali dwa rzuty karne. Jeden przy stanie 1:3, a drugi przy wyniku
1:4. Najpierw intencję strzelca wyczuł
bramkarz Bartosz Jureczek, a druga
próba GKS-u nie trafiła w światło bramki. Drużyna z Rychtala z trzydziestoma
sześcioma punktami na koncie zajmuje
ósmą pozycję.
BAS

Wyniki 26. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń		
1 (0)
MKS Kania Gostyń
0 (0)
Bramka: 1:0 Oskar Starczan - 88’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Kurzawa, Jakub
Strąk, Miłosz Jędrzejewski, Rafał Janicki, Mariusz Bednarek, Marcel Maliszewski (Bartosz
Wika - 70’), Kamil Rabiega (Jakub Gogół - 85’),
Oskar Starczan, Maciej Osesiak, Gracjan Słupianek. Trener: Marek Wojtasiak.
GKS Rychtal			 1 (0)

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 (1)
Bramki: 0:1 Karol Krystek - 2’ (z karnego), 0:2
Mikołaj Marciniak - 60’, 1:2 Miłosz Kostrzewa
- 63’, 1:3 Mikołaj Marciniak - 65’, 1:4 Mariusz
Poślednik - 68’.
GKS: Damian Rozmus – Łukasz Śmiatacz, Maciej Sacha, Fabian Gandecki (Damian Maryniak
- 72’ / Adrian Janeczek - 72’), Marcin Mendak,
Miłosz Culic, Gracjan Gacmaga (Wojciech Czech
- 72’), Bartłomiej Kulczycki, Łukasz Bonar
(Krzysztof Ćwikła - 89’), Radosław Mikulski
(Oskar Sobczyk - 88’), Miłosz Kostrzewa. Trener: Marcin Raczkowski.
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Najskuteczniejsi strzelcy
Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)

Program 27. kolejki

Sobota, 4 czerwca 2022 roku
11:00...........Ostrovia Ostrów – Astra Krotoszyn
11:00.................... Kania Gostyń – GKS Rychtal
15:00...................Piast Kobylin – Rawia Rawicz
16:00...........................Biały Orzeł – PKS Racot
16:00.......... Krobianka Krobia – Orzeł Mroczeń
Niedziela, 5 czerwca 2022 roku
11:00.................Piast Czekanów – Stal Pleszew
16:00....Zefka Kobyla Góra – Victoria Skarszew
16:00.................. Warta Śrem – Polonia Leszno

W ubiegłą sobotę „Zawisza” zaczął serię pięciu meczów o
pietruszkę. Gospodarzom nic już nie grozi, a gościom nikt
nie wyrwie awansu. Nie znaczy to jednak, że kolejni rywale
położą się na murawie i z tej wysokości będą gratulować
„Zawiszy”. Dotyczy to zarówno sobotniego starcia z Doruchowem, jak i pojedynku ze Słupią w najbliższą niedzielę.
Team znad Pomianki walczy o miano ekipy niepokonanej, a
to równa się walce o honor i prestiż

Udany debiut
młodego bramkarza

W sobotnim meczu w bramce
„Zawiszy” pełnowymiarowo zadebiutował Janczak. Przypomnijmy,
że tydzień pierwszy golkiper i jednocześnie trener – Chałubiec - zobaczył czerwoną kartkę. I choć koledzy
zadbali, by debiutant nie miał za dużo
pracy, to występ Janczaka trzeba ocenić pozytywnie. - Nie miał za dużo
roboty, ale jak już miał, to bronił
bardzo pewnie. Przy golu z wolnego
był bez szans, bo Demkiv posłał futbolówkę w samo okienko – ocenia
Paweł Baraniak. Skrzydłowy „Zawiszy” wzniecił tornado, które w dziesięć minut zdmuchnęło gospodarzy z
murawy. W 18. min. Gawlik posłał
piłkę wzdłuż bramki, Baraniak dołożył nogę… Drugi gol padł po wrzutce
w pole karne. Gawlik zamknął akcję
celnym strzałem prawą nogą przy
słupku. Trzecia bramka to skutek
wrzutki D. Nawrota, po której Baraniak z woleja uderzył pod poprzeczkę.
Czwarty gol to duża zasługa Maliny,
który posłał rakietę w pole karne z 25
metra, za plecy obrońców, zdezorientowany bramkarz zrobił krok w niewłaściwą stronę, a Nitkiewicz popisał
się sprytem i go przelobował. Piąta
bramka padła po uderzeniu Muzyki

Bramkarz Janczak

z rzutu wolnego.
LZS Doruchów – „Zawisza” Łęka
Opatowska 1:5 (0:4). Gole dla „Zawiszy”: 18’ Baraniak, 20’ Gawlik, 23’
Baraniak, 27’ Nitkiewicz, 77’ Muzyka. „Zawisza”: Janczak, Gierak, Domino, D. Nawrot, Jurasik, Baraniak
(Joniak), Nitkiewicz, Malina (Kurkiewicz), Gawlik, Ziołański, Muzyka
(Glatz).
ems

wyniki i tabele
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
26. kolejka | wiosna 2022
KP Słupia – Masovia Kraszewice ..............– 6:0
Raszkowianka – Olimpia Brzeziny ...........– 4:1
GKS Grębanin – Pelikan Grabów ..............– 2:1
Szczyt Szczytniki – Odolanovia ................– 1:0
LZS Doruchów – Zawisza Łęka O. .............– 1:5
Ogniwo Łąkociny – Zieloni Koźminek .......– 2:0
KS Opatówek – RKS Radliczyce ................– 3:2
Płomień Opatów ..................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 24 68 114:9
2. GOS Zieloni Koźminek
25 49 59:27
3. LZS Pelikan Grabów
24 49 53:39
4. GKS Grębanin
24 44 57:34
5. LKS Masovia Kraszewice
25 43 55:41
6. KP Słupia
25 40 59:51
7. LZS Płomień Opatów
24 36 43:40
8. LZS Doruchów
25 35 40:54
9. KS Opatówek
24 30 33:46
10. LZS Ogniwo Łąkociny
24 27 48:54
11. LKS Olimpia Brzeziny
24 25 34:67
12. MLKS Odolanovia Odolanów 24 24 30:46
13. LZS Szczyt Szczytniki
24 23 31:63
14. RKS Radliczyce
24 15 29:76
15. LKS Raszkowianka Raszków 24 15 30:68
Proton Klasa A Grupa 9
22. kolejka | wiosna 2022
KS Rogaszyce – LKS Jankowy ..................– 0:1
Barycz Janków P. – Pelikan Nowy K. .......– 4:1
LKS Godziesze – LKS Czarnylas ................– 4:1
Sokół Bralin – Victoria Laski ....................– 2:2
LZS Czajków – Pogoń Trębaczów ..............– 1:3
Tarchalanka Tarchały – Iskra Sieroszewice ...– 4:3
Lilia Mikstat – Orzeł Wysocko W. .............– 4:0
1. LKS Jankowy 1968
22 50 55:25
2. Barycz Janków Przygodzki 21 43 62:36
3. LZS Victoria Laski
22 43 49:33
4. LKS Sokół Bralin
22 42 53:28
5. LZS Lilia Mikstat
22 42 63:40
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 21 32 40:41
7. LKS Godziesze 1966
22 29 44:57
8. KS Rogaszyce
22 28 35:43
9. LZS Czajków
22 26 40:60
10. LZS Pogoń Trębaczów
22 25 32:38
11. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 22 23 39:51
12. LKS Czarnylas
22 22 34:49
13. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 22 19 32:54
14. KS Pelikan Nowy Karolew 22 15 37:60
Proton Klasa B Grupa 11
20. kolejka | wiosna 2022
Wielkopolanin – Pogoń II Nowe S. ...........– 0:1
LZS Mikorzyn – Korona Chełmce ..............– 4:1
Pelikan II Grabów – GKS Trzcinica ...........– 5:2
Bonikowia Boników – Zryw Kierzno .........– 0:3
LZS Siedlików – Ajax Rojów ...............– 3:0 wo.
Dąb Dębnica – Wtórkowianka ...........– 3:0 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 21 60 98:9
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 21 48 69:28
3. LZS Zryw Kierzno
20 39 49:40
4. LZS Bonikowia Boników
20 37 54:45
5. LZS Siedlików
20 36 55:55
6. LKS Dąb Dębnica
20 33 66:47
7. GKS Trzcinica
20 33 55:54
8. LZS Pelikan II Grabów
20 30 43:36
9. LZS Mikorzyn
20 21 38:56
10. WKS Korona Chełmce
20 18 45:63
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 22 1 9:94
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66
1. Liga Wojewódzka Trampkarza C2
Grupa 2
12. kolejka | wiosna 2022
Polonia Leszno – GKS Grębanin ...............– 2:2
Górnik Konin – Ostrovia Ostrów ...............– 4:1
KKS Kalisz – Rawia Rawicz ......................– 2:1
Polonia Środa – Juna-Trans Stare ..........– 11:1
1. KKS 1925 Kalisz
12 30 41:15
2. KS Polonia Środa Wlkp.
11 28 63:15
3. GKS Grębanin
12 21 40:26
4. KP Rawia Rawicz
11 17 19:15
5. KP Polonia 1912 Leszno
12 15 24:29
6. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 12 11 17:31
7. LZS Juna-Trans Stare Oborzyska 12 6 11:56
8. KS Górnik Konin
12 6 20:48
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Region

gmina
Wyróżniono najlepszych czytelników 2021 r. w gminnych
bibliotekach

Czytają bez opamiętania

Z okazji trwającego w dniach
8-15 maja 2022 r. Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Łęce Opatowskiej z siedzibą w
Opatowie oraz w Filiach w Łęce Opatowskiej i Siemianicach odbyło się
wręczenie nagród laureatom konkursu „Czytelnik Roku 2021”. - Celem
konkursu było
popularyzowanie czytelnictwa w środowisku lokalnym,
kształtowanie
nawyku regularnego czytania,
zainteresowanie
użytkowników
biblioteki dobrą
lekturą
oraz zachęcenie do częstszego
jej
odwiedzania –
informuje Gabriela Brzezińska dyrektor GBP w
Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie. W
tej edycji po raz pierwszy uwzględniono przeczytane e-booki oraz wysłuchane audiobooki za pomocą platformy Legimi, do której biblioteka
udostępnia bezpłatne kody.
Konkurs trwał od 1 stycznia do
31 grudnia 2021 r. i obejmował dwie
kategorie: dzieci i młodzież i dorośli.
Nagrodzeni zostali czytelnicy, którzy w ubiegłym roku wypożyczyli największą liczbę zbiorów w placówkach
bibliotecznych na terenie gminy Łęka
Opatowska lub wypożyczyli e-booki
lub audiobooki za pomocą kodów Legimi udostępnionych w bibliotece.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą
w Opatowie nagrodzeni zostali: w
kategorii dorośli - tytuł Czytelnika
Roku 2021 otrzymała Iwona Ostroga, a w kategorii dzieci i młodzież
- tytuł Czytelnika Roku 2021 otrzymał Franciszek Kosmalski. Wyróżnieni za wysokie wyniki czytelni-

cze zostali: Czesława Lary, Bożena
Przybylska, Wanda Łuczka, Krystyna Pieterwas, Alina Górecka,
Magdalena Nagel, Bożena Gąska,
Ewa Nawrot, Piotr Hojka, Sandra
Sitek, Kinga Skotnik, Maria Zając,
Milena Uszycka, Zofia Górecka,
Jan Kanclerz, Fabian Biczysko.
W Filii Bibliotecznej w
Łęce Opatowskiej tytuł Czytelnika Roku
zdobyli:
w
kategorii dorośli - tytuł Czytelnika Roku
2021 otrzymała Anna Gruszka, natomiast w
kategorii dzieci i młodzież
- tytuł Czytelnika Roku
Najlepsi czytelnicy
2021 otrzymała Aleksandra
Babis.Wyróżnieni za wysokie wyniki
czytelnicze zostali: Zofia Kucharska, Maria Brzezińska, Elżbieta
Maziarz, Sylwia Jędrecka, Julia
Woźnica, Jan Grzesiak, Filip Babis,
Blanka Jajczyk, Iga Jajczyk, Lena
Woźnica, Karina Woźnica.
W Filii Bibliotecznej w Siemianicach tytuł Czytelnika Roku zdobyli:
w kategorii dorośli - tytuł Czytelnika
Roku 2021 otrzymała Danuta Poprawa, a w kategorii dzieci i młodzież
- tytuł Czytelnika Roku 2021 otrzymał Jakub Adamski. Wyróżnieni za
wysokie wyniki czytelnicze zostali:
Barbara Biernacik, Janina Gąszczak, Jadwiga Kijak, Anna Śmiech,
Michalina Droszcz.
Finaliści konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy, nagrody lub
drobne upominki. - Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i
życzymy wielu ciekawych literackich
odkryć w 2022 r. – życzy dyrektor biblioteki.
Oprac. m

wieści znad pomianki
czerwiec 2022, nr 22 (1062)
Uroczystość odsłonięcia przy Posterunku Policji w Opatowie Tablicy Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – Policjantów Posterunku Policji Państwowej w Opatowie zamordowanych
przez sowiecki NKWD

Uczcili „granatowych bohaterów”

Promesa dla Rodzinnego Domu Pomocy w Opatowie

Dofinansowanie
dla domu pomocy

Po podpisaniu umowy

23 maja 2022 r. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
wójt gminy Łęka Opatowska Adam
Kopis wraz z skarbnikiem gminy
Aliną Brząkałą odebrali promesę na
kwotę 240 tysięcy złotych. Promesę
wręczyli minister rodziny i polityki
społecznej Marlena Maląg, wojewoda wielkopolski Michał Zieliński
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oraz Zbigniew Hoffmann - sekretarz
stanu KPRM.
Podpisana promesa stanowi
zagwarantowanie środków finansowych, które zostały przyznane
Gminie Łęka Opatowska na zakup
wyposażenia dla tworzonego Rodzinnego Domu Pomocy w Opatowie.
Oprac. m
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W 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej Stowarzyszenie „Nasz bezpieczny powiat kępiński”, wspólnie
z samorządem gminy Łęka Opatowska, podjął kolejną inicjatywę
upamiętnienia „granatowych bohaterów” – Policjantów Policji Państwowej Posterunku w Opatowie, jeńców
obozu w Ostaszkowie, którzy wiosną
1940 r. zostali zamordowani w Twerze i pochowani w Miednoje. Tablica,
na której znajdują się nazwiska czterech funkcjonariuszy przedwojennego posterunku w Opatowie, została
umieszczona w honorowym miejscu,
na ścianie budynku Posterunku Policji w Opatowie. Uroczystość jej
odsłonięcia z udziałem Kompanii
Honorowej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu pod honorowym
patronatem ministra rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg odbyła
się 22 maja br. W uroczystości udział
wzięli: komendant wojewódzki wielkopolskiej Policji nadinsp. Piotr
Mąka, minister rodziny i polityki
społecznej M. Maląg oraz wielu zaproszonych gości.
Uroczystość z udziałem Kompanii
Honorowej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu rozpoczęła się mszą
świętą w kościele parafialnym pod
wezwaniem św. Floriana Męczennika
w Opatowie. Po niej nastąpiło uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej – Policjantów Posterunku Policji Państwowej w Opatowie zamordowanych przez sowiecki
NKWD. Następnie odbył się apel pamięci oraz złożenie kwiatów przez zaproszonych gości.
Oprac. KR

Region

gmina
26 maja 2022 r. w Wodzicznej odbyło się spotkanie z okazji
Dnia Matki

G£OS TRZCINICY
czerwiec 2022, nr 22 (1239)
Od maja 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy rozpoczęła realizację zadania pt.
„Literackie teatrałki dla dzieci”, które dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Gminny
Dzień
Matki
Literackie teatrałki dla dzieci

Już w maju 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy rozpoczęła realizację projektu „Literackie teatrałki dla dzieci”, na który
otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych ministra kultury i
dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wniosek złożony przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy w
ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki” został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał dofinansowanie ministra kultury i dziedzictwa
narodowego. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12.010 zł (z
tego: 9.000 zł stanowią środki finansowe ministra kultury i dziedzictwa
narodowego, natomiast finansowe
środki własne biblioteki to kwota w
wysokości: 3.010 zł).
Projekt „Literackie teatrałki dla
dzieci” skierowany jest do najmłodszych mieszkańców z terenu gminy
Trzcinica (dzieci i młodzieży). Jego realizacja będzie trwała od 25 kwietnia
2022 r. do 20 grudnia 2022 r. Zadanie
polega na zorganizowaniu atrakcyjnego cyklu zintegrowanych wydarzeń
czytelniczych dla dzieci i młodzieży, animujących ciekawe działania
kulturalne, szczególnie promujące
czytanie. W ramach zadania młodsi
czytelnicy wezmą udział w dwóch

warsztatach i przedstawieniach bajek
Kamishibai, w 10 warsztatach czytelniczo-plastycznych połączonymi z
quizami literackimi, podczas których
zdobędą wiedzę i umiejętności tworzenia kart narracyjno-obrazkowych

formie - „papierowego teatrzyku”.
Niezmiernie cieszę się z faktu otrzymania dotacji w konkursie ofert
ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym
razem oferta kulturalna jest skiero-

Organizatorki „teatrałek”

do teatrzyku Kamishibai oraz będą
uczestniczyć w spotkaniu autorskim z
ilustratorem książek. Warsztaty czytelniczo-plastyczne dla dzieci będą
odbywać się w książnicy w Trzcinicy
oraz Filii Bibliotecznej w Laskach.
W ramach projektu zostaną również
wydane piękne zakładki do książek
ilustrujące zajęcia dla dzieci. - Projekt umożliwi najmłodszym poznanie znanych bajek w mało znanej

wana do młodszych mieszkańców
naszej gminy. Blok spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży został
tak zaplanowany, aby uczestnikom
obcowanie z książką nie wydawało
się nudne, a wręcz przeciwnie było
wprowadzeniem do świata fantazji
i przygody – podsumowuje Renata
Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2022, nr 21 (1018)
19 i 20 maja 2022 r. w Kuźnicy Trzcińskiej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w
Siatkówce Plażowej w ramach Młodzieżowych Igrzysk Szkolnych

Perzów rządzi
ewcząt:
Klasyfikacja końcowa dzi
ów
Perz
SP
1.
2. SP Bralin
3. SP Trzcinica
4. SP Łęka Opatowska

Klasyfikacja końcowa chł
opców:
1. SP Perzów
2. SP Słupia pod Kępnem
3. SP nr 1 w Kępnie
4. SP Trębaczów

Pierwszego dnia do rozgrywek
przystąpiły dziewczęta z roczników
2007-2008, łącznie rywalizowało
7 par. Uczennice Zespołu Szkół w
Perzowie nie miały sobie równych nie oddały nawet jednego seta.
W piątek do rywalizacji przystąpili chłopcy. Do turnieju zgłosiło się
13 par z powiatu kępińskiego.
Obie zwycięskie pary będą reprezentowały powiat kępiński w
turnieju ćwierćfinałowym województwa wielkopolskiego, który
odbędzie się 3 czerwca 2022 r. w
Kaliszu.
Oprac. m

Zawodnik z Klubu Karate Kaminiari powołany do kadry narodowej

Z Perzowa do kadry

Zawodnik Klubu Karate Kaminari Perzów, Cyprian Jarczak z Bralina, został powołany na Mistrzostwa
Europy EKF Kadetów, Juniorów i
Modzieżowców, które odbędą się w
Pradze. Kategoria, w której wystartuje jako Kadra Narodowa to kumite
ind. Juniorów +76 kg. Udział w tak
prestiżowym turnieju to ogromne
wyróżnienie i szansa dla Cypriana,
aby móc zmierzyć się z najlepszymi

zawodnikami z Europy. Jak powiedział nam trener Łukasz Lulek powołanie Cypriana to efekt ciężkiej
pracy i poświęcenia oraz 1. miejsca w
rankingu Polskiej Unii Karate-Polski
Związek Sportowy w kategorii kumite Junior +76 kg. Życzymy powodzenia. Trzymamy kciuki!
Jarczaka wspiera: Klub Karate
Kaminari Perzów Gmina Perzów Fizjo-Aktiv Łukasz Lulek. Oprac. m

Kadrowicz C. Jarczak

Wszystkich uczestników powitała prowadząca uroczystość przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w
Wodzicznej Teresa Kuboszek oraz
pracownik Urzędu Gminy Trzcinica
Anna Rosielewska-Bielińska, która
nawiązała do roli, jaką pełni matka.
Wśród zaproszonych gości byli: wicestarosta Alicja Śniegocka, wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
sekretarz Gminy Trzcinica Renata
Ciemny, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk,
przedstawiciel poseł na Sejm RP Katarzyny Sójki, Paulina Parzybok,
zastępca skarbnika gminy Trzcinica
Aleksandra Jokiel, dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Małgorzata Hadzik, dyrektor Zespołu Szkół
w Laskach Hanna Smyrek, sołtys
sołectwa Wodziczna Sławomir Nawrocki, radne Rady Gminy Trzcinica, panie sołtys, delegacje KGW, ZERiI oraz stowarzyszeń działających
na terenie gminy Trzcinica.
Wiele wspomnień i wzruszeń
przywołał występ Kępińskiego Koła
Literatów oraz absolwentki Gimnazjum w Trzcinicy. Uroczystość była
okazją do podziękowania matkom za
ich pracę i trud wychowania. Swoje
życzenia oraz wiele ciepłych słów
przekazał wójt G. Hadzik, który
obecnym matkom przekazał również

życzenia w imieniu poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki
Możdżanowskiej oraz wicemarszałka województwa wielkopolskiego
Krzysztofa Grabowskiego. Życzenia i gratulacje przekazali także goście i przedstawiciele uczestniczący
w uroczystości.
Wszystkie obecne na spotkaniu
matki otrzymały w podziękowaniu
za matczyny trud symboliczną różę.
W tym szczególnym dniu wyróżnione zostały matki zasłużone w
procesie macierzyństwa i wychowania z sołectwa Wodziczna: Regina
Stężała, Marianna Gołaszewska,
Teresa Hofman, Teresa Gość, Irena
Urbańska, Aniela Parzonka, Irena Szymańska, Grażyna Czekała,
Teresa Kuboszek, Maria Sieczka, Bogusława Rabiega, Maria
Powroźnik, Jadwiga Biegańska,
Stanisława Gattner. Wyróżnionym
matkom G. Hadzik, przewodniczący
Rady Gminy i sekretarz Gminy R.
Ciemny wręczyli kwiaty oraz listy
gratulacyjne.
Wójt przekazał serdeczne podziękowania dla pań z KGW Wodziczna
oraz wszystkich osób, które zaangażowały się w przygotowanie uroczystości. Spotkanie minęło w miłej
atmosferze, było też okazją do wspólnych rozmów.
Oprac. m

III Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Lokalnych Twórców odbył się w maju br. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Laskach

Spotkanie z poezją
Konkurs zgromadził 16 młodych
miłośników twórczości lokalnych
pisarzy reprezentujących szkoły podstawowe z powiatu kępińskiego. Jury
konkursowe stanowili lokalni poeci:
Renata Adamska, Piotr Wieczorek
oraz Jolanta Maryniak, Agnieszka
Kałka, Marcelina Kuboszek. Celem
konkursu była popularyzacja lokalnej
twórczości oraz integracja uczniów
ze szkół podstawowych powiatu
kępińskiego. Spotkanie zaszczycili
swoją obecnością: wicestarosta Alicja Śniegocka, wójt gminy Grzegorz
Hadzik, sekretarz gminy Renata
Ciemny, sołtys wsi Laski Karolina
Giel, poeci lokalni: Jadwiga Miesiąc,
Krystyna Pluta oraz absolwentka ZS
w Laskach Wiktoria Podejma.
Po wysłuchaniu ciekawych interpretacji wierszy jury konkursowe
przyznało w kategorii klas IV-VI SP
pierwsze miejsce Paulinie Musiała
– SP nr 3 w Kępnie, drugie Biance
Bielińskiej – SP w Trzcinicy i trzecie
Natalii Ilskiej – SP w Krążkowych.
Wyróżnienia otrzymali: Milena Kądziela – SP w Donaborowie i Aurelia
Kulesza – SP w Drożkach.

W kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce zajęła Natasza Hanas –
SP nr 3 w Kępnie, drugie przyznano
Łukaszowi Papiór – SP w Trzcinicy oraz Idze Żółtaszek – SP nr 2 w
Kępnie, natomiast trzecie otrzymała
Maja Grycman – ZS w Laskach.
Podczas obrad jury obecni w sali
mogli wysłuchać recytacji poezji
J. Miesiąc i obejrzeć wystawę prac
plastycznych W. Podejmy. Uwieńczeniem konkursu było wręczenie nagród
i dyplomów wszystkim uczestnikom
konkursu. Książki ufundowane zostały przez starostę powiatu kępińskiego, wójta, oraz dyrektor ZS w
Laskach i Hannę Smyrek. Spotkanie
z poezją upłynęło w sympatycznej
literackiej atmosferze. Organizacją
konkursu zajęły się: nauczycielki ZS
w Laskach: Renata Marczak oraz
Magdalena Skóra przy współudziale uczniów, nauczycieli oraz pracowników ZS w Laskach.
Organizatorzy serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom i
opiekunom pięknych wystąpień i
zapraszają na przyszłoroczną edycję
konkursu.
Oprac. m
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Gmina

REGION
ECHO RYCHTALA
czerwiec 2022, nr 20 (1013)
Dzień Matki w Domu Ludowym w Drożkach

kurier baranowa
czerwiec 2022, nr 21 (1248)
Rewelacyjnie spisały się reprezentacje Szkoły Podstawowej w Baranowie (r. 2009) w
czwórboju lekkoatletycznym. Do dwóch złotych medali, zdobytych przez zawodniczki
Joanny Durlej i zawodników Jacka Klyty w Mistrzostwach Powiatu, czwórboistki dorzuciły
brąz w Mistrzostwach Rejonu Kaliskiego. Chłopcy wywalczyli w tych zawodach 5. miejsce

Trzy medale czwórboistów z Baranowa
Zawody o tytuł Drużynowego
Mistrza Powiatu (r. 2009) rozegrano
9 maja br. na stadionie kępińskiej
Polonii. Do rywalizacji przystąpiło
13 drużyn dziewcząt i chłopców.

składzie: Piotr Głowik, Bartosz
Góralski, Jan Balcerzak, Filip
Pałka, Miłosz Szkudlarek i Oskar
Kulok również stanęła na najwyższym stopniu podium.

Mamy świętowały
26 maja br., z okazji Dnia Matki, w Domu Ludowym w Drożkach
odbyło się spotkanie zorganizowane
przez tamtejszy Zarząd Koła Emerytów. Wydarzenie rozpoczęła słowem
przywitania przewodnicząca Koła
Emerytów – Krystyna Patkowska.
W spotkaniu uczestniczyli: wójt

gminy Rychtal Adam Staszczyk
oraz przewodniczący Oddziału Rejonowego Związku Emerytów i Rencistów w Bralinie Stanisław Mirowski. Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Drożkach swoim wystąpieniem
umiliły wydarzenie.
PZRiI – Koło w Drożkach

Dla mam wystąpiły dzieci
ze szkoły w Drożkach

Spektakl teatralny ,,Magiczna księga” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu

Drużyna dziewcząt w Kaliszu
zdobyła 3. miejsce...

Sześcioosobowe teamy zmagały
się z trudami wieloboju oraz własną słabością. Czwórbój lekkoatletyczny, składający się z biegu na 60
metrów, skoku w dal, rzutu piłeczką
palantową oraz biegu na 600 metrów dla dziewcząt i 1000 metrów
dla chłopców, wymagał hartu ducha
i charakteru. Młodzi lekkoatleci z
Baranowa nie mieli sobie równych.
w obu kategoriach. Dziewczęta:
Aleksandra Nycz, Yelyzaveta
Mniukh, Blanka Michalczyk,
Anna Kulok, Oliwia Wylęga i
Katarzyna Trąpczyńska zdobyły
1. miejsce. Drużyna chłopców w

W słoneczne przedpołudnie,
16 maja br., na Stadionie Miejskim
w Kaliszu odbyły się zawody finałowe rejonu kaliskiego. Na starcie mistrzostw zameldowało się po
osiem zespołów – mistrzów swoich
powiatów. O kolejności miejsc decydowała suma pięciu najlepszych wyników. Lekkoatletki z Baranowa w
składzie: Aleksandra Nycz, Hanna
Wylęga, Blanka Michalczyk, Anna
Kulok, Oliwia Wylęga, Katarzyna
Trąpczyńska wywalczyły 3. miejsce,
pokonując Zduny, Gizałki, Ostrów,
Kalisz i Rojów. Drużyna chłopców w
składzie: Piotr Głowik, Kuba Frąckowiak, Jan Balcerzak, Filip Pałka,
Miłosz Szkudlarek, Hubert Tomczyk zdobyła 5. miejsce, zostawiając
w pobitym polu teamy z Ostrowa,
Pleszewa i Kalisza.
ems

...a chłopców - 5. miejsce

„Dziennik Gazeta Prawna” od kilku lat prowadzi ranking „Perły Samorządu”. Jego wyniki
ogłoszono na kongresie, który odbył się 18 i 19 maja br. w Gdyni. Lauretkami tego prestiżowego konkursu zostały przedstawicielki gminy Baranów

Perły samorządu lśnią w Baranowie

Kongres objęty był patronatem
honorowym Związku Województw
RP. Przez dwa dni samorządow-

cy, przedstawiciele rządu i eksperci
rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoją jed-

Magia książek
13 maja br., na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu, Teatr Edukacji i Profilaktyki
„Maska” z Krakowa zaprezentował
uczniom klas I-III Szkoły Podstawowej w Rychtalu spektakl pt. „Magiczna księga”. Przesłaniem spektaklu
było zachęcenie i przekonanie dzieci do tego, że czytanie książek jest
wartościowe i może stanowić ciekawą formę spędzania wolnego czasu.
Bohater przedstawienia – króliczek
– znajduje Magiczną Księgę Baśni,
dzięki której przenosi się do świata
bajek i poznaje historię „Dziewczyn-
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ki z zapałkami”, „Jasia i Małgosi”
oraz „Żabiego króla”. Spektakl miał
charakter interaktywny, dzięki czemu uczniowie mogli również w nim
uczestniczyć, co sprawiło im ogromną radość i wprowadziło wszystkich
w dobry nastrój.
Aktorzy pokazali młodym widzom, jak wielką moc ma wyobraźnia, którą kształtujemy dzięki czytaniu książek. W ciekawy sposób
podkreślili też ważną rolę biblioteki
i zachęcili dzieci do jej odwiedzania.
Bo jak wyglądałby świat, w którym
nie istnieją biblioteki? Oprac. KR

Od lewej: skarbnik M. Żłobińska
i wójt B. Lewandowska-Siwek

nostki samorządu terytorialnego.
Nieodłączny element kongresu to
ranking, w którym honorowani są
najlepsi samorządowcy. Wójt gminy
Baranów – Bogumiła Lewandowska-Siwek – otrzymała wyróżnienie. W trakcie kongresu poznaliśmy
najlepszych skarbników samorządowych. Pierwsze miejsce, i to drugi
raz z rzędu, otrzymała skarbnik Gminy Baranów – Marzena Żłobińska.
- Jestem szczęśliwa, że udało się
zdobyć pierwsze miejsce drugi rok
z rzędu. To wyróżnienie należy się
pani wójt oraz moim wspaniałym
koleżankom i kolegom z pracy, bez
których nie udałoby się osiągnąć takiego wyniku. Dziękuję wam, to nasz
wspólny sukces – podsumowała.
Oprac. ems

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny jubileusz wspólnego pożycia
małżeńskiego bądź też huczne urodziny, a chcielibyście upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika - zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami. Z radością przygotujemy
reportaż z tego szczególnego wydarzenia, który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
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Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia drobne
przyjmujemy
w redakcji

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5 i ul. Staszica
nr 12, na stronie bip Starostwa, w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno
oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego zostały wywieszone
na okres 21 dni tj.: od 2 czerwca do 22 czerwca 2022 roku - wykazy
nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, oznaczone jako
działki nr:
1. 1037/3 o pow. 0,4380 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Krążkowy, gmina Kępno - księga wieczysta nr KZ1E/00064972/2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2. 105/1 o pow. 0,0096 ha i 105/2 o pow. 0,0172 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Borek Mielęcki, gmina Kępno - księga wieczysta
nr KZ1E/00059889/5 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

STAROSTA KĘPIŃSKI
(-) Robert Kieruzal

w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam mieszkanie 74 m2, Os. Kopa,
drugie piętro. Tel. 601 712 603.
(TK 26/05/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca

Łęka Opatowska,
2 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do publicznej wiadomości, iż
został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych
stanowiących własność Gminy Łęka Opatowska przeznaczonych do
najmu. Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Łęka Opatowska
i na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz opublikowano na stronie
internetowej: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl. Okres wywieszenia
- 21 dni od 2 czerwca 2022 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w
Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Łęka Opatowska – ul. Akacjowa 4, pok. nr 111-112 (tel.
62 78 14 532).
WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
/-/ Adam Kopis

Firma FPUH Mariusz Musialski Baranów zatrudni osoby do prac
remontowych. tel. 603 516 605.
(TK 28/05/22)
US£UGI
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
- KONSULTACJA, POMOC W UZYSKANIU
I ROZLICZENIU DOTACJI.
TEL. 660 614 794.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
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)

MASAŻ I
REHABILITACJA
DOMOWA TANIO.
AUTORSTWA LILIANY BARDIJEWSKIEJ
Reżyseria: Joanna Gruszka i Elżbieta Ilska Myzyka: Paweł Hańczak
W rolach głównych: Julia Rosielewska, Nikola Parzonka, Kacper Rabiega,
Patryk Mazur, Franciszek Stawski

TEL. 723 882 777

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

5 czerwca 2022 r. godz. 17:00
Szkoła Podstawowa w Mroczeniu
PREMIERA TEATRALNA ZOSTAŁA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BARANÓW

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

Tygodnik Kępiński 2 czerwca 2022
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Recenzje

ogłoszenia

Uwaga! Potrzebna krew!

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Każdego dnia lekarze w szpitalach walczą o zdrowie i życie pacjentów.
Stany magazynowe krwi zmniejszyły się. Potrzebne jest Wasze
zaangażowanie i ofiarność. Dzięki krwi oddanej przez Krwiodawców
codziennie mogą być wykonywane m.in. skomplikowane zabiegi
chirurgiczne i operacje specjalistyczne.
Poświęćcie chwilę, odwiedźcie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa i ofiarujcie cząstkę siebie dla osób chorych
oraz wymagających leczenia krwią lub jej składnikami!
Dobrocią warto się dzielić, dlatego zabierzcie ze sobą znajomego!
Razem przyczyńcie się do ratowania zdrowia oraz życia drugiego
człowieka! W grupie siła!

Antoni Ferdynand Ossendowski - „Słoń Birara”
W sercu młodego Amry sympatyczny słoń Birara zajmuje ważne miejsce. Zwierzę
doskonale zna indyjską dżunglę i ciężko pracuje przy wyrębie drzew. Po nagłej śmierci
dziadka Amra jest zmuszony przejąć jego obowiązki i stać się poganiaczem słonia, by
utrzymać ubogą rodzinę. Los sprawia, że chłopiec trafia na dwór maharadży i zaprzyjaźnia
się z następcą tronu, królewiczem Nassurem, któremu ratuje życie... „Słoń Birara” to
piękna opowieść o prawdziwej przyjaźni nieustraszonego chłopca i oddanego słonia. Z
pewnością lektura tej książki stanie się zapierającą dech w piersiach
przygodą!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Za oddanie krwi przysługują dwa dni wolnego.

Mick Conefrey - „Ostatni taki szczyt. Jak zdobyto Kanczendzongę”
Mick Conefrey – pisarz i filmowiec, od ponad dwudziestu lat tworzący filmy
dokumentalne o tematyce górskiej dla takich stacji jak BBC, History Channel i Discovery,
opowiada ekscytującą historię pierwszego wejścia na Kanczendzongę. Na szczycie
ośmiotysięcznika, trzeciego co do wielkości szczytu świata, leżącego w Indiach na
granicy Nepalu i Sikkimu, stanęli w maju 1955 roku dwaj Brytyjczycy, przyjaciele Joe
Brown, wspinacz z Manchesteru, i George Band, absolwent Uniwersytetu Cambridge.
Wyprawą kierował Charles Evans. Ten ogromny sukces poprzedzały nieudane, niekiedy
tragiczne w skutkach próby. Kanczendzonga zyskała reputację niezwyciężonej. Połączenie
ekstremalnej pogody, wysokości i skomplikowanego technicznie terenu budziło
wątpliwości, czy jest ona w ogóle możliwa do zdobycia. Mick Conefrey z pasją popartą
wiedzą i badaniami opowiada o świętej górze Sikkimu, o marzeniach i determinacji,
tragediach i uporze himalaistów w dotarciu na szczyt tej potężnej i
majestatycznej góry.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Monika Liga - „Dama i kochanka”
Konwenanse, skromność i dobre obyczaje idą w kąt, o moralności lepiej zapomnieć…
Ignacy, którego rodzice należą do śmietanki towarzyskiej Warszawy lat dwudziestych XX
wieku, z ogromnym zapałem wprowadza w życie te zasady. Jedynym ratunkiem może być
dla niego skromna, ustatkowana żona – ale gdzie i jak taką znaleźć? A nawet kiedy już się
znajdzie, to jak sprawić, żeby to ona sprowadziła rozwiązłego męża na dobrą
drogę, a nie on ją, na drogę wyuzdania i rozpusty?

Oddział Terenowy Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie
- ul. Zamkowa 17, 2 piętro (pokój nr 34):
poniedziałek: 7.00 – 14.35
wtorek: 7.00 – 14.35
środa: 7.00 – 14.35
piątek: 7.00 – 14.35
Rejestracja w godz. 7.00 – 13.00

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 22
SPONSORZY NAGRÓD:

Czwartek: pobieranie krwi w Kępnie – KOSiR, ul. Sportowa 9
Rejestracja w godz. 8.00 – 11.00

W Oddziale Terenowym Krwiodawstwa w Ostrzeszowie istnieje możliwość pobrania
próbek krwi celem rejestracji na dawcę szpiku kostnego

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 8 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. A. F. Ossendowski - „Słoń Birara”,
2. M. Conefrey - „Ostatni taki szczyt...”,
3. M. Liga - „Dama i kochanka”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 21 nagrody otrzymuj¹:

R. Kotowski (Kępno), P. Dawid (Kępno),
A. Woźniakowska (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Karta radzi Ci, abyś był bardziej konsekwentny i nie rozpamiętywał starych urazów. Nowe
sytuacje i propozycje, jakie otrzymasz w tym tygodniu, mogą Cię trochę zaskoczyć. Nie reaguj
nerwowo, spokojnie przemyśl sytuację.

Byk 21 IV – 21 V
Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń i propozycji. Jeśli będziesz myślał o własnych korzyściach i nie denerwował się z byle powodu, możesz odnieść wielki sukces! Karta radzi
też poważnie podchodzić do miłosnych obietnic.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Ważna zawodowa sprawa lub finansowe negocjacje utkną w martwym punkcie. Będziesz musiał
jeszcze raz zastanowić się, czego chcesz i na
czym Ci zależy. Nie obawiaj się zmienić strategii
lub wycofać z nieudanej inwestycji.

Rak 23 VI – 22 VII
Pojawi się przyjaciel, na którym będziesz mógł polegać. Skorzystaj z jego pomocy, a nie pożałujesz.
Zgódź się na propozycję, która przyjdzie z najmniej oczekiwanej strony. Krótka podróż zapewni
Ci wiele atrakcji i pomoże w podjęciu decyzji.

Lew 23 VII – 22 VIII
Karta radzi, abyś wywiązał się ze starych obietnic
i wyplątał ze spraw, które męczą Cię i denerwują.
Pewna życzliwa osoba, która znajduje się w Twoim otoczeniu, chętnie pomoże Ci w odzyskaniu
dobrego nastroju.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 2.06.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
2. Apteka „Św. Maksymiliana” - 3.06.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
3. Apteka „Burchacińscy” - 4.06.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
4. Apteka „Na Zdrowie” - 5.06.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
5. Apteka „Dr. Max” - 6.06.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
6. Apteka „Na Zdrowie” - 7.06.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
7. Apteka „Przy Szpitalu” - 8.06.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

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

Mogą powrócić do Ciebie wspomnienia byłych miłości i związków. Zastanów się jednak, czy warto
odnawiać stare znajomości. Twój obecny związek
może na tym ucierpieć. Możliwa też rozłąka z
partnerem lub dobrymi przyjaciółmi.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
Nie bądź uparty i posłuchaj, co inni ludzie mają
Ci do powiedzenia. Brak kontaktu lub otwarta niechęć, jaką komuś okazujesz, sprawi, że poczujesz
się osamotniony. Zastanów się, ilu masz przyjaciół
i poświęć im nieco więcej czasu.

Z teki Marka Kameckiego

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.

Czeka Cię trudna rozmowa. Staniesz na przeciwko osoby, do której czujesz żal lub urazę. Ktoś
oceni Twoje postępowanie i wcale Ci się to nie
spodoba. We wszystkich wyzwaniach, przed jakimi staniesz w tym tygodniu, zachowaj spokój.

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

W tym tygodniu szczęście Ci sprzyja. Spotkasz
się z życzliwością i serdecznością. Twoje decyzje
i wybory będą słuszne, pod warunkiem, że będziesz szczery i zaufasz intuicji. Konflikty uda się
załagodzić, a trudne sprawy szybko rozwiązać.

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

Przez lekkomyślność lub zaniedbanie możesz
stracić coś, na czym Ci zależy. Uważaj więc na
swoje czyny i słowa, które mogłyby zranić kogoś
bliskiego. Karta radzi, abyś był ostrożny również w
sprawach finansowych.

(62) 78 292

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X

Koziorożec 22 XII – 19 I

RE
I OG£OSZENIA D
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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 2 czerwca 2022

