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5 czerwca br. w Mikorzynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W rywalizacji uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kępno. Zawodnicy
zmagali się z ćwiczeniem bojowym i sztafetą pożarniczą. Na
starcie stanęli: seniorzy, seniorki i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z 10 jednostek.
str. 5

Najpiękniejsze
słowo świata
Dzień Matki to chyba najpiękniejsze święto w roku.
Cudowne słowo, odmieniane wówczas w różnych
językach, w niemal wszystkich
brzmi
podobnie:
mama. Bo jak mawia poeta:
„Jest jedna miłość, która
nie liczy na wzajemność,
nie szczędzi ofiar, płacze,
a przebacza, odepchnięta – wraca – to miłość macierzyńska”. Gminny Dzień
Matki świętowano w tym
roku, po trzech latach przerwy, w Jankowach.

Fot. KP PSP Kępno

Fot. OSP Olszowa

Fot. OSP Olszowa

Strażacy-ochotnicy znów
walczyli o zwycięstwo

str. 2
str. 5

Nietrzeźwy policjant Radni dali „zielone światło”
sprawcą wypadku
dla elektrociepłowni
str. 6

Festyn w przedszkolu

str. 7

Pięknieją
wielkopolskie wsie

str. 3

Informacje

wiadomości
Biskup diecezji kaliskiej Damian Bryl wręczył duszpasterzom dekrety, które wejdą w życie od 1 sierpnia br.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 482 w Słupi pod
Bralinem

Zmiany w parafiach Nietrzeźwy policjant sprawcą wypadku

Proboszcz parafii św. Marcina w
Kępnie, ks. Jerzy Palpuchowski, odchodzi na emeryturę. Od 1 sierpnia
br. na tym stanowisku zastąpi go ks.
Krystian Szenowski, obecny proboszcz parafii NMP Królowej Korony
Polskiej w Wierzbnie, który przez 10
lat (1998-2008) był redaktorem naczelnym czasopisma diecezji kaliskiej
„Opiekun”. Ks. J. Palpuchowski proboszczem w Kępnie był przez 10 lat.
Zmiany w diecezji kaliskiej dotyczą wielu księży. Ks. Wiesław Cieplik – dotychczas rezydent w parafii
Miłosierdzia Bożego w Ostrowie
Wielkopolskim – mianowany został
proboszczem parafii św. Antoniego Padewskiego w Gądkowicach; ks. Paweł
Frąckowiak – proboszcz parafii św.
Bartłomieja Ap. w Kucharach – mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie;
ks. Tomasz Kaczmarek – proboszcz
parafii św. Bartłomieja Ap. w Rogaszycach i św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Kochłowach – mianowany proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Wysocku Wielkim; ks.
Jacek Kalferszt – proboszcz parafii
Narodzenia NMP w Czastarach – mianowany proboszczem parafii Narodzenia NMP w Blizanowie; ks. Marek
Kozica – mianowany proboszczem
parafii NSPJ w Wieczynie (jednocześnie proboszcz parafii NMP Wniebowziętej w Żegocinie); ks. Łukasz
Luźny – wikariusz parafii św. Marii
Magdaleny w Krotoszynie – miano-

wany proboszczem parafii NMP Królowej Korony Polskiej w Wierzbnie;
ks. Piotr Marciniszyn – wikariusz
parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie – mianowany proboszczem
parafii św. Idziego w Siemianicach;
ks. Marek Muzyka – wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu–
mianowany administratorem parafii
św. Bartłomieja Ap. w Kucharach; ks.
Marek Olszewski – proboszcz parafii
św. Idziego w Siemianicach – mianowany proboszczem parafii Narodzenia
NMP w Czastarach; ks Łukasz Przybyła – proboszcz parafii św. Antoniego
Padewskiego w Gądkowicach – mianowany proboszczem parafii św. Stanisława BM w Wieruszowie; ks. Łukasz Rau – wikariusz parafii NSPJ w
Opatówku – mianowany proboszczem
parafii św. Jadwigi Śląskiej w Olszowej; ks. Krzysztof Tomaszewski – administrator parafii św. Bartłomieja Ap.
w Stradomii Wierzchniej – mianowany
proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Wyszanowie; ks. Marcin
Załężny – rezydent w parafii św. Mikołaja w Kaliszu – mianowany proboszczem parafii św. Floriana w Jedlcu; ks.
Marek Zbaracki – proboszcz parafii
NSPJ w Wieczynie – mianowany proboszczem parafii św. Bartłomieja Ap. w
Stradomii Wierzchniej; ks. Paweł Zieliński – proboszcz parafii św. Floriana
w Jedlcu – mianowany proboszczem
parafii św. Bartłomieja Ap. w Rogaszycach i św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Kochłowach.
Oprac. KR

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

5 czerwca br., około godziny
20.30, na drodze wojewódzkiej nr
482 w Słupi pod Bralinem doszło
do tragicznego w skutkach zdarzenia. - Ze wstępnych ustaleń wynika,
że kierujący samochodem marki

Kierujący bmw zbiegł z miejsca
zdarzenia. - Komendant Powiatowy
Policji w Kępnie ogłosił alarm dla
całej jednostki w celu zatrzymania
sprawcy zdarzenia. O godzinie 22.00
mężczyzna został zatrzymany – podKierująca fiatem zmarła w drodze
do szpitala. Fot. KP PSP Kępno

BMW, 24-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego, nie dostosował
prędkości do warunków drogowych
i uderzył w tył poprzedzającego go
pojazdu marki Fiat – mówi oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie, sierż. Rafał Stramowski.
W wyniku zderzenia śmierć poniosła 69-letnia mieszkanka powiatu
kępińskiego. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie przy użyciu
narzędzi hydraulicznych wykonano
dostęp do rannej kobiety i, po udzieleniu jej kwalifikowanej pierwszej
pomocy, wydobyto poszkodowaną z
pojazdu. Kobieta została zabrana do
szpitala w Kępnie przez przybyły na
miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego. Na potrzeby działań
zablokowano ruch na drodze w obu
kierunkach. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję przywrócono ruch na drodze – relacjonuje
oficer prasowy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, kpt. Paweł Michalski. Niestety,
kobieta zmarła w drodze do szpitala.

kreśla sierż. R. Stramowski. 24-latek
sam zgłosił się na komendę. Jak się okazało, zawodowo jest policjantem we
Wrocławiu. Prawdopodobnie wkrótce
miał rozpocząć pracę w kępińskiej jednostce. Wiadomo także, że mężczyzna
w chwili zatrzymania był nietrzeźwy.

Sprawca zdarzenia usłyszał już
zarzuty. - Kierujący umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w
ruchu drogowym w ten sposób, że
znajdując się w stanie nietrzeźwości,
nie zachował należytych środków
ostrożności, polegających na właściwej obserwacji przedpola jazdy,
jak również bezpiecznej prędkości,
w wyniku czego stracił panowanie
nad pojazdem i doprowadził do zderzenia – powiedział Maciej Meler z
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie
Wielkopolskim. 24-latek odpowie
także za nieudzielenie pomocy i oddalenie się z miejsca zdarzenia, jak
również za kierowanie pod wpływem
alkoholu. Mężczyzna odmówił składania zeznań. Grozi mu łącznie 12
lat więzienia. Prokurator wystąpił z
wnioskiem o 3-miesięczny areszt dla
sprawcy zdarzenia. Sąd przychylił się
do wniosku.
24-latek nie uniknie też odpowiedzialności dyscyplinarnej. Jak
poinformował garnizon dolnośląskiej
policji: - Komenda Wojewódzka PoKierowca bmw zbiegł z miejsca
zdarzenia. Fot. KP PSP Kępno

Miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Została pobrana
od niego krew do dalszych badań.
Na miejscu pracowała Grupa Dochodzeniowo-Śledcza kępińskiej jednostki pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Kępnie. Zadysponowano
także Zespół Ratownictwa Medycznego oraz zastępy straży pożarnej z:
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, JRG Syców, OSP Perzów i
OSP Turkowy.

licji we Wrocławiu potwierdza, iż w
zdarzeniu tym brał udział funkcjonariusz z 5-letnim stażem, który w
chwili zatrzymania był nietrzeźwy.
Sprawca zdarzenia przebywał na
urlopie. Dolnośląski komendant wojewódzki Policji wydał postanowienie o zawieszeniu 24-latka w czynnościach służbowych oraz o wszczęciu
wobec niego postępowania dyscyplinarnego, zmierzającego do wydalenia
mężczyzny ze służby.
KR

Andrzeja
Czarczyńskiego, Nadano nazwy ulicom w Myjomicach
śp.

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie

długoletniego piłkarza „Kolejarza”
i „Polonii” Kępno.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składa

Zarząd Kępińskiego Klubu Piłkarskiego
POLONIA 1908 - MARCINKI KĘPNO

26 maja br. odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Kępnie. Wśród
uchwał podjętych przez radnych znalazła się uchwała w sprawie nadania
nazw ulicom i drogom wewnętrznym, położonym w Myjomicach.
- W związku z potrzebą nadania
nazwy nieruchomościom przeznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny dróg publicznych i
wewnętrznych, a także mając na
uwadze rozwój zabudowy mieszkaniowej na terenach bezpośred-

nio położonych przy tych drogach,
zaszła konieczność nadania nazw
ulicom położonym w miejscowości Myjomice – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Nadanie nazw
ulicom w miejscowości Myjomice
jest konsekwencją wniosku sołtysa Myjomic wraz z Radą Sołecką i
mieszkańcami, którzy wskazują, że
w wyniku ciągłej rozbudowy sołectwa i powstania nowych dróg, w celu
m.in. poprawy komunikacji w Myjomicach, istnieje potrzeba nadania
im określonych nazw, co pozwoli

na prawidłową i czytelną numerację porządkową. Nadane nazwy ulic
to: Rozalka, ks. Marcina Pancherza,
Wężyków, Pod Lasem, Dębowa,
Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, Bukowa, Klonowa,
Kępińska, Poziomkowa, Owocowa,
Jeżynowa, Borówkowa, Aroniowa,
Lawendowa, Malinowa, Agrestowa,
Truskawkowa, Cytrynowa, Jagodowa, Pomarańczowa, Morelowa, Jana
Pawła II i Rolna.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
KR
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Rozmowy
60 lat polityki rolnej Konkurs
z misiem z premierem
także do wyzwań takich jak zmiana
klimatu. Licząca już 60 lat wspólna
polityka rolna UE wspiera otwarty
rynek europejskich produktów rolno-spożywczych, zapewniając obywatelom wysokiej jakości żywność w
przystępnych cenach - podkreśla europoseł Andżelika Możdżanowska.

KAMPANIA INFORMACYJNA

W 1962 r. podpisano rozporządzenie ustanawiające wspólną politykę rolną, co oznaczało, że oto narodziły się pierwsze w historii UE wspólne
przepisy dotyczące rolnictwa. - Od
tego czasu polityka ta ewoluowała,
dostosowując się do nowych warunków i wymagań rynkowych, a

W czasie kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Markach posłanka do
Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska rozmawiała z

premierem Mateuszem Morawieckim na temat Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który finansowałby
inwestycje w powiecie kępińskim.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska
podarowała redakcji „Tygodnika Kępińskiego” cztery misie, które zostały
rozlosowane w konkursie facebookowym z okazji Dnia Dziecka.

Festyn
w
przedszkolu
Kępno innowacyjnym samorządem

Gmina Kępno wyróżniona tytułem Innowacyjny Samorząd

Burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus odebrał wyróżnie-

nie dla Gminy Kępno w konkursie
„Innowacyjny samorząd”, orga-

nizowanym przez Polską Agencję Prasową. Innowacyjne usługi
zgłoszone przez kępiński samorząd
to usługi transportowe dla osób
starszych, niepełnosprawnych i
niesamodzielnych. - Dotacja z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Burmistrz P. Psikus
odebrał wyróżnienie

Przedszkolaki bawiły
się z rodzicami...

4 czerwca w Przedszkolu Sióstr
Boromeuszek odbył się Festyn Rodzinny. Idealna pogoda, wspaniała
atmosfera i wielkie zaangażowanie
Rady Rodziców przyczyniły się do

powodzenia tak ogromnego przedsięwzięcia. Niech zaświadczą o tym
roześmiane buzie naszych przedszkolaków.
s. Symeona

...i opiekunami w czasie
festynu rodzinnego

dofinansowanie z budżetu Gminy
Kępno i świetna praca Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – to wszystko składa się na
sukces innowacyjnego projektu
pod nazwą „Door to door w mieście i gminie Kępno” – zaznaczył
burmistrz.
Warto dodać, że usługi transportowe prowadzone są samochodem
elektrycznym w pełni przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
Oprac. KR
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Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia
Ojca w Domaninie

Wesoło i rodzinnie
29 maja br. w Domaninie odbył
się festyn rodzinny z okazji Dnia
Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca.
Organizatorem byli: sołectwo Domanin, Koło Gospodyń Wiejskich
i Ochotnicza Straż Pożarna. Choć
Domanin jest niewielką wioską, na
licznie przybyłych gości czekało
wiele ciekawych atrakcji – zarówno
dla dzieci, jak i dorosłych. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych, dyskotece, meczu
piłki nożnej dorosłych i dzieci, grze
w badmintona, malowaniu twarzy,
puszczaniu baniek mydlanych oraz
radosnej zabawie z klaunami. Pokaz
tańca towarzyskiego zaprezentowała
młodzież ze Studia Tańca „Retro”.

Nie zabrakło również smakołyków z
grilla i ciepłych przekąsek, słodkiego
poczęstunku, waty cukrowej czy popcornu. Pogoda tego dnia dopisała, a
wszyscy mogli spędzić radośnie czas
w rodzinnej atmosferze. - Dziękujemy wszystkim zaangażowanym,
którzy pomogli w organizacji wydarzenia – za pomoc, poświęcony czas,
dobrą radę i rzetelną pracę. Dziękujemy też wszystkim za liczne przybycie i dobrą, wspólną zabawę. Mamy
nadzieję, że wszyscy będą miło wspominać ten czas. Pamiętajcie: razem
można więcej! – podsumowała w
imieniu organizatorów przewodnicząca KGW Domanin, Aleksandra
Brylak.
KR

Akcja profilaktyczna pt. „Bezpieczni... na drodze”

W trosce o bezpieczeństwo

28 maja br. na terenie Spółki
„Projekt Kępno” przy ul. Sportowej w
Kępnie odbyła się akcja profilaktyczna
pt. „Bezpieczni... na drodze”. Celem
akcji była poprawa bezpieczeństwa
w ruchu drogowym na terenie powiatu kępińskiego oraz przybliżenie
mieszkańcom pracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie. Podczas
akcji zostały wykorzystane symulatory, takie jak: symulator dachowania
pojazdu ciężarowego oraz osobowego, symulator zderzenia czołowego
oraz symulator poduszki powietrznej
pojazdu, należące do fundacji „Jumper” z Torunia. Instruktorzy fundacji
„Jumper” podczas symulacji dachowania zwracali szczególną uwagę na
prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz na to, jak zachować się,
gdy dojdzie do dachowania pojazdu.
W symulatorach znajdowały się plu-

szowe misie oraz plastikowe piłeczki,
które miały za zadanie odzwierciedlić
przedmioty często przewożone w naszych samochodach bez prawidłowe-

go zabezpieczenia. Funkcjonariusze
kępińskiej drogówki podczas spotkania zaprezentowali sprzęt służbowy
wykorzystywany w codziennej służInstruktorzy uczyli, jak zachować się podczas
dachowania pojazdu. Fot. KPP Kępno

Konkurencje dla rodzin cieszyły
się dużym zainteresowaniem

Sierżant Pyrek rozdawał policyjne
gadżety. Fot. KPP Kępno

bie na drodze. Każdy z mieszkańców
mógł również oznakować swój rower,
aby zabezpieczyć go przed kradzieżą.
Wszyscy mieszkańcy, którzy w tym
dniu odwiedzili policyjne stoisko,
otrzymali od sierżanta Pyrka – maskotki wielkopolskiej policji – gadżety profilaktyczne, takie jak opaski,
breloczki i kamizelki odblaskowe,
ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.
Akcja profilaktyczna odbyła się dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy
Kępno.
Oprac. KR

Komenda Powiatowa Policji w Kępnie uruchomiła e-usługę o nazwie „WIBEROO – wielkopolski bezpieczny rower”

Zabezpiecz swój rower

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym ,,Bezpiecznie
na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

O bezpieczeństwie na wsi
2 czerwca br. odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym
,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Pierwsza grupa
nagrodzonych w kategorii wiekowej
klas 0-3: pierwsze miejsce – Blanka Sroka – Szkoła Podstawowa w
Kierznie, drugie - Emilia Durlej
- Szkoła Podstawowa w Trzcinicy i
trzecie miejsce - Hanna Burzała Szkoła Podstawowa w Kierznie.
Uczennica B. Sroka ze Szkoły
Podstawowej w Kierznie zajęła III
miejsce w etapie wojewódzkim, do

którego przystąpiło 5474 uczniów z
279 szkół.
W kategorii wiekowej klas 4-6:
pierwsze miejsce - Kacper Wojtasik
- Szkoła Podstawowa w Baranowie
i drugie miejsce - Jan Marciniak Szkoła Podstawowa w Baranowie.
Nagrody zwycięzcom wręczyły
wicestarosta Alicja Śniegocka, kierownik oddziału KRUS placówka
terenowa w Kępnie Aneta Rabiega
i koordynator konkursu Sylwia Kwaśniewska.
Oprac. m

Na całego trwa sezon rowerowy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu kępińskiego, Komenda Powiatowa Policji
w Kępnie uruchomiła e-usługę o
nazwie „WIBEROO – wielkopolski
bezpieczny rower”, umożliwiającą
ewidencjonowanie, znakowanie i publikowanie informacji o kradzionych
rowerach na terenie województwa
wielkopolskiego. Dzięki tej usłudze
właściciele jednośladów będą mieli
swobodny dostęp do danych roweru
w systemie oraz ich ewentualnego
oznaczenia jako zaginionego poprzez stronę www.wiberoo.pl. - Z
uwagi na nową metodę znakowania
rowerów, osoby chętne prosimy o
kontakt pod wskazanymi numerami
telefonów. Okres wiosenno-letni to
czas sprzyjający korzystaniu z jednośladów. Zanim jednak zdecydujemy się na wyjazd w teren naszym
dwukołowcem, warto pomyśleć o zabezpieczeniu go przed ewentualną

kradzieżą. Znakowanie i rejestracja
rowerów odbywa się w każdy wtorek
i czwartek w godzinach 9.00-13.00
po wcześniejszym ustaleniu godziny
– mówi oficer prasowy KPP Kępno,
sierż. Rafał Stramowski. Znakowanie odbywa się na terenie Komendy

Powiatowej Policji w Kępnie, a osoby
znakujące swój rower powinny posiadać, oprócz roweru, dowód osobisty, aktualny numer telefonu oraz adres e-mail. Zgłoszenia telefoniczne:
47 77 56 227 lub 47 77 56 268.
Oprac. KR

Warto znakować rowery!
Fot. https://grodzisk.naszemiasto.pl

Kępińscy policjanci zatrzymali 18-latka, który podejrzany jest o kradzież na szkodę swojego pracodawcy

Uczeń okradał pracodawcę

Wyróżnione
uczestniczki konkursu

4

20 maja br. do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zgłosił się mężczyzna, który powiadomił, że jego
pracownik go okradł. - Z jego relacji
wynikało, że od marca br. z terenu
jednego z zakładów pracy w Świbie
„zniknęły” różnego rodzaju narzę-
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dzia oraz części samochodowe. Ich
wartość pokrzywdzony oszacował na
ponad 1600 zł. Mężczyzna w trakcie
rozmowy wskazał, że sprawcą tego
przestępstwa może być jeden z jego
pracowników – uczeń, który odbywa
praktyki – mówi sierż. sztab. Filip
Ślęk z KPP Kępno. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zapukali

do drzwi mieszkania podejrzanego,
którym okazał się 18-letni mieszkaniec gminy Kępno. Tam podczas
przeszukania znaleźli część skradzionych narzędzi. Mężczyzna przyznał
się do kradzieży, został zatrzymany i
trafił do policyjnej celi. Za kradzież
grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.
Oprac. KR

Informacje

wiadomości

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Kępno

Strażacy-ochotnicy znów
walczyli o zwycięstwo

Zawody poprawiają
sprawność bojową strażaków

5 czerwca br. w Mikorzynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W rywalizacji uczestniczyły jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy Kępno.
Zawodnicy zmagali się z ćwiczeniem
bojowym i sztafetą pożarniczą. Na
starcie stanęli: seniorzy, seniorki i
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze –
łącznie 21 drużyn z 10 jednostek.
Zawody
sportowo-pożarnicze
są świetną okazją do rywalizacji,
zabawy i prezentacji wyszkolenia
bojowego, ale mają też przygotować
strażaków do działań ratowniczo-ga-

śniczych i poprawić sprawność bojową jednostek.
W czasie, kiedy druhowie walczyli o jak najlepszy czas i jak najmniejszą ilość punktów karnych,
licznie zebrana publiczność dopingowała jednostki ze swoich miejscowości, podziwiając sprawność strażaków.
Wydarzenie jak zawsze dostarczyło wszystkim wielu emocji. Pogoda tego dnia zdecydowanie dopisała, a
walka była zacięta. O tym, kto stanie
na podium, decydował łączny czas
ukończenia obu konkurencji oraz

uzyskane ewentualne punkty karne.
Konkurencje nadzorował zespół sędziów z OSP Perzów. Zwycięzcy w
każdej kategorii zostali nagrodzeni
dyplomami, pucharami i medalami.
- Bardzo się cieszę, że, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, znów odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wszystkie
jednostki OSP z gminy Kępno mogły
spotkać się i rywalizować, była to też
świetna okazja dla Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, aby sprawdzić swoje umiejętności na innym
polu niż tylko ćwiczenia. Oby pogoda
i warunki epidemiologiczne były dla

Seniorzy:

1. OSP Myjomice-Ostrówiec,
2. OSP Olszowa, 3. OSP Mikorzyn,
4. OSP Świba, 5. OSP Kierzno,
6. OSP Mechnice, 7. OSP Rzetnia,
8. OSP Szklarka Mielęcka,
9. OSP Domanin, 10. OSP Kępno

Seniorki:

MDP – chłopcy:

1. OSP Olszowa, 2. OSP MyjomiceOstrówiec, 3. OSP Mechnice,
4. OSP Mikorzyn

MDP – dziewczęta:

1. OSP Myjomice-Ostrówiec, 2. OSP Świba

zewnętrznego finansowania i lokalizacja. Jedynym miejscem odbioru
ciepła wśród udziałowców Olszowej
są Kępno lub Oleśnica - stwierdził
burmistrz.

Projekt małej ciepłowni opalanej paliwem alternatywnym według veolia.pl

mln zł kosztowała ta w Koninie, ta
w Szczecinie 440 mln zł. Filarem
opłacalności jest sprzedaż ciepła na
niewielką odległość, do 5 km - wyjaśnia dla lokalnej gazety burmistrz
Jan Bronś. - W Szczecinie spalarnia
jest 2 km od nabrzeża przy Wałach
Chrobrego. W Koninie na terenie
dawnej huty, 1 km od sieci ciepłowniczej. Wtedy przedsięwzięcie jest
opłacalne. Spalarnia jest potrzebna - ocenia - ale muszą być źródła

WYNIKI GMINNYCH ZAWODÓW
SPORTOWO-POŻARNICZYCH:

1. OSP Myjomice-Ostrówiec,
2. OSP Olszowa, 3. OSP Kierzno

Radni dali „zielone światło”
dla elektrociepłowni
głorocznych, sesji Rady Miasta w
Oleśnicy. Oleśniccy radni i władze
miasta przychylili się wtenczas do
budowy spalarni w Olszowie. - Spalarnia jest kwestią przyszłości. 370

nas sprzyjające i wszystkie drużyny
mogły bez przeszkód trenować do
przyszłorocznych zawodów. Myślę,
że z taką kondycją i przygotowaniem
sportowym strażaków możemy być
spokojni o bezpieczeństwo w naszym
regionie – podsumował Krzysztof
Godek, prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Kępnie.
KR
Jedna z jednostek podczas
ćwiczenia bojowego

Czy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadami w Olszowie powstanie instalacja do spalania śmieci?

W styczniu 2021 r. głosowanie w
Radzie Miasta nad uchwałą o „Założeniach do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla gminy Kępno” poprzedziła burzliwa dyskusja. Radni jednak
przyjęli ten strategiczny dokument, w
którym władze gminy zawarły możliwe kierunki rozwoju, a także szanse
na ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do atmosfery. Wówczas część samorządowców uważała że ta uchwała to
furtka pod budowę spalarni śmieci.
W sprawozdaniu z działalności
Zakładu Zagospodarowania Odpadów
(ZZO) w Olszowej za 2021 r. czytamy,
że na podwyżkę kosztów ma wpływ
wzrost od ok. 200 do 500 procent w
stosunku do lat poprzednich kosztów
zagospodarowania wysokokalorycznych odpadów, stanowiących resztki
procesowe (np. po sortowaniu), które
nie nadają się do odzysku materiałowego i ponownego wykorzystania.
Natomiast ich składowanie jest zabronione. Zasadniczą przyczyną takiego
stan rzeczy jest brak wystarczających
mocy elektrowni i spalarni, które są
uprawnione do przetwarzania termicznego tego rodzaju odpadów. Dlatego tak ważna jest budowa spalarni.
Spalarnie nie w Oleśnicy,
a w Kępnie
Temat budowy spalarni był dyskutowany na jednej z letnich, ubie-

Prezesi oraz sędziowie
przyglądali się zmaganiom

Nie dla elektrociepłowni
w Ostrzeszowskiem
W maju tego roku sprawa budowy
spalarni odżyła ponownie tym razem
w ostrzeszowskim, albowiem pomysł
budowy elektrociepłowni w Rojowie
wysunął burmistrz Patryk Jędrowiak. Kilkudziesięciu mieszkańców
gminy w czasie konsultacji społecznych w tej sprawie w Starostwie Powiatowym sprzeciwiło się budowie

takiej instalacji. Argumenty przeciwko tej inwestycji przytaczali zaproszeni przez organizatorów eksperci,
a także sami mieszkańcy, w przytłaczającej większości zwolennicy protestu w tej sprawie. Ich zdaniem top
przedsięwzięcie szkodliwe dla środowiska, nieracjonalne ekonomicznie,
nieefektywne i generujące problemy
logistyczne. Burmistrz Ostrzeszowa
deklaruje, że mimo protestów nie zamierza rezygnować z planu budowy
spalarni. - Na pewno będziemy dalej
prowadzić rozmowy – powiedział
burmistrz dla lokalnego portalu.
W Kępińskiem rozważają
budowę elektrociepłowni
O budowie spalarni władze gminy Kępno mówią już od kilkunastu
miesięcy, starając się przekonać do
idei budowy instalacji przeciwników
spalarni, niezdecydowanych oraz tutejszych ekologów. - Projekt zakłada budowę ekologicznej ciepłowni,
której nie można w żadnym razie
nazywać spalarnią, ze względu na
paliwo jakim miałaby być zasilana.
Całość przedsięwzięcia jest w fazie
koncepcyjnej i bezpośredni wpływ
na powstanie tej idei są rosnące ceny
opału – wyjaśnia Artur Kosakiewicz, I zastępcy burmistrza miasta i
gminy Kępno.
Zaznacza jednocześnie - Z powodu narzuconej przez Polską Grupę
Górniczą drastycznej podwyżki cen
miałów węglowych (317 zł do 685 zł
za tonę) wykorzystywanych do produkcji przez Energetykę Cieplną w
Kępnie, samorząd musi podejmować
działania zmierzające do wytwarzania ciepła systemowego opartego o
inne niż konwencjonalne paliwa –
zauważa burmistrz. - Bazowanie na
coraz trudniej dostępnym i coraz
droższym węglu kamiennym może

spowodować nawet kilkudziesięcioprocentową podwyżkę opłat dla
mieszkańców miasta i gminy, czego
samorząd chce uniknąć – dodaje.
- Dbając o bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowotne i energetyczne
mieszkańców rozważamy możliwość
uruchomienia nowej, ekologicznej
elektrociepłowni zasilanej paliwem
pre-RDF., której Gmina Kępno byłaby 100-procentowym udziałowcem – podkreśla A. Kosakiewicz.
Wiceburmistrz zaznacza, że
wszystkie szczegóły techniczne i
ekonomiczne inwestycji przekażemy opinii publicznej, kiedy zapadnie
decyzja o przystąpieniu do realizacji
tego projektu.
Opozycyjni radni w kępińskim samorządzie nie mówią „nie” inwestycji
i czekają na konkretne plany. - Sprawę
obserwujemy i dyskutujemy w naszym klubie od kilku miesięcy. Trzeba coś z tą góra śmieci zrobić, która
cały czas rośnie. Czy elektrociepłownia jest dobrym rozwiązaniem, na
ten temat muszą wypowiedzieć się
eksperci. Projekt wart 170 mln zł
jest bardzo drogi i wszystko musi być
prowadzone transparentne. Istotną sprawą jest, aby spalarnia sama
nie zanieczyszczała środowiska. Na
ten moment nie jesteśmy ani za, ani
przeciw, czekamy na szczególny projektu – stwierdza w imieniu Klubu
Wspólnie dla Miasta i Gminy Kępno
Paweł Jański.
Jeżeli elektrociepłownia będzie w
pełni ekologiczna to wzrastają szanse
na realizację ewentualnej inwestycji.
Miasta, które postawią na podobne
rozwiązania jako pierwsze, mogą zyskać więcej strumieni dofinansowania
z zewnątrz. Obecnie elektrociepłownie spalające odpady działają w kilku
dużych miastach w Polsce.
m
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30 maja 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przekazania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
zgłoszonych do XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Do 170 sołectw z Województwa Wielkopolskiego trafi ponad 7,2 mln zł

Pięknieją wielkopolskie wsie

XII edycja konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś” organizowanego
w ramach Samorządowego programu
„Wielkopolska odnowa wsi” umożliwia pozyskanie środków przez
sołectwa z pośrednictwem gmin na
realizację zadań projektowych w ich
„małych ojczyznach”. Dofinansowanie umożliwia wykonanie niewielkich
projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w miejscowości, odtwarzaniu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego oraz
kultywowaniu tradycji społeczności
lokalnych. Udział w konkursie to
także wspaniała okazja do integracji
społeczności wiejskiej i aktywizacji
jej członków. Różnorodność zgłoszonych projektów udowadnia bogactwo
pomysłów na zmianę wspólnej przestrzeni oraz troskę o dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich.
- Kolejna edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” daje szansę

na zmianę wspólnej przestrzeni, w
której żyją społeczności wiejskie.
Wsie i miejscowości do 5 tys. mieszkańców mogły uzyskać do 50 tys. zł
na realizację zgłoszonego projektu.

zgłasza projekty, wspierając tym
samym inicjatywy i pomysły swoich
mieszkańców – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski.

Władze gminy Kępno...

W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało 170 projektów, których łączna kwota dofinansowania
z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi ponad 7,2 mln zł.
Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony lokalnych
samorządów, wiele z nich co roku

ECHO RYCHTALA
czerwiec 2022, nr 21 (1014)
Rajd rowerowy szlakiem przydrożnych kapliczek i krzyży

Zwiedzali okolicę

Do konkursu zgłoszono 252 projekty, które zostały ocenione pod
względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu oceny zgłoszeń
wytypowanych zostało 170 projektów do przyznania dofinansowania.
Poziom pomocy finansowej w ramach
konkursu wynosi maksymalnie 70%
kosztów kwalifikowalnych projektu,
jednak nie mniej niż 10 tys. zł i nie
więcej niż 50 tys. zł dla pojedynczego
projektu. Kwota, wynosząca ponad
7,2 mln zł, jest najwyższą przeznaczoną podczas realizacji konkursu.
Z powiatu kępińskiego dofinansowanie otrzymały gminy: Rychtal
(Sadogóra - modernizacja świetlicy
wiejskiej w miejscowości Sadogóra

za 50 000 zł), Łęka Opatowska (Piaski - modernizacja wraz z rozbudową
placu zabaw w Piaskach - 50 000 zł i
Biadaszki - przebudowa placu zabaw
oraz budowa siłowni zewnętrznej w
Biadaszkach -50 000 zł), Kępno (Borek Mielęcki - budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim - 50 000 zł oraz Świba
- remont budynku Ośrodka Kultury
Fizycznej i Sportu w Świbie 50 000
zł), Trzcinica (Laski - w Laskach też
pięknieje wielkopolska wieś - modernizacja Domu Ludowego w Laskach
- 30 418 zł), Baranów (Żurawiniec
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy placu zabaw w miejscowości Żurawiniec - 49 895 zł), Bralin
(Tabor Mały Nowoczesne Centrum
przy Domu Ludowym - 50 000 zł) i
Perzów (Domasłów zagospodarowa-

- Program „Wielkopolska odnowa wsi” to program, który przede
wszystkim ma skupiać liderów lokalnych społeczności, którzy mają
tworzyć grupy i strategie odnowy
miejscowości i w ten sposób wskazywać, co chcą w swoich miejscowościach zmieniać. Myślę, że to ważny
element współpracy i współżycia w
tych małych miejscowościach – powiedział K. Grabowski.
Program „Wielkopolska odnowa
wsi” nie tylko wpływa na poprawę wizerunku wielkopolskich sołectw poprzez urządzenie, na nowo przestrzeni
publicznej, ale to również realizowane przez organizacje pozarządowe
imprezy wiejskie integrujące lokalne społeczności. Projekty dofinansowane w ramach programu służą
kultywowaniu tradycji i historii, tak

...i władze gminy Rychtal
podpisały umowy

nie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Domasłów - 50 000 zł).
Włodarzom gmin podczas podpisywania umów towarzyszyli przedstawiciele lokalnych społeczności.

bogatych w naszym województwie.
Ponadto sołectwa aktywnie uczestniczą w opracowywaniu sołeckich
strategii rozwoju, które ułatwiają ich
dalszy rozwój.
m

W trakcie sesji Rady Powiatu Kępińskiego, która odbyła się 31 maja br. radni udzielili Zarządowi Powiatu Kępińskiego absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 r.

Zarząd Powiatu z absolutorium

4 czerwca br., z okazji Dnia
Dziecka, sołtys oraz Rada Sołecka
Zgorzelca zorganizowali rowerowy
rajd dla dzieci i młodzieży szlakiem
przydrożnych kapliczek i krzyży, a
także miejsc historycznych, których
tam nie brakuje. Należy wspomnieć o
konfederatach barskich i żołnierzach
napoleońskich. W rajdzie o dystansie
około 10 km udział wzięło około 50
osób z przewagą dzieci szkolnych.
Po 5 km nastąpiła przerwa, ponieważ na trasie znajdował się rezerwat przyrody Studnica, w którym
występują okazałe gatunki drzew, a
mianowicie sosna rychtalska, świerk
i jodła oraz potężne dęby. Występuje
także bogate runo leśne. Na krótko
zatrzymano się w miejscu, gdzie
przed wieloma wiekami odpoczywała księżna św. Jadwiga Śląska,
żona Henryka Brodatego, w drodze
do Płocka, aby uwolnić męża z rąk
Konrada Mazowieckiego, który
przetrzymywał go w niewoli. Rzecz
się działa około połowy XIII wieku
w czasie rozbicia dzielnicowego.
Syn św. Jadwigi, Henryk Pobożny,
zginął w bitwie z Tatarami pod Legnicą, co zresztą przewidziała jego
matka. W centrum Zgorzelca znajduje się miejsce o nazwie Studniczanka, gdzie odbywają się imprezy
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organizowane przez sołtysa i Radę
Sołecką. Jest tam drewniana wiata
rekreacyjna, gdzie można schronić
się w razie niepogody. W środku
pomieszczenia znajduje się segment
gastronomiczny. W Studnicznce
znajduje się boisko do piłki ręcznej i
piłki siatkowej, można także zagrać
w piłkę nożną drużyn 6-osobowych.
Przygotowane jest stanowisko na
ognisko. Jest też plac utwardzony
polbrukiem na występy kulturalno-estradowe. Studniczanka zajmuje
0,5 ha powierzchni, jest oświetlona i
ogrodzona płotem z siatki drucianej,
ponieważ znajduje się tam również
plac zabaw dla dzieci.
Zakończenie rajdu tradycyjnie
nastąpiło na terenie Studniczanki,
gdzie sołtys wręczył uczestnikom
rajdu dyplomy i certyfikaty ukończenia rajdu. Rozegrano także mecz
piłki nożnej pomiędzy młodzieżą a
rodzicami. Wynik spotkania: 3:2 dla
młodzieży. Dla dzieci przygotowano
lody, ciastka i napoje. Dla starszych –
kawę i ciasto. Wszystko to przygotowały jak zwykle gospodynie. Należy
przyznać, że sołtys Zawada doprowadził do pełnej integracji mieszkańców swojego sołectwa. Miejscowość
liczy zaledwie 150 mieszkańców.
Andrzej Wawrzyniak

Rok 2021 zamknął się dla Powiatu Kępińskiego z budżetem
po stronie dochodów na poziomie
100 128 995,59 zł. Jest to pierwszy
w ponad dwudziestoletniej historii
Powiatu budżet z wartością powyżej
100 milionów. Na dochody Powiatu
składają się przede wszystkim podatki PIT i CIT na poziomie 28% ogólnych dochodów, subwencja oświato-

chłania oświata – 37%, drugie wydatki związane były z drogami – 17%,
pomoc społeczna – 15%, administracja – 14%, bezpieczeństwo – 7%.
Rok 2021 to oddanie do użytku
dwóch dużych i kluczowych dla Powiatu Kępińskiego inwestycji. Pierwsza to
zakończenie długo oczekiwanej budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie. Koszt

Zarząd Powiatu. Od lewej: członek Zarządu Marek Potarzycki, wicestarosta Alicja
Śniegocka, członek Zarządu Krystyna Możdżanowska, członek Zarządu Renata Ciemny,
Starosta Robert Kieruzal

wa – 23%, subwencja równoważąca
i uzupełniająca – 7%, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 12%, dotacje
celowe - 11%, środki związane z
przeciwdziałaniem COVID i Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych - 5%, dochody pozostałe – 10%.
Przechodząc do analizy wydatków, największą część budżetu po-
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tej inwestycji to blisko 8 milionów
złotych. Drugie z zadań to przebudowa
drogi powiatowej – ulicy Dworcowej
za kwotę ponad 4 milionów złotych.
Warto nadmienić, że obie inwestycje w
znacznej mierze udało się zrealizować
w oparciu o środki zewnętrzne.
Rok 2021 zapisze się także jako
czas rozpoczęcia szeregu innych

inwestycji, których finalizacja nastąpi w tym roku. Chodzi tu przede
wszystkim o przebudowę ulicy Osińskiej i jej dalszego ciągu prowadzącego przez Osiny, przebudowę drogi
powiatowej łączącej Trzebień i Biadaszki w gminie Łęka Opatowska.
Postępują prace związane z przebudową trzech oddziałów szpitalnych
SPZOZ w Kępnie. Zatwierdzona
została dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.
Jak podkreśla starosta Robert
Kieruzal: – Zrealizowany w 2021 r.
budżet oparty jest w dużej mierze
na inwestycjach zaplanowanych,
dobrze opracowanych i, co szczególnie ważne, realizowanych w oparciu
o pozyskane przez Powiat Kępiński
środki zewnętrzne. Ich pozyskanie nie
tylko zwiększa katalog prowadzonych
zadań, wiąże się to także z większymi
wyzwaniami organizacyjnymi związanymi z pracą Starostwa Powiatowego w Kępnie, jak również jednostek
powiązanych z powiatem. Powiat Kępiński się rozwija, inwestujemy środki
w drogi powiatowe, infrastrukturę
ochrony zdrowia i bezpieczeństwo
publiczne, powiat to również szkolnictwo ponadpodstawowe i szkolnictwo
specjalne, to zadania realizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i Dom Pomocy Społecznej. Ogrom
wyzwań, ale też ogromna satysfakcja
potwierdzona udzielonym przez radę
absolutorium.
Oprac. m

Region

gmina
kurier baranowa
czerwiec 2022, nr 22 (1249)

Dzień Matki to chyba najpiękniejsze święto w roku. Cudowne słowo, odmieniane wówczas
w różnych językach, w niemal wszystkich brzmi podobnie: mama. Bo jak mawia poeta:
„Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza,
odepchnięta – wraca – to miłość macierzyńska”. Gminny Dzień Matki świętowano w tym
roku, po trzech latach przerwy, w Jankowach

Najpiękniejsze słowo świata
Dzień Matki jest obchodzony
prawie na całym świecie. Święto
to przypomina nam, jak ważne są
nasze mamy, oraz że każdej z nich
należy się moc uścisków, buziaków
i milion bukietów kwiatów za jej
bezwarunkową miłość. Na świecie
święto to jest obchodzone w różny sposób i w różnych terminach.
U nas – 26 maja. Tego dnia jankowski Dom Ludowy zaszczyciły swoją

obecnością niemal same panie: wójt,
skarbnik i sekretarz, radne, sołtyski
i żony sołtysów, biznesmenki i żony
przedsiębiorców,
przedstawicielki
organizacji społecznych, Kobiety
Aktywne. I w końcu najważniejsze
w tym gronie: Mamy Zasłużone.
Aniela Skiba, Bernadetta Majczyk,
Jadwiga Kokot, Marianna Górecka,Teresa Nowak, Małgorzata
Wróbel, Maria Górecka, Grażyna

Dzieci zaprezentowały
program artystyczny

Brząkała, Genowefa Froń, Krystyna Szpunar, Anna Dyla, Krystyna
Kokot, Górecka Teresa, Aniela
Majczyk, Mieczysława Janus, Genowefa Lorenc, Teresa Kasprzak,
Anna Idzikowska, Maria Rybska,
Marianna Wabnic, Genowefa Świtoń, Sławomira Makurat, Teresa
Stempin, Irena Słomiana, Łucja
Idzikowska, Maria Owczarek, Kazimiera Janus, Maria Idzikowska,
Barbara Stempin, Jadwiga Skiba,
Małgorzata Dombek, Genowefa
Świtoń, Teresa Górecka, Teresa Nowak, Maria Owczarek, Kazimiera
Janus, Maria Górecka, Aniela Skiba, Barbara Stempin, Mieczysława
Janus, Irena Słomiana. 31 dumnych
mam obdarował kwiatami przewodniczący Rady Gminy Marian Kremer. Życzenia na ich ręce złożyła
również wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. Wszystkich natomiast
zauroczyło widowisko przygotowane
przez artystów ze Szkoły Podstawowej w Donaborowie pod intrygującym tytułem „Cała łąka dla mam”.
ems

Ulubiony dzień naszych milusińskich, czyli Dzień Dziecka,
przebiegł w tym roku pod znakiem sportu i dobrej zabawy.
We wszystkich szkołach przygotowano przebogatą ofertę
świąteczną

Quidditch, pizza i... poezja

W Mroczeniu festyn spod znaku Harrego Pottera otworzył sam
Kawaler Orderu Merlina, Profesor
Albus Persiwal Wulfryk Brian Dumbledore, czyli w skrócie – dyrektor
Andrzej Tyra, który zaprosił gości
m.in. do konkursu w quidditchu czy
też warzenia magicznych ziół. W
Słupi królowała siatkówka i zabawy
na dmuchańcach. W Donaborowie
trzeba było wykazać się siłą w turnieju przeciągania liny i żarłocznością

przy spożywaniu pizzy. Baranów postawił na zapobieganie. Tu na pierwszy plan wysunęli się strażacy, którzy
przedstawili swój najnowszy sprzęt.
Oczywiście największą frajdę miały
dzieciaki, które odważyły się na podniebną podróż strażackim podnośnikiem. Łęka Mroczeńska to tego dnia
konkurs recytatorski „Poezja dobra
na wszystko”. Najlepsi recytatorzy
otrzymali wspaniałe nagrody.
ems
Dzień Dziecka w klimacie
Harrego Pottera

Ochotnicze straże pożarne w gminie Baranów to ogromny potencjał: ludzi, kompetencji
i… odwagi. W 11 jednostkach bezinteresowną służbę „Bogu na chwałę – bliźniemu na
ratunek” pełni prawie 800 druhów

Gminne Florianki

Dwie jednostki – OSP Słupia oraz
OSP Baranów – działają dodatkowo w
ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co wymaga większych umiejętności i specjalistycznego
sprzętu. W ubiegłym roku samorząd
Gminy wsparł strażaków-ochotników
kwotą 500 tysięcy złotych.
21 maja br. w OSP w Donaborowie odbył się Gminny Dzień Strażaka. Zebranych powitał prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Baranowie, dh Michał Balcer.
Następnie głos zabrała wójt gminy
Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, która podziękowała wszystkim strażakom za dotychczasową
współpracę. W dalszej części prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie, dh Michał
Błażejewski, przypomniał, że maj
jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej. W kierunku strażaków i ich
rodzin popłynęły również życzenia:
- Z okazji waszego święta – dnia św.

Floriana – pragnę wyrazić wdzięczność za pełną oddania pracę. Niech
służba, którą pełnicie na co dzień,
narażając własne życie, będzie źródłem dumy i radości oraz dobrze
spełnionego obowiązku. Życzę wam

powodzenia i pomyślności w życiu
zawodowym, jak i prywatnym, bezpiecznych powrotów z akcji. Niech
św. Florian ma was zawsze w swojej
opiece. W dalszej części na wszystkich zebranych czekał poczęstunek.
Spotkanie było okazją do wymiany
doświadczeń w zakresie funkcjonowania jednostek oraz wspólnej integracji.
ems
Dzieci cieszyły się ze słodkości

Druhowie z gminy Baranów
świętowali Dzień Strażaka

Laureaci konkursu „Poezja
jest dobra na wszystko”
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Sport

Piłka nożna

3. Liga Grupa 2
32. kolejka | wiosna 2022
Świt Skolwin – Jarota Jarocin ..................– 1:2
Kluczevia Stargard – Zawisza Bydgoszcz ...– 2:3
Pogoń Nowe S. – Pogoń II Szczecin ..........– 2:2
Unia Janikowo – Bałtyk Gdynia ...............– 3:0
Stolem Gniewino – Sokół Kleczew ............– 1:1
KP Starogard Gdański – Olimpia Grudziądz ...– 1:1
Polonia Środa – Kotwica Kołobrzeg ..........– 0:6
Bałtyk Koszalin – GKS Przodkowo ...........– 2:2
Elana Toruń – Błękitni Stargard .........– 0:3 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
32 74 70:22
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
32 72 68:22
3. KS Unia Janikowo
32 56 58:46
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
32 53 55:34
5. KS Sokół Kleczew
32 53 49:37
6. MKS Pogoń II Szczecin
32 52 54:35
7. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 32 52 47:41
8. SP Zawisza Bydgoszcz
32 46 52:49
9. KP Błękitni Stargard
32 45 45:47
10. KS Polonia Środa Wlkp.
32 43 40:56
11. KS Stolem Gniewino
32 41 39:55
12. KP Starogard Gdański
32 39 40:46
13. SKS Bałtyk Gdynia
32 36 42:51
14. JKS Jarota Jarocin
32 33 37:43
15. GKS Przodkowo
32 33 34:47
16. KKPN Bałtyk Koszalin
32 32 36:53
17. ZKS Kluczevia Stargard
32 20 23:63
18. TKP Elana Toruń
32 21 36:78
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
34. kolejka | wiosna 2022
Mieszko Gniezno – Polonia Kępno ...........– 0:3
Iskra Szydłowo – KKS II Kalisz .................– 3:1
Unia Swarzędz – Korona Piaski ...............– 6:0
Górnik Konin – Victoria Września .............– 1:2
SKP Słupca – Tarnovia Tarnowo ...............– 2:2
Victoria Ostrzeszów – Warta Międzychód ...– 3:7
Centra Ostrów – Kotwica Kórnik ...............– 1:2
Olimpia Koło – LKS Gołuchów ..................– 2:1
Huragan Pobiedziska – Obra Kościan .......– 3:2
Nielba Wągrowiec ................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
32 69 74:24
2. KSS Kotwica Kórnik
32 66 68:37
3. MKS Nielba Wągrowiec
32 64 59:35
4. MGKS Huragan Pobiedziska 33 59 59:42
5. MKS Mieszko Gniezno
33 56 66:50
6. LKS Gołuchów
32 55 58:48
7. MKS Victoria Września
32 48 44:63
8. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 32 47 79:58
9. KP Obra 1912 Kościan
32 47 54:42
10. GKS Iskra Szydłowo
33 47 69:69
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 32 45 51:43
12. LKS Korona Piaski
32 44 43:53
13. MLKP Warta Międzychód 32 39 71:73
14. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 32 39 52:61
15. KKS 1925 II Kalisz
32 38 54:60
16. SKP Słupca
32 37 55:57
17. MKS Olimpia Koło
33 35 37:51
18. KP Victoria Ostrzeszów
32 16 37:95
19. KS Górnik Konin
32 12 21:90
RedBox 5. Liga Grupa 3
27. kolejka | wiosna 2022
Kania Gostyń – GKS Rychtal ....................– 3:1
Ostrovia Ostrów – Astra Krotoszyn ...........– 5:0
Warta Śrem – Polonia Leszno ..................– 2:3
Krobianka Krobia – Orzeł Mroczeń ..........– 4:0
Piast Kobylin – Rawia Rawicz ...................– 2:2
Zefka Kobyla Góra – Victoria Skarszew ....– 1:2
Piast Czekanów – Stal Pleszew .................– 5:4
Biały Orzeł – PKS Racot ...........................– 0:1
1. KP Polonia 1912 Leszno
27 67 65:22
2. KS Victoria Skarszew
27 66 90:31
3. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 27 56 76:30
4. LZS Krobianka Krobia
27 55 58:38
5. MKS Kania Gostyń
27 49 42:24
6. ŚKS Warta Śrem
27 40 43:46
7. KS Piast Kobylin
27 38 57:54
8. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 27 36 36:39
9. GKS Rychtal
27 36 52:56
10. LZS Orzeł Mroczeń
27 30 40:58
11. KKS Astra Krotoszyn
27 27 49:70
12. KLKS Zefka Kobyla Góra 27 26 36:55
13. KP Rawia Rawicz
27 26 38:61
14. LKS Piast Czekanów
27 25 41:61
15. PKS Racot
27 21 23:55
16. KS Stal Pleszew
27 19 27:73
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Im bliżej końca sezonu na zapleczu trzeciej
ligi, tym mniej wiemy. Przymusową pauzę dotychczasowego wicelidera z Wągrowca wykorzystali gracze z Kórnika. Kotwica awansowała na drugie miejsce w tabeli i na cztery
kolejki przed końcem sezonu traci do prowadzącej Unii Swarzędz zaledwie trzy punkty
Fot. Przemysław Zimoch

wyniki i tabele

Wyniki 34. kolejki
MKS Mieszko Gniezno			 0 (0)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 3 (2)
Bramki: 0:1 Patryk Słupianek - 26’, 0:2 Wojciech Drygas - 36’, 0:3 Filip Latusek - 89’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut - Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak,
Marcin Tomaszewski, Jakub Górecki, Wojciech
Drygas (Miłosz Nowicki - 85’), Dawid Stempin
(Mikołaj Kubacha - 89’), Patryk Słupianek,
Borys Wawrzyniak (Dawid Rachel - 83’), Filip
Latusek. Trener: Marcel Surowiak.
SKS Unia Swarzędz		
6 (0)
LKS Korona Piaski		
0 (0)
Bramki: 1:0 Kamil Kanior - 47’, 2:0 Radosław
Barabasz - 49’ (z karnego), 3:0 Filip Brzostowski - 59’, 4:0 Jan Paczyński - 78’, 5:0 Witold
Walkowiak - 86’, 6:0 Mikołaj Panowicz - 90’.
MGKS Huragan Pobiedziska
3 (3)
KP Obra 1912 Kościan
2 (1)
Bramki: 1:0 Maciej Jakubek - 5’, 1:1 Kacper
Borowiak - 15’, 2:1 Maciej Sanocki - 21’ (samobójcza), 3:1 Paweł Piceluk - 29’, 3:2 Patryk
Łakomy - 73’.

Kępnianie opuścili strefę spadkową,
Polonia na prostej drodze do utrzymania
Do końca sezonu ArtBud 4. Ligi pozostały cztery kolejki, a nadal nie wiadomo kto zostanie mistrzem, a kto spadnie do piątej ligi. Wśród kibiców i w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się głosy, iż są to najciekawsze rozgrywki od wielu lat. Rumieńców mocno nabrała zwłaszcza walka o utrzymanie. Kolejny wielki mecz rozegrali piłkarze Polonii 1908 Marcinki Kępno. Tym
razem drużyna Marcela Surowiaka pokonała na wyjeździe Mieszka Gniezno, a więc zespół, który
jeszcze do niedawna był jednym z głównych faworytów wyścigu o trzecią ligę. Sukces Polonii dla
kibiców tej drużyny jest tym cenniejszy, że trzy punkty wywalczone w Gnieźnie pozwoliły biało-niebieskim wyrwać się ze strefy spadkowej.
Kępnie jeszcze niedawno coraz
mniej liczyli się w grze o utrzymanie i raczej nerwowo spoglądali na
dno tabeli, licząc swoją przewagę nad
Victorią Ostrzeszów i Górnikiem Konin. Ale nagle przyszedł maj i gracze
Marcela Surowiaka zaczęli wygrywać mecz za meczem, dzięki czemu
włączyli się na poważnie do gry. Dziś
drużyna z Alei Marcinkowskiego
opuściła strefę spadkową, ale nieco
gorzej wyglądają plany biało-niebieskich na najbliższe tygodnie, bo do
rozegrania mają cztery mecze, w tym
trzy z zespołami, które walczą cały
czas o konkretne cele. Kępnian czekają między innymi wyjazdowe spotkania z Olimpią Koło i SKP Słupca,
a więc zespołami bezpośrednio zaangażowanymi w walkę o utrzymanie.
Do tego trzeba dodać jeszcze domowy mecz z Huraganem Pobiedziska,
który pozostaje w grze o czołowe
lokaty. Sytuacja biało-niebieskich
na cztery kolejki przed końcem sezonu jest niezwykle optymistyczna.
Kępnianie opuścili strefę spadkową,
a świetne wiadomości napłynęły z
trzeciej ligi, w której z kolei strefę
spadkową opuścił Jarota Jarocin. Taki
układ sprawia, że strefa spadkowa w
czwartej lidze została pomniejszona
o jeden zespół. Po ostatniej serii gier
w czwartej lidze siedemnaste miejsce
w stawce jest ostatnią, zagrożoną degradacją pozycją, natomiast miejsce
szesnaste daje obecnie prawo gry w
barażu. W praktyce oznacza to, że
gdyby obecny sezon zakończył się
w miniony weekend, wówczas z rozgrywkami pożegnałyby się Górnik
Konin, Victoria Ostrzeszów i Olimpia Koło, a SKP Słupca zagrałby w
barażu o pozostanie w czwartej lidze.
Biało-niebiescy kolejny milowy krok
w kierunku utrzymania wykonali

tym razem w Gnieźnie. Jednak to
gospodarze mogli lepiej rozpocząć
ten mecz. Gnieźnianie środowe spotkanie rozpoczęli w swoim stylu,
czyli od zdecydowanych ataków. Już
w 8. minucie Kamila Kosuta próbował pokonać Jakub Hoffmann, ale
napastnik Mieszka pomylił się, uderzając z zaledwie sześciu metrów od
bramki. Kilkadziesiąt sekund później
w podobnej sytuacji znalazł się Patryk Słupianek, który podobnie jak
napastnik Mieszka, przeniósł piłkę
nad bramką gospodarzy. W 16. minucie kępnianie powinni objąć prowadzenie. W polu karnym gnieźnian
Adrian Franczak faulował Filipa
Latuska, a sędzia bez chwili zastanowienia wskazał na jedenasty metr.
Niezawodny w takich sytuacjach
Marcin Tomaszewski przegrał jednak pojedynek z bramkarzem Mieszka i mecz zaczynał się od nowa. Ale
bezbramkowy remis utrzymał się
ostatecznie do 26. minuty. Patryk
Słupianek wykorzystał bierną postawą linii obronnej gospodarzy, która
pozwoliła graczowi Polonii oddać
strzał z prawie dwudziestu metrów.
Decyzja gracza biało-niebieskich
okazała się bardzo trafna, bo nieco
zaskoczyła bramkarza miejscowych.
Mieszko mógł błyskawicznie odpowiedzieć. Dwie minuty po stracie
bramki gospodarze mogli odpowiedzieć. Po szybkim kontrataku znajdujący się przed polem karnym Tomasz
Bzdęga zagrał do Damiana Garstki,
który próbował zaskoczyć bramkarza kępnian, ale, będący w świetnej
formie, Kamil Kosut uchronił swój
zespół przed stratą bramki. Kiedy
wydawało się, że kępnianie dowiozą skromne prowadzenie do końca
pierwszej połowy, wówczas przypomniał o sobie Wojciech Drygas.

Tygodnik Kępiński 9 czerwca 2022

Pomocnik biało-niebieskich oddał
skuteczny strzał zza linii pola karnego, a przy tej bramce asystował
mu Borys Wawrzyniak. Dzięki tej
bramce goście schodzili na przerwę
w bardzo dobrych nastrojach. Dwubramkowe prowadzenie chyba nieco
rozluźniło szeregi kępnian, który na
początku drugiej części meczu oddali
nieco inicjatywę gospodarzom. Efekt
był taki, że już w 50. minucie gospodarze mogli zdobyć kontaktową
bramkę. Z dystansu uderzał Damian
Garstka, ale piłka nieznacznie minęła słupek bramki przyjezdnych. W
69. minucie znów było nerwowo pod
bramką gości, ale ostatecznie Adam
Konieczny przegrał pojedynek z
Kamilem Kosutem. Dziesięć minut
później szanse kępnian na zwycięstwo znacznie wzrosły, po tym jak
Adam Konieczny obejrzał czerwoną
kartkę za brutalny faul na graczu
Polonii. Podopieczni Marcela Surowiaka wykorzystali grę w przewadze i minutę przed końcem regulaminowego czasu gry zdobyli trzecią
bramkę. To była akcja rezerwowego,
Miłosza Nowickiego, który obsłużył
dokładnym podaniem Filipa Latuska,
a snajper kępnian uderzeniem głową
z kilku metrów ustalił wynik spotkania. Dzięki zwycięstwu Polonia 1908
Marcinki awansowała na czternaste
miejsce w tabeli. Biało-niebiescy mają
obecnie dwa punkty przewagi nad
zajmującym barażowe miejsce SKP
Słupca. Piętnaste w stawce są rezerwy
KKS-u Kalisz, nad którymi kępnianie
mają zaledwie punkt przewagi. W najbliższej kolejce gracze z Alei Marcinkowskiego zmierzą się przed własną
publicznością z Iskrą Szydłowo. Spotkanie z dziesiątym zespołem tabeli
zaplanowano na najbliższą sobotę, na
godzinę 11.00.
BAS

KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (0)
KSS Kotwica Kórnik		
2 (2)
Bramki: 0:1 Maurycy Niemczyk - 30’, 0:2 Maurycy Niemczyk - 45’, 1:2 Jan Kłobusek - 88’.
GKS Iskra Szydłowo		
3 (0)
KKS 1925 II Kalisz		
1 (1)
Bramki: 0:1 Wojciech Maroszek - 29’, 1:1 Mateusz Górny - 66’, 2:1 Altair Andrade Silva - 73’,
3:1 Łukasz Skwarek - 80’.
KS Górnik Konin		
1 (0)
MKS Victoria Września		
2 (2)
Bramki: 0:1 Jakub Groszkowski - 27’, 0:2 Dawid Szymański - 38’, 1:2 Bartosz Głowacki - 84’.
MKS Olimpia Koło		
2 (1)
LKS Gołuchów			 1 (1)
Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 27’ (z karnego), 1:1 Adam Kozajda - 44’, 2:1 Adam Kozajda
- 80’ (z karnego).
SKP Słupca			 2 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (0)
Bramki: 1:0 Szymon Meller - 37’, 1:1 Mateusz
Sołtysiak - 82’, 1:2 Marcin Łażewski - 90’, 2:2
Jacek Mikołajczyk - 90+4’.
KP Victoria Ostrzeszów		
3 (1)
MLKP Warta Międzychód
7 (2)
Bramki: 0:1 Patryk Bierka - 5’, 1:1 Robert
Skrobacz - 13’ (z karnego), 1:2 Kacper Sworacki
- 40’, 2:2 Marek Szymanowski - 60’, 2:3 Mateusz Wzięch - 62’, 3:3 Michał Mazurek - 67’, 3:4
Krzysztof Kulczak - 74’ (z karnego), 3:5 Mateusz Wzięch - 78’, 3:6 Patryk Smolarek - 85’, 3:7
Maciej Dyl - 90+2’ (z karnego).
MKS Nielba Wągrowiec – PAUZA
23
23
22
21
21
20
20
20
19

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

Program 35. kolejki

Piątek, 10 czerwca 2022 roku
18:30...Tarnovia Tarnowo – Victoria Ostrzeszów
Sobota, 11 czerwca 2022 roku
11:00.................... KKS II Kalisz – Olimpia Koło
11:00..............Polonia Kępno – Iskra Szydłowo
14:00......... Warta Międzychód – Centra Ostrów
16:00......Victoria Września – Nielba Wągrowiec
16:00............... Kotwica Kórnik – Korona Piaski
17:00...................... Obra Kościan – SKP Słupca
17:00................ Górnik Konin – Unia Swarzędz
Niedziela, 12 czerwca 2022 roku
12:00......LKS Gołuchów – Huragan Pobiedziska
Mieszko Gniezno – pauza

Sport

piłka nożna

Wspomnienie o Andrzeju „Czarku” Czarczyńskim

Polonijna ikona - ,,bramkarz nie do zdarcia’’

Rok 2022 nie jest zbyt łaskawy dla kępińskiego klubu. W marcu
odeszła od nas nasza droga przyjaciółka i działaczka Urszula Jurowicz, a w ubiegłym tygodniu zmarła
kolejna wielka postać kępińskiego
sportu. Najsmutniejszym zadaniem
jest zawsze napisanie wspomnienia o bliskim, koledze i wieloletnim
znajomym. A takim był dla mnie i

służony trener Kazimierz Mróz, który odkrył w nim duży talent bramkarski. Szybko przeszedł transformację z
juniora na seniora. Praktycznie można
powiedzieć, że jako junior już łapał się
do drużyny seniorów, którą to wówczas prowadzili na zmianę Zygmunt
Mierzwiak oraz Józef Psikus. Jak
sam twierdził po latach, to właśnie
tym trenerom zawdzięczał najwięcej

Drużyna sezonu 1969/70 MKKS Kępno walcząca o baraże w III Lidze. Od lewej stoją: Jan
Sobczak, Mieczysław Szymandera, Henryk Rachel, Stefan Pucała, Jan Różycki, Jerzy Sztucki, Ryszard Witek, Ryszard Opac, Tadeusz Ratajczak, Henryk Ratajczak, Ryszard Staniszewski, Władysław Lepka, Andrzej Czarczyński, Kazimierz Jokiel

wielu z nas, zawodników ówczesnego
MKKS-u Kępno, dawny przyjaciel
z boiska Andrzej Czarczyński - po
prostu ,,Czaruś” - który zmarł w sobotę 4 kwietnia w wieku 72 lat w
ostrowskim szpitalu. A. Czarczyński
urodził się 25 lipca 1949 r. w Kępnie.
Jako dwunastolatek trafił do grupy
trampkarzy ,,Kolejarza” Kępno, gdzie
trenerem młodego zawodnika był za-

i z nimi się utożsamiał. W latach 60.
i zaraz na początku lat 70. drużyna
KKS-u Kępno miała bardzo silny
skład - wspominał - zespół występował w tzw. lidze okręgowej, obejmującej całe województwo poznańskie.
Rywalizowaliśmy z takimi zespołami
jak Grunwald Poznań, Warta II, Lech
II, Olimpia czy Przemysław Poznań.
Andrzej był pierwszym bramkarzem

Bogusław Górecki, Kacper Woźniak i Sebastian Marczak
zwyciężają w Grand Prix Sycowa

Najlepsi w Sycowie

W Hali Sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie
odbyła się trzecia runda IX Grand Prix
w Tenisie Stołowym. Znakomity występ zanotowali reprezentanci naszego
regionu, którzy zwyciężyli w 3 z 4.
kategorii. Kategorię szkół podstawowych zdominowali młodzi pingpon-

Open 20-45 lat:

1. Sebastian Marczak
2. Stanisław Szóstak
3. Bartosz Szóstak
4. Jan Mądry

1. Piotr Klimek
2. Roch Ciesielski
3. Łukasz Skonieczny
4. Przemysław Podpora

Szkoły ponadpodstawowe:

Open powyżej 45 lat:

1. Kacper Woźniak
2. Maksymilian Rudnik
3. Jakub Zagórski
4. Tomasz Lechowicz

Czarczyński był zawodnikiem kępińskiego klubu od 1961 roku do 1990,
czyli prawie przez trzy dekady. W
kępińskim klubie rozegrał około 700
meczów. Kilka razy chciał już zawiesić przysłowiowo buty na kołku, ale
zawsze był potrzebny Polonii. Wiele
razy był proszony o pomoc, albo zespół miał szansę awansu, bądź to innym razem zaglądało widmo spadku.
„Czaruś” zakładał rękawice i wracał,
jednym słowem nigdy Jej nie odmawiał. Był człowiekiem przyjaźnie
nastawionym do świata i ludzi. Po
zakończeniu przygody zawodniczej,
był bardzo aktywny i zaangażowany
w pracę społeczną dla klubu. Został
działaczem sportowym oraz członkiem zarządu. Nadal strzegł bramki
Polonii, tym razem w drużynie kępińskich oldboyów. Wspomagał klub
finansowo, jako sponsor i właściciel
zakładu graficznego, drukował dla
kubu plakaty meczowe, oraz bilety.
Za swoją pracę na rzecz sportu został
uhonorowany Srebrną i Brązową Honorową Odznaką Kaliskiego OZPN-u. Odeszła niezwykła osobowość,
a pamięć o niej będzie żyła w nas.
Bowiem trzeba pielęgnować w sobie
pamięć o ludziach, których się kiedyś
spotkało, miejsc, w których się kiedyś
wspólnie przebywało, przygód, które nam się przytrafiły. Bo w pamięci
tkwi nasza siła. Andrzej nigdy Cię nie
zapomnimy.
Spoczywaj w spokoju!
Opracował. Jarosław Pawlak

a 3. był podopieczny LZS Olszowa
Jakub Zagórski. Wysoką formę zaprezentował Bogusław Górecki ze Słupi
pod Kępnem, który pokonał wszystkich przeciwników w bardzo silnie

Z kolei w kategorii open od 40 do 45
lat na wysokim czwartym miejscu
uplasował się przedstawiciel trzecioligowej Wołczyńskiej Akademii Sportu Przemysław Podpora z Piotrówki.

giści LZS Olszowa, którzy wypełnili
wszystkie miejsca na podium. Najlepszy okazał się Sebastian Marczak,
drugi był Stanisław Szóstak, a trzeci
- młodszy z braci Szóstaków, Bartosz.
Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych (16-19 lat) zwycięzcą
został Kacper Woźniak z Piotrówki,

Wyniki 3. rundy IX Grand Prix Sycowa 2022
Szkoły podstawowe:

kępińskiej drużyny, która w sezonie
1969/70 zajęła ex aequo pierwsze
miejsce w lidze wraz z Przemysławem Poznań, a kępiński zespół odnotował rekord 24 meczów bez porażki,
w czym wielka zasługa ,,Czarka”.
Andrzej wspominał po latach: - Musieliśmy rozegrać decydujący mecz o
awans do III Ligi z Przemysławem na
neutralnym boisku w Jarocinie, niestety przegraliśmy ten mecz, choć w
lidze wygraliśmy z Poznaniem dwukrotnie. Wielka szkoda, że trójka sędziowska również była z Poznania.
Nie zapomnę tego meczu, wspaniałe emocje, którym przyglądała się
rekordowa liczba widzów, około 4
tys. Natomiast z Kępna przybyła
pokaźna grupa ponad 2 tysiące kibiców - stwierdził. Tak Andrzej charakteryzował swoją drużynę z tego
okresu: - Przede wszystkim była w
nas wielka wola walki i ambicji. Każdy z nas, także i ja, przechodziliśmy
wszystkie szczeble - od trampkarzy,
przez juniorów, aż po seniorów czuliśmy zaszczyt i wielką satysfakcję,
że reprezentujemy nasz klub i nasze Kępno. Bardzo mile wspominał
również spotkanie i mecz z oldboyami Orłów Górskiego rozgrywane na
stadionie w Kępnie z okazji 25-lecia
„zwycięskiego remisu” naszej kadry
na Wembley. - Wielką satysfakcję
sprawiła mi - wspominał - obrona
rzutu karnego od nie byle kogo, bo
od króla strzelców Mistrzostw Świata w Niemczech Grzegorza Laty. A.

1. Bogusław Górecki
2. Piotr Nowicki
3. Robert Piechociński
4. Marek Ciesielski

Zwycięzcy turnieju

obsadzonej kategorii open powyżej
46 lat. Godny podkreślenia jest fakt,
że B. Górecki pozostawił w pobitym
polu wielu dobrych zawodników z
następujących klubów: KS AJDE Oleśnica, UKS Prosna Grabów, byłego
reprezentanta UKS PIAST Poprava
Ostrzeszów czy WKS MOSiR Syców.
Najcenniejsza jest wygrana po zaciętym boju 3:2 nad czołowym od lat
tenisistą stołowym klubu gospodarzy,
wielokrotnym zwycięzcą poprzednich
edycji Piotrem Nowickim z Sycowa.

Bezdyskusyjnym triumfatorem tej kategorii kolejny raz był Piotr Klimek z
klubu II ligi Zenit Międzybórz. Zawody prowadzone były wzorcowo przez
pracowników głównego organizatora czyli Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sycowie oraz trenera
Grzegorza Lechowicza z Międzyborza. Możemy śmiało stwierdzić, że
czeka nas jeszcze wiele emocji, gdyż
do zakończenia cyklu zostały jeszcze
4 turnieje, które zostaną rozegrane po
wakacjach.
Oprac. m

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przyjmuje zgłoszenia zespołów, które chcą wziąć udział w rozgrywkach ligowych od sezonu 2022/2023. Zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca

WZPN rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń na sezon 2022/2023

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do rozgrywek seniorskich, kobiecych oraz młodzieżowych na
sezon 2022/2023. W tym roku potwierdzenie uczestnictwa zespołu w danej lidze będzie się odbywać poprzez internetowy formularz
zgłoszeniowy.
Przypomnijmy, że obowiązek
przesłania zgłoszenia do rozgrywek
w przyszłym sezonie 2022/2023 dotyczy wszystkich klubów występujących w rozgrywkach prowadzonych
przez Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej. Zgłoszenie jest między innymi podstawą do wyrażenia chęci

uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu
Polski przez drużyny niezrzeszone.
Zgłoszenia do męskich rozgrywek
seniorskich oraz młodzieżowych lig
wojewódzkich przyjmowane będą do
30 czerwca. Z kolei do 15 lipca Wielkopolski Związek Piłki Nożnej będzie
przyjmował zgłoszenia do rozgrywek

młodzieżowych szczebla okręgowego
oraz do rozgrywek kobiecych. Niedotrzymanie wskazanego terminu może
skutkować nieuwzględnieniem klubu
przy podziale lig, co będzie się wiązało z możliwością startu wyłącznie
na najniższym szczeblu rywalizacji,

a więc w Klasie B (seniorzy) bądź
najniższych ligach okręgowych (rozgrywki młodzieżowe). Formularze
zgłoszeniowe dostępne są na oficjalnej
witrynie internetowej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (wielkopolskizpn.pl).
BAS

wyniki i tabele
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
27. kolejka | wiosna 2022
Odolanovia – GKS Grębanin ....................– 3:0
Masovia Kraszewice – Zieloni Koźminek ...– 3:5
Zawisza Łęka O. – KP Słupia ....................– 3:2
KS Opatówek – Ogniwo Łąkociny .............– 1:2
Olimpia Brzeziny – Szczyt Szczytniki .......– 3:4
Pelikan Grabów – Płomień Opatów ..........– 4:0
RKS Radliczyce – Raszkowianka ..............– 3:8
LZS Doruchów .....................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 25 71 117:11
2. GOS Zieloni Koźminek
26 52 64:30
3. LZS Pelikan Grabów
25 52 57:39
4. GKS Grębanin
25 44 57:37
5. LKS Masovia Kraszewice
26 43 58:46
6. KP Słupia
26 40 61:54
7. LZS Płomień Opatów
25 36 43:44
8. LZS Doruchów
25 35 40:54
9. LZS Ogniwo Łąkociny
25 30 50:55
10. KS Opatówek
25 30 34:48
11. MLKS Odolanovia Odolanów 25 27 33:46
12. LZS Szczyt Szczytniki
25 26 35:66
13. LKS Olimpia Brzeziny
25 25 37:71
14. LKS Raszkowianka Raszków 25 18 38:71
15. RKS Radliczyce
25 15 32:84
Proton Klasa A Grupa 9
23. kolejka | wiosna 2022
Pogoń Trębaczów – Sokół Bralin ..............– 1:0
Victoria Laski – LKS Godziesze .................– 1:3
Pelikan Nowy Karolew – LKS Jankowy .....– 0:5
Iskra Sieroszewice – LZS Czajków ............– 6:6
LKS Czarnylas – Lilia Mikstat ...................– 3:3
Tarchalanka Tarchały – KS Rogaszyce ......– 0:2
Orzeł Wysocko – Barycz Janków P. ..........– 1:5
1. LKS Jankowy 1968
23 53 60:25
2. Barycz Janków Przygodzki 22 46 67:37
3. LZS Victoria Laski
23 43 50:36
4. LZS Lilia Mikstat
23 43 66:43
5. LKS Sokół Bralin
23 42 53:29
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 22 32 40:43
7. LKS Godziesze 1966
23 32 47:58
8. KS Rogaszyce
23 31 37:43
9. LZS Pogoń Trębaczów
23 28 33:38
10. LZS Czajków
23 27 46:66
11. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 23 24 45:57
12. LKS Czarnylas
23 23 37:52
13. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 23 19 33:59
14. KS Pelikan Nowy Karolew 23 15 37:65
Proton Klasa B Grupa 11
21. kolejka | wiosna 2022
Zryw Kierzno – Pelikan II Grabów ...........– 4:2
Korona Chełmce – Dąb Dębnica ...............– 2:5
Bonikowia Boników – Wielkopolanin .......– 4:3
GKS Trzcinica – LZS Siedlików ..................– 6:3
Wtórkowianka – Pogoń II Nowe S. .....– 0:3 wo.
Ajax Rojów – LZS Mikorzyn ...............– 0:3 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 21 60 98:9
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 22 48 72:32
3. LZS Zryw Kierzno
21 42 53:42
4. LZS Bonikowia Boników
21 40 58:48
5. LKS Dąb Dębnica
22 39 75:51
6. GKS Trzcinica
21 36 61:57
7. LZS Siedlików
21 36 58:61
8. LZS Pelikan II Grabów
21 30 45:40
9. LZS Mikorzyn
21 21 40:60
10. WKS Korona Chełmce
21 18 47:68
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 22 1 9:94
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66
1. Liga Wojewódzka Trampkarza C2
Grupa 2
13. kolejka | wiosna 2022
GKS Grębanin – KKS Kalisz ......................– 2:3
Polonia Leszno – Górnik Konin ................– 1:1
Rawia Rawicz – Polonia Środa .................– 0:3
Juna-Trans – Ostrovia Ostrów .......– przełożony
1. KKS 1925 Kalisz
13 33 44:17
2. KS Polonia Środa Wlkp.
12 31 66:15
3. GKS Grębanin
13 21 42:29
4. KP Rawia Rawicz
12 17 19:18
5. KP Polonia 1912 Leszno
13 16 25:30
6. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 12 11 17:31
7. KS Górnik Konin
13 7 21:49
8. LZS Juna-Trans Stare Oborzyska 12 6 11:56
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gmina
Uroczyste otwarcie placu zabaw na zagospodarowanej
działce przy Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2022, nr 23 (1347)

Na Dzień Dziecka
Moc atrakcji dla seniorów
– plac zabaw
Braliński Klub Seniora dba o to, by starsze osoby przyjemnie spędzały czas

Podczas otwarcia placu zabaw

1 czerwca br., w Dniu Dziecka,
wójt gminy Bralin Piotr Hołoś w
towarzystwie dyrektor przedszkola
Teresy Michalskiej dokonał uroczystego otwarcia placu zabaw na zagospodarowanej działce przy Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie.
W uroczystości wzięli udział dzieci przedszkolne i dzieci ze Żłobka
„Wiosenka” w Bralinie.
Na zagospodarowanie placu zabaw Gmina Bralin pozyskała dofi-

nansowanie z Fundacji Santander. W
ramach zadania „Zagospodarowanie
nieużytkowanej działki w Bralinie i
utworzenie nowej jakości estetyczno-funkcjonalnej” wycięto dziko rosnące krzewy, uprzątnięto zalegające korzenie i kamienie. Posadzono rośliny
wieloletnie. Zakupione zostały urządzenia zabawowe: huśtawki, tablice
do pisania i liczenia, ławeczki, kosze
na śmieci. Całkowity koszt inwestycji
to 53.000,00 zł.
Oprac. KR

Klub „Senior+” w Bralinie proponuje seniorom aktywizację osób
starszych oraz koordynację działań. Zadaniem klubu jest integracja,
wsparcie, rozwój i, przede wszystkim, zapewnienie uśmiechu i dobrego towarzystwa. Seniorki i seniorzy
gminy Bralin korzystają z szerokiego wachlarza terapii zajęciowej: ergoterapii, socjoterapii i arteterapii.
Nie zapominają również o ruchu,
czyli ćwiczeniach osób w wieku
senioralnym. Zajęcia, z których seniorzy czerpią największą radość,
to rękodzieło i gimnastyka. Wykonano już wiele prac ręcznych, począwszy od ozdabiania ścian klubu
obrazami i makramami, kończąc na

tradycjach świątecznych: wiankach,
palmach czy malowanych jajach.
W klubie seniorzy mogą korzystać
z sali gimnastycznej, wyposażonej

w sprzęt do ćwiczeń. Biorą udział
w ćwiczeniach ogólnousprawniających, oddechowych, wzmacniających. Korzystają też z pomocy

Seniorzy radośnie spędzają
czas we wspólnym gronie

Dla seniorów odbywają się
różne zajęcia, m.in. plastyczne

Wystąpienie wójta P. Hołosia

i zajęć dotyczących najczęstszych
schorzeń starszego wieku. Wykonują
ćwiczenia na RZS, ZZSK, ćwiczenia
po przebytym COVID-19, a w chwilach, gdy potrzebują odprężenia, oddają się treningom relaksacyjnym.
Poza tym biorą czynny udział w
integracji międzypokoleniowej oraz
spotkaniach autorskich organizowanych we współpracy ze szkołami
czy biblioteką.
Zadanie wspófinansowane jest
w ramach Programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2021-2025.
Oprac. KR

Uczniowie z bralińskiej szkoły podstawowej z wizytą w remizie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bralinie

Z wizytą u strażaków

Spotkanie z Wojciechem Tokarskim w Bibliotece Publicznej w Bralinie

W cieniu
Kanczendzongi

Biblioteka Publiczna w Bralinie
zorganizowała spotkanie podróżnicze z sieradzkim podróżnikiem i
fotografikiem, Wojciechem Tokarskim. Podczas spotkania z młodzieżą
i seniorami autor prezentował własne
fotografie, wykonane w trakcie podróży, opowiedział o swojej wypraMłodzież wzięła udział
w spotkaniu z W. Tokarskim

wie do Nepalu, ludziach zamieszkujących tę malowniczą krainę i ich
zwyczajach. Prelekcja wzbudziła
bardzo duże zainteresowanie, nie tylko ze względu na egzotykę Nepalu,
ale również z uwagi na pokazywane
przez podróżnika eksponaty.
Oprac. KR

10 maja br. uczniowie klasy 1 c
bralińskiej podstawówki wraz z wychowawczynią odwiedzili jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie. Spotkanie poprowadził naczelnik
OSP Bralin Marcin Marczyk.
W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, na czym polega działalność strażaków, przypomniały
sobie, jakich zakazów należy przestrzegać i jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pożaru,
burzy oraz wypadku. Rozmawiały
też o tym, w jakich okolicznościach
można wzywać straż pożarną i powtórzyły numery alarmowe. Zaskoczeniem była informacja, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale są
też wzywani do wypadków samochodowych lub powalonych drzew.
Często też to strażacy udzielają
pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach, zanim zajmą się nimi
lekarze pogotowia ratunkowego.

Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki. Dzieci z bliska
mogły podziwiać wyposażenie, ja-

czenia OSP Bralin, obejrzały łódź
strażacką oraz szatnię, w której
dowiedziały się, z czego składa się
Pamiątkowa fotografia z wizyty
w jednostce OSP Bralin

kim dysponują strażacy. Uczniowie
klasy 1 c dowiedzieli się, do czego
służą znajdujące się w wozie sprzęty
i w jakich okolicznościach strażacy
ich używają. Po prezentacji wozu i
sprzętu dzieci zwiedziły pomiesz-

podstawowy strój strażaka oraz jak
wygląda strój galowy.
Na zakończenie spotkania dzieci
podziękowały i życzyły wytrwałości
w trudnej pracy strażaka.
Karolina Gaweł

Gmina Bralin pozyskała 100% dotacji w projekcie „Cyfrowa gmina”

Cyfrowy Bralin

Stosowna umowa na grant w
wysokości ponad 180.000 zł została
podpisana ze Skarbem Państwa, w
imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskie-
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go Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej
odporności na zagrożenia – REACT-EU” w ramach działania 5.1 „Roz-

wój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia”,
którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Gmina Bralin planuje
wykorzystać środki z grantu w celu
zwiększenia swojego potencjału cyfrowego.
Oprac. KR

Region

gmina
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach odbył się
Gminny Konkurs Grafiki Komputerowej pod hasłem „Dzieci świata”

G£OS TRZCINICY
czerwiec 2022, nr 23 (1240)

Gminny konkurs
Mamy i ojcowie świętowali grafiki komputerowej

Dzień Matki i Ojca w Trzcinicy

4 czerwca 2022 roku w Trzcinicy
odbył się Dzień Matki i Ojca zorganizowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Przybyłych gości
powitała przewodnicząca KGW Maria Bryja.
Popołudnie upłynęło wszystkim
w serdecznej atmosferze, wszyscy
spędzili wspólnie miło czas.
Wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik podziękował paniom z KGW
w Trzcinicy za inicjatywę i włożony
wysiłek w przygotowanie uroczystości. Wszystkim mamom i ojcom życzył dużo zdrowia, wielu powodów
do uśmiechu i radości na każdy dzień.
Oprac. m

Uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Trzcinicy oraz
Szkoły Podstawowej w Laskach
prezentowali swoje umiejętności rysowania w Pancie. Wykonane przez
dzieci prace były ciekawe i bardzo
dokładnie wykonane. W konkursie
I miejsce zajął Jakub Nasiadek SP

W czasie przyjęcia w Trzcinicy

22 maja 2022 r. na stadionie w Laskach odbył się III Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, wydarzenie organizowane przez Powiat Kępiński oraz Gminę Trzcinica. Wspólnego
otwarcia dokonali starosta kępiński Robert Kieruzal oraz wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik

Koncert chórzystów z powiatu
Na scenie wystąpiły: Zespół
„Harmonia”, Zespół Pieśni i Tańca
„Dźwięki Nadziei”, Chór „Lasko-

wianie”, Zespół „Perzowianie”, Chór
Uniwersytet Trzeciego Wieku, zespół reprezentujący Gminę Rychtal,

Zespół „Słupianie”.
Zespoły śpiewacze oraz chóry
wykonały różnorodne utwory, natomiast gminy z powiatu kępińskiego
przygotowały stoiska promocyjne.
Silnie reprezentowane były Koła
Gospodyń Wiejskich, które zaprezentowały rękodzieła oraz lokalne
potrawy i wypieki. Były też dmuchańce dla najmłodszych uczestników. Na zakończenie wszyscy
wspólnie zaśpiewali dwa utwory:
„Cztery konie we dworze” oraz „Z
wysokiego mostu”, których autorem
jest Józef Majchrzak.
Oprac. m

Laski i Filip Stasiak SP Trzcinica,
II miejsce zdobył Bartosz Friedrich
SP Laski, III miejsce Paulina Pieles
SP Trzcinica.
Wręczenia nagród dokonali wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
oraz dyrektor Zespołu Szkół w Laskach Hanna Smyrek.
Oprac. m

Nagrodzeni wraz
z organizatorami konkursu

Warsztaty dla dzieci połączone z przedstawieniem teatrzyku kamishibai pt. „O orle, który myślał, że jest kogutem”

Czy orzeł jest kogutem?

W maju br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy gościliśmy animatorkę ze Stowarzyszenia
„Zielona Grupa” Ulę Ziober-Flieger,
która poprowadziła warsztaty dla
dzieci połączone z przedstawieniem
teatrzyku kamishibai pt. „O orle,
który myślał, że jest kogutem”. W
spotkaniu uczestniczyły dzieci z kl.
III Szkoły Podstawowej im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy
z nauczycielką Grażyną Grześniak.
Podczas warsztatów uczestnicy
mieli niezwykłą możliwość zapoznania się z innowacyjną formą opowiadania bajek za pomocą przedstawienia
teatrzyku kamishibai pt. „O orle, który
myślał, że jest kogutem”. Kamishibai to teatrzyk obrazkowy ukryty w
„drewnianej skrzynce”. Z zewnątrz

towaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój, stworzony za sprawą teatrzyku
kamishibai.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem i skupieniem wysłuchały
indiańskiej opowieści o orle, który od dzieciństwa wychowywał się
w kurzej rodzinie, w przekonaniu,
że jest kogutem. W głębi serca czuł
jednak, że czegoś mu brakuje. Jedno
wydarzenie spowodowało, że postanowił w końcu podążyć za własnymi
marzeniami i ruszyć własną drogą.
Po przedstawieniu dzieci wzięły
również udział w warsztatach, podczas których przygotowały i ozdobiły
swoje własne łapacze snów. Użyły
do tego papierowych talerzyków,
kolorowych piórek i innych ozdób,
sznurków i wstążek. Wszystko po to,

Dofinansowanie z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” Domu Ludowego w Laskach

Zmodernizują Dom Ludowy

30 maja 2022 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie przez Województwo
Wielkopolskie pomocy finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego w ramach XII edycji konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś”. Do
tej edycji złożono 252 projekty a dofinansowanie otrzymało 170 projektów
w tym Gminy Trzcinica pt. „W Laskach też pięknieje wielkopolska wieś
– modernizacja Domu Ludowego w
Laskach”. Wartość dofinansowania
to 30 418 zł, a przedmiotem działań
będzie remont połączony z malowaniem głównej sali Domu Ludowego
w Laskach. Jednym z dokumentów,
które wspierają proces odnowy wsi są

sołeckie Strategie Rozwoju. W bieżącym roku we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim w Poznaniu zapla-

nowane jest ich opracowanie dla kolejnych dwóch sołectw w Pomianach i
Wodzicznej.
Oprac. m
Będzie modernizacja
Domu Ludowego

W czasie zajęć warsztatowych

jest niepozorna. Zamknięta przypomina trochę walizkę. Kamishibai służy
do prezentowania widzom ilustracji,
które tworzą fabułę. Zbiór obrazków
(umożliwiających przedstawienie całej opowieści), ułożonych jeden po
drugim, umieszczany jest w butai drewnianej skrzynce. Na odwrocie
każdej ilustracji znajduje się fragment
tekstu czytanego głośno przez narratora siedzącego przy teatrzyku. Tekst
do obrazka pokazywanego w danym
momencie, jest wydrukowany z tyłu
obrazka go poprzedzającego, i jest widoczny jedynie dla czytającego. Dzieci natomiast oglądają piękne ilustracje
zmieniające się jak slajdy. Ich prezen-

by powstały wspaniałe prace. Na zakończenie dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renata
Gość wręczyła kwiaty animatorce
Uli Ziober-Flieger w podziękowaniu
za przeprowadzone warsztaty, a dzieci obdarowała słodkimi upominkami.
Zadanie jest jednym z elementów projektu trzcinickiej biblioteki
pn. „Literackie teatrałki dla dzieci”
realizowanego w ramach Programu
Rządowego „Partnerstwo dla książki” i zostało dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Oprac. m
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Gmina

REGION
Z okazji Tygodnia Bibliotek, który w tym roku przebiegał
pod hasłem „Świat w jednym miejscu”, Gminna Biblioteka
Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie zorganizowała Piknik Czytelniczy dla dzieci z klas 1-4

Piknik czytelniczy

„Wędrówkę przez kontynenty”
rozpoczęliśmy wierszem Janiny
Zośkiewicz pt. „Kontynenty”.
Podczas spotkania dzieci poznały
kraje, zwierzęta i rośliny, zabytki oraz

ciekawe miejsca na poszczególnych
stałych lądach. Wszyscy potrafili
wymienić tradycyjne potrawy z różnych części świata. Wyzwaniem dla
dzieci okazały się zagadki o tematyce
społeczno-pr z y rod n iczej dotyczące różnych
miejsc
na
świece.
Całość
urozmaiciły
zajęcia
ruchowe i plastyczne
na
świeżym
poDzieci zadowolone
z ćwiczenia czytania wietrzu.
Oprac. m

„Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Słupi
pod Bralinem dz. nr 216/3,216/5,217/10,213”

Nowa kanalizacja w Słupi

16 maja 2022 r. wójt Danuta
Froń podpisała umowę na zadanie
„Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Słupi pod Bralinem
dz. nr 216/3,216/5,217/10,213”.
Zadanie polega na uzbrojeniu
w sieć wodociągowo-kanalizacyjną
gminnych działek przeznaczonych
do sprzedaży. Wykonawca, który wykona inwestycje, wyłoniony
został w drodze postępowania na
podstawie regulaminu postępowań
o udzielenie zamówień sektorowych
o wartości poniżej progów unijnych,

obowiązujących w Urzędzie Gminy
w Perzowie. - Zadanie realizowane
będzie przez firmę „Hydromontaż” z
Ostrowa Wielkopolskiego, która złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród
czterech, które wpłynęły w przetargu
– podkreśla wójt.
Koszt inwestycji to 225.336 zł i
będzie on w całości pokryty z własnych środków z budżetu Gminy
Perzów. Termin ukończenia prac
przewidziany jest na 16 października
2022 r.
Oprac. m

wieści znad pomianki
czerwiec 2022, nr 23 (1063)
Znacie to uczucie, gdy po obfitym obiedzie organizm nakazuje zwolnić? Po 13.00, gdy upał
staje się nieznośny, ideałem jest drzemka w stylu południowym, czyli sjesta. Kołysani w
hamaku przez lekki wiatr, czujemy się po każdej takiej drzemce jak nowo narodzeni. Ale
są osoby, które drzemać, ani nie lubią, ani nie chcą. Ci uzbrajają się w trąbki oraz bębny i
tłumnie ruszają na piłkarski stadion, by wspierać swój ukochany klub. Tak właśnie było w
niedzielę w Łęce Opatowskiej, gdzie „Zawisza” podejmował KP Słupia - rywala zza miedzy.
Obu zespołom już nic nie grozi. „Zawisza” awansował, a Słupia nie spadnie, mieliśmy więc
do czynienia z klasycznym meczem o pietruszkę. Piłkarze uraczyli jednak swoich fanów
ładnym widowiskiem. Może i remis byłby wynikiem sprawiedliwszym, ale w tym meczu o
pietruszkę rzesze kibiców obu klubów otrzymały przecież towar pierwszej klasy. Choć przyjezdni mogą mówić o niesprawiedliwości, bo strzelili trzy gole, ale jednego sędzia nie uznał

Po pietruszce nie ma sjesty

Wedle potocznych wyobrażeń
„Zawisza” po przedterminowym
wywalczeniu awansu powinien teraz przypominać leniwego sybarytę,
któremu już na niczym nie zależy. I
tak pewnie miejscowi kibice przyjęli komunikat o nieobecności czterech kluczowych graczy: Jurasika,
Maliny, Nitkiewicza i D. Nawrota.
Nic z tych rzeczy! „Zawisza” zaczął
szybko i już po kwadransie mógł
prowadzić 2:0 po strzałach Gawlika
i Muzyki. Po 30 minutach… jednak
przegrywał. Najpierw Górecki spróbował pokonać Pająka z wolnego, a
chwilę później dopiął swego chytrym
strzałem po ziemi. Tuż po przerwie
„Zawisza” wrzucił wyższy bieg i w
dwie minuty odwrócił wynik. Joniak wrzucił futbolówkę z kornera w
pole karne, jeden z obrońców wybił
tak nieszczęśliwie, że… uszczęśli-

wił Kurkiewicza. Stoper „Zawiszy”
huknął lewą nogą zza pola karnego.
Karnasiewicz był bez szans. Dwie
minuty później wynik zmienił Muzyka, który wdarł się przebojem w
pole karne Słupi i wpakował piłkę do
bramki strzałem przy prawym słupku. Po godzinie gry w obu zespołach
nastąpiły zmiany. W Słupi Gruszka
zastąpił Raczkowskiego. W „Zawiszy” za Joniaka wszedł D. Nawrot
a za Kurkiewicza – Ziołański. Słupianie postawili wszystko na jedną
kartę, rzucili się na rywala z pasją i
determinacją, strzelili dwa gole, ale
sędzia uznał tylko tego drugiego. Z
rzutu karnego wyrównującą bramkę
zdobył …Zawisza. I jeszcze Górecki
miał szansę przechylić szalę zwycięstwa, ale trafił tylko w słupek. Za
przemożną chęć zwycięstwa słupianie zapłacili wysoką cenę. Sędzia do-

liczył trzy minuty i w ostatniej z nich
popisową akcję przeprowadził Gawlik. Zagrał klasyczną czeską uliczkę,
czyli podał przez dwóch obrońców.
Na końcu jak duch zjawił się Muzyka
i dopełnił dzieła rozpaczy, bo kibice
Słupi na pewno wpadli w rozpacz.
Klasa okręgowa, gr. 6. „Zawisza” Łęka Opatowska – KP Słupia
3:2 (0:1). Bramki dla „Zawiszy”:
Kurkiewicz 47’, Muzyka 49’, 90’+3.
Dla Słupi: Górecki 41’, Zawisza 80’
(k). „Zawisza”: Chałubiec, Domino,
Gierak, Kurkiewicz (Ziołański 60’),
Glatz, Gawlik, Joniak (C. Nawrot
60’), Baraniak, Albert, Parchomienko, Muzyka. KP Słupia: Karnasiewicz, Skiba, Michalski, Górecki,
Werner, Biczysko, Sikora, Nowak,
Łaś, Zawisza, Skupień, Raczkowski
(Gruszka 60’).
ems

GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2022, nr 22 (1019)
W maju 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Perzowie wyruszyli na wycieczki w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę” będącego
częścią rządowego programu Polski Ład. W związku z udziałem w tym projekcie szkoła
otrzymała dofinansowanie do wyjazdu. Celem podróży było poznanie dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego

Dofinansowane wycieczki

30 maja 2022 r. ogłoszone zostały wyniki II naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Powstanie stacja
uzdatniania wody

Gmina Perzów znalazła się na
liście 2845 jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, którym
przyznane zostało dofinansowanie.
- Wsparcie otrzymało zadanie „Budowa instalacji OZE na obiektach
gminnych”, które obejmuje Stację
Uzdatniania Wody w Perzowie, Zespół Szkół w Perzowie, Zespół Szkół
w Trębaczowie oraz hydrofornię
w Słupi pod Bralinem – informuje
Danuta Froń, wójt gminy Perzów.
Przewidywana wartość inwestycji to
1210320 zł, z czego 1149804,00 zł ma
stanowić dotacja.
Modernizacja oczyszczalni ście-
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ków w Perzowie to kolejne zadanie,
które zostanie zrealizowane dzięki
wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowany
koszt przebudowy i rozbudowy elementów technologicznych oczyszczalni, zagospodarowania terenu
oczyszczalni oraz budowę instalacji
fotowoltaicznej wraz z modernizacją fragmentu sieci wodociągowej
i rozbudową sieci kanalizacyjnej w
Perzowie wyniesie niespełna 5 mln
zł. Dofinansowanie w wysokości
4749689,44 zł ma pokryć znaczną
część kosztów przedsięwzięcia.
Oprac. m

Jako pierwsi w trasę wyruszyli
uczniowie klas 7-8. Najpierw zwiedzili Kościół Pokoju im. Trójcy Świętej w Świdnicy – największą drewnianą barokową świątynię w Europie.
Warto dodać, że obiekt od 2001 r. jest
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zabytek przed
wiekami powstał w wyniku konfliktów religijnych w XVII-wiecznej Europie, a współcześnie jest symbolem
pojednania. Kolejnym punktem wycieczki był Zamek Książ w Wałbrzychu, który jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce (po Zamku
w Malborku i Zamku Królewskim
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na Wawelu). Wałbrzyska Palmiarnia
była następnym etapem wyprawy.
Wśród egzotycznych kwiatów i krzewów uczestnicy wyjazdu odnaleźli
prawdziwe ukojenie. Mogli nie tylko
podziwiać piękne rośliny, ale również je zakupić.
Kilka dni później w podróż
wyruszyli młodsi uczniowie, czyli klasy 4-6. Ich celem stało się
przede wszystkim Centrum Nauki i
Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Przewodnicy opowiedzieli
dzieciom o tym, jak wyglądał dzień
pracy górnika. Uczniowie mogli
też zobaczyć maszyny górnicze i

pamiątki związane z działalnością
wałbrzyskich kopalń. Następnie
wycieczkowicze udali się również
do Zamku Książ, w którym z zainteresowaniem słuchali opowieści o
rodzinie Hochbergów, a zwłaszcza
smutnej historii Księżnej Daisy.
Dużo radości wywołały napotkane
po drodze zwierzęta: żółwie, pawie,
lemury i papugi.
Wyjazdy dostarczyły wielu wrażeń. Jednak przede wszystkim były
okazją do poznania okolicznych,
często zabytkowych obiektów i ich
historii.
Oprac. m

Reklamy

ogłoszenia

Jaki jest Twój letni look?
Rossmann rusza z nowym sezonem

Wybierasz letnie neony czy zwiewne boho? Od środy,
1 czerwca, rozpoczynamy letni sezon w Rossmannie. Neonowe farby do włosów i szamponetki koloryzujące, ozdoby do włosów, tatuaże z henny, naklejki na paznokcie czy
bransoletki na stopy – to tylko część naszej limitowanej
oferty. Nadchodzą wakacje. To czas, żeby wyrazić siebie i
podkreślić swój letni look.

Gabinet chirurgiczny

Wojciech Żółtaszek
Wtorki od 16:00 / tel. 508 139 409.

Kardiolog

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.
MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam 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.

Letnie neony
czy zwiewne boho?
W naszej słonecznej kolekcji
klientki znajdą mnóstwo makijażowych perełek i akcesoriów. Wszystkie z
nich pozwolą im zaszaleć i zmienić się
na lato. Proponujemy dwie różne wersje looku. Letnie neony, czyli intensywne kolory w makijażu oraz na włosach
– będą królować w miastach, na festiwalach muzycznych czy wakacyjnych
wyjazdach. W ofercie znajdują się:
barwne pasma, warkocze i warkoczyki
na gumce, koraliki do włosów, kolorowe, neonowe farby i szampony, lakiery
do paznokci czy kredki do oczu.
Zwiewne boho to opcja na romantyczne wieczory. Do wyboru są tatuaże z henny, a także wersji naklejanej.
Co do tego? I jeszcze opaski na głowę
z kolorowymi piórami oraz biżuteria
(łańcuszki na plecy, dekolt i brzuch).

Wyjazdowe klimaty
W Rossmannie klientki skompletują swój niezbędnik na wakacyjne
wyjazd. Bez względu na to, czy wybierają się na kolonie, obozy, rodzinne wyprawy czy festiwale muzyczne.
Przygotowaliśmy nowości do wakacyjnej kosmetyczki m.in. „shoty wyjazdowe” (np. żel pod prysznic, szampon i odżywka do włosów, balsam
do ciała), sztyfty ochronne SPF30,
serię kosmetyków z młodzieżowymi
tekstami czy odświeżające mgiełki
zapachowe. Ponadto, jak zawsze, w
naszej ofercie znajdują się kosmetyki
do opalania czy repelenty.
Letnie produkty w Rossmannie:
rsmn.pl/LetnieNeony.

praca
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. OKOLICE KĘPNA.
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 opony rolnicze, rozmiar 540/65/34,
2 cm bieżnika. Tel. 502 385 248.
(TK 29/06/22)

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

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

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

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

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

M
NA AT
E
SU RI
KC AŁ
ES

Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 19/04/22)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Tygodnik Kępiński 9 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!
Za oddanie krwi przysługują dwa dni wolnego.

Olga Rudnicka - „Rączka rączkę myje”
Od kilku miesięcy rodzinne ogródki działkowe padają ofiarą wandali. Ktoś niszczy altanki,
okrada domki, przekopuje kolejne działki. Zdaniem detektyw Matyldy Dominiczak, to nie są
po prostu wybryki nastolatków. Jacyś ludzie czegoś tu uparcie szukają. Matylda pomaga w
śledztwie komisarzowi Tomczakowi, jednocześnie prowadząc własną sprawę. Zdobywanie
informacji wymaga wchodzenia w kolejne układy i wyświadczania przysług, które zaczynają
się mnożyć jak grzyby po deszczu. Bystra pani detektyw wpada na trop szajki, mającej na
sumieniu coś więcej niż tylko chuligańskie ekscesy.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Hugh Warwick - „Jeże. Najeżona kłopotami namiętność”
Proszę państwa, oto jeż, jeż ma kolce wzdłuż i wszerz – a oprócz tego to niezwykle ciekawe i
urocze zwierzę, które żyje tuż obok nas. Wędruje przez pola i po obrzeżach lasów, myszkuje
w parkach i ogrodach, nocami przemyka przez ulicę. Dlaczego jeże są tak fascynujące? Hugh
Warwick – dożywotni członek Brytyjskiego Towarzystwa Ochrony Jeży – bada dziwaczny
humor z nimi związany i towarzyszące im mity (nieszczęsne jabłko na grzbiecie). Obala
także kilka niesłusznych oskarżeń i stara się wyjaśnić, skąd w nas ta najeżona kłopotami
namiętność. Chociaż Międzynarodowe Igrzyska Olimpijskie Jeży potrafią przerosnąć nawet
jego... Oto oda do pokornego jeża napisana przez jeżowego fanatyka. Opowieść o tym,
czym właściwie jeże się zajmują i co mówią o naszej potrzebie kontaktu z dziką przyrodą,
a także o zmianach środowiska. To podróż w czasie (sięgająca miocenu), przez kulturę (co
o jeżach sądzili Herodot i Beatrix Potter) i w przestrzeni, bo Warwick przemierza Hebrydy
Zewnętrzne, szuka rzadkiej odmiany jeża w Japonii i czołga się przez pola w
Shropshire.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Linda Szańska - „Siła miłości”
Grzegorz zwany Glistą, ma jeden cel: chronić swoich najbliższych. Gdy na szali staje los
jego siostry, musi podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu. Zdrada syndykatu zwykle kończy
się śmiercią, jednak nowa góra, Gabriel Kreis, wie, ile znaczy rodzina. Glista otrzymuje
przebaczenie i wraz z Aniołem i Diabłem staje na czele poznańskiej mafii. Od tej pory
zaryzykuje życie, aby chronić braci i ich kobiety. Zwłaszcza że czasy są trudne – na terenie
Anioła ktoś zabija szefa ukraińskiej mafii, Wołkowa. A to może oznaczać tylko jedno.
Wojnę… Lena jest młodą Ukrainką, okrutnie skrzywdzoną przez los i ludzi. Jako nastolatka
trafiła do domu publicznego. Odkąd żołnierze Anioła uwolnili ją i inne
dziewczyny, ufa tylko Grześkowi, który wyniósł ją z piekła na własnych rękach.
Czuje się bezpieczna jedynie przy nim, co jego – zamkniętego w sobie samotnika
– mocno wkurza.

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 23
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 15 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. Linda Szańska - „Siła miłości”,
2. Hugh Warwick - „Jeże...”,
3. Olga Rudnicka - „Rączka rączkę myje”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 22 nagrody otrzymuj¹:

Ł. Rachlak (Mroczeń), J. Łuszczak
(Drożki), N. Wabnic-Maryniak (Rychtal).
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
Oderwij się od myślenia tylko pracy i pieniądzach.
Postaraj się znaleźć czas na drobne, codzienne
przyjemności. Potrzebujesz w tym tygodniu odpoczynku i relaksu, a wtedy nabierzesz sił i wpadniesz na dobre pomysły.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu poczujesz niezwykły przypływ
energii. Zrobisz listę ważnych spraw, które musisz
załatwić i bez wahania rzucisz się w wir ważnych
wydarzeń. Będziesz dyskutować i przekonywać
innych do swoich planów.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zaplanuj dobrze czas, jaki przeznaczasz na pracę
i obowiązki. Nie udawaj, że zrobisz wszystko sam,
a znajdziesz pomocników. Może uda Ci się coś
zmienić i mieć więcej wolnych chwil na zabawę i
odpoczynek.

Rak 23 VI – 22 VII
Pamiętaj o swoich zasadach i wartościach. Ktoś
może kusić Cię do ich porzucenia, mamić Cię
obietnicą szybkiego sukcesu lub pieniędzy. Bądź
szczery wobec siebie i postępuj tak, abyś nie musiał się wstydzić przed sobą i swoimi bliskimi.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nie odgrywaj się na osobach, które są słabsze
lub mniej zdolne od Ciebie. Ich słabości mogą być
śmieszne, ale niech nie będą dla Ciebie tematem
do plotek. Szanuj ludzkie uczucia, bo sam możesz
kiedyś potrzebować pomocy.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Pod Kasztanami” - 9.06.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
2. Apteka „Św. Marcina” - 10.06.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
3. Apteka „Na Kopie” - 11.06.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
4. Apteka „Nowa” - 12.06.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
5. Apteka „PRIMA” - 13.06.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
6. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 14.06.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
7. Apteka „Św. Maksymiliana” - 15.06.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

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.

W tym tygodniu Twoje sprawy nabiorą tempa.
Będziesz energiczny i pomysłowy. Nie będziesz
zwlekać z tym, co ważne. Przypomnisz sobie o
swoich marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Twój przykład pokaże innym, jak działać.

W tym tygodniu postanowisz rozprawić się z przeciwnościami losu oraz wrogami, którzy przeszkadzają Ci osiągnąć sukces. Dojdziesz do wniosku,
że nie możesz dłużej zwlekać i oglądać się na decyzje innych ludzi. Szczęście Ci sprzyja.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
Dojdziesz do wniosku, że musisz jeszcze raz przemyśleć minione wydarzenia i zakończone sprawy.
Otrzymasz wiadomości od osób, których dawno
nie widziałeś. Popatrzysz w przeszłość i poszukasz
rozwiązania starych zagadek i nieporozumień.

Z teki Marka Kameckiego

Poszukaj sposobu, w jaki rozwiązać trapiący Cię
konflikt lub inną trudna sprawę. Nie zwlekaj, bo
w tym tygodniu wszystko zależy od Ciebie! Twoje
pomysły okażą się nowatorskie i doprowadzą Cię
do sukcesu.

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

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

W tym tygodniu ważne dla Ciebie sprawy mogą
się nagle zmienić. Bądź więc czujny i przygotowany na zmiany. Nie zostawiaj bez pomocy ludzi, którzy Ci zaufali i którzy Ci pomogli, kiedy sam byłeś
w potrzebie.

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

Oderwij się choć na chwilę od przyziemnych problemów, a znajdziesz w sobie siłę i inspirację.
Będziesz w dobrym nastroju, chętnie pomożesz
innym lub zwrócisz większą uwagę na prośby i potrzeby swoich bliskich.

(62) 78 292

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X

Koziorożec 22 XII – 19 I

RE
I OG£OSZENIA D
PRZYJMUJEMY CODZ
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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.

Drodzy
Czytelnicy!

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

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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

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

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

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

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

Piaski k. Kępna 1A
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