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Fot. OSP Słupia pod Kępnem

Fot. OSP Kępno

15 interwencji po ulewach

9 czerwca br. strażacy z powiatu kępińskiego interweniowali 15-krotnie w związku z usuwaniem skutków ulew. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Baranów. Działania strażaków polegały na wypompowywaniu wody z zalanych budynków i posesji.
str. 3

Barbara
Piasecka-Johnson zdobyła ogromny majątek, wielokrotnie go pomnożyła, ale, chyba nigdy,
nie zaznała osobistego
szczęścia. Amerykanie zawsze uważali ją za sprytną
pokojówkę, która nie do
końca uczciwie zdobyła
fortunę. Polacy widzieli w
niej zarozumiałą, rozkapryszoną milionerkę, która zazdrośnie strzegła swoich
pieniędzy.
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Będzie nowy szpital
Jan Kasendra
wicemistrzem kraju
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Strażacy walczyli
z pożarem stogu

Pierwszy wybieg dla psów

Fot. KP PSP Kępno

Rozkapryszona
milionerka
i tajemnicza
Polka
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Sieć hotspotów w Kępnie
Gmina Kępno zakończyła budowę sieci bezprzewodowego darmowego dostępu do Internetu w
miejscach publicznych. - W ramach
projektu wykonaliśmy sieć hotspotów z bezpłatnym dostępem do Internetu – powiedział wiceburmistrz
Krzysztof Godek.
Korzystanie z hotspotów WiFi4EU będzie w pełni bezpłatne.

Zgodnie z zasadami określonymi
przez Komisję Europejską, przez
trzy lata działania hotspotów nie
będą dozwolone ani opłaty pieniężne, ani wszelkie pośrednie formy pobierania opłat, takie jak reklamy czy
data farming.
Gmina Kępno otrzymała na ten cel
dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy euro.
Oprac. KR

Podpisanie umów na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w
powiecie kępińskim

Umowa transportowa podpisana

7 czerwca br. podpisano umowy z
trzema gminami powiatu kępińskiego na realizację zadania organizacji
transportu zbiorowego w powiecie.
Umowy zawarto z Gminami: Trzcinica, Baranów i Rychtal.
Przedmiotem porozumienia było
określenie zasad współdziałania, w
tym udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi przy organizowaniu przez
Powiat przewozów o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich.
Umowę parafowali starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka, skarbnik starostwa Marcin Trojak oraz wójtowie i skarbnicy
poszczególnych gmin.
Oprac. m

Podpisanie umowy
z władzami gminy Baranów

Otwarcie wybiegu dla psów na terenach Spółki „Projekt Kępno”

Pierwszy wybieg dla psów

Od 10 czerwca br. na terenach
Spółki „Projekt Kępno” można korzystać z nowego obiektu adresowanego do właścicieli psów i ich

Arturowi
Kosakiewiczowi
I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

W otwarciu wybiegu dla psów
uczestniczyły przedszkolaki

czworonogów. W oddaniu do użytku
nowej infrastruktury uczestniczyli: burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus i prezes Spółki „Projekt

Brata
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Kępno” Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska. Wybieg dla psów otwarto pod okiem czujnych obserwatorów
z Przedszkola Samorządowego nr 4

Psy otrzymały sporą
dawkę głaskania

w Kępnie. Dla wszystkich zebranych
pokaz tresury psów poprowadził Łukasz Kwiatek z firmy „Spartakus”,
zajmującej się na co dzień szkoleniem psów.
To pierwszy tego typu obiekt w
gminie Kępno, który został wyposażony w aż 10 przeszkód dla czworonogów. Z urządzeń można korzystać
zarówno na potrzeby szkoleń, jak i dla
zabawy. Wybieg dla psów został wyposażony w liczne elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze na
śmieci i na psie odpady oraz parking
dla psów wraz z miskami do picia.
- Głównym założeniem planowanej od dawna inwestycji było
wykorzystanie potencjału otwartej
przestrzeni znajdującej się w centrum miasta. Najważniejsza jest
jednak realizacja jasno sprecyzowanego celu – służyć wszystkim czworonogom, zwłaszcza tym na co dzień

mieszkającym w bloku i bez dostępu
do wybiegu. Wybieg dla psów będzie
służył również właścicielom w zakresie socjalizacji swoich pupili i ich
tresury – powiedział włodarz gminy.
Obiekt jest w pełni monitorowany i wyposażony w niezbędną
infrastrukturę. Starannie dobrany
tor przeszkód, zlokalizowany przy
sąsiadującym wybiegu, pozwoli na
realizację wyzwań sprawnościowych i spożytkowanie nadmiaru
energii przez każdego psiaka. Dobór
i rozstaw urządzeń, w tym drążki do
przeskoków z regulacją wysokości,
pochylnie, a nawet psią toaletę, konsultowano z zaprzyjaźnionym behawiorystą i zoopsychologiem Leszkiem Koisem z Namysłowa.
- Wszystkich właścicieli psów z
Kępna i nie tylko zapraszamy do odwiedzania nowo powstałej infrastruktury – zachęcał burmistrz. Oprac. KR

Ł. Kwiatek zaprezentował
pokaz tresury psów
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

50 misiów
Grupa EKR przeciwko propozycji
na Dzień Dziecka
niemieckiego europosła
wiera pewne pozytywne elementy, a
tekst przyjęty przez Komisję Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) udało się znacznie poprawić. Pozytywne zmiany dotyczą
m.in. w kwestii zwiększenia zasilenia Funduszu Modernizacyjnego do
2,5%, skreślenia wyłączenia energetyki jądrowej z mechanizmów finan-

KAMPANIA INFORMACYJNA

8 czerwca br. w Europarlamencie w Strasburgu, podczas głosowań
nad sprawozdaniami dotyczącymi
pakietu „Gotowi na 55”, grupa Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
głosowała przeciwko raportowi niemieckiego europosła z EPL Petera
Liese w sprawie unijnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji (EU
ETS). - Głosowany dokument za-

sowania ETS, utrzymania przepisów
dotyczących dostępu do rynku ws.
ograniczania spekulantów finansowych, a przede wszystkim opóźnienia trajektorii stopniowego wycofywania bezpłatnych przydziałów w
sektorach objętych CBAM i zabezpieczenia ich produkcji na eksport.
Mając powyższe na uwadze, grupa
EKR nie mogła jednak poprzeć w
głosowaniu tej propozycji, ponieważ
nadal zawiera ona szereg zapisów
nie do zaakceptowania. Wśród nich
są m.in. propozycje dotyczące włączenia do ETS sektora transportu
drogowego, budynków i spalania
odpadów; wzrostu poziomu ambicji, mechanizmu ograniczającego
ważność uprawnień w Rezerwie Stabilności Rynkowej EU ETS (MSR);
silne uzależnienie od bezpłatnych
przydziałów uprawnień do emisji (w
tym plany dekarbonizacji dla każdej
instalacji); niezadowalające przepisy dotyczące zmienności cen; czy
kwestia krajowych przepisów dotyczących neutralności klimatycznej
i praworządności odnoszące się do
Funduszu Modernizacyjnego – podkreśliła europoseł Andżelika Możdżanowska.

Z okazji Dnia Dziecka, każdy
maluch, który odwiedził kępińskie
biuro poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej,
otrzymał cudownego, miękkiego,
pluszowego misia. - Aż 50 misiów

czekało, aby dzieci zabrały je już na
zawsze do swojego domu. Z okazji
tego wielkiego i ważnego święta życzę wszystkiego, co najlepsze każdemu dziecku! – mówi europoseł Andżelika Możdżanowska.

W Kępnie gościła delegacja ze Stanów Zjednoczonych

Usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu w powiecie kępińskim

15 interwencji po ulewach Pierwsza delegacja
z USA w Kępnie

Fot. OSP Baranów

Fot. OSP Słupia pod Kępnem

9 czerwca br. nad Polską przeszły
gwałtowne burze, które przyniosły
ze sobą intensywne opady deszczu.
Strażacy z terenu powiatu kępińskiego interweniowali 15-krotnie w
związku z usuwaniem skutków ulew.
Najwięcej zdarzeń odnotowano w
gminie Baranów. - Działania strażaków polegały na wypompowywaniu
wody z zalanych budynków oraz posesji – mówi oficer prasowy KP PSP
Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Fot. OSP Kępno

Burmistrz P. Psikus
z gośćmi z USA

Reprezentanci środowiska wymiaru sprawiedliwości zawitali do
miasta dzięki inicjatywie Fundacji
Polish-American Development Council oraz wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej. Delegację tworzyli
wysocy rangą przedstawiciele Dystryktów Probacyjnych oraz wykła-

dowcy akademiccy, którzy biorą
udział w II Międzynarodowej Konferencji „Instytucje i służby na rzecz
bezpieczeństwa publicznego – współpraca dla społeczności lokalnych”. Ta
wizyta może zapoczątkować międzynarodową współpracę z regionami
zza oceanu.
Oprac. KR
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Barbara Piasecka-Johnson zdobyła ogromny majątek, wielokrotnie go pomnożyła, ale, chyba nigdy, nie zaznała osobistego szczęścia. Amerykanie
zawsze uważali ją za sprytną pokojówkę, która nie do końca uczciwie zdobyła fortunę. Polacy widzieli w niej zarozumiałą, rozkapryszoną milionerkę,
która zazdrośnie strzegła swoich pieniędzy. Od dziś w „TK” – w kilku odcinkach – spróbujemy przybliżyć czytelnikom tę kontrowersyjną i enigmatyczną
postać

Rozkapryszona milionerka i tajemnicza Polka – część I

Wiedziała, czego chce
- pieniędzy i wolności
Barbara Piasecka urodziła się w
1937 r, na terenie dzisiejszej Białorusi. Od wczesnej młodości wiedziała,
czego chce - pieniędzy i wolności.
Równocześnie rozumiała, że w Polsce lat 60. XX w. tego nie osiągnie.
Była najmłodszym z czworga dzieci
Wojciecha i Pelagii Piaseckich, niezamożnych rolników ze Staniewicz
w powiecie grodzieńskim. Jak pisze
Ewa Winnicka w książce pt. „Milionerka, zagadka Barbary Piaseckiej
Johnson”, jej dzieciństwo nie należało do łatwych: Jej mama miewa halucynacje, napady paranoi i gniewu,
często kierowane przeciwko jedynej
córce. Ona pomaga prowadzić jej
dom. Raz podczas napadu furii matki słyszy, że nie była planowanym
dzieckiem, że nikt jej nie chciał. Jest
przeszkodą i darmozjadem. Twierdzi, że około piętnastego roku życia
zaczynają się jej zdarzać wizje. Na
przykład leży na łące pośród koniczyny. Jest głodna, tak jak jej cała
rodzina. I wtedy słyszy głosy, które
mówią, że powinna wyruszyć w świat
i kupić wielkie dzieła sztuki, aby próbować pomóc zniewolonej Polsce.
Gdy po wojnie powiat grodzieński
znalazł się w granicach ZSRR, rodzina
ze Staniewiczów podzieliła los innych
repatriantów i osiedliła się na Ziemiach
Odzyskanych. Po 1945 r. rodzina przenosi się do Poznania, a potem do Wrocławia. Rodzina Piaseckich przenosi
się do zrujnowanego Wrocławia, w
którym właśnie wymienia się mieszkańców. Masowe wywózki Niemców,
które zaczęły się jeszcze w październiku 1945 r., teraz nabierają tempa.
Oszczędza się tylko autochtonów,
którzy potrafią obsłużyć miasto: ktoś
musi znać rozkład ulic i budynków,
poprowadzić tramwaje, odczytać plany kanalizacji. Nowi obywatele - jest
ich ćwierć miliona - nie są zachwyceni. Dotarli do miasta (…) pociągami, wozami i pieszo. (…) W 1947 r.
Wojciech Piasecki dostaje posadę magazyniera w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji we Wrocławiu.
Zarabia tysiąc pięćset złotych, co z
trudem wystarcza na utrzymanie rodziny. Władze przyznają mu małe gospodarstwo pod Wrocławiem. Barbara kończy podstawówkę i III Liceum
Ogólnokształcące we Wrocławiu. (…)
W 1955 r. odbiera świadectwo maturalne, jest blondynką o ciemnych
brwiach i ładnym uśmiechu.
Po maturze Barbara studiuje
najpierw rolnictwo, następnie biologię – oba kierunki bez powodzenia.
Zaczyna studia na filozofii, którą też
porzuca. Dopiero w 1965 r. kończy
historię sztuki, recenzenci chwalą jej pracę magisterską. 29-letnia
panna Piasecka przez chwilę pracuje we wrocławskiej Desie na placu
Kościuszki. Po latach wspominał ją
Henryk Tomaszewski, twórca Wrocławskiego Teatru Pantomimy, kolekcjoner sztuki, który często zaglądał do antykwariatu.
Młoda Barbara angażuje się w
produkcję i promocję preparatu tor-
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fowego opracowanego przez prof.
Stanisława Tołpę z wrocławskiej
Akademii Rolniczej. Specyfik nigdy
nie przeszedł testów klinicznych,

warda Johnsona. 73-letni milioner był
zadbanym, atrakcyjnym mężczyzną,
który cieszył się reputacją kobieciarza.
Milioner od razu zwrócił uwagę na uro-

B. Piasecka w USA. Fot. mat. pras.

ale uchodzi za lekarstwo na raka.
Piasecka-Johnson pigułki z torfu
ma zawsze w torebce. Każe je łykać
przyjaciołom i znajomym. Jednak z
czasem jej zainteresowanie pomysłem wygasa, ucina dopływ pieniędzy na rozwój produkcji preparatu.
100 dolarów w kieszeni
przepustką do przyszłości
Kiedy opuszczała Polskę, w 1967
r., zapowiadała, że pewnego dnia powróci w rolls-roysie z szoferem. I tak
oto wyrusza w nieznane, za Atlantyk.
W Rzymie zamieszkała w pensjonacie prowadzonym przez Wojciecha
Wyszyńskiego, krewnego prymasa
Polski. Jak piszą autorzy jej biografii,
chciała rozpocząć starania o stypendium watykańskie. Fakt ten umożliwiłby jej studia na uniwersytecie w
Rzymie. Jak to jednak bywa w jej
życiu, po raz kolejny zmienia zdanie, decyduje się na wyjazd do USA
i planuje naukę na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Wszystko
stawia na jedną kartę. W Nowym
Jorku miała pojawić się z kwotą 100
dolarów w kieszeni, nie zna w ogóle
języka angielskiego.
Inną wersję wypadków przedstawia natomiast brat Barbary podczas
rozmów z SB. Grzegorz Piasecki
wprawdzie nie współpracował ze
służbami, ale, jako osoba wyjeżdżająca za żelazną kurtynę, był czasami
„proszony” na tzw. „konsultacje”. W
jego relacji, zachowanej w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej,
czytamy: Do USA chciała [...] pojechać, gdyż przypuszczała [...], że
otrzyma spadek po naszym starym
wujku, który był księdzem w Brazylii. Spadek był w wysokości 300
tysięcy dolarów.
W rezydencji Johnsonów
W Nowym Jorku spotyka Zofię
Kowerdan, pracującą w pobliskim
Oldwick w stanie New Jersey w domu
milionera Johna Sewarda Johnsona
i jego drugiej żony Esther Underwood. Pani Zofia poszukiwała właśnie kucharki dla Johnsonów i zainteresowana losem Barbary zaproponowała, że
zaproteguje ją u swoich przełożonych.
Wkrótce Barbara przeniosła się do
Oldwick. Niebawem też poznała pana
domu - współwłaściciela wielkiego
koncernu farmaceutycznego, Johna Se-

dziwą blondynkę z Polski. - Moja żona
powiedziała, że mamy piękną kucharkę - powiedział z uśmiechem. - Nazywam się Johnson, mam nadzieję, że
będziesz tu szczęśliwa.
Firma Johnson & Johnson powstała w 1886 r. i początkowo specjalizowała się w produkcji ubrań
chirurgicznych oraz opatrunków. W
czasach, gdy pani Piasecka przybyła
do USA, był to już wielki koncern,
mający swoje fabryki w wielu państwach świata.
Życie osobiste Johna Sewarda
było dość burzliwe. Z pierwszego
małżeństwa z Dianą Dill miał czworo dzieci, jednak związek ten nie należał do udanych. Plotkowano nawet,
że potentat molestował seksualnie
najstarszą córkę. W 1939 r. ożenił się
po raz drugi i z tego związku doczekał się dwojga następnych potomków. Seward był zawsze wrażliwy na
płeć piękną, miał wiele romansów,
ale mimo to jego drugie małżeństwo
przetrwało ponad 30 lat. Nie najlepiej natomiast układały się stosunki
ojca z dziećmi. Kiedy Johnson &
Johnson weszło na giełdę w 1944 r.
- tłumaczy dziennikarka tygodnika
„People” Kristin McMurran - John
Seward ustanowił konta powiernicze dla każdego ze swoich dzieci. [...]
Na początku lat 60. XX w. przekazał
znaczny pakiet akcji na rzecz dzieci i
piętnaściorga wnucząt w formie darowizn i powiernictwa. Jednak zaraz
potem, w 1966 r., dodał do swojego
testamentu klauzulę wydziedziczającą, wyjaśniając, że był uradowany,
mogąc dać dzieciom to, co posiada, a
teraz wierzy, że są finansowo zabezpieczone. Milioner tłumaczył swoje
postępowanie skandalicznym zachowaniem potomków. Część z nich
wydawała pieniądze w sposób wyjątkowo nieodpowiedzialny, natomiast
inni kompromitowali nazwisko. W
1964 r. jego syn z pierwszego małżeństwa, John Seward junior, stał się
bohaterem głośnego procesu rozwodowego, podczas którego oskarżył
swoją żonę o doprowadzenie go do
próby samobójczej. Podobno synowa
milionera zapraszała do domu swoich kochanków i zmuszała męża, aby
patrzył, jak uprawia z nimi seks.
Rok później Seward skłócił się
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z najstarszą córką, Mary Leą, tym
razem spór dotyczył konta powierniczego. Uznał ją za „awanturniczkę
ponad wszelkie wyobrażenie”, a do
szewskiej pasji doprowadziła go jej
sprawa rozwodowa, podczas której
jako powód podała „homoseksualny
romans męża z jej szoferem”. Przy
okazji twierdziła też, że partner
próbował ją zamordować. Nic więc
dziwnego, że jeden z wnuków Sewarda napisał do niego, że „gdyby
nie te cholerne pieniądze”, to zapewne „byliby znacznie lepszą rodziną”.
Nie spodziewała się
zainteresowania milionera?
Barbara nie sprawdziła się w roli
kucharki, wobec czego Johnsonowie
zaproponowali jej stanowisko pokojówki. Przyjęła ich ofertę i przez
niespełna rok pracowała w posiadłości Sewarda i jego małżonki. Jak
piszą autorzy jej biografii, podobno
odłożyła przez ten czas trzy tysiące
dolarów, po czym złożyła wymówienie, wynajęła niewielkie mieszkanie
w Nowym Jorku i rozpoczęła studia
na Uniwersytecie Nowojorskim. Po
latach opowiadała, że, gdy odchodziła od Johnsonów, pracodawca
wręczył jej swój prywatny numer
telefonu i poprosił o kontakt. Nie
zrobiła tego, wkrótce wysłał po nią
samochód z kierowcą, prosząc, aby
przyjechała do jego biura. Tam wyznał jej miłość, co podobno bardzo

kurator ich zbiorów sztuki. Seward
zawsze marzył o stworzeniu własnej
kolekcji, a Barbara miała mu w tym
pomóc. Podobno najbardziej zbliżała ich miłość do sztuki, gdyż „oboje
byli nią zainteresowani, ale on chciał,
by tylko ona ją wyszukiwała”. Milioner był „też bardzo dumny z efektów
jej pracy”, to dzięki Barbarze kupił
prace Moneta, Mondriana i Picassa. Miłości do sztuki towarzyszyło
zamiłowanie do wspólnych rejsów
po Morzu Karaibskim, podczas których stary milioner coraz bardziej
tracił głowę dla dziewczyny. Często
spotykali się w jego nadmorskiej posiadłości na Florydzie, a gdy Seward
przybywał tam pierwszy, „osobiście
dobierał wieczorne menu, nakazywał wypełnić dom orchideami i czekał na jej samolot z bukietem róż”.
Basia po latach mówiła, że „głęboko
się w nim zakochała i nigdy nie przestała go kochać”, gdyż „był jednym
z najprzystojniejszych mężczyzn na
świecie”. Złośliwi uważali jednak, że
głównym obiektem jej uczucia były
miliony Johnsona, a potentat wpadł
w pułapkę zastawioną przez znacznie
młodszą, sprytną kobietę. Prawdy zapewne nigdy nie uda się ustalić, wiadomo tylko, że po kilku miesiącach
romansu Seward gotowy był do ostatecznych rozwiązań (...) i wkrótce
opuścił Oldwick, czym wprowadził
swoją rodzinę w stan osłupienia.

Pomnik rodziców B. Piaseckiej na cmentarzu w Domasłowie

zaskoczyło Barbarę, gdyż - jak sama
twierdziła - nigdy się tego nie spodziewała, ponieważ ledwie co mogli
z sobą rozmawiać. Trudno jednak w
to uwierzyć, zwłaszcza, że informacja o nieznajomości języka – jak głosi
plotka - wydaje się mocno wyolbrzymiona. Niewykluczone nawet, że już
wtedy byli kochankami, a Barbara
po odejściu z Oldwick nie przeniosła
się od razu do Nowego Jorku, tylko
najpierw uporządkowała swoje sprawy spadkowo-finansowe. Jej brat
twierdził, że „pojechała do Brazylii,
aby zrealizować spadek” i dopiero
po powrocie do USA zapisała się na
uniwersytet. Nie była więc aż takim
„Kopciuszkiem” - podkreśla autor
książki „Najbogatsze. Jak powstawały fortuny Polek?” - jak się uważa
powszechnie do dziś.
Miłości do sztuki towarzyszyło
zamiłowanie do rejsów po
Morzu Karaibskim
Wkrótce przerywa studia i wraca do rezydencji Johnsonów jako

Zamieszkał u Barbary, a jego
prawnicy rozpoczęli postępowanie
rozwodowe. Seward zakochał się jak
nastolatek, ale nie po raz pierwszy
zawierał małżeństwo. Kilka dni po
rozwodzie jego prawnicy przedstawili Barbarze intercyzę - gwarantowano jej 250 tys. dolarów w gotówce
oraz dochody z konta powierniczego,
na którym znajdowało się 10 mln
dolarów. Barbara bez protestu popisała dokumenty i w listopadzie 1971
r. wyszła za mąż za milionera. Miała wówczas 34 lata, natomiast „pan
młody” - 76. Jak podkreślają autorzy
biografii, żadne z dzieci Johnsona nie
zaszczyciło uroczystości swoją obecnością.
Opracowała G.G.
na podstawie tekstów:
„Najbogatsze. Jak powstawały
fortuny Polek?”
Sławomira Kopra
i „Milionerka, zagadka Barbary
Piaseckiej Johnson”
Ewy Winnickiej
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Ruszyła budowa oddziału szpitalnego w Grębaninie

Będzie nowy szpital

Po wielu miesiącach przygotowań, dopinania projektu budowlanego, uzyskaniu wszelkich niezbędnych
uzgodnień i pozwoleń, przeprowadzeniu procedury przetargowej rusza

co szczególnie istotne brak wystarczających środków finansowych
umożliwiających podjęcie tego zadania. Staraniem Zarządu Powiatu
Kępińskiego temat potraktowano od

Rozpoczęły się roboty
budowlane w Grębaninie

budowa nowego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.
W ostatnich dniach oficjalnie przekazany został wykonawcy plac budowy,
co, zgodnie z przepisami, pozwala na
rozpoczęcie prac.
Żeby lepiej zobrazować potrzebę realizacji tej inwestycji, trzeba
sięgnąć do ponad 40-letniej historii
tego oddziału, który przez cały czas
funkcjonuje w zabytkowym budynku
pałacowym. Obiekt zaadaptowany
do potrzeb funkcjonowania oddziału
szpitalnego wypracował sobie uznanie i markę znaną nie tylko w naszym
regionie. W Grębaninie z usług oddziału korzystają pacjenci niemal
całego kraju. Rozwój oddziału to
również rosnące potrzeby związane z
infrastrukturą oddziału i warunkami
pobytu pacjentów.
Jak podkreśla starosta Robert
Kieruzal: – O potrzebie rozbudowy
tego miejsca mówiono od co najmniej dwóch dekad. Zawsze przeszkodą był brak dokumentacji oraz

samego początku kadencji priorytetowo. Najtrudniejszym elementem
było pozyskanie środków zewnętrznych, bez których temat ten byłby
niemożliwy do udźwignięcia przez
Powiat Kępiński – zaznacza starosta.
Finalnie udało się pozyskać dwie
dotacje. Pierwsza to środki pozyskane
przez Powiat Kępiński z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7 milionów zł, druga to pozyskane przez SPZOZ środki funduszu
przeciwdziałania COVID-19 w kwocie
5,5 miliona złotych. Należy również
podkreślić, że swój udział w zadaniu
mają również samorządy gminne.
W 2021 r. zatwierdzona została
pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W tym roku rozpisany został przetarg nieograniczony,
którego zwieńczeniem było podpisanie, 17 maja, umowy z wykonawcą
zadania, tj. Kępińskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Handlu i Usług
„PBK” sp. z. o.o. Wartość zadania to
20 344 791,26 zł.

Przed wykonawcą inwestycji zadanie, by do 30 listopada przyszłego
roku wykonać prace objęte umową.
Finalnie w Grębaninie obok zabytkowego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego powstanie
nowy dwukondygnacyjny budynek
o tożsamej funkcji, który będzie połączony z budynkiem istniejącym
za pomocą łącznika. Zakres zadania
obejmuje także projekt zagospodarowania terenu. Nowy budynek położony będzie na północ w stosunku do
budynku.
Powierzchnia
zabudowy
to
1911,80 m2 w tym budynek leczniczo-rehabilitacyjny – 1780,00 m2 i
łącznik 131,80 m2. Parter nowego budynku został zaplanowany jako stricte część usługowa, dostępna zarówno
dla pacjentów zakwaterowanych w
ośrodku, jak i dla przyjezdnych pacjentów jednodniowych i podzielona
na trzy strefy funkcjonalne: strefa
kinezyterapii z gabinetami masażu i
wejściem głównym, strefa fizykoterapii i strefa personelu z częścią techniczną.
Piętro zaplanowano jako typowy
oddział łóżkowy dla pacjentów, w
którym znalazły się 23 pokoje jedno-,
dwu- i trzyosobowe z łazienkami,
mieszczące w sumie 48 osób. Dodatkowo na tym poziomie, w osobnej
strefie, zaprojektowano 3 izolatki. Na
granicy strefy oddziału łóżkowego
i strefy z izolatkami zaprojektowano dyżurkę pielęgniarską z pokojem
przygotowawczym, magazyn czysty,
magazyn na sprzęt medyczny oraz
pomieszczenie porządkowe i brudownik. Całość uzupełnia świetlica
zlokalizowana nad wejściem głównym do budynku oraz kuchenka oddziałowa z aneksem kuchennym dla
pacjentów.
Całość na zostać zrealizowana do
listopada 2023 r.
Oprac. m

Pożar stogu słomy w miejscowości Żurawiniec

Strażacy walczyli z pożarem stogu

1 czerwca br., o godzinie 10.21, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o pożarze w miejscowości Żurawiniec.
Przybyli na miejsce strażacy zastali
pożar dużego stogu słomy. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu
dwóch prądów gaśniczych na palący
się stóg. Silne podmuchy wiatru przyczyniły się do intensywnego rozwoju
pożaru, w związku z czym wystąpiła
konieczność zadysponowania dodatkowych sił i środków oraz utworzenia
stanowisk umożliwiających dostarczenie dużych ilości wody do miejsca pożaru. W czasie prowadzenia
działań gaśniczych właściciel przy
użyciu ładowarki czołowej dokonał
częściowej rozbiórki stogu w celu
ograniczenia możliwości rozwoju pożaru. Po ugaszeniu pożaru pozostałą
część pryzmy rozgarnięto oraz schłodzono wodą – poinformował mł. kpt.
Jakub Sobczak z KP PSP Kępno. W
działaniach gaśniczych trwających
ponad 9 godzin udział wzięło 10 zastępów straży pożarnych. Oprac. KR

Akcja gaśnicza trwała
9 godzin. Fot. KP PSP Kępno

Z pożarem walczyło 10 zastępów
straży pożarnych. Fot. KP PSP Kępno

Podsumowanie projektu „Nasze dziedzictwo kulturowe
i młodzież” realizowanego w ramach programu Erasmus
plus w Liceum Ogólnokształcącym nr II w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

W Chorwacji, Turcji i Grecji

Dobiega koniec roku szkolnego 2021/2022 - nadszedł więc czas
na podsumowanie projektu „Nasze
dziedzictwo kulturowe i młodzież”
skierowanego do uczniów Liceum
Ogólnokształcącego nr II w Kępnie.
Projekt został zatwierdzony do
realizacji w sierpniu 2020 r., jednak
ze względu na sytuację związaną z
pandemią panującą na całym świecie
wszelkie działania rozpoczęliśmy w
bieżącym roku szkolnym. Koordynatorem projektu jest Ewa Kowalczyk-Mikołowska. Celem projektu
jest podniesienie kompetencji językowych wśród młodzieży, poznanie nowych kultur, wymiana doświadczeń
oraz poznanie nowych zagranicznych przyjaciół. Projekt realizowany
jest przez dwa lata z partnerami z 5
państw - Borsa (Rumunia), Braga
(Portugalia), Rethymno (Grecja),
Donja Pusca (Chorwacja) i Eskisehir
(Turcja) . W projekcie bierze udział
20 uczniów z każdej szkoły. W trakcie trwania projektu zaplanowanych
jest sześć mobilności - trzy z nich

z opiekunami. Uczestnicy wybrali się
w rejs statkiem po Cieśninie Bosfor.
Z wodnej perspektywy podziwiali
rozległą panoramę miasta i zlokalizowane przy brzegach cieśniny okazałe,
stambulskie zabytki. Zwiedzili również słynne meczety - Błękitny, Sulejmana i Hagię Sofię. Zgodnie z programem uczniowie odbyli wycieczkę po
miejscowości Eskisehir, wzięli udział
w warsztatach z garncarstwa. Odbyła
się również wycieczka do Kapadocji,
gdzie uczestnicy mogli podziwiać
księżycowy krajobraz Doliny Goreme w trakcie lotem balonem. Zwiedzili również miasto podziemne w
Derinkuju.
Ostatnia mobilność w tym roku
szkolnym odbyła się w maju w Grecji,
a mianowicie na Krecie - w miejscowości nadmorskiej Rethymno. Podobnie jak na wcześniejszych wizytach,
spotkali się uczestnicy ze wszystkich
państw partnerskich. Uczniowie mieli
szansę spróbować tradycyjnego jedzenia, wzięli udział w warsztatach
z tańca ludowego, garncarstwa oraz

Uczestnicy wyjazdów z ZSP nr 1

odbyły się w bieżącym roku szkolnym zgodnie z harmonogramem.
Pierwsze spotkanie odbyło się w
niewielkiej miejscowości Donja Pusca niedaleko Zagrzebia w grudniu
2021. Czterech uczniów wraz z dwoma opiekunami spotkało się z partnerami z pozostałych państw. Zgodnie
z programem uczniowie wzięli udział
w warsztatach dotyczących wykopalisk archeologicznych, tańca ludowego i narodowego stroju. Mieli również możliwość zwiedzenia zamków
w Trakościanie i Lużnicy. Odwiedzili
również muzeum neandertalskie w
Krapinie. Zorganizowano także wycieczkę do Zagrzebia.
Druga mobilność odbyła się w
Turcji w marcu 2022 r. w miejscowości Eskisehir. Również na tym
spotkaniu spotkali się uczniowie ze
wszystkich państw partnerskich wraz

robienia lalki ludowej. Odbyli spacer
po miejscowości Rethymno, gdzie
zwiedzili Muzeum Folkloru. Byli
także na wycieczce w Heraklionie stolicy Krety - gdzie zwiedzili Pałac
Knossos, muzeum archeologiczne i
Starówkę. Zwiedzili również wioskę
Margarites, gdzie wzięli udział w
warsztatach z garncarstwa, zobaczyli klasztor Arkadii i Muzeum Archeologiczne w Eleftherna.
Wszystkie mobilności zaplanowane na pierwszy rok trwania projektu odbyły się zgodnie z planem.
Jako koordynator projektu jestem
wdzięczna wszystkim zaangażowanym osobom, dzięki którym mogliśmy odbyć te wizyty i mam nadzieję,
że w przyszłym roku szkolnym nie
doświadczymy żadnych przeszkód,
które pokrzyżują nam nasze plany.
Ewa Kowalczyk-Mikołowska

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.

Tygodnik Kępiński 15 czerwca 2022
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informacje
28 maja br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie,
członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego mieli okazję spotkać się z Bronisławem Hynowskim - autorem licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych, prezesem Towarzystwa Kultury i Historii
Techniki. Pan Bronisław przyjechał do Kępna na obchody
100-lecia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie, którego jest absolwentem

Spotkanie z podróżnikiem
i ilustratorem

Bronisław Hynowski, prócz
kępińskiego „ogólniaka” ukończył
także Technikum Elektryczne we
Wrocławiu oraz Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. W 2010 r. zapoczątkował serię książek pt. „Dzieje BGK”
– dotyczących Banku Gospodarstwa
Krajowego, utworzonego w 1924 r.
Do tej pory ukazało się pięć książek
z tej serii.
Podczas spotkania w bibliotece,
zaproszony gość pokazał kilka swoich książek oraz opowiedział o ich
powstawaniu. Słuchacze z wielkim
zainteresowaniem słuchali opowieści
B. Hynowskiego o jego pracy, o historii Banku Gospodarstwa Krajowego,
o ciekawostkach związanych z przedwojenną siedzibą banku w Warszawie, a także o licznych podróżach go-

ścia. Na zakończenie swojej wizyty,
pan Bronisław podarował bibliotece
cenne dzieła: ostatnie, niedokończone
dzieło ilustratora książek – Marka
Soroki, autora „Polskich okrętów wojennych 1945-1980”, medale pamiątkowe Banku Gospodarstwa Krajowego oraz książki, w tym „Dziedzictwo
archiwalne we współpracy Polski i
Ukrainy”, „Śladami słów skrzydlatych…”, „Pomniki pisarzy i poetów
polskich na Kresach Południowych
dawnej Rzeczypospolitej” czy zeszyty „Wspomnień z Kijowa”, które są
wydawane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej, której
opiekunem jest B. Hynowski.
Uczestnicy spotkania byli pod
dużym wrażeniem i wyrazili chęć
kolejnych spotkań z B. Hynowskim.
Oprac. m

Festyn rodzinny w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w
Kępnie

VIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Olszowy oraz Przewodniczącego Rady
Gminnej LZS w Kępnie

Olszowska walka na rakietki
4 czerwca br. w Domu Strażaka
w Olszowie odbył się VIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Olszowy oraz Przewodniczącego Rady
Gminnej LZS w Kępnie. Turniej po
raz kolejny cieszył się dużym zainteresowaniem. W dziewięciu kategoriach wiekowych udział wzięło ponad
40 zawodniczek i zawodników z różnych miejscowości. Puchary i dyplomy ufundowane przez Radę Gminną
Zrzeszenia LZS w Kępnie oraz puchar w kategorii OPEN – Sportowa
Fabryka wręczyli: sołtys Olszowy
Grzegorz Berski oraz prezes LZS
Olszowa Piotr Semba. Dodatkowo
wręczone zostały statuetki ufundowane przez Zarząd LZS Olszowa dla
najmłodszych uczestników turnieju
oraz dla najbardziej doświadczonych
zawodniczki i zawodnika - To już
ósma edycja turnieju, który cieszy

się coraz większym zainteresowaniem uczestników, nawet z odległych
miejscowości: przybyła pani z Warty, był również pan z powiatu beł-

chatowskiego. Dziękuję wszystkim
za przybycie i udział. Zapraszam za
rok! – podsumował sołtys.
Oprac. KR

klasyfikacja turniejowa:
Od 14-18 lat – chłopcy:
1. Bartłomiej Szóstak (Olszowa)
2. Adam Wróbel (Raków)
3. Michał Kuchta (Ostrzeszów)

41-50 lat – mężczyźni:
1. Grzegorz Szóstak (Olszowa)
2. Henryk Rybak (Mikorzyn)
3. Marek Pastusiak (Olszowa)

Kobiety powyżej 18 lat:
1. Joanna Kalarus (LZS Olszowa)
2. Katarzyna Skąpska (Olszowa)
3. Danuta Pastok (Olszowa)

Powyżej 50 lat – mężczyźni:
1. Jerzy Ciekański (Nowa Wola)
2. Henryk Sibera (Słupia p. Kępnem)
3. Piotr Korczak (Baranów)

18-40 lat – mężczyźni:
1. Przemysław Podpora (Piotrówka)
2. Damian Stępień (Czarno Żyły)
3. Kacper Woźniak (Piotrówka)

Kategoria OPEN:
1. Paweł Gottfried (Opatów)
2. Oliwia Zawada (Warta)
3. Bogdan Kruszelnicki (Bralin)

Zawodnicy turnieju tenisa
stołowego w Olszowie

Szeroko zakrojone działania funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie doprowadziły do zatrzymania obywatela Gruzji, który 4 maja br. w
jednym z marketów w Mianowicach dokonał kradzieży rozbójniczej przy użyciu noża

W rodzinie siła!

4 czerwca br. w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie odbył
się festyn rodzinny pn. „W rodzinie
siła”. Zabawę rozpoczęto od występów dzieci, podczas których przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności. Nie zabrakło wierszyków,
piosenek oraz wspólnej zabawy z
rodzicami. W tym dniu pogoda dopisała, dzięki czemu przedszkolaki mo-

gły bez przeszkód korzystać z całego
szeregu ciekawych atrakcji, wśród
których znalazły się: słodkości, lody,
popcorn, fontanna czekoladowa, bańki mydlane, loteria fantowa, malowanie twarzy, tatuaże, dmuchańce, wizyta bajkowych postaci oraz pokazy
taneczne. Uśmiech gościł na twarzy
każdego przedszkolaka!
Oprac. KR

Zabawę rozpoczęto od
występów przedszkolaków
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Sprawca kradzieży
rozbójniczej zatrzymany

4 maja br., o godzinie 17.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie otrzymał zgłoszenie, o
kradzieży alkoholu o łącznej wartości prawie dwóch tysięcy złotych w
jednym z marketów w Mianowicach.
- Podczas próby zatrzymania sprawcy przez ochronę sklepu, groził on
nożem, a następnie zbiegł z miejsca
zdarzenia. Komendant powiatowy
Policji w Kępnie natychmiast ogłosił alarm, podjęto szeroko zakrojone działania na terenie kilku województw, mające na celu zatrzymanie
mężczyzny. Zabezpieczono monitoringi, dowody i przesłuchano wielu
świadków tego zdarzenia – relacjonuje oficer prasowy KPP Kępno, sierż.
Rafał Stramowski. Po wnikliwej i
dokładnej analizie zabezpieczonego
materiału ustalono sprawcę, którym
okazał się być 26-letni obywatel Gruzji, na co dzień mieszkający we Wrocławiu.
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26-latek został doprowadzony do prokuratury,
gdzie usłyszał zarzuty. Fot. KPP Kępno

16 maja br. mężczyzna został
zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Natomiast 18 maja br.
26-latek został doprowadzony do kępińskiej prokuratury, gdzie usłyszał
zarzut kradzieży rozbójniczej, za co

grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sąd przychylił
się do wniosku prokuratora i wobec
mężczyzny został zastosowany tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.
Oprac. KR

Region

gmina
wieści znad pomianki
czerwiec 2022, nr 24 (1064)

GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2022, nr 23 (1020)

Klasa Okręgowa, gr.6. Zieloni Koźminek- „Zawisza” Łęka Opatowska 1:2 (0:1). Gole dla
„Zawiszy”: 42’ Muzyka, 63’ Nitkiewicz

11 czerwca 2022 r. odbył się Festyn Rodzinny. Była to
pierwsza większa impreza po pandemii

Zielono mi

W niedzielne popołudnie „Zawisza” rozegrał w Koźminku mecz,
którego stawką był …awans. Wygrana gospodarzy dawałaby im szansę
na prolongatę marzeń. „Zawisza”
jednak wygrał i teraz tylko cud może
„Zielonych” uratować. Ten cud to wygrana Słupi z Grabowem w następnej
kolejce. Koźminek będzie pauzował,
a jeśli Grabów wygra, to na pewno
zajmie 2. miejsce. A to oznacza baraż
o 5. ligę. „Zawisza” awans wywalczył
już dawno.
Od samego początku Koźminek ruszył bardzo mocno i szybko

po spełnienie marzeń. Nie stworzył
sobie jednak zbyt wielu okazji na
zdobycie gola. Natomiast „Zawisza”
spokojnie czekał na swoją szansę. I
jeśli już się nadarzyła, bezwzględnie
ją wykorzystał. Trzy minuty przed
przerwą, rozgrywający dobrą partię
Gawlik wypuścił Muzykę, a Olek
zakręcił obrońcą, położył bramkarza i strzelił do pustej bramki. Na
takie dictum gospodarze nie mieli
odpowiedzi. W wstępie drugiej odsłony meczu na boisku zameldował
się Albert (za C. Nawrota) oraz
D. Nawrot (za Glatza). „Zawisza”

spokojnie kontrolował przebieg meczu. Po godzinie na 2:0 podwyższył
Nitkiewicz. Chwilę później w polu
karnym wycięty został Gawlik, niestety, Jurasik przestrzelił karnego.
W końcówce meczu sędzia podyktował jedenastkę dla gospodarzy, którą
wykorzystał Kurczewski. Pająk co
prawda obronił rzut, ale przy dobitce nie miał już szans. Pod koniec
meczu swoje minuty dostali jeszcze
Ziołański (za Jurasika) i Fronia (za
Parchomienkę). „Zawisza”: Chałubiec, Domino, Kurkiewicz, Gierak.
C. Nawrot (Albert 46’), Nitkiewicz,
Parchomienko (Fronia 53’), Gawlik,
Muzyka (Joniak 55’), Jurasik (Ziołański 75’), Glatz (D. Nawrot 46’).
ems

Festyn rodzinny

28 maja br. minęła 41. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który od dwóch lat jest patronem Szkoły Podstawowej w Opatowie

Święto szkolnego patrona

Dzień ten jest nie tylko obchodzoną rocznicą, ale jest przede
wszystkim świętem szkoły. Uroczystości z okazji Dnia Patrona, rozpoczęły się msza świętą w intencji
kardynała oraz całej społeczności
szkolnej, podczas której słowo Boże,
modlitwa powszechna, śpiew psalmu
oraz dary ofiarne były celebrowane
przez nauczycieli. Po mszy odbyła się
akademia. Treści części artystycznej,
były wspomnieniem najważniejszych
okresów życia patrona: czasy młodości, powołanie do duchowieństwa,
dramat dwóch przeżytych wojen,
służby kościołowi, walki z komunizmem, prześladowanie i więzienie.
Oprac. m

W czasie uroczystego apelu

14 do 27 maja 2022 r. grupa 58 osób z gminy Łęka Opatowska odpoczywała w Ośrodku
Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu nad Morzem Bałtyckim

Emeryci odpoczywali nad Bałtykiem
Emeryci odpoczywali nad morzem

Ośrodek w Jarosławcu położony
jest bardzo blisko morza i pięknej plaży (nazwaną Dubaj), gdzie na odcinku
około 2 km ciągną się klify dochodzące
do 45 m wysokości. Obiekt otoczony
jest sosnowymi lasami, w których wytyczono ścieżki rowerowe i spacerowe
sprzyjające uprawianiu aktywności ruchowej w formie Nordic Walking.
Uczestnicy turnusu przez 2 tygo-

dnie korzystali aż z 32 zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych
zleconych
przez lekarza (kąpiele borowinowe,
solankowe, siarczkowe, perełkowe,
okłady borowinowe, masaże, wirówki kończyn, inhalacje solankowe,
lasery, ultradźwięki, prądy, krioterapia miejscowa, lampy sollux) oraz z
gimnastyki ogólnousprawniającej i
terapii klimatycznej. Wczasowicze

korzystali również z nowo otwartego
krytego basenu.
Podczas wyjazdu organizowane
były wycieczki z przewodnikiem, takie jak:spacer po Jarosławcu (latarnia
morska, domy rybackie, pomnik rybaka, przystań kutrów), zwiedzanie
muzeum bursztynu, przejazd elektrycznym busem do chaty rybaka,
wyjazd do Darłowa.           
Dodatkowymi atrakcjami były
dwa pikniki, na których uczestniczy
wspólnie biesiadowali przy muzyce,
tańcach i pysznym grillowanym jedzeniu.
Ośrodek „Arka”, w którym wypoczywali emeryci dla urozmaicenia
czasu wolnego organizował tematyczne wieczory z tańcami, takie jak:
wieczór hawajski, wieczór przebierańców, „Jaka to melodia”, wieczór
pieśni żeglarskich, wybory króla i
królowej tańca.
Członkowie Koła Emerytów z
Łęki Opatowskiej na zakończenie
pobytu podczas mszy świętej w pobliskiej kaplicy złożyli kwiaty w
podziękowaniu opatrzności Bożej za
udany i bezpiecznie spędzony czas.
Oprac. m

Na festynie było wesoło!

Wydarzenie odbyło się na terenach rekreacyjnych przy GOK w
Perzowie, gdzie uczestnicy mogli podziwiać nową, zmodernizowaną scenę plenerową. Gości ze sceny powitała wójt gminy Perzów Danuta Froń,
życząc wszystkim udanej zabawy.
Życzenia popłynęły także od przedstawicieli minister Marleny Maląg
oraz europoseł Angeliki Możdżanowskiej. Na festynie goszczono
także delegację z zaprzyjaźnionej
gminy węgierskiej. Na początku czas
umilały swoimi występami artystycznymi dzieci i młodzież z ZS w
Trębaczowie, ZS w Perzowie, przedszkolaki oraz dzieci z sekcji wokalnej
GOK. Najmłodsi mogli skorzystać
z darmowych atrakcji: dmuchanych
zamków, trampolin, fotobudki, malowania koszulek z Biblioteką oraz
skosztować kiełbaskę z grilla. Pokaz
kulinarny oraz degustację przygotowanych potraw zapewnił znany
kucharz Piotr Kucharski, który był
także członkiem w komisji konkur-

su kulinarnego „Smaczne i zdrowe
wypieki drożdżowe”. Koła Gospodyń wiejskich z gminy Perzów oraz
osoby indywidualne przygotowały
przepyszne wypieki. Po długiej degustacji przyznano nagrody wszystkim
uczestniczkom, a czołowe miejsca zajęły: KGW Trębaczów, KGW Domasłów oraz KGW Słupia pod Bralinem.
Festyn był także okazją do wręczenia
nagród w konkursie plastycznym
„Bohaterowie bajek Marii Konopnickiej”. Na zakończenie festynu wystąpiła gwiazda wieczoru – Halina
Mlynkova.
- Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji Festynu Rodzinnego: GOK Perzów,
Biblioteka Publiczna w Perzowie,
GOPS Perzów, Urząd Gminy w
Perzowie, Towarzystwo Rozwoju
Gminy Perzów, jednostki OSP z gminy Perzów, Zespół Szkół w Perzowie,
Zespół Szkół w Trębaczowie – mówią
organizatorzy.
Oprac. m

Turniej Tenisa Ziemnego (Singla) o Puchar Wójta Gminy
Perzów

Najlepsi w tenisa

10 czerwca 2022 r. odbył się
Turniej Tenisa Ziemnego. W zawodach udział wzięło 8 zawodników.
Sportowa rywalizacja rozpoczęła się
o godz. 17.00 i zacięta trwała aż do
23.30. Zawodnicy poprzez losowanie
zostali podzieleni na dwie grupy po
czterech graczy, którzy grali syste-

mem każdy z każdym. Razem rozegrano 16 spotkań i ostatecznie udało
się wyłonić najlepszych. Pierwsze
miejsce – Grzegorz Kapica, drugie
– Wojciech Oziembłowski, trzecie
– Aneta Piórek i czwarte – Kacper
Włodarczyk.
Oprac. m

Zwycięzcy turnieju
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Sport

Piłka nożna

3. Liga Grupa 2
33. kolejka | wiosna 2022
Jarota Jarocin – Kluczevia Stargard .........– 1:3
Pogoń II Szczecin – Bałtyk Koszalin .........– 3:1
Błękitni Stargard – Pogoń Nowe S. ..........– 1:4
Zawisza Bydgoszcz – Bałtyk Gdynia .........– 4:1
Kotwica Kołobrzeg – KP Starogard Gdański ...– 3:0
Sokół Kleczew – Świt Skolwin ..................– 3:0
Olimpia Grudziądz – Stolem Gniewino .....– 7:1
GKS Przodkowo – Polonia Środa ..............– 4:0
Elana Toruń – Unia Janikowo ............– 3:0 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
33 77 77:23
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
33 75 71:22
3. KS Unia Janikowo
33 59 61:46
4. KS Sokół Kleczew
33 56 52:37
5. MKS Pogoń II Szczecin
33 55 57:36
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 33 55 51:42
7. KS Świt Skolwin-Szczecin
33 53 55:37
8. SP Zawisza Bydgoszcz
33 49 56:50
9. KP Błękitni Stargard
33 45 46:51
10. KS Polonia Środa Wlkp.
33 43 40:60
11. KS Stolem Gniewino
33 41 40:62
12. KP Starogard Gdański
33 39 40:49
13. SKS Bałtyk Gdynia
33 36 43:55
14. GKS Przodkowo
33 36 38:47
15. JKS Jarota Jarocin
33 33 38:46
16. KKPN Bałtyk Koszalin
33 32 37:56
17. ZKS Kluczevia Stargard
33 23 26:64
18. TKP Elana Toruń
33 21 36:81
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
35. kolejka | wiosna 2022
Polonia Kępno – Iskra Szydłowo ..............– 1:3
KKS II Kalisz – Olimpia Koło ....................– 0:4
Górnik Konin – Unia Swarzędz ................– 1:3
Victoria Września – Nielba Wągrowiec ......– 3:3
Obra Kościan – SKP Słupca ......................– 1:2
LKS Gołuchów – Huragan Pobiedziska .....– 1:1
Kotwica Kórnik – Korona Piaski ...............– 4:0
Warta Międzychód – Centra Ostrów .........– 1:4
Tarnovia Tarnowo – Victoria Ostrzeszów ...– 2:1
Mieszko Gniezno .................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
33 72 77:25
2. KSS Kotwica Kórnik
33 69 72:37
3. MKS Nielba Wągrowiec
33 65 62:38
4. MGKS Huragan Pobiedziska 34 60 60:43
5. LKS Gołuchów
33 56 59:49
6. MKS Mieszko Gniezno
33 56 66:50
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 33 50 83:59
8. GKS Iskra Szydłowo
34 50 72:70
9. MKS Victoria Września
33 49 47:66
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 33 48 53:44
11. KP Obra 1912 Kościan
33 47 55:44
12. LKS Korona Piaski
33 44 43:57
13. SKP Słupca
33 40 57:58
14. MLKP Warta Międzychód 33 39 72:77
15. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 33 39 53:64
16. MKS Olimpia Koło
34 38 41:51
17. KKS 1925 II Kalisz
33 38 54:64
18. KP Victoria Ostrzeszów
33 16 38:97
19. KS Górnik Konin
33 12 22:93
RedBox 5. Liga Grupa 3
28. kolejka | wiosna 2022
GKS Rychtal – Krobianka Krobia ..............– 0:2
Astra Krotoszyn – Kania Gostyń ...............– 1:6
Orzeł Mroczeń – Zefka Kobyla Góra ........– 3:3
Stal Pleszew – Ostrovia Ostrów ................– 2:2
Victoria Skarszew – Polonia Leszno ..........– 2:3
Rawia Rawicz – Piast Czekanów ...............– 3:1
PKS Racot – Piast Kobylin ........................– 3:3
Warta Śrem – Biały Orzeł ........................– 1:1
1. KP Polonia 1912 Leszno
28 70 68:24
2. KS Victoria Skarszew
28 66 92:34
3. LZS Krobianka Krobia
28 58 60:38
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 28 57 78:32
5. MKS Kania Gostyń
28 52 48:25
6. ŚKS Warta Śrem
28 41 44:47
7. KS Piast Kobylin
28 39 60:57
8. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 28 37 37:40
9. GKS Rychtal
28 36 52:58
10. LZS Orzeł Mroczeń
28 31 43:61
11. KP Rawia Rawicz
28 29 41:62
12. KKS Astra Krotoszyn
28 27 50:76
13. KLKS Zefka Kobyla Góra 28 27 39:58
14. LKS Piast Czekanów
28 25 42:64
15. PKS Racot
28 22 26:58
16. KS Stal Pleszew
28 20 29:75
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Sezon na zapleczu trzeciej ligi zbliża się ku
końcowi i w zespołach z dołu tabeli robi się coraz bardziej nerwowo. W dalszym ciągu
nie wiemy, kto dołączy do Victorii Ostrzeszów i Górnika Konin, które jakiś czas temu pożegnały się z czwartą ligą. Sporo niewiadomych również na górze tabeli, choć liderująca
Unia Swarzędz wykonała kolejny krok w kierunku trzeciej ligi.

Fot. Przemysław Zimoch

wyniki i tabele

Iskra przerwała serię kępnian,

czas na decydującą rozgrywkę o utrzymanie
Polonia 1908 Marcinki Kępno przegrała 1:3 z Iskrą Szydłowo w meczu 35. kolejki czwartej ligi.
Po znakomitych meczach w wykonaniu drużyny Marcela Surowiaka wróciły koszmary z początku
rundy, kiedy to biało-niebiescy przegrywali bardzo ważne mecze. Jedyną bramkę dla kępińskiego
zespołu strzelił Filip Latusek, a gospodarze przez większą część meczu musieli radzić sobie w
dziesiątkę po czerwonej kartce dla Patryka Słupianka. Domowe potknięcie kępnian wykorzystały
tym razem pozostałe zespoły walczące o utrzymanie. Pełną pulę zgarnęły między innymi Olimpia
Koło i SKP Słupca, z którymi gracze z Alei Marcinkowskiego stoczą decydującą rozgrywkę o „być
albo nie być” w czwartej lidze.
Na czterech spotkaniach zakoń- się na czwartkowy mecz do Koła – pią Koło aż 0:4. Goście bezlitośnie
czyła się zwycięska seria Polonii 1908 powiedział Marcel Surowiak, trener wykorzystali błędy KKS-u w defenMarcinków Kępno w czwartej lidze. Polonii 1908 Marcinki. Czwartkowy sywie, wypracowując do przerwy
W sobotę w 35. kolejce biało-niebie- mecz z Olimpią Koło będzie jednym dwubramkową przewagę. W drugiej
scy przegrali przed własną publicz- z kluczowych spotkań na ostatniej połowie Olimpia dołożyła kolejne
nością z Iskrą Szydłowo 1:3. Mecz prostej sezonu. Trzy kolejki przed dwa trafienia, które ustaliły wynik
zdecydowanie lepiej ułożył się dla końcem sezonu Polonia 1908 Mar- spotkania. Wszystko wskazuje więc
przyjezdnych, którzy objęli prowa- cinki Kępno zajmuje piętnaste miej- na to, że walka o utrzymanie potrwa
dzenie po niespełna kwadransie gry. sce w ligowej tabeli, które na chwilę do ostatniej kolejki kończącego się
W 14. minucie rzut karny na bram- obecną dają utrzymanie w rozgryw- sezonu. Także na ostatniej prostej
kę zamienił Dominik Drzewiecki, kach. Sytuację w dolnej części tabe- poznamy najprawdopodobniej zechoć Kamil Kosut wyczuł intencję li czwartej ligi od dłuższego czasu spół, który będzie cieszył się z mistrzelającego i był bliski zatrzyma- kształtują rozstrzygnięcia w grupie strzostwa i awansu do trzeciej ligi.
nia jednego z najskuteczniejszych drugiej trzeciej ligi. Balansujący na Kolejny, milowy krok w kierunku
graczy ligi. Strata bramki podziałała pograniczu strefy spadkowej Jarota awansu wykonała Unia Swarzędz.
na gospodarzy bardzo mobilizująco. Jarocin nie składa broni w walce o Lider rozgrywek po interesującym
Gra podopiecznych Marcela Suro- uratowanie trzeciej ligi dla Jarocina. spotkaniu, pokonał na wyjeździe
wiaka dawała nadzieję na korzyst- W minioną sobotę jarocinianie mu- outsidera z Konina 3:1. Mecz od
ny wynik, a wyrównująca bramka sieli jednak uznać wyższość Klucze- pierwszych minut układał się pod
wisiała w powietrzu. To, niestety, vii Stargard, która już jakiś czas temu dyktando drużyny ze Swarzędza,
na tyle pozytywów ze strony gospo- pożegnała się z trzecią ligą. Porażka ale to Górnik jako pierwszy mógł
darzy. W 30. minucie drugą żółtą, i sprawiła, że gracze Jaroty na kolejkę objąć prowadzenie. To jednak Unia
w konsekwencji czerwoną kartkę, przed końcem sezonu zajmują pięt- w 17. minucie objęła prowadzenie
ujrzał Patryk Słupianek. Grająca naste, ostatnie bezpieczne miejsce po strzale Jakuba Czaplińskiego.
w osłabieniu Polonia walczyła am- w tabeli trzeciej ligi. Przewaga nad Po zmianie stron w dalszym ciągu
bitnie, ale w 74. minucie straciła ko- strefą spadkową wynosi jednak tyl- przeważali gracze lidera. W 60. milejnego zawodnika. Tym razem plac ko jeden punkt, a Jarotę w ostatniej nucie na 2:0 podwyższył Kamil Kagry z powodu kontuzji musiał opuści kolejce czeka arcytrudny wyjazd do nior, a siedem minut później Unia po
Jakub Górecki. Iskra nie miała li- Gdyni. Póki co, taki układ w trzeciej golu Jana Paczyńskiego prowadziła
tości i w ciągu trzech minut zdobyła lidze sprawia, że strefa spadkowa w już 3:0. Chwilę później honorowego
jeszcze dwa gole. Strzelali je odpo- czwartej lidze cały czas pomniej- gola dla gospodarzy strzelił Bartosz
wiednio Mateusz Górny i Łukasz szona jest o dodatkowy zespół. Po Głowacki. Dzięki zwycięstwu Unia
Skwarek. Gospodarze odpowiedzie- ostatniej serii gier w czwartej lidze przybliżyła się do upragnionego
li pięć minut przed końcem regula- siedemnaste miejsce w stawce jest awansu, ale graczom ze Swarzędza
minowego czasu gry honorowym ostatnią, zagrożoną degradacją po- cały czas depcze po piętach Kotwitrafieniem Filipa Latuska. – Mimo zycją, natomiast miejsce szesnaste ca Kórnik. Tym razem wicelider
porażki moi zawodnicy zostawili daje obecnie prawo gry w barażu. W bez żadnych problemów, po dwóch
dziś na boisku mnóstwo sił. Przez praktyce oznacza to, że gdyby obec- bramkach Gerarda Pińczuka oraz
większą część meczu musieliśmy ny sezon zakończył się w miniony po jednym trafieniu Huberta Babiradzić sobie w dziesiątkę i ten mecz weekend, wówczas z rozgrywkami cza oraz Jakuba Pietrzaka, pokokosztował nas bardzo dużo zdrowia. pożegnałyby się Górnik Konin, Vic- nał Koronę Piaski aż 4:0. Najbliższa
Praktycznie co mecz musimy radzić toria Ostrzeszów i rezerwy KKS-u kolejka może jednak zmienić układ
sobie w trzynastkę i moi zawodnicy Kalisz, a Olimpia Koło zagrałaby w tabeli, bowiem, prowadząca w tabeli,
mają prawo odczuwać trudy tego barażu o pozostanie w czwartej li- Unia będzie podejmować wicelidera
sezonu. Najbliższe dni po meczu z dze. Olimpia Koło, czwartkowy ry- z Kórnika. W przypadku zwycięstwa
Iskrą mamy zamiar poświęcić na wal kępnian, wydostała się ze strefy graczy Kotwicy to oni na dwie kolejsolidną odnowę i regenerację, tak spadkowej kosztem rezerw KKS-u ki przed końcem sezonu znajdą się
aby jak najlepiej wypoczętym udać Kalisz. Kaliszanie przegrali z Olim- bliżej trzeciej ligi.
BAS

Tygodnik Kępiński 15 czerwca 2022

Wyniki 35. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (0)
GKS Iskra Szydłowo			 3 (1)
Bramki: 0:1 Dominik Drzewiecki - 14’ (z karnego), 0:2 Mateusz Górny - 77’, 0:3 Łukasz Skwarek - 80’, 1:3 Filip Latusek - 85’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak,
Dawid Rachel (Miłosz Nowicki - 54’), Jakub Górecki (Mikołaj Kubacha - 74’), Wojciech Drygas,
Dawid Stempin, Patryk Słupianek, Borys Wawrzyniak, Filip Latusek. Trener: Marcel Surowiak.
KKS 1925 II Kalisz		
0 (0)
MKS Olimpia Koło		
4 (2)
Bramki: 0:1 Mateusz Czajka - 37’, 0:2 Adrian
Górecki - 40’, 0:3 Adrian Górecki - 79’, 0:4 Patryk Olczyk - 84’.
MKS Victoria Września		
3 (1)
MKS Nielba Wągrowiec		
3 (1)
Bramki: 1:0 Jakub Kwaśny - 6’, 1:1 Mikołaj
Dobrzykowski - 32’, 2:1 Arkadiusz Wolniewicz
- 53’, 2:2 Rafał Leśniewski - 66’, 2:3 Mikołaj
Dobrzykowski - 75’, 3:3 Jakub Groszkowski 90+3’ (z karnego).
KP Obra 1912 Kościan		
1 (1)
SKP Słupca			 2 (1)
Bramki: 0:1 Kacper Kajdan - 13’, 1:1 Jakub
Płotkowiak - 21’, 1:2 Tomasz Koziorowski - 79’.
KS Górnik Konin		
1 (0)
SKS Unia Swarzędz		
3 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Czapliński - 17’, 0:2 Kamil
Kanior - 60’, 0:3 Jan Paczyński - 67’, 1:3 Bartosz
Głowacki - 72’.
KSS Kotwica Kórnik		
4 (2)
LKS Korona Piaski		
0 (0)
Bramki: 1:0 Gerard Pińczuk - 23’, 2:0 Gerard
Pińczuk - 30’, 3:0 Hubert Babicz - 90’, 4:0 Jakub
Pietrzak - 90+2’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (2)
KP Victoria Ostrzeszów			 1 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Sołtysiak - 20’, 2:0 Marcin Łażewski - 28’, 2:1 Remigiusz Pastucha - 77’.
MLKP Warta Międzychód
1 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 (3)
Bramki: 0:1 Jakub Michalski - 22’ (z karnego),
0:2 Jakub Michalski - 24’, 0:3 Jakub Kłobusek
- 33’, 1:3 Denis Maćkowiak - 47’, 1:4 Jakub Michalski - 70’ (z karnego).
LKS Gołuchów			 1 (0)
MGKS Huragan Pobiedziska
1 (0)
Bramki: 0:1 Łukasz Maciejewski - 70’, 1:1 Dawid Guźniczak - 72’.
MKS Mieszko Gniezno – PAUZA
24
23
23
23
22
21
21
20
20

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

Program 36. kolejki

Środa, 15 czerwca 2022 roku
19:00..........Korona Piaski – Warta Międzychód
Czwartek, 16 czerwca 2022 roku
11:00................. Olimpia Koło – Polonia Kępno
11:00............Nielba Wągrowiec – Górnik Konin
12:00.......... Centra Ostrów – Tarnovia Tarnowo
12:00....... Mieszko Gniezno – Victoria Września
13:00..............Unia Swarzędz – Kotwica Kórnik
15:00..........Victoria Ostrzeszów – Obra Kościan
16:00........Huragan Pobiedziska – KKS II Kalisz
17:00.....................SKP Słupca – LKS Gołuchów
Iskra Szydłowo – pauza

Program 37. kolejki

Niedziela, 19 czerwca 2022 roku
11:00.......................KKS II Kalisz – SKP Słupca
12:00.........LKS Gołuchów – Victoria Ostrzeszów
14:00........Warta Międzychód – Kotwica Kórnik
16:00.....Polonia Kępno – Huragan Pobiedziska
16:00..........Victoria Września – Iskra Szydłowo
17:00................. Obra Kościan – Centra Ostrów
17:00............. Górnik Konin – Mieszko Gniezno
17:00......... Nielba Wągrowiec – Unia Swarzędz
17:00...........Tarnovia Tarnowo – Korona Piaski
Olimpia Koło – pauza

Sport

rozmaitości

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Rozgrywki na zapleczu czwartej ligi wkroczyły w decydującą fazę. Na dwie kolejki przed
końcem wielka euforia w Lesznie, bo Polonia dzięki zwycięstwu w kluczowym meczu mocno uchyliła sobie drzwi do
czwartej ligi. Tymczasem wicelider ze Skarszewa musi liczyć już tylko na cud

Spadkowicz coraz bliżej powrotu do czwartej ligi

Sezon w piątej lidze na ostatniej prostej. Na dwie kolejki przed końcem coraz bliżej awansu jest Polonia Leszno, czyli spadkowicz z
czwartej ligi w poprzednim sezonie. W ostatniej kolejce leszczynianie umocnili się na pozycji lidera. Polonia w hitowym meczu wiosny
ograła na wyjeździe wicelidera ze Skarszewa i uciekła Victorii na cztery punkty. Tymczasem wyraźny kryzys dopadł GKS Rychtal,
który nie jest w stanie zdobyć choćby punktu w ostatnich czterech spotkaniach.
Hitem ostatniej prostej sezonu w
piątej lidze było starcie na szczycie pomiędzy liderem z Leszna, a wiceliderem
ze Skarszewa. Przed 28. serią gier oba
zespoły dzielił w tabeli zaledwie punkt.
W rozgrywane w Skarszewie spotkanie
lepiej weszli goście z Leszna. Już w 8.
minucie powinno być 1:0 dla Polonii,
ale bramkarza miejscowych przed stratą
bramki uratował słupek. Leszczynianie
jednak dopięli swego i po kwadransie
objęli prowadzenie. W polu karnym do
piłki najwyżej wyskoczył Łukasz Bugzel, dając swojemu zespołowi zasłużone
prowadzenie. Chwilę później znakomitą sytuację miał Patryk Gendera,
który ograł dwójkę obrońców i, będąc
sam na sam z bramkarzem, nieznacznie
przestrzelił. Niewykorzystana sytuacja
zemściła się na zespole gości, bowiem
w 35. minucie do wyrównania doprowadził Błażej Ciesielski. Po zmianie stron
w mecz lepiej weszli gospodarze, którzy
już w 47. minucie za sprawą Patryka
Palata wyszli na prowadzenie. Dziesięć minut później miała miejsce kopia
sytuacji z początku meczu. Damian
Nowak wrzucił piłkę z autu w pole karne, a tam Patryk Gendera zrehabilitował się za wcześniejszą sytuację i trafił
na 2:2. W 60. minucie w polu karnym
Victorii powalony został Bartosz Raszewski i sędzia bez zawahania wskazał
na jedenasty metr. Jedenastkę na bramkę zamienił pewnym strzałem Michał
Skrzypczak. Gospodarze po stracie
bramki ruszyli do ataków, ale Polonia
bardzo mądrze i skutecznie się broniła. To ostatecznie pozwoliło dowieźć
zwycięstwo do końca. Na dwie kolejki
przed końcem Polonia ma cztery punkty
przewagi nad Victorią Skarszew i tylko
kataklizm mógłby odebrać drużynie
z Leszna awans do czwartej ligi. Polonia w ostatnich dwóch meczach sezonu
zagra z drużynami z naszego regionu
– Orłem Mroczeń i GKS-em Rychtal.
Przedstawiciele naszego powiatu nie za-

liczą ostatniej kolejki do udanych. Orzeł
na własnym stadionie zaledwie zremisował z Zefką Kobyla Góra, a GKS Rychtal musiał uznać wyższość Krobianki
Krobia. Drużyna z Krobi już jakiś czas
temu straciła szanse na bezpośredni
awans do czwartej ligi. Poza zasięgiem
Krobianki jest również miejsce barażowe. Rywalowi GKS-u Rychtal pozostawała już tylko walka o podium, którą na
ostatniej prostej stoczy z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski. Na dwie kolejki
przed końcem bliżej realizacji tego celu
są gracze z Krobi. Krobia zwyciężyła w
Rychtalu 2:0, obejmując prowadzenie w
30. minucie. Po dośrodkowaniu Fryderyka Kokota z rzutu rożnego bramkę
zdobył, wracający do składu, Dawid
Piróg. Wynik meczu w 73. minucie
ustalił Marcin Masełkowski, który
wykorzystał dośrodkowanie Aleksandra Naskręta. – Od początku meczu
z premedytacją pozwoliliśmy przeciwnikowi na operowanie piłką na swojej
połowie, nastawiliśmy się na agresywny odbiór i wyprowadzanie kontrataków. W pierwszej połowie kilkakrotnie
poważnie zagroziliśmy przeciwnikowi,
ale tylko raz piłka znalazła drogę do
bramki. Druga część zdecydowanie pod
nasze dyktando. Zdobyta bramka przez
Marcina Masełkowskiego przypieczętowała zasłużone zwycięstwo. Cieszą
kolejne trzy punkty i powrót na trzecie
miejsce w tabeli – powiedział po meczu
Wojciech Bzdęga, trener Krobianki.
Zaledwie punkt w starciu z walczącą o
utrzymanie Zefką Kobyla Góra zdobył
Orzeł Mroczeń. Piłkarze i kibice Orła
w sobotnim meczu przeżyli olbrzymi
szok. Zespół z Mroczenia roztrwonił
trzybramkową przewagę. Mecz rozpoczął się zgodnie z planem dla Orła, bowiem już w 9. minucie Gracjan Słupianek trafił do bramki drużyny z Kobylej
Góry. Drugie trafienie dla gospodarzy
padło po osiemnastu minutach gry. Na
listę strzelców ponownie wpisał się Gra-

cjan Słupianek, dla którego było to już
dziewiętnaste trafienie w sezonie. Po
dwubramkowej zaliczce już po niespełna dwudziestu minutach od rozpoczęcia
spotkania, nikt związany z zespołem
z Mroczenia, nie brał pod uwagę, że
w tej potyczce może wydarzyć się coś
nieprzewidywalnego. Tym bardziej, że
po niespełna półgodzinie gry, miejscowa ekipa prowadziła już 3:0. Trzeciego
gola dla lidera strzelił Oskar Starczan.
Sytuacja Orła zaczęła się nieco komplikować na samym początku drugiej części spotkania, po tym jak w 46. minucie
Maciej Stawiński zdobył kontaktową
bramkę. W 57. minucie były gracz Victorii Ostrzeszów wykorzystał rzut karny
i w szeregach miejscowych zrobiło się
bardzo nerwowo. Zefka grała do końca i bardzo jej się to opłaciło. Dziesięć
minut przed końcem spotkania Arkadiy Herasymov pokonał Rafała Peksę
i sensacja w Mroczeniu stała się faktem.
Gospodarze, prowadząc 3:0, ostatecznie
zmarnowali wypracowaną przewagę i
zremisowali 3:3. Na domiar złego kończyli sobotni mecz w dziesiątkę, po tym
jak czerwoną kartkę (konsekwencja
dwóch żółtych) ujrzał Miłosz Jędrzejewski.
BAS

Wyniki 28. kolejki
GKS Rychtal			 0 (0)
LZS Krobianka Krobia		
2 (1)
Bramki: 0:1 Dawid Piróg - 30’, 0:2 Marcin Masełkowski - 73’.
GKS: Damian Rozmus – Łukasz Śmiatacz, Damian Maryniak (Wojciech Czech - 80’), Fabian
Gandecki, Marcin Mendak, Miłosz Culic (Krystian Uruski - 89’), Gracjan Gacmaga (Krzysztof
Ćwikła - 65’), Piotr Łuczka (Bartłomiej Kulczycki
- 46’), Łukasz Bonar (Adrian Janeczek - 60’),
Radosław Mikulski (Łukasz Rogowski - 89’),
Miłosz Kostrzewa. Trener: Marcin Raczkowski.
LZS Orzeł Mroczeń		
3 (3)
KLKS Zefka Kobyla Góra
3 (0)
Bramki: 1:0 Gracjan Słupianek - 9’, 2:0 Gracjan

Joanna Kalarus i Jan Kasendra wicemistrzami Polski nauczycieli

Jan Kasendra wicemistrzem kraju

W hali sportowej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi odbyły się XXXI Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym. Duży sukces osiągnęli:
nauczycielka wychowania fizycznego
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, a
zarazem opiekun dzieci i młodzieży
klubu tenisa stołowego LZS Olszowa
- Joanna Kalarus oraz emerytowany
nauczyciel plastyki i języka niemieckiego Jan Kasendra z Kępna, którzy w
swoich kategoriach zajęli znakomite 2.
miejsca. J. Kalarus w drodze do tytułu
wicemistrzyni Polski pokonała zdecydowanie 3:0 m. in. byłą zawodniczkę
ekstraklasy AZS WSP Częstochowa
Bożenę Niepsuj oraz reprezentantkę
gospodarzy Magdalenę Rogalską również 3:0. Uległa jedynie niedawnej tenisistce stołowej pierwszoligowego MKS
EMDEK AZS UKW –Eltech Bydgoszcz
Karolinie Bejenka. Należy podkreślić,
że był to dopiero 2. występ J. Kalarus
w Mistrzostwach Polski Nauczycieli

i po ubiegłorocznym 5. miejscu zanotowała wyraźny postęp, wspinając się
na drugi stopień podium. Natomiast J.
Kasendra w drodze do finału wygrał w
rozgrywkach grupowych 3:1(11:3, 8:11,
11:5, 11:5) z mistrzem Polski w tej kategorii z 2015 r. Andrzejem Głodkiem
(woj. mazowieckie) oraz gładko po 3:0 z
Markiem Grzegorczykiem i Eugeniuszem Wiśniewskim. Z kolei w półfinale
po zaciętym boju zwyciężył 3:2 obrońcę
tytułu Pawła Małkusa z Konina. W finale mimo wygrania 1 seta 11:5 przegrał
1:3 z mistrzem Polski z 2018 r. i byłym
zawodnikiem niemieckiej Bundesligi
Janem Pawlickim z woj. pomorskiego.
To jeszcze nie koniec sukcesów kępnianina, gdyż wspólnie z kolegami: Pawłem Małkusem i Jarosławem Sobańskim uplasowali się już 3. raz z rzędu
na 3. miejscu w turnieju drużynowym.
Tym razem przegrali tylko w półfinale 1:3 z finalistami - zespołem z województwa lubuskiego a jedyny punkt
zdobył J. Kasendra. Znany kępiński pasjonat tenisa stołowego wystąpił także

w grze mieszanej z koleżanką Małgorzatą Zdunek z województwa mazowieckiego. Para ta zakończyła zmagania
na 5. miejscu, ulegając również w tym
przypadku tylko zdobywcom 2. lokaty
duetowi: Piotr Kołaciński z Elbląga
(zwycięzca kategorii zrzeszonych), Justyna Mamcarz ( woj. mazowieckie).
W mistrzostwach wzięło udział około
100 najlepszych tenisistów stołowych
nauczycieli z całego kraju, którzy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych
kobiecych (w tym 1 dla zawodniczek
zrzeszonych), 6 kategoriach męskich
(w tym 1 dla zawodników zrzeszonych)
oraz grze mieszanej.
Patronat nad tegoroczną imprezą
objęli: prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska, posłanka na Sejm RP
Małgorzata Niemczyk, Polski Związek
Tenisa Stołowego oraz redakcja „Dziennika Łódzkiego”. Rozgrywki odbyły się
w oparciu o regulaminy PZTS. Imprezę
od wielu lat cechuje wysoki poziom organizacji. Mistrzostwa są w pełni zabezpieczane pod względem sędziowskim,

Słupianek - 18’, 3:0 Oskar Starczan - 25’, 3:1
Maciej Stawiński - 46’, 3:2 Maciej Stawiński - 57’
(z karnego), 3:3 Arkadiy Herasymov - 80’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Kurzawa, Jakub
Strąk, Miłosz Jędrzejewski, Tobiasz Rabiega, Rafał Janicki, Mariusz Bednarek, Maciej Osesiak,
Oskar Starczan (Bartosz Wika - 80’), Kamil Rabiega (Jakub Gogół - 80’), Gracjan Słupianek.
Trener: Marek Wojtasiak.
KS Victoria Skarszew		
2 (1)
KP Polonia 1912 Leszno		
3 (1)
Bramki: 0:1 Łukasz Bugzel - 15’, 1:1 Błażej Ciesielski - 35’, 2:1 Patryk Palat - 47’, 2:2 Patryk
Gendera - 57’, 2:3 Michał Skrzypczak - 60’ (z
karnego).
KKS Astra Krotoszyn		
1 (1)
MKS Kania Gostyń		
6 (3)
Bramki: 0:1 Radosław Wachowski - 18’, 1:1
Łukasz Budziak - 36’ (z karnego), 1:2 Wojciech
Kłakulak - 41’, 1:3 Radosław Wachowski - 43’,
1:4 Błażej Danielczak - 78’, 1:5 Radosław Wachowski - 83’, 1:6 Kacper Korytny - 90+2’.
KS Stal Pleszew			 2 (2)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (1)
Bramki: 1:0 Szymon Kozłowski - 10’, 2:0 Patryk Adamski - 41’, 2:1 Mikołaj Lewandowski 45’, 2:2 Mikołaj Marciniak - 86’.
KP Rawia Rawicz		
3 (2)
LKS Piast Czekanów		
1 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Czternastek - 22’, 2:0 Jakub
Czternastek - 36’, 3:0 Sebastian Zagórski - 67’,
3:1 Paweł Korczak - 78’.
PKS Racot			 3 (2)
KS Piast Kobylin		
3 (2)
Bramki: 0:1 Miłosz Kowalski - 5’, 1:1 Wojciech
Chlebowski - 17’, 1:2 Jakub Smektała - 20’, 2:2
Patryk Leonarczyk - 30’, 3:2 Hubert Sznabel 52’ (z karnego), 3:3 Jakub Smektała - 88’.
ŚKS Warta Śrem		
1 (0)
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 (1)
Bramki: 0:1 Robert Nowakowski - 33’, 1:1 Piotr
Janicki - 83’.

Program 29. kolejki

Czwartek, 16 czerwca 2022 roku
16:00.............. Polonia Leszno – Orzeł Mroczeń
Niedziela, 19 czerwca 2022 roku
16:00............Zefka Kobyla Góra – GKS Rychtal
medycznym i sanitarnym. Nad całością
przedsięwzięcia czuwali przeszkoleni
wolontariusze - uczniowie Technikum nr
3 w Łodzi oraz zawodnicy MKS Jedynka Łódź (w tym reprezentanci Polski w
tenisie stołowym). Osobą koordynującą
przebieg mistrzostw z ramienia Okręgu
Łódzkiego ZNP była Beata Świderska,
w przeszłości zawodniczka kadry Polski
w tenisie stołowym, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, uczestniczka
turniejów międzynarodowych, organizatorka licznych imprez sportowych
na szczeblu centralnym i regionalnym.
Podobnie jak w roku ubiegłym partnerem i współorganizatorem Mistrzostw
była Fundacja Wespół, mająca bogate
doświadczenie w organizacji wydarzeń
sportowych. Uroczystego zakończenie
mistrzostw dokonała Małgorzata Niemczyk-mistrzyni Europy w siatkówce,
posłanka na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, która wręczyła zwycięzcom
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Puchar dla Najstarszego Zawodnika
Mistrzostw trafił w ręce Bogdana Wiekiery z Częstochowy, który skończył 84
lata(!).Organizatorem zawodów był Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z Odziałem
ZNP Łódź- Śródmieście.
Oprac. m

wyniki i tabele
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
28. kolejka | wiosna 2022
GKS Grębanin – Olimpia Brzeziny ............– 2:0
Zieloni Koźminek – Zawisza Łęka O. ........– 1:2
Płomień Opatów – Odolanovia .................– 1:2
LZS Doruchów – Pelikan Grabów .............– 1:1
Raszkowianka – KS Opatówek .................– 2:0
Szczyt Szczytniki – RKS Radliczyce ...........– 4:1
Ogniwo Łąkociny – Masovia Kraszewice ...– 4:1
KP Słupia ............................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 26 74 119:12
2. LZS Pelikan Grabów
26 53 58:40
3. GOS Zieloni Koźminek
27 52 65:32
4. GKS Grębanin
26 47 59:37
5. LKS Masovia Kraszewice
27 43 59:50
6. KP Słupia
26 40 61:54
7. LZS Płomień Opatów
26 36 44:46
8. LZS Doruchów
26 36 41:55
9. LZS Ogniwo Łąkociny
26 33 54:56
10. KS Opatówek
26 30 34:50
11. MLKS Odolanovia Odolanów 26 30 35:47
12. LZS Szczyt Szczytniki
26 29 39:67
13. LKS Olimpia Brzeziny
26 25 37:73
14. LKS Raszkowianka Raszków 26 21 40:71
15. RKS Radliczyce
26 15 33:88
Proton Klasa A Grupa 9
24. kolejka | wiosna 2022
Sokół Bralin – Iskra Sieroszewice .............– 2:4
LKS Jankowy – Orzeł Wysocko ................– 3:0
Barycz Janków P. – LKS Czarnylas ...........– 2:2
LKS Godziesze – Pogoń Trębaczów ...........– 2:1
Lilia Mikstat – Victoria Laski ....................– 1:0
KS Rogaszyce – Pelikan Nowy Karolew ....– 9:2
LZS Czajków – Tarchalanka Tarchały ........– 5:0
1. LKS Jankowy 1968
24 56 63:25
2. Barycz Janków Przygodzki 23 47 69:39
3. LZS Lilia Mikstat
24 46 67:43
4. LZS Victoria Laski
24 43 50:37
5. LKS Sokół Bralin
24 42 55:33
6. LKS Godziesze 1966
24 35 49:59
7. KS Rogaszyce
24 34 46:45
8. LZS Tarchalanka Tarchały W. 23 32 40:48
9. LZS Czajków
24 30 51:66
10. LZS Pogoń Trębaczów
24 28 34:40
11. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 24 27 49:59
12. LKS Czarnylas
24 24 39:54
13. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 24 19 33:62
14. KS Pelikan Nowy Karolew 24 15 39:74
Proton Klasa B Grupa 11
22. kolejka | wiosna 2022
LZS Mikorzyn – GKS Trzcinica ..................– 3:2
Pogoń II Nowe S. – Korona Chełmce ........– 4:2
LZS Siedlików – Zryw Kierzno ..................– 3:2
Pelikan II Grabów – Bonikowia Boników ...– 4:1
Wielkopolanin – Wtórkowianka .........– 3:0 wo.
Dąb Dębnica – Ajax Rojów ................– 3:0 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 22 63 102:11
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 22 48 72:32
3. LZS Zryw Kierzno
22 42 55:45
4. LZS Bonikowia Boników
22 40 59:52
5. LKS Dąb Dębnica
22 39 75:51
6. LZS Siedlików
22 39 61:63
7. GKS Trzcinica
22 36 63:60
8. LZS Pelikan II Grabów
22 33 49:41
9. LZS Mikorzyn
22 24 43:62
10. WKS Korona Chełmce
22 18 49:72
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 22 1 9:94
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66
1. Liga Wojewódzka Trampkarza C2
Grupa 2
14. kolejka | wiosna 2022
Polonia Środa – GKS Grębanin .................– 6:2
KKS Kalisz – Polonia Leszno ....................– 1:0
Ostrovia Ostrów – Rawia Rawicz ..............– 3:2
Górnik Konin – Juna-Trans ......................– 2:1
1. KS Polonia Środa Wlkp.
14 37 79:17
2. KKS 1925 Kalisz
14 36 45:17
3. GKS Grębanin
14 21 44:35
4. KP Rawia Rawicz
14 17 21:28
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 17 25:33
6. KP Polonia 1912 Leszno
14 16 25:31
7. KS Górnik Konin
14 10 23:50
8. LZS Juna-Trans Stare Oborzyska 14 6 12:63
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Region

gmina
XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

G£OS TRZCINICY
czerwiec 2022, nr 24 (1241)
19-20 maja 2022 r. w Kuźnicy Trzcińskiej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej
Plażowej

Będzie remont
6 czerwca 2022 r. w Kępnie zawarta została umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą
Trzcinica. Przedmiotem umowy jest
udzielenie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „W Laskach tez

pięknieje wielkopolska wieś-modernizacja Domu Ludowego w Laskach”.
Kwota dofinansowania to 30 418 złotych. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w ramach programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
Termin zakończenia prac to 15 listopada 2022 r.
Oprac. m

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Nowe ławki i lampy

6 czerwca 2022 r. w Kępnie zawarta została umowa pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a
Gminą Trzcinica o przyznanie pomocy w kwocie 53 746 zł na realizację
operacji „Doposażenie i uzupełnienie
miejsc sportowo-rekreacyjnych gminy Trzcinica”. Środki dofinansowania
pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. W każdym z ośmiu sołectw gminy Trzcinica zamontowany

zostanie zestaw w postaci lampy solarnej, dwóch ławek, kosza na śmieci
i stojaka na rowery. Miejscami, w których znajdzie się to wyposażenie, są
tereny przy altanie w Aniołce Pierwszej, teren przy boisku i placu zabaw
w Kuźnicy Trzcińskiej, teren przy
altanie na stadionie w Laskach, teren
przy placu zabaw i boisku w Piotrówce, teren przy placu zabaw w Pomianach, teren przy placu zabaw i boisku
w Smardzach, teren przy Orliku w
Trzcinicy i teren przy placu zabaw i
boisku w Wodzicznej.
Oprac. m

Mistrzostwa powiatu w piłce plażowej
W pierwszym dniu zawodów w
rozgrywkach brały udział dziewczęta z Perzowa, Trębaczowa, Bralina,
Łęki Opatowskiej i Trzcinicy, natomiast w drugim dniu zawodów rywalizowały drużyny męskie z 10 szkół
podstawowych powiatu kępińskiego.
Były to drużyny z Perzowa, Trębaczowa, Bralina, Łęki Opatowskiej,
Opatowa, Kępna, Mroczenia, Słupi,
Lasek oraz Trzcinicy.
Organizatorami zawodów byli:
Elżbieta Godek, Krzysztof Stefański i Łukasz Bartkowiak – nauczy-

ciele z Trzcinicy. W ceremonii dekorowania zwycięskich drużyn udział
wzięli: Grzegorz Hadzik – wójt
gminy Trzcinica oraz Renata Ciemny – sekretarz gminy Trzcinica, którzy pogratulowali sukcesów w zawodach a organizatorom podziękowali
za przygotowanie rozrywek.
W końcowej klasyfikacji drużyn
żeńskich pierwsze miejsce zajęły Zofia Brząkała i Natalia Chlewicka
ze Szkoły Podstawowej w Perzowie,
drugie – Zuzanna Łukianowska i
Wiktoria Garczarek ze Szkoły Pod-

stawowej w Bralinie i trzecie – Alicja
Tyrała i Marta Skoczylas ze Szkoły
Podstawowej w Trzcinicy.
W klasyfikacji drużyn męskich
na pierwszym miejscu uplasowali
się Bartosz Młot i Dawid Skoczylas
ze Szkoły Podstawowej w Perzowie,
na drugim – Bartosz Błażejewski
i Mateusz Michalczyk ze Szkoły
Podstawowej w Słupi i na trzecim –
Jakub Królikowski i Franciszek
Szefner ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kępnie.
Oprac. m
Zwycięskie drużyny żeńskie

Warsztaty dla dzieci połączone z przedstawieniem teatrzyku kamishibai pt. „O księciu
Husajnie i latającym dywanie”

Literackie teatrałki

Zmodernizowany
będzie plac zabaw

Gmina Trzcinica otrzymała informację o dofinansowaniu w
kwocie 1 520 000 złotych na realizację zadania „Przebudowa
drogi Granice-Trzcinica” w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - II edycja

Przebudowa drogi
W ramach inwestycji planowana
jest budowa drogi gminnej łączącej
drogi powiatowe w miejscowości
Granice obręb Laski oraz drogę powiatową w miejscowości Trzcinica.
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Oprócz budowy drogi o długości
około 1100 mb planowane jest wykonanie tam odcinka sieci wodociągowej o długości około 500 mb.
Oprac. m

23 maja br. Gminna Biblioteka
Publiczna w Trzcinicy gościła animatorkę ze Stowarzyszenia „Zielona Grupa” Ulę Ziober-Flieger. Tym razem w
warsztatach połączonych z przedstawieniem teatrzyku kamishibai miały
okazję uczestniczyć dzieci z kl. III
Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Trzcinicy z nauczycielką Alicją Gatner.
Na potrzeby warsztatów wybrana została opowieść pt. „O księciu
Husajnie i latającym dywanie”. Jest
to historia trzech braci, którzy w poszukiwaniu najcenniejszego prezentu dla swojego ojca odbywają daleką
podróż. Każdy z nich w samotnym
poszukiwaniu odnajduje prezent, który jego zdaniem sprawi, że to jemu
sułtan odda królestwo i rękę pięknej
księżniczki. Jednak niespodziewane
wypadki zmuszają braci, aby połączyli swoje siły, a także wykorzystali
bezcenne dary jakie zdobyli dla sułtana. Tylko współpraca między braćmi
uratowała księżniczkę i ukazała cenne
wartości jakimi powinniśmy kierować się w życiu: miłość, pomoc innym, odpowiedzialność i wytrwałość.
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Po wysłuchaniu baśni i krótkiej
dyskusji na temat jej morału, uczestnicy mieli okazję przygotować swój
własny czarodziejski dywanik. Wykonali go za pomocą kawałków wełny
oraz ścinków tkanin, na uproszczonym krośnie tkackim. Na zakończenie warsztatów dzieci nagrodziły prowadzącą Ulę Ziober-Flieger gorącymi
oklaskami. Natomiast dyrektor książ-

nicy Renata Gość w podziękowaniu
za przeprowadzone warsztaty, wręczyła animatorce gadżety promujące
bibliotekę, 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

Uczestnicy warsztatów
w bibliotece

Region

gmina
Podpisanie umowy w sprawie organizacji publicznego
transportu zbiorowego

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2022, nr 24 (1348)

Transport publiczny
dla mieszkańców gminy

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bralin w Nosalach

Wędkarski Dzień Dziecka
W sobotę, 4 czerwca br., w Nosalach odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bralin.
Rywalizacja odbywała się w trzech
kategoriach wiekowych: 0 – 10 lat,
11 – 14 lat i 15 – 18 lat. Wędkarskie
zmagania były czasem, w którym
każdy uczestnik mógł zaprezentować
wachlarz swoich umiejętności. Do
ostatnich minut decydowały wyniki

w poszczególnych kategoriach. Ostatecznie puchary za zajęcie I, II i III
miejsca w trzech grupach trafiły do
najlepszych.
Na zakończenie tegorocznych
zmagań przyznano również dwie nagrody specjalne. W klasyfikacji punktowej otrzymali je: Bartosz Bryłka,
Bartłomiej Malcher i Kacper Skiba.
Natomiast drugą nagrodę specjalną –

„Najmłodszy uczestnik zawodów” –
otrzymała Jowita Gajda.
Organizacja zawodów stała jak
zawsze na najwyższym poziomie,
dlatego szczególne podziękowania
należą się Sołectwu Nosale oraz Kołu
Wędkarskiemu „Oczko” w Nosalach.
Widzimy się za rok na kolejnej
edycji zawodów dla najmłodszych!
Karol Wanzek

30 maja br. Gmina Bralin podpisała z Powiatem Kępińskim porozumienie w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego.
Stosowną umowę parafowali: starosta Robert Kieruzal i wicestarosta
Alicja Śniegocka, kontrasygnatę
na dokumencie złożył także skarbnik Marcin Trojak. Po stronie
Gminy Bralin podpisy złożyli: wójt
Piotr Hołoś oraz skarbnik Grażyna
Mosch.

Na przedmiotowe zadanie zostanie udzielona pomoc finansowa ze
środków budżetowych gminy Bralin
w wysokości 24.577,92 zł. Partycypacja w kosztach dotyczy zapewnienia
transportu publicznego mieszkańcom
gminy Bralin. - Będziemy wdzięczni
za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania transportu w naszych
sołectwach – podkreślił włodarz
gminy.
Oprac. KR

WYNIKI ZAWODÓW:
Kategoria 0 – 10 lat:
1. Kacper Skiba
2. Bartosz Lorenc
3. Mikołaj Lorenc
Kategoria 11 – 14 lat:
1. Bartłomiej Malcher
2. Julia Ławniczek
3. Kacper Misiak
Kategoria 15 – 18 lat:
1. Bartosz Bryłka
2. Kacper Szkudlarek
3. Amadeusz Nędzyński

Wójt P. Hołoś wręczył nagrody

Po podpisaniu umowy pomiędzy
Powiatem Kępińskim a Gminą Bralin

Do ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
włączyła się Biblioteka Publiczna w Bralinie

Franklin i przyjaciele

Uczniowie z Bralina od dawna pragnęli spotkania z kaligrafią. Dopiero odkrycie malutkiej
pracowni Caligrafii Scriptfolium we Wrocławiu to spotkanie umożliwiło

W krainie stalówek,
atramentów i ruchów slow…

18 maja br. uczniowie bralińskiej
podstawówki znaleźli się w krainie
stalówek, atramentów i ruchów slow.
Świat kaligrafii przybliżyła im Zuzanna Chróścik, rozpoczynając
zajęcia od wykładu o historii pisma
wraz z demonstracją, czego będą
się uczyć, jak przykładać stalówkę
i czym różni się tusz od atramentu.
Wyjaśniła wszystkie problemy, z
jakimi początkujący kaligraf musi
się zmierzyć: dlaczego stalówka nie
pisze, dlaczego na papierze tworzą
się „pajączki” z atramentu, dlaczego
atrament od razu spływa na papier.

Uczniowie podczas pracy

Podczas pierwszej części warsztatu
uczniowie poznali podstawy uncjały

ne” kleksy. W drugiej części poznali
brushlettering – czyli możliwości

Uczestnicy wycieczki
do pracowni kaligrafii

– pracowali ze stalówkami ściętymi.
Wykonali nawet własne kartki pocztowe z napisem „Wrocław”. Nauczyli
się także wykonywać „kontrolowa-

zastosowania kaligrafii w wersji
współczesnej.
Wyjazd do Wrocławia uświadomił uczniom, że treningiem uwagi
mogą być nie tylko lekcje relaksacji
na wychowaniu fizycznym. Kaligrafia również uczy umiejętności dłuższej koncentracji i rozwija pamięć
motoryczną. Powoduje, że stajemy się
bardziej twórczy i precyzyjni.
Uczniowie nie pożegnali się ze
sztuką pięknego pisania, opuszczając
pracownię Scriptfolium – już następnego dnia zrobili zakupy akcesoriów
kreślarskich. Teraz doskonalą umiejętności w domach. Prawdopodobnie
na warsztaty ponownie wybiorą się
jesienią.
Małgorzata Domagała

Nie do przecenienia jest rola, jaką
w wychowaniu i rozwoju człowieka już od najmłodszych lat odgrywa
kontakt z książką. Do ogólnopolskiej
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” włączyła się Biblioteka Publiczna w Bralinie, która tegoroczne
czytanie zorganizowała w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie oraz w
Żłobku „Wiosenka”. Miłym akcentem
tego dnia było spotkanie z żółwiem
Franklinem oraz jego towarzyszami

– sprytnym królikiem i misiem koalą.
Bajkowi goście odwiedzili wszystkie grupy przedszkolne i żłobkowe,
w których Franklin czytał fragmenty swoich przygód z wypożyczoną
książką z biblioteki. Natomiast królik
i koala częstowali wszystkie dzieci łakociami. W trakcie spotkania znalazło
się miejsce na wykonanie tańca z bajkowymi postaciami, podczas którego
na twarzach dzieci pojawiły się radosne uśmiechy.
Oprac. KR
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Pamiątkowe zdjęcie
z nowymi przyjaciółmi
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Gmina

REGION
ECHO RYCHTALA
czerwiec 2022, nr 22 (1015)
Gminna Olimpiada Matematyczna klas trzecich w Szkole
Podstawowej w Rychtalu

kurier baranowa
czerwiec 2022, nr 23 (1250)
Promocja nowej książki Jakuba Jany – ucznia Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

Z matematyką za pan brat Młody pisarz wydał kolejną książkę

8 czerwca br. w Szkole Podstawowej
im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu
odbyła się Gminna Olimpiada Matematyczna klas trzecich. Wzięło w niej udział
10 uczniów, reprezentantów klas III
z Wielkiego Buczku, Drożek i Rychtala. Dzieci miały do rozwiązania 5

trudnych zadań tekstowych. Pierwsze miejsce zajął Maksym Yarych z
Drożek, drugie – Patryk Marczak z
Rychtala, a trzecie – Kornelia Kałus
z Rychtala. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy.
M. Oscenda

Uczestnicy Gminnej
Olimpiady Matematycznej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej uczniów
Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

Jakub Jany to uczeń VIII klasy
Szkoły Podstawowej w Mroczeniu,
który na swoim koncie ma już drugą
napisaną i wydaną książkę. 8 czerwca
br. w pubie „Gramophone” w Kępnie odbyło się spotkanie promocyjne
młodego pisarza.
Jakub, choć skromny, to z pasją
opowiadał o swoim hobby, którym
jest wymyślanie i pisanie różnych
opowieści. Jego druga książka nosi
tytuł „Mali detektywi, czyli jak ocalić Sądków”. Tematem tekstu są detektywistyczne przygody trzech zaprzyjaźnionych ze sobą nastolatków,
którzy dzięki przypadkowej sytuacji
odkrywają tajemnice pewnej szajki
bandytów, nie zdając sobie sprawy,
że jest to dopiero początek ich drogi
detektywów.
Ilustracje i okładkę wykonała Julia Rosielewska, która po raz
kolejny – i bardzo udany – podjęła

To już kolejna
książka Jakuba Jany

współpracę z Jakubem.
Spotkanie w pubie „Gramophone” uprzyjemnił swoim występem

Zespół „Wężyk Band” pod kierownictwem Danuty Wieczorek.
Joanna Gruszka

Sztuka pt. „Pięć minut” na deskach teatru „Echo Pałacu” w Mroczeniu

Na podbój „Legendarnej Mieli swoje pięć minut
Krainy Orła”

Od 2 do 3 czerwca br. uczniowie
klasy III Szkoły Podstawowej im.
Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu
wyruszyli na podbój „Legendarnej
Krainy Orła”.
Pierwszym punktem wycieczki
był zamek Mirów i zamek w Bobolicach. Tu uczniowie poznali przewodnika, pana Pawła, który towarzyszył
im podczas wycieczki. Następnie
pojechali do Żarek, gdzie zwiedzili

w tym dniu zwiedzili przepiękny zamek w Ogrodzieńcu, następnie Gród
na Górze Birów, który ukazał im, jak
mogła wyglądać osada obronna z
czasów Piastów. Gdy naprawdę sporo kilometrów przemierzyli pieszo,
pojechali na Pustynię Błędowską.
Ostatnim punktem wyprawy był
podziemny Olkusz i jego skarby. Miłym akcentem były przepyszne lody
ze Srebrnego Miasta.
Uczestnicy wycieczki byli
zachwyceni krajobrazami

5 czerwca br., po dwuletniej
przerwie spowodowanej pandemią,
na deskach teatru „Echo Pałacu” w
Mroczeniu znów można było podzi-

Grany przez niego Izydor to nastolatek, który za wszelką cenę pragnie
zostać zauważony. Pisze zatem oryginalne teksty, rapuje, jest ekstrawa-

Młodzi aktorzy podczas występu

wiać młodych aktorów. Młodzież,
pod kierownictwem Joanny Gruszki i Elżbiety Ilskiej, przedstawiła
współczesną sztukę pt. „Pięć minut”
Liliany Bardijewskiej.
Tematem utworu jest oddziaływanie mediów i ich wszechobecny
wpływ na nasze życie. W główną
rolę wcielił się Kacper Rabiega.

gancki i chce wystąpić w telewizji.
Popiera go w tych dążeniach jego
matka, z uwagą śledząca nowe trendy, miłośniczka feng-shui i zdrowego trybu życia. W tę rolę wcieliła
się Julia Rosielewska. Przeciwieństwem tej dwójki jest Iwona, młodsza siostra Izydora. Dziewczyna jest
skryta, małomówna, nie lubi się wy-

różniać, nosi przy sobie pudełko, w
którym chowa jakąś tajemnicę, ale to
właśnie ona trafia do telewizyjnego
show i ma swoje pięć minut. W tej
roli pierwszy raz na scenie wystąpiła
najmłodsza aktorka „Echa Pałacu” –
Nikola Parzonka.
Ciekawą formą wykorzystaną
podczas spektaklu, było wciągnięcie
publiczności do wspólnej zabawy, bowiem widownia uczestniczyła jednocześnie w show na żywo. Do spontanicznych reakcji skutecznie zachęcał
Franek Stawski grający prezentera.
Wielką zaletą każdego przedstawienia „Echa Pałacu” jest świetnie
dobrana muzyka i światło, czym tradycyjnie i z powodzeniem zajmuje się
Paweł Hańczak.
Po zakończeniu spektaklu były
owacje, kwiaty, podziękowania i,
oczywiście, słodki poczęstunek, o
który zadbały panie z Rady Programowej Teatru.
Joanna Gruszka

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu w kategorii chłopców (2007/2008) wicemistrzem Wielkopolski w biegach na orientację. Dziewczęta uplasowały się na 10. miejscu

Srebrna orientacja

Muzeum Dawnych Rzemiosł (młynarstwo, piekarstwo, szewstwo, bednarstwo i kołodziejstwo). Bardzo
apetycznym punktem programu były
warsztaty robienia pizzy wraz z jej
konsumpcją. Na koniec tego dnia
uczestnicy wycieczki pojechali na
„Górę Zborów” do rezerwatu przyrody, gdzie zwiedzili Jaskinię Głęboką.
Pełni wrażeń pojechali na zasłużony
odpoczynek i przepyszną obiadokolację do hotelu „Pod Figurą” w Ogrodzieńcu.
Następnego dnia po śniadaniu uczniowie wyruszyli na dalszą wędrówkę. Jako pierwszy
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Bogaty program i moc wrażeń
nie zmęczył jednak na tyle uczestników, żeby spali w drodze powrotnej. Wręcz przeciwnie – śmiechom i
śpiewom nie było końca. Zakupione
pamiątki będą przypominały o miłej
wyprawie w tak urokliwy zakątek naszego kraju.
- Pragniemy bardzo podziękować Biuru Podróży „Travel&STYL”,
a w szczególności pani Ewie – pilotce i animatorce zabaw, panu Pawłowi – przewodnikowi, który przybliżył
historię naszej ojczyzny i panu kierowcy Krzysztofowi – podkreślają organizatorzy wycieczki. M. Oscenda

Mistrzostwa Wielkopolski w
Drużynowych Biegach na Orientację rozegrano 27 maja br. w Rydzynie koło Leszna. Deszczowa aura z
pewnością nie sprzyjała biegaczom.
Trudną trasę wytyczono w terenie
parkowo-leśnym. Z wszelkimi trudnościami znakomicie poradzili sobie
reprezentanci gminy Baranów, a zarazem powiatu kępińskiego. Wszyscy
zawodnicy z Mroczenia uplasowali
się w pierwszej dwudziestce zawodów, co w efekcie zapewniło im
srebrny medal drużynowo.
Bardzo dobrze radziły sobie również dziewczęta, które znalazły się w
pierwszej dziesiątce. Wicemistrzowie
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Wielkopolski w biegach na orientację
w roku szkolnym 2021/2022: Dawid
Kryściak, Maciej Kuźnik, Jonasz

Albert, Antoni Maciejewski, Patryk Mazur. Dziewczęta: Martyna
Hadryś, Milena Hełka, Milena
Gąszczak, Zofia Gierak, Jagoda Lipińska, Ineza Cieślak, Iga Stężała.
Trenerzy: Jerzy Moś i Małgorzata
Mikoś.
ems

Reprezentacja z Mroczenia
wypadła znakomicie!

Reklamy

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

19 37

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam mieszkanie 74 m2, Os. Kopa,
drugie piętro. Tel. 601 712 603.
(TK 26/05/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca
Firma FPUH Mariusz Musialski Baranów zatrudni osoby do prac
remontowych. tel. 603 516 605.
(TK 28/05/22)
US£UGI

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)
Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

rolnicze

M
NA AT
E
SU RIAŁ
KC
ES

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice

Uwaga, Uwaga, uwaga...

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)

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

-

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

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

Sprzedam opony rolnicze, rozmiar 540/65/34,
2 cm bieżnika. Tel. 502 385 248.
(TK 29/06/22)
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 19/04/22)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika wyjaśnić
nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią dyżur
telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

Telefon: (62) 78 29 284.

TEL. 723 882 777

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

Brianna Labuskes - „Podejrzana”
Psycholog i kryminolog dr Gretchen White jest specjalistką w dziedzinie antyspołecznych
zaburzeń osobowości i przestępstw z użyciem przemocy. Pomogła detektywowi Patrickowi
Shaughnessy’emu rozwiązać tyle ważnych spraw, że jej własna historia jest często pomijana
milczeniem: Gretchen to osoba ze zdiagnozowaną socjopatią, w przeszłości podejrzewana o
zabicie własnej ciotki. Shaughnessy uważa, że morderstwo uszło Gretchen na sucho. Nowa,
głośna sprawa, która ląduje na biurku Shaughnessy’ego, wydaje się jednocześnie otwarta i
zamknięta. Bezduszna nastolatka Viola Kent zostaje oskarżona o zabicie swojej matki. Opinia
publiczna uznała już dziewczynę za winną. Jednak Gretchen być może dostrzega
w Violi coś, czego nikt inny nie widzi – siebie. Jeśli Viola jest kozłem ofiarnym, to
kto naprawdę zabił? I co ukrywa? Aby odkryć prawdę, Gretchen musi wkroczyć w
czeluść nie tylko mroczną i bezlitosną, ale i przerażająco znajomą.

Za oddanie krwi przysługują dwa dni wolnego.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Irene Vallejo - „Nieskończoność w papirusie. Fascynujące dzieje książki od czasów
starożytnych”
Książka – fascynujący wynalazek, który ułatwił słowom poruszanie się w czasie i przestrzeni.
Ludzie uczyli się wytwarzać książki przez trzydzieści wieków. Powstawały one z dymu,
kamienia, gliny, trzciny, jedwabiu, skóry i drewna. A ostatnio z plastiku i ze światła. Ta
opowieść wiedzie przez pola bitewne Aleksandra, pałace Kleopatry oraz pierwsze znane
księgarnie i warsztaty skrybów. To nić, która wiąże klasyków z niespokojnym światem
współczesnych: Arystofanesa i procesy sądowe pisarzy ironistów, Safonę i kobiece głosy w
literaturze, Tytusa Liwiusza i fenomen fanów, Seneka i postprawda… Jednak przede wszystkim,
jest to niezwykła historia o tych, którzy na przestrzeni dziejów służyli księgom:
o skrybach, iluminatorach, tłumaczach, mędrcach, szpiegach, buntownikach.
Czytelnikach w wysokich górach i nad wzburzonym morzem.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Paula Er - „Wysłuchaj mnie”
Aneta ma wszystko, co tylko może sobie wymarzyć młoda kobieta – kochającego męża,
wspaniałego synka, własny dom i rodziców zawsze chętnych do pomocy. Z radością oczekuje
drugiego dziecka. Kiedy jednak rodzi się Emilka, wszystko idzie nie tak, ja powinno. Aneta,
zamiast płakać ze szczęścia – wymiotuje, kiedy próbuje przytulić noworodka. Dziecko wydaje
się jej obce, zimne i obrzydliwe. Kobieta nie czuje nic poza chłodem i odrazą, bólem głowy i
całego ciała. Sytuację pogarsza fakt, że jej córeczka nie chce ssać piersi. Początkowa nadzieja,
że wszystko ułoży się po wyjściu ze szpitala, szybko się ulatnia – w domu Anety zaczyna rządzić
jej toksyczna i apodyktyczna matka. Powrotu do pełni sił nie ułatwia jej również rodzinna
tajemnica sprzed lat. Wydaje się, że każdy dzień zbliża członków tej rodziny do
nieuchronnej katastrofy. Czy miotająca się w sidłach depresji poporodowej Aneta
przekroczy ostatnią granicę?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

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

Krzy¿ówka nr 24
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 22 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. Brianna Labuskes - „Podejrzana”,
2. Paula Er - „Wysłuchaj mnie”,
3. Irene Vallejo - „Nieskończoność w papirusie...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 23 nagrody otrzymuj¹:

Sławomir Bąk (Tabor Wielki), Alina Pacyna
(Kępno), Tomasz Nawrot (Opatów).
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
Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są przyczyny
konfliktu lub niezrozumienia z bliskim otoczeniem.
W ten sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości. Nawet jeśli jesteś zawiedziony w miłości, nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Byk 21 IV – 21 V
Pomoże Ci wpływowa i życzliwa kobieta: doradzi, pocieszy, a nawet pożyczy trochę gotówki.
W sprawach rodzinnych uda się wyjaśnić pewną
sprawę, a nawet kupić coś, na czym wszystkim od
pewnego czasu zależało.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pojawi się ktoś, kto doda Ci optymizmu. Możesz
otrzymać dobrą wiadomość lub zaproszenie na
imprezę. Uwierz w swoje zalety, bądź szczery i
odważny. W miłości karta wróży udaną randkę, a
dla samotnych zapowiada początek znajomości.

Rak 23 VI – 22 VII
Pokonasz przeciwnika, z którym od dawna nie dajesz sobie rady. Nie przemocą, ale łagodnością,
sprytem i mądrością udowodnisz sobie i innym, co
potrafisz. W miłości masz szanse nawiązać bardzo namiętny flirt, a nawet romans.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu unikaj prowizorek. Dobrze zaplanuj swoje przedsięwzięcia, a do ważnych spraw
przygotuj się z wyprzedzeniem. To, co robisz na
ostatnią chwilę, może być, niestety, obarczone
błędem.

Panna 23 VIII – 22 IX

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Burchacińscy” - 16.06.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 17.06.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 18.06.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 19.06.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 20.06.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
Apteka „Pod Kasztanami” - 21.06.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 22.06.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.

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.

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

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

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu czeka Cię więcej ważnych wydarzeń, które związane będą z pracą i obowiązkami.
Pojawi się osoba, która postanowi rozliczyć Cię z
porażek i sukcesów. Bądź konsekwentny, uprzejmy i w razie kłopotów nie uciekaj się do podstępów.

Z teki Marka Kameckiego

Czeka Cię udany tydzień. Kłopoty wreszcie zostawisz za sobą. Podejmiesz trudną decyzję i postawisz
na swoim. Poczujesz się wolny, szczęśliwy i gotowy
na nowe doświadczenia. W miłości odkryjesz, czego
pragniesz i co możesz dać drugiej osobie.

Czyjeś przykre słowa zabolą Cię bardziej niż przypuszczasz. Nie martw się tym i dalej rób to, co w
głębi serca uważasz za słuszne. W miłości ktoś
postąpi wbrew Twoim życzeniom. Bądź jednak
cierpliwy i uprzejmy.

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

Ktoś spróbuje przekonać Cię do bardzo ryzykownej, a nawet niezupełnie legalnej przygody. Uważaj, bo zabawa może wymknąć się spod kontroli.
W pracy nie przegap nowego pomysłu! W miłości
karta zapowiada okazję do namiętnego flirtu.

Wodnik 20 I – 18 II

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

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

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

(62) 78 292

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

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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