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Zwycięstwo w Boże Ciało
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, kiedy procesje Bożego Ciała nie
mogły wyjść w miasto, tym razem kilka tysięcy parafian uczestniczyło w procesji ku
czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczystości rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez proboszcza ks. Jerzego Palpuchowskiego, któremu towarzyszyło kilku
księży.
str. 3

Jednomyślne
absolutorium
Wykonanie

budżetu

za

2021 r. zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną.
W trakcie zarządzonego
przez

przewodniczącego

Rady Gminy głosowania
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Podwójne święto
w przedszkolu

Absolutorium
dla burmistrza
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radni jednogłośnie udzietytułu wykonania budżetu
za 2021 r.
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Fot. KPP Kępno

liła D. Froń absolutorium z

Odnaleziono wojenną Drużyny strażackie
broń i amunicję
na medal
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straż pożarna
Usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych

Burmistrz Piotr Psikus otrzymał jednogłośnie absolutorium

Absolutorium dla burmistrza

Fot. OSP Baranów

14 czerwca br. obyła się XLIX sesja
Rady Miejskiej w Kępnie. Podczas niej
radni przegłosowali uchwały w sprawie
udzielenia burmistrzowi Piotrowi Psikusowi wotum zaufania i absolutorium
oraz zatwierdzili sprawozdanie finan-

i Budżetowej Rady Miejskiej.
Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie (18 radnych, 3 było
nieobecnych). Natomiast przeciwny
udzieleniu wotum zaufania był tylko
jeden radny – Szymon Szczęsny. Od

Burze wyrządziły
szkody w powiecie
silne porywy wiatru doprowadziły do
uszkodzenia budynków. Pozostałe
przypadki dotyczyły usuwania nadłamanych konarów drzew – mówi
oficer prasowy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, kpt. Paweł Michalski.
Najwięcej interwencji odnotowano na terenie gmin Rychtal oraz
Kępno. Szkody wyrządzone przez
zjawiska atmosferyczne oszacowano
na około 50 tysięcy złotych.
KR

14 czerwca br. nad Polską przeszedł front burzowy, niosący wyładowania atmosferyczne, intensywne
opady deszczu i gradu oraz silne
porywy wiatru. Pogoda wyrządziła
szkody również w powiecie kępińskim. - W związku z usuwaniem
skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych strażacy z terenu
powiatu kępińskiego interweniowali
15-krotnie, z czego 4 zgłoszenia dotyczyły wypompowywania wody z zalanych budynków, a w 6 przypadkach

Radni podczas sesji
absolutoryjnej

sowe Gminy Kępno za 2021 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Kępno za 2021 r. Głosowanie
radnych poprzedziło przedstawienie
raportu o stanie gminy i pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej

głosu wstrzymali się natomiast radni
Bernadeta Hełka i Paweł Jański.
W ubiegłym roku, gdy powstał
opozycyjny wobec burmistrza klub
„Wspólnie dla miasta i gminy Kępno”, aż 12 radnych nie poparło włodarza. Teraz jednak ich ocena pra-

cy burmistrza wyglądała zupełnie
inaczej. Co więcej, niektórzy radni
opuścili szeregi ugrupowania. Radny
Piotr Baraniak poinformował, że
występuje z klubu i będzie radnym
niezależnym. Pojawiają się głosy, że
w ślad za nim pójdą też inni.
Dziękując za udzielenie absolutorium, włodarz miasta wskazywał, że
często musi podejmować trudne decyzje. - Można mówić, że się wie lepiej.
Gorzej jest, gdy trzeba podejmować
decyzję, a jeszcze trudniej, gdy trzeba
pod tą decyzją się podpisać i wziąć za
nią odpowiedzialność – mówił.
Radni zgodnie zagłosowali także
nad zatwierdzeniem sprawozdania
z wykonania budżetu w minionym
roku. Dochody w budżecie Gminy
Kępno w 2021 r. zamknęły się kwotą
166.538.962,40 zł, co stanowi 93,9%
planowych założeń. Wydatki wyniosły 154.458.486,89 zł i zrealizowano
je w 85,4% Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 28.988.738,73
zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2021
r. wynosiło 41.202.997,71 zł 41, co
stanowi 24,7% w stosunku do wykonanych w 2021 r. dochodów.
KR

Tragiczny wypadek na 104. kilometrze drogi krajowej nr 39 w miejscowości Piotrówka

Osobówka zderzyła się
z przewożącą drewno ciężarówką

Silne porywy wiatru doprowadziły do
uszkodzenia kilku budynków. Fot. KP PSP Kępno

4 zgłoszenia dotyczyły wypompowywania
wody z zalanych budynków. Fot. OSP Rychtal

17 czerwca br., tuż po godzinie
10.00, do dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o wypadku na 104. kilometrze
drogi krajowej nr 39 w miejscowości Piotrówka (gmina Trzcinica). Na
miejsce zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Piotrówka, OSP Trzcinica i OSP Rychtal, a
także policjantów i Zespół Ratownictwa Medycznego. Po dotarciu na
miejsce zdarzenia stwierdzono, że
doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem siodłowym
z naczepą, przewożącym drewno.
Pojazdami podróżowali jedynie kierowcy. - 36-letni mieszkaniec powiatu namysłowskiego, kierujący osobowym mercedesem, z nieustalonych
na tę chwilę przyczyn, zjechał na
przeciwległy pas ruchu i zderzył się
czołowo z przewożącym drewno samochodem ciężarowym marki Volvo,
którym kierował 49-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego – relacjonuje oficer prasowy KPP Kępno,
sierż. Rafał Stramowski.

W wyniku zdarzenia śmierć
poniósł kierowca samochodu osobowego. Kierowca ciągnika siodłowego został zbadany przez przybyły
na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego, który nie

stwierdził obrażeń wymagających
hospitalizacji.
Na miejscu pracowała Grupa
Dochodzeniowo-Śledcza kępińskiej
policji wraz z prokuratorem.
Oprac. KR

Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas
ruchu i zderzył się z ciężarówką. Fot. KP PSP Kępno
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany
Przedstawiony przez Polskę Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez państwa członkowskie
w ramach Rady Unii Europejskiej
na spotkaniu ministrów finansów
państw unijnych w Luksemburgu. To kolejny krok w kierunku wypłaty
dla Polski przez UE 23,9 miliarda
euro dotacji i 11,5 miliarda euro
pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. To niezwykle ważne i potrzebne środki dla Polski i Polaków
– podkreśla europoseł Andżelika
Możdżanowska.

Kobiety u władzy

KAMPANIA INFORMACYJNA

Omawiali założenia REPowerEU
Odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. kontroli Programu
Odbudowy i Odporności, w którym
udział wzięła również europoseł Andżelika Możdżanowska. - Podczas
posiedzenia odbyła się wymiana
poglądów z Céline Gauer, szefową
Grupy Zadaniowej ds. Odbudowy i
Odporności.
W trakcie posiedzenia omawialiśmy założenia REPowerEU: oszczędność energii, dywersyfikacja importu, przejście na energię odnawialną i
inteligentne inwestycje – mówi poseł
do Parlamentu Europejskiego. - REPowerEU to odpowiedź na problemy
energetyczne, przed którymi stoi Europa, pogłębione dramatycznie przez
wojnę na Ukrainie – dodaje.

Odbyło się wspólne posiedzenie
Komisji FEMM oraz Komisji JURI,
w którym udział wzięła europoseł
Andżelika Możdżanowska. - Głosowaliśmy nad tymczasowym porozumieniem w sprawie tzw. dyrektywy
„Kobiety w zarządach” (Women
on Boards), będącym wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych.
Negocjatorzy PE i Rady UE osiągnęli historyczne porozumienie w
związku z tą dyrektywą. Współsprawozdawcami tej sprawy są członek
FEMM Evelyn Regner i członek
JURI Lara Wolters. Celem dyrektywy jest wprowadzenie przejrzystych
procedur rekrutacji w przedsiębiorstwach, tak aby co najmniej 40%

stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk
dyrektorskich było zajmowanych
przez osoby płci niedostatecznie
reprezentowanej – poinformowała.
- Komisja FEMM głosowała również
nad przyjęciem trzech sprawozdań:
w sprawie ubóstwa kobiet w Europie,
„Dyskryminacja międzysektorowa
w Unii Europejskiej: sytuacja społeczno-gospodarcza kobiet pochodzących z Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej i Azji” oraz
„Długoterminowa wizja obszarów
wiejskich UE – w kierunku silniejszych, połączonych, odpornych i dobrze prosperujących obszarów wiejskich do 2040 r.”.

W tym roku śpiewane przez kilka tysięcy wiernych suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny...” w procesji Bożego Ciała, głoszące: „Od powietrza, głodu,
ognia i WOJNY - wybaw nas, Panie!” wybrzmiały inaczej niż w poprzednich latach

Zwycięstwo w Boże Ciało

Wierni, obchodząc centrum miasta i śpiewając pieśni ku czci Chrystusa, dali po raz wtóry dowód swojego
przywiązania do tradycji katolickiej.
W tym roku około 70% mieszkańców Rynku udekorowało swoje
okna symbolami chrześcijańskimi.
Po zakończonej procesji ks. J. Palpuchowski pobłogosławił miasto w cztery
strony świata i jego mieszkańców.
Bezchmurne niebo oraz temperatura sięgająca 25 stopni sprzyjały
tegorocznym uroczystościom Bożego
Ciała.
m

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, kiedy procesje
Bożego Ciała nie mogły wyjść w
miasto, tym razem kilka tysięcy
parafian uczestniczyło w procesji
ku czci Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa. Uroczystości rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez
proboszcza ks. Jerzego Palpuchowskiego, któremu towarzyszyło kilku
księży. Po zakończonej eucharystii
kilkutysięczna procesja rozpoczęła

peregrynację do czterech ołtarzy na
kępińskim Rynku.
W tym roku pierwszy z ołtarzy
przygotowany przez rodziców dzieci pierwszokomunijnych ulokowany
został w wejściu do Urzędu Skarbowego. Przypomnę, że jeszcze 33 lata
temu przez te drzwi wchodzili komuniści do gmachu, gdzie mieściła się
siedziba ich partii - PZPR. Ot, taka w
tym roku symboliczna zmiana, gdzie
wiara wygrywa z ateizmem.
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historia

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. W dzisiejszym numerze prezentujemy drugą część biografii tej kontrowersyjnej i enigmatycznej postaci

Rozkapryszona milionerka i tajemnicza Polka – część II

Pierwsze lata małżeństwa
Johnsonowie dużo podróżowali,
szczególnie często odwiedzali Włochy, gdzie Seward miał dom w Porto
Ercole, w pobliżu Grosseto w Toskanii. Wyprawy do Europy były zresztą znakomitą okazją do wspólnych
wizyt w galeriach i muzeach, a pani
Barbara nareszcie prowadziła życie,
o jakim zawsze marzyła. Otaczał ją
wyrafinowany luksus, nie musiała się
liczyć z pieniędzmi i mogła realizować swoją największą pasję życiową.
Razem kupowali obrazy Tintoretta,
Rembrandta, El Greca, Caravaggia i
Tycjana. Barbara udowadniała przy
tym, że ma znakomity gust i dosko-

przebierać się w strój kowbojski
przywieziony z Ameryki i pokazywać się w nim sąsiadom, a nawet w
mieście. Szczęście obrasta legendą.
Zwłaszcza po tym, jak na terenie posiadłości ląduje helikopter, którym
przylatuje Barbara. Opowiada się we
wsi, że wkrótce powstanie tu prywatne lotnisko, żeby wielkie samoloty z Ameryki miały gdzie lądować.
Pośmiertny spór o majątek
W 1981 r. u Johnsona zdiagnozowano nowotwór prostaty. Pomimo
wysiłków lekarzy choroby nie udało
się powstrzymać i w maju 1983 r.
milioner zmarł. Kilka tygodni przed
śmiercią po raz ostatni zmienił swój

Barbara Piasecka Johnson z mężem. Fot. Laski Diffusions/Eastnews

nale orientuje się w trendach panujących na rynku sztuki. Gdy za 15 mln
dolarów kupiła Badminton cabinet,
XVIII-wieczny florencki kredens,
uznano to za wyjątkową ekstrawagancję. 20 lat po śmierci męża sprzedała
ten mebel za blisko 37 mln, a nabywcą
był książę Liechtensteinu Hans Adam
II. Inwestycje Sewarda nie ograniczały się tylko do dzieł sztuki. W latach
70. XX w. wybudowali także Jasną
Polanę, luksusową posiadłość, która stała się ich główną siedzibą. Na
terenie posiadłości zamieszka także
Pelagia Piasecka, matka Basi, Beata,
córka brata Rocha i mąż Beaty - Marek. Barbara znalazła dla nich dwa
solidne ceglane wielopokojowe domy.
Pod domem Beaty, ulubionej bratanicy, dołożyła basen.
Szczęście na Szczęściu
Państwo Johnsonowie kupują
gospodarstwo rolne w Domasłowie,
w gminie Perzów, skąd rodzice Basi
wyjechali kiedyś na Kresy. Gospodarstwo nazywa się Szczęście. Na stu
hektarach stoi zrujnowany przedwojenny pałacyk, którym od teraz zarządzać będzie w sposób amerykański Grzegorz Piasecki. Ani Barbara,
ani Steward nie rozważają oczywiście przeprowadzki do Domasłowa,
zależy im natomiast, aby okoliczni
mieszkańcy zobaczyli, na czym polega sprawne zachodnie zarządzanie.
Grzegorz realizuje rolnicze ambicje
Sewarda, zwłaszcza, że żadne z jego
dzieci nie ma ochoty zajmować się
hodowlą. Na początku lat siedemdziesiątych z zaniedbanej rudery
jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki wyrasta bajkowy dwór, nowoczesne Soplicowo. Dom i osiem
porządnych samodzielnych domów
dla pracowników, którzy doglądają
hodowli koni i owiec. Grzegorz jest
dobrym, rubasznym gospodarzem.
Sprowadza do siebie rodziców, Wojciecha i Pelagię. Gości częstuje w
progu krajowym alkoholem. Lubi

4

testament (od lat 60. XX w. dokonał łącznie ponad 30 zmian, z czego czterech w ostatnim roku życia).
Ostatecznie wydziedziczył pięcioro
ze swoich dzieci i niemal cały majątek zapisał Barbarze. Intercyza
przedmałżeńska już nie obowiązywała, bo Seward zniszczył ją kilka
lat wcześniej. Ogłoszenie ostatniej
woli Johnsona wywołało skandal.
Jego potomkowie zapowiedzieli, że
będą dochodzić swoich praw w sądzie, a Barbarę zaatakowała prasa.
Zarzucano jej, że wymusiła na chorym mężu korzystne zapisy, nazywano ją „zachłanną pokojówką”, poddawano w wątpliwość poczytalność
milionera w ostatnim okresie jego życia. Barbara odpierała zarzuty, twierdząc, że tworzyli udane małżeństwo,
a zmian w testamencie Seward dokonał z własnej inicjatywy, gdyż od
lat był skłócony z dziećmi. Ona natomiast nie ingerowała w jego decyzje,
nigdy zresztą nie przyszłoby jej do
głowy rozbijanie związków pomiędzy mężem a jego potomstwem. O
wszystkim miał rozstrzygnąć proces
sądowy, na który obie strony powołały wielu świadków. Cała sprawa zelektryzowała Amerykę, tym bardziej
że atmosferę podgrzewały media,
wyciągając różne pikantne szczegóły
z życia rodziny Johnsonów. Przygotowania do rozprawy trwały trzy lata,
a sam proces - 17 tygodni.
Pasjonujące rozprawy
na Manhattanie
Przed sądem na Manhattanie
zeznawało 75 świadków, obie strony
zgłaszały swoje wnioski procesowe.
Oczy wszystkich były jednak skierowane na wdowę po Sewardzie, a
z zeznań świadków wyłaniał się jej
sprzeczny wizerunek. Świadkowie
powołani przez strony z reguły zeznawali tak, jak się spodziewano, byli jednak i tacy, którzy w krzyżowym ogniu
pytań sami sobie zaprzeczali. Jeszcze
gorsze wrażenie zrobiły zeznania kil-

ku byłych pracowników rezydencji
Johnsonów. Jeden z nich stwierdził, że
nigdy nie widział, by Barbara całowała męża, a poza tym „więcej czułości
okazywała swojemu psu”. Prawdziwy
skandal wywołała natomiast relacja
byłego ochroniarza. Zasugerował on
możliwość romansu Barbary z ochroniarzem, który następnie przyznał
– co podkreślają autorzy przywoływanych biografii - że ma pretensję do
Barbary, gdyż został zwolniony po
paru tygodniach pracy, ponieważ pani
Johnson nie lubiła jego twarzy. Byli
też świadkowie, którzy opowiadali, że
Barbara stosowała wobec męża przemoc fizyczną. Miała go bić po twarzy
i wyzywać od „głupich, zramolałych
staruchów”. Prawdopodobnie najbardziej zaskakującym świadkiem była
polska pokojówka, niegdyś zwolniona
przez Basię, która przyszła z potajemnie zrobionym nagraniem wybuchu
złości swojej pani. Taśma odtworzona w sali sądowej na pełnej głośności
zabrzmiała jak fragment ze ścieżki
dźwiękowej Wild Kingdom.
Prowadząca rozprawę sędzia dopuszczała czasami do niespotykanego
w sądach zachowania zeznających.
Martin Richards, zięć Sewarda, imitował zachowanie milionera, chcąc
pokazać, do jakiego stopnia Barbara
go sobie podporządkowała. Potomkowie Sewarda przedstawili również
ekspertyzy medyczne, które wskazywały, że Johnson w ostatnich tygodniach życia nie był świadom tego,
co robi. W odpowiedzi pojawiły się
kontrekspertyzy, a większość świadków Barbary Piaseckiej zeznawała na
jej korzyść. Ponad 30 pracowników
rezydencji Johnsonów potwierdziło,
że kochała męża i pielęgnowała go
z całym oddaniem, natomiast dzieci
milionera przypominały chciwą sforę
czyhającą wyłącznie na jego majątek.
Ostateczna decyzja należała do ławy
przysięgłych, przy czym obie strony
zawczasu zapowiedziały apelację w
przypadku niesatysfakcjonującego
ich rozstrzygnięcia.
Niespodziewany kompromis
początkiem fortuny
Tuż przed zakończeniem procesu niespodziewanie doszło jednak
do ugody – czytamy w tekście „Najbogatsze. „Jak powstawały fortuny
Polek” Sławomira Kopra. Na mocy
porozumienia Barbara zachowała
340 mln dolarów (majątek oceniano na 500 mln). Z pozostałej kwoty
dzieci Johnsona miały otrzymać do
podziału 42,5 mln zł. Piasecka musiała zapłacić podatki (około 80 mln)
oraz honoraria dla prawników obu
stron, ale zachowała 18-milionowy
udział w akcjach koncernu Johnson
& Johnson. Po procesie Barbara niemal zupełnie poświęciła się sztuce,
była częstym gościem na najbardziej
znaczących aukcjach, a jej kolekcja
stała się jednym z najważniejszych
prywatnych zbiorów na świecie. Organizowała liczne wystawy, chętnie
też wypożyczała dzieła różnym muzeom. Na sztuce potrafiła też doskonale zarabiać. Jasną Polanę przebudowała na luksusowy klub golfowy.
Korzystali z niego najzamożniejsi
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obywatele świata, a miejsce to ochraniane było ponoć nie gorzej niż Biały
Dom w Waszyngtonie. Dowodem na
to, że Barbara znakomicie dbała o
swoje interesy, niech będzie fakt, iż w
ciągu ćwierć wieku wartość jej majątku wzrosła niemal dziesięciokrotnie.
Chociaż w chwili zakończenia procesu spadkowego miała dopiero 49 lat,
nie myślała o ponownym zamążpójściu. Na pytania dziennikarzy odpowiadała ironicznie, że jej ewentualny
mąż powinien być od niej zamożniejszy, co znacznie ogranicza listę
kandydatów. Dbała, by informacje o
jej życiu osobistym nie przedostawały się do mediów, i były to działania
bardzo skuteczne – podkreśla Ewa
Winnicka w „Milionerce, zagadka
Barbary Piaseckiej-Johnson”.
Od „aniołka Wałęsy”
do „trzeba wywieźć ją
na taczkach”
Barbara Piasecka-Johnson prowadziła interesy na całym świecie,
jednak nigdy nie zapominała o rodzinnym kraju. Miała bliskie kontakty z „Solidarnością”, a po upadku
komunizmu pojawiła się w Polsce z
ofertą uratowania Stoczni Gdańskiej.
Lech Wałęsa i jego współpracownicy
przyjęli ją z otwartymi ramionami.
Podobno pośredniczyła też w zaproszeniu związkowego przywódcy do
amerykańskiego Kongresu, gdzie
wygłosił swoje słynne przemówienie,
będące jednym z jego najważniejszych sukcesów międzynarodowych.

domu, Rada Miasta odrzuciła prośbę,
a burmistrz nie chciał na ten temat
rozmawiać z dziennikarzami. Posiadłość w Sobótce to kilka luksusowo
i z przepychem urządzonych budynków. Ponad stuletnie nieruchomości
otacza 3,6-hektarowy park w stylu
angielskim. Rezydencja w ostatnich
latach była miejscem pobytu Barbary Piaseckiej-Johnson, filantropki,
kolekcjonerki dzieł sztuki, ceniącej
sobie kreowanie przyjemnego otoczenia, przebywanie w atrakcyjnych
i wyjątkowych miejscach – napisano
w ogłoszeniu o sprzedaży posiadłości.
Rozkapryszona milionerka
czy tajemnicza Polka?
W mediach pojawiały się zarzuty, że wyprzedaje dzieła ze swojej
kolekcji, zamiast podarować je polskim muzeom, ale Barbara już tego
nie komentowała. W 2011 r. „Forbes”
umieścił ją na 393. miejscu listy najbogatszych ludzi świata, z majątkiem
szacowanym na blisko 3 mld dolarów. Losy Barbary Piaseckiej-Johnson od lat wzbudzały wielkie emocje.
Oskarżano ją o zachłanność, cynizm,
krzywoprzysięstwo. Twierdzono, że,
wychodząc za sędziwego współwłaściciela koncernu Johnson & Johnson, kierowała się wyłącznie chęcią
zdobycia jego majątku, który ostatecznie wywalczyła w efekcie głośnego procesu ze swoimi pasierbami.
Przy tej okazji zapomina się jednak, że Barbara stworzyła jedną z
największych prywatnych kolekcji

Barbara Piasecka Johnson. Fot. Mikula Wprost Eest/News

Z tego właśnie powodu prasa amerykańska nazwała Barbarę „Aniołkiem Wałęsy”. Piasecka chciała
kupić stocznię za 100 mln dolarów,
do transakcji jednak nie doszło. Podobno związkowcy żądali pensji dla
pracowników w dolarach, domagali
się również utrzymania poziomu zatrudnienia. Negocjacje zakończyły
się awanturą, a Wałęsa zapowiedział,
że jeżeli Barbara pojawi się w stoczni,
to każe ją „wywieźć na taczkach”.
Pobyt w Sobótce
pod Wrocławiem
Gdy Piasecka-Johnson mocno
podupadła na zdrowiu, osiedliła się
w Sobótce pod Wrocławiem. Zamieszkała w eleganckiej, otoczonej
parkiem willi wraz z nią w posiadłości przebywała jej liczna rodzina. Nie
udzielała się publicznie, a jej stosunki
z miejscowymi władzami nie należały
do najlepszych. Gdy chciała dokupić
kawałek lasu przylegającego do jej

dzieł sztuki na świecie i przez wiele
lat nie szczędziła wydatków na cele
charytatywne. Warto też pamiętać,
że odziedziczony majątek powiększyła kilkakrotnie, stając się jedną
z najbogatszych kobiet świata.
Barbara Piasecka-Johnson zmarła w Sobótce 1 kwietnia 2013 r., została pochowana na cmentarzu św.
Wawrzyńca we Wrocławiu. Nekrologi o jej śmierci pojawiły się w najważniejszych tytułach prasowych całego świata. Do dzisiaj nie ujawniono
szczegółów testamentu miliarderki,
a jej rodzina i prawnicy zachowują
wzorową dyskrecję. Po śmierci miała spocząć u boku ukochanego męża.
Do dziś leży we Wrocławiu.
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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Jubileusz 40-lecia, połączony z rodzinnym piknikiem, obchodziło Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kępnie. Świętowały przedszkolaki, rodzice, nauczyciele i pracownicy
obsługi

Udany start zawodników klubu SKT Niedźwiedź podczas
XXVIII Mistrzostw Polski w Taekwon-do ZS Put 2022

Podwójne święto w przedszkolu Grad medali i tytułów

11 czerwca br. w Przedszkolu
Samorządowym nr 5 w Kępnie odbył się rodzinny piknik pod hasłem
„Mama, tata i ja”, połączony z obchodami 40-lecia placówki. Z ogromną
radością powitano gości, którzy przybyli na uroczystość: zastępcę burmistrza miasta i gminy Kępno Artura
Kosakiewicza, naczelnik Wydziału
Oświaty i Kultury Małgorzatę Frala-Kędzior, grono emerytów, długoletnich pracowników przedszkola,
rodziców i dzieci. Dyrektor Barbara
Stryjakiewicz w skrócie przypomniała historię placówki, podziękowała władzom miasta za wsparcie w
podejmowanych działaniach, a perso-

Dzieci zaprezentowały
program artystyczny

nelowi – za wytężoną pracę i ogromny wkład w wychowanie dzieci oraz
zaangażowanie w życie przedszkola.
Następnie dzieci zaśpiewały
hymn przedszkola, po czym poszczególne grupy zaprezentowały program
artystyczny. Piosenką pt. „Rodzinka”
rozpoczęto rodzinny piknik, podczas
którego na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji, takich jak: kawiarenka
„Pod klonem” ze wspaniałą kuchnią,
dmuchane zamki, malowanie twarzy,
konkurencje sportowe, loteria fantowa, pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków, plener malarski i
wiele innych.
Oprac. KR

Pokaz pierwszej pomocy

W międzynarodowym gronie o
przyszłości nikotyny i ograniczeniu
szkód związanych z paleniem
W połowie czerwca (16-18) w
Warszawie odbyło się forum poświęcone nikotynie i jej przyszłości, a także politykom zdrowotnym państw
uwzględniającym redukcję szkód
zdrowotnych związanych z paleniem
tytoniu. W tym roku myślą przewodnią (dziewiątego już)
wydarzenia o nazwie
Global Forum on Nicotine jest właśnie ostatni
z wymienionych obszarów, czyli ograniczenie
szkód zdrowotnych.
Warto
przypomnieć, że rok temu
wiodącym
tematem
forum była przyszłość
nikotyny w kontekście
popularyzacji alternatywnych produktów nikotynowych, które zdaniem wielu ekspertów
są mniej szkodliwą opcją dla dotychczasowych użytkowników tradycyjnych papierosów. Forum GFN bierze
pod lupę szybko rozwijający się obszar badań związanych z nikotyną i
korzystaniem z niej, jak też działania
na poziomie instytucji państwowych,
w które systemowo może być wpisana polityka redukcji szkód z użyciem
e-papierosów, jak to ma miejsce na
przykład w Wielkiej Brytanii.
Skąd takie podejście? Otóż, jak
tłumaczą organizatorzy GFN, palenie tytoniu jest najbardziej szkodli-

wym sposobem używania nikotyny
poprzez wydzielane substancje smoliste i gazy zawarte w dymie papierosowym. Jednak wiele osób ma
trudności z rzuceniem palenia, ponieważ trudno jest im się obejść się bez
nikotyny. I to właśnie udostępnianie

produktów niższego ryzyka może w
tym pomóc i ograniczyć straty zdrowotne. Koncepcja ta sięga 1976 roku,
kiedy prof. Michael Russell stwierdził: „Ludzie palą dla nikotyny, ale
umierają od smoły” i zasugerował,
że stosunek substancji smolistych do
nikotyny może być kluczem do bezpieczniejszego palenia.
Poszczególne rządy postawiły na
wdrożenie strategii redukcji ryzyka,
polegającej na rekomendowaniu pacjentom, którzy nie są w stanie porzucić nałogu – potencjalnie mniej

szkodliwych alternatyw, takich jak np.
e-papierosy. Robią to rządy Wielkiej
Brytanii, Nowej Zelandii, Kanady,
czy Japonii. Z kolei nowozelandzkie
ministerstwo zdrowia stwierdziło w
swoim komunikacie, że „poprzez lepszą regulację prawną i dostęp do publicznej informacji, jest
okazja do wspierania
palaczy, by przerzucili
się na mniej szkodliwe
alternatywy, znacząco
ograniczając ryzyko dla
zdrowia ich i najbliższych”. Na marginesie
trzeba zaznaczyć, że należy zwracać szczególną uwagę na to, po jakie
zamienniki wyrobów
tradycyjnych oraz po
jakie e-papierosy sięgamy, w szczególności na
to, czy są one poddawane regularnym badaniom i testom, jak
na przykład urządzenie Vuse.
W tegorocznej konferencji wzięli
udział eksperci, naukowcy i aktywiści zaangażowani w popularyzację
wiedzy i informacji na ten temat.
Zasadna wydaje się teza wygłoszona
przez Davida Sweanora z Uniwersytetu w Ottawie: - Widzimy znaczną
liczbę konsumentów, która wyraża
chęć przestawienia się [na alternatywy - przyp. red.], jeśli dostępne są
zarówno produkty, jak i informacja o
nich.

21 i 22 maja br. w Częstochowie
odbywały się Mistrzostwa Polski w
Taekwon-do, w których udział wzięło
580 zawodników z 21 klubów z całej
Polski, w tym 6-osobowa reprezentacja SKT Niedźwiedź.
Wyniki klubu przedstawiają się
następująco: Wiktor Panek (Wieluń) – 2. miejsce i tytuł Wicemistrza
Polski w technikach specjalnych,
Sandra Wyrembak (Wieluń) – 2.
miejsce i tytuł Wicemistrzyni Polski
w walkach semi-contact, Dominik
Pilot (Kępno) – 3. miejsce i tytuł II

zawodniczki w kategorii senior.
Dodatkowo drużyna w składzie:
Sandra Wyrembak, Magdalena Walczak i Aleksandra Polak wywalczyła
złoty medal i tytuł Mistrza Polski w
walkach drużynowych tag-team.
Były to ostatnie zawody w sezonie, który był bardzo udany dla
zawodników SKT Niedźwiedź. W
mijającym roku, oprócz wyżej wspomnianych mistrzostw, wystartowali
oni także w Mistrzostwach Polski
AZS w kickboxingu (Aleksandra
Polak – 2 medale), w Open Euro-

Trener oraz zawodniczki
z SKT Niedźwiedź

Wicemistrza Polski w układach formalnych, Mateusz Bułacz (Wieluń)
– 2. miejsce i tytuł Wicemistrza Polski w walkach light-contact, Magdalena Walczak (Kępno) – 1. miejsce
i tytuł Mistrzyni Polski w walkach
light-contact oraz 1. miejsce i tytuł
Mistrzyni Polski w walkach semi-contact, Aleksandra Polak (Kępno)
– 1. miejsce i tytuł Mistrzyni Polski
w walkach light-contact, 1. miejsce i
tytuł Mistrzyni Polski w walkach semi-contact oraz puchar dla najlepszej

pean Taekwon-do Cup (Magdalena
Walczak, Aleksandra Polak, trener
Andrzej Zmyślony – 7 medali),
Polish Open Cup Taekwon-do ITF
(Aleksandra Polak – 7 medali, tytuł
najlepszej seniorki, SKT Niedźwiedź
VI klubem mistrzostw), Taekwon-do
ITF Polish Open Cup (Aleksandra
Polak, Magdalena Walczak – 6 medali, tytuł najlepszej juniorki). Dodatkowo w minionym roku szkolnym klub
zorganizował dwa turnieje klubowe.
Oprac. KR

Warsztaty o tematyce ekologicznej w Bibliotece Samorządowej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie

Ekologiczne warsztaty
„Dzień dobry bibliotEKO” – pod
taką nazwą 15 czerwca br. odbyły się
warsztaty o tematyce ekologicznej w
Bibliotece Samorządowej im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie.
Uczestnicy zajęć, pod okiem bibliotekarki Agaty, wykonali z materiałów
wtórnych i ekologicznych domki dla
owadów. Powstałe prace zabrali ze
sobą do domu, by powiesić we własnych ogródkach. Warsztaty odbyły
się na bibliotecznym tarasie obsa-

dzonym zielenią i kwiatami. Przypomnijmy, że z tarasu dzieci mogą
korzystać nie tylko w czerwcu, ale
również przez całe wakacje.
Kwitnący taras, przyciągający
pszczoły i inne owady, oraz realizacja
warsztatów były możliwe dzięki projektowi „Dzień dobry bibliotEKO”,
zrealizowanemu ze środków Fundacji
ORLEN w ramach Programu „Moje
miejsce na Ziemi”.
Oprac. KR
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Dzieci wykonały
domki dla owadów
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Festyn rodzinny w Przedszkolu Samorządowym nr 2
w Kępnie

Z rodziną zabawa
to super sprawa!

Dzieci bawiły się znakomicie!

11 czerwca br. w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie odbył
się festyn rodzinny pt. „Z rodziną
zabawa to super sprawa”. Głównym
założeniem spotkania było miłe i
aktywne spędzenie wolnego czasu
wraz z rodziną. Rodzice dzieci z grupy VI wraz z wychowawcą przygotowali przedstawienie pt. „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.

Później przyszedł czas na występy
przedszkolaków, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i
taneczne.
Dla dzieci przygotowano też szereg atrakcji, takich jak: malowanie
twarzy, dmuchane zamki, brokatowe
tatuaże czy wielkie bańki mydlane.
Nie zabrakło również słodkości i kiełbaski z grilla.
Oprac. KR

W miniony weekend odbyły się Dni Kępna 2022

Weekend pełen atrakcji

18 i 19 czerwca br. odbyły się Dni
Kępna 2022. Na scenie amfiteatru
przy ul. Sportowej w Kępnie zaprezentowała się uzdolniona młodzież
i dzieci oraz znani artyści polskiej
estrady.
W sobotę ze swoimi programami
artystycznymi wystąpili uczniowie
ze szkół podstawowych: nr 3 w Kępnie, Hanulin, Olszowa i Krążkowy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Mikorzynie zaprezentowali natomiast
inscenizację nocy świętojańskiej. Nie
zabrakło też pokazów tańca towarzyskiego w wykonaniu Studia Tańca
„Retro” oraz występu Talentów Wokalnych KOK. Gwiazdą sobotniego wieczoru była Roksana Węgiel.
Młoda, utalentowana artystka, występująca pod pseudonimem Roxie –

wieczoru był Krzysztof Cugowski
z Zespołem Mistrzów. 72-letni wokalista po zakończeniu działalności „Budki Suflera” nagrał solową
płytę pn. „Przebudzenie”, potem
podjął współpracę z synami: Pio-

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
zapozowali do zdjęcia z publicznością

Młodzież zaprezentowała
swoje wokalne umiejętności

Przedszkolaki dały
pokaz swoich talentów

zwyciężczyni 16. Konkursu Piosenki
Eurowizji dla Dzieci w 2018 r. – przyciągnęła tłumy fanów i porwała ich
do wspólnej zabawy i śpiewu jej najpopularniejszych utworów. Wieczór
zakończył Fat Beat Dj’s Team.
Niedzielne świętowanie rozpoczął blok animacyjno-zabawowy
dla dzieci. Piraci Kapitana Haka
porwali i najmłodszych, i tych starszych, w wir gier, zabaw, tańców z
mydlanymi bańkami i konkursów.
Jedną z wyczekiwanych gwiazd tego

Rodzice przygotowali
przedstawienie

To była idealna pogoda na idealny rajd rowerowy!

11 czerwca br. przed biblioteką
zebrali się fani dwóch kółek, by wyruszyć kolejny raz z „Odjazdowymi
Bibliotekarkami” w trasę. W tym roku
wiodła ona przez Grębanin i Mroczeń
do arboretum w Laskach, gdzie na

30 osób, prócz smażonych kiełbasek,
swojskiego chleba i domowego ciasta,
czekały różne atrakcje i konkurencje
czytelnicze. Nad bezpiecznym przejazdem czuwał tradycyjnie Leszek
Dąbrowski.
Oprac. m

Uczestnicy bibliotecznego rajdu

6

bert Kubiszyn, grający na klawiszach Tomasz Kałwak i perkusista Cezary Konrad. Dla ogromnego
morza fanów, szczelnie wypełniającego widownię, była to prawdziwa
muzyczna uczta. Najwyższy artyzm,
entuzjastyczne przyjęcie ze strony
publiczności, wspólne śpiewanie....
Po prostu niezapomniane chwile.
Po nich na scenie pojawił się zespół „Piersi”. Charyzmatyczny lider
grupy – Adam „Asan” Asanow –
zabrał publikę w muzyczną podróż

Uczniowie z Mikorzyna
w inscenizacji nocy świętojańskiej

Koncerty przyciągnęły
tłumy mieszkańców i gości

Odjazdowe bibliotekarki

trem i Wojciechem – liderami
grupy „Bracia”, aż w końcu rozpoczął nowy projekt. W skład zespołu
„Mistrzów” wchodzą doświadczeni
muzycy: gitarzysta Jacek Królik,
ceniony kontrabasista jazzowy Ro-

okraszoną humorem, żartem, ale
przede wszystkim wypełnioną hitami zespołu, od „Heli” po „Bałkanicę”. Energetyczna atmosfera, jaka
zapanowała na scenie, błyskawicznie
przeniosła się na rozgrzaną publiczność.
Wydarzeniu towarzyszyły: wesołe miasteczko, dmuchańce dla
dzieci, stoiska gastronomiczne i food-trucki. Każdy znalazł coś dla siebie, a zabawa była znakomita.
KR

Kobieta poprosiła policjantów o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. W pojeździe wiozła 32-letniego mężczyznę, który uległ wypadkowi, pracując piłą motorową, co spowodowało obrażenia ręki

Eskortowali poszkodowanego do szpitala

1 czerwca br., o godzinie 18.45,
w miejscowości Świba funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, sprawując nadzór nad ruchem,
spotkali się z niecodzienną sytuacją.
- Gdy wykonywali swoje obowiązki,
w pewnym momencie obok zatrzymał się samochód marki Citroen, z
którego wybiegła roztrzęsiona kobieta, prosząc mundurowych o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala
w Kępnie. Poinformowała ich, że w
samochodzie wiezie swojego 32-letniego syna, który uległ poważnemu
wypadkowi z piłą motorową, uszka-
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dzając sobie rękę. Mężczyzna tracił przytomność. Funkcjonariusze
natychmiast przystąpili do pilotażu
cywilnego pojazdu do szpitala w

Kępnie, wiedząc, że w tej sytuacji liczy się każda sekunda. Przy użyciu
sygnałów świetlnych i dźwiękowych

udało się szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala, gdzie mężczyźnie
została udzielona natychmiastowa
pomoc medyczna – relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, sierż. Rafał Stramowski.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wykazali się
profesjonalizmem, zaangażowaniem
i empatią. Dzięki właściwej i szybkiej reakcji poszkodowanemu mężczyźnie udało się szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala.
Oprac. KR

Region

gmina

Uczniowie z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie uczestniczyli w wycieczce
dydaktycznej do magazynów zbożowych w Kępnie

Uczniowska wycieczka do Elewarru

14 czerwca br. 38 uczniów z technikum agrobiznesu oraz technikum
budownictwa uczestniczyło w wycieczce dydaktycznej do magazynu
zbożowego ELEWARR Kępno przy
ul. Grabowskiej. - Celem wycieczki
było rozwijanie pasji zgłębiania treści i umiejętności z zakresu szeroko
pojętego, budownictwa rolniczego,
rolnictwa i agrobiznesu. Integracja
uczniów uczących się w zawodzie
technik agrobiznesu i technik budownictwa. Dzielenie się wiedzą z
innymi uczniami – podkreśla organizator Jan Kokot, nauczyciel w ZSP
nr 2 w Kępnie.
m

Uczniowie podczas
wycieczki do Elewarru

kurier baranowa
czerwiec 2022, nr 24 (1251)
W trakcie sesji, która odbyła się 14 czerwca, Rada Gminy Baranów jednogłośnie udzieliła
absolutorium wójtowi gminy, Bogumile Lewandowskiej-Siwek

GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2022, nr 24 (1021)
Wójt Gminy Perzów otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

Jednomyślne
absolutorium

Sesja absolutoryjna odbyła się 20
czerwca 2022 r. W obradach wzięło
udział 15 radnych oraz sołtysi z gminy Perzów. Najważniejszym tematem
sesji było, oczywiście, podsumowanie ubiegłego roku budżetowego.
Informacje o kondycji naszej gminy
– jej finanse, działania inwestycyjne,
zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, zdrowia,
bezpieczeństwa i porządku oraz wielu innych zagadnień zawarte zostały
w obszernym raporcie o stanie gminy
w 2021 r.

zarządzonego przez przewodniczącego Rady Gminy głosowania radni
jednogłośnie udzieliła D. Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2021 r.
D. Froń, podsumowując wynik,
podziękowała radnym za udzielone
absolutorium oraz zaufanie, jakim ją
obdarzyli. Przyznała, że jednogłośny
wynik daje jej jeszcze większą siłę do
działania. - Doceniam współpracę z
radnymi, która poprzez tak pozytywne relacje wpływa na tak dobry rozwój gminy Perzów – podkreśliła wójt.
Podziękowania złożyła również soł-

Jednogłośni radni – wójt z absolutorium

Dochody na 2021 r. zamknęły
się kwotą 78 milionów złotych, nato-

Dla naszego budżetu będzie to 10
milionów złotych mniej. Zwiększą

Radni podjęli decyzję
jednogłośnie

miast wydatki wyniosły 79 milionów
złotych. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna
Izba Obrachunkowa. Na koniec 2021
r. zadłużenie Gminy wynosiło 9 milionów złotych. - Bardzo się cieszę,
że Rada zatwierdziła absolutorium
jednogłośnie – powiedziała Bogumiła Lewandowska-Siwek. - Przewiduję jednak, że najbliższe lata
będą dla samorządu bardzo trudne, ponieważ od przyszłego roku
zmniejszają się dochody z PIT-ów.

nam się koszty utrzymania nowo powstałych obiektów. Do tego dochodzi ogromna inflacja, więc bardzo
się martwię, że nie będziemy już tak
inwestycyjni, jak do tej pory – dodaje wójt Baranowa.
Na sesji obecna była również senator Ewa Matecka, która pogratulowała jednomyślnego absolutorium
oraz ostatnich wyników Gminy w
ogólnopolskich rankingach. Wręczyła również list gratulacyjny.
ems

Wójt B. Lewandowska-Siwek
dziękowała za absolutorium

Zdarzenie na drodze krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń

Zderzyły się dwa samochody
danta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęFot. KP PSP Kępno

13 czerwca br., o godzinie 5.49,
do Stanowiska Kierowania Komen-

ło zgłoszenie o zdarzeniu na drodze
krajowej nr 39 w miejscowości Mroczeń. Przybyli na miejsce strażacy
zastali dwa samochody osobowe po
zderzeniu. W zdarzeniu udział brało pięć osób, jedna z nich była poszkodowana. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz kierowaniu ruchem.
Jedna z osób biorących udział w
zdarzeniu została przetransportowana do szpitala w Kępnie. W czasie
działań jeden pas drogi był całkowicie zablokowany, a ruch odbywał się
wahadłowo – poinformował mł. kpt.
Jakub Sobczak z KP PSP Kępno. W
działaniach udział wzięły 3 zastępy
straży pożarnej.
Oprac. KR

Przewodniczący Rady
Gminy gratulował wójt

Po debacie nad raportem odbyło się głosowanie nad uchwałą o
udzieleniu wotum zaufania wójtowi
Danucie Froń, które zostało udzielone jednomyślnie. Następnie zostało
przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. wraz ze
sprawozdaniem finansowym. Planowane dochody na 2021 r., w kwocie
30.948 636,17 zł, zostały wykonane
w wysokości 32.266 665,55 zł, tj.
w 104,26%. Natomiast planowane
wydatki na 2021 r. stanowiły ogólną
kwotę 35.467 676,37 zł, a wykonano
je w kwocie 32 755 435,98 zł, co stanowi 92,35%. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 4 519 040,20
zł, ostatecznie wykonanie budżetu
zamknęło się deficytem w kwocie
488 770,43 zł. W roku sprawozdawczym Gmina Perzów zrealizowała
przychody budżetu w kwocie 13.077
179,15 zł oraz rozchody w kwocie
760 980,00 zł.
Wykonanie budżetu za 2021 r.
zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie

tysom oraz wszystkim pracownikom
za ich zaangażowanie, jakie każdego
dnia wkładają w swoją pracę.
Po procedurze absolutoryjnej radni podjęli szereg uchwał. W związku
ze zmianą sołtysa we wsi Słupia pod
Bralinem podjęto uchwałę w sprawie
poboru opłat w drodze inkasa. Podjęto uchwały w sprawie udzielenia
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.
Andrzeja Apostoła w Słupi pod Bralinem oraz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Trębaczowie dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Radni podjęli również uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata
2022-2039 oraz zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 r. Podczas
sesji przyjęto również sprawozdanie
z realizacji ,,Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani za 2021 r.”.
Oprac. m

Uwaga, Uwaga, uwaga...
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.

Telefon: (62) 78 29 284.
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Sport

Piłka nożna

Fot. Przemysław Zimoch

ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Na zapleczu trzeciej ligi wszystko jasne.
Prawie wszystko, bo w ostatniej serii gier korespondencyjny pojedynek o utrzymanie
stoczą zespoły z Koła, Międzychodu i Kalisza. Poznaliśmy natomiast mistrza rozgrywek,
który w niezwykle kuriozalnych okolicznościach awansował do trzeciej ligi

Polonia ma utrzymanie we własnych
rękach, baraże już sobie zapewniła
Polonia 1908 Marcinki Kępno jest na miejscu, które na koniec sezonu gwarantuje bezpośrednie
utrzymanie w czwartej lidze. W ostatnim akordzie sezonu podopieczni Marcela Surowiaka nie muszą oglądać się na wyniki rywali. Jeśli wygrają bądź zremisują ostatni mecz, utrzymają się na zapleczu trzeciej ligi. W innym wypadku trzeba będzie liczyć na potknięcia rezerw KKS-u Kalisz, Olimpii
Koło oraz Warty Międzychód. W najgorszym wypadku piłkarze z Alei Marcinkowskiego zagrają na
pewno w barażach.
W czwartek oraz niedzielę na oglądali piłkarskie szachy. Z boiska
boiskach naszego województwa roze- momentami wiało wręcz nudą, a niegrano 36. i 37. kolejkę czwartej ligi. W co zniesmaczeni kibice zostali wynaświąteczny weekend poznaliśmy mi- grodzeni w doliczonym czasie gry.
3. Liga Grupa 2
strza rozgrywek, którym została Unia W 96. minucie Radosław Barabasz
34. kolejka | wiosna 2022
Swarzędz. Klub ze Swarzędza wraca wykończył dośrodkowanie Damiana
Bałtyk Gdynia – Jarota Jarocin . ..............– 1:2
do trzeciej ligi po roku nieobecności. Pawlaka, zapewniając tym samym
Unia Janikowo – Zawisza Bydgoszcz . ......– 1:1
Kwestia awansu Unii rozstrzygnęła Unii niezwykle cenny punkt. Remis
Polonia Środa – Pogoń II Szczecin ...........– 0:3
się jednak nie na boisku, a przy zielo- oznaczał, że Unia i Kotwica walkę o
Stolem Gniewino – Kotwica Kołobrzeg .....– 3:4
nym stoliku. Kluczowa dla ostatecz- awans miały stoczyć korespondenKluczevia Stargard – Sokół Kleczew . .......– 2:1
nych rozstrzygnięć na szczycie tabeli cyjnie w dwóch ostatnich kolejkach
Świt Skolwin – Olimpia Grudziądz ...........– 1:0
kolejka została rozegrana w czwarte, sezonu. Jednak w piątek, dzień po
KP Starogard Gdański – GKS Przodkowo ..– 4:2
Bałtyk Koszalin – Błękitni Stargard . ........– 3:2
w Boże Ciało. Unia podejmowała na meczu w Swarzędzu, oficjalny profil
Pogoń Nowe S. – Elana Toruń . ..........– 3:0 wo.
własnym stadionie Kotwicę Kórnik. Wielkopolskiego Związku Piłki Noż1. MKP Kotwica Kołobrzeg
34 78 75:25
Zwycięstwo gospodarzy oznacza- nej poinformował, że spotkanie Unii
2. GKS Olimpia Grudziądz
34 77 77:24
ło, że będą mogli świętować awans z Kotwicą zostanie zweryfikowane
3. KS Unia Janikowo
34 60 62:47
po rocznym rozbracie z trzecią ligą. jako walkower na korzyść drużyny ze
4. MKS Pogoń II Szczecin
34 58 60:36
Z kolei korzystny wynik dla gości z Swarzędza. Jak się okazało, Kotwica
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 34 58 54:42
Kórnika oznaczał pozostanie Kotwicy zawiodła pod względem organizacyj6. KS Sokół Kleczew
34 56 53:39
w grze o awans. Początek spotkania nym. Kierownictwo drużyny prze7. KS Świt Skolwin-Szczecin
34 56 56:37
był niezwykle wyrównany, a wynik oczyło fakt, że jeden z zawodników,
8. SP Zawisza Bydgoszcz
34 50 57:51
otworzył dopiero w 35. minucie Ra- który zagrał w spotkaniu, Maurycy
9. KP Błękitni Stargard
34 45 48:54
dosław Jasiński. Więcej bramek w Niemczyk, powinien pauzować z po10. KS Polonia Środa Wlkp.
34 43 40:63
pierwszej części spotkania kibice się wodu ośmiu żółtych kartek. Taki błąd
11. KP Starogard Gdański
34 42 44:51
nie doczekali. W tym momencie lide- niestety zakończył marzenia Kotwicy
12. KS Stolem Gniewino
34 41 43:66
rem tabeli była Kotwica, która zrów- o grze w trzeciej lidze. W specjalnym
13. JKS Jarota Jarocin
34 36 40:47
nała się zdobyczą punktową ze swo- oświadczeniu Andrzej Giczela, pre14. SKS Bałtyk Gdynia
34 36 44:57
im rywalem. Po zmianie stron kibice zes klubu z Kórnika apelował do ki15. GKS Przodkowo
34 36 40:51
biców, żeby jeden błąd nie przekreślał
16. KKPN Bałtyk Koszalin
34 35 40:58
ciężkiej pracy całego zespołu. – Oso17. ZKS Kluczevia Stargard
34 26 28:65
Victoria Ostrzeszów – Obra Kościan .........– 2:3
ba funkcyjna w naszym klubie od18. TKP Elana Toruń
34 21 36:84
Korona Piaski – Warta Międzychód . ........– 3:0
powiedzialna za kontrolę upomnień
Unia Swarzędz – Kotwica Kórnik .......– 3:0 wo.
zawodników dopuściła się znaczneArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
Iskra Szydłowo . ..................................– pauza
go niedopatrzenia. Powodem była
37. kolejka | wiosna 2022
1. SKS Unia Swarzędz
35 75 81:27
błędna interpretacja zasad usunięcia
Polonia Kępno – Huragan Pobiedziska . ...– 2:0
2. MKS Nielba Wągrowiec
35 71 68:40
z tegorocznych rozgrywek drużyny
KKS II Kalisz – SKP Słupca . .....................– 2:0
3. KSS Kotwica Kórnik
35 70 75:43
Wilki Wilczyn, według której mecz
Nielba Wągrowiec – Unia Swarzędz .........– 2:1
4. MGKS Huragan Pobiedziska 36 63 63:45
przeciwko drużynie z Wilczyna rozLKS Gołuchów – Victoria Ostrzeszów ........– 3:1
5. MKS Mieszko Gniezno
35 62 77:53
grywany na jesień został „anuloGórnik Konin – Mieszko Gniezno .............– 1:7
6. LKS Gołuchów
35 59 63:52
Warta Międzychód – Kotwica Kórnik . ......– 3:3
wany” (punkty za tamto spotkanie
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 35 54 89:61
Victoria Września – Iskra Szydłowo . ........– 2:0
zostały odebrane). Nasz zawodnik
8. MKS Victoria Września
35 52 51:70
Tarnovia Tarnowo – Korona Piaski . .........– 2:4
9. KP Obra 1912 Kościan
35 51 59:47
w tamtym spotkaniu otrzymał żółtą
Obra Kościan – Centra Ostrów .................– 1:1
10. GKS Iskra Szydłowo
35 50 72:72
kartkę, błędna interpretacja osoby
Olimpia Koło .......................................– pauza
11. LKS Korona Piaski
35 50 50:59
odpowiedzialnej zakładała, że kartka
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 35 48 56:53
otrzymana w „anulowanym” spotka36. kolejka | wiosna 2022
13. SKP Słupca
35 43 59:61
niu również zostanie anulowana. Na
Olimpia Koło – Polonia Kępno .................– 1:1
14. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 35 43 56:65
niekorzyść Kotwicy, niestety, kartki z
Mieszko Gniezno – Victoria Września .......– 4:2
15. KKS 1925 II Kalisz
35 41 56:67
tamtego spotkania pozostały. W konHuragan Pobiedziska – KKS II Kalisz .......– 3:0
16. MLKP Warta Międzychód 35 40 75:83
sekwencji zawodnik, przystępując do
Nielba Wągrowiec – Górnik Konin ...........– 4:1
17. MKS Olimpia Koło
35 39 42:52
zawodów 16 czerwca, przeciwko Unii
SKP Słupca – LKS Gołuchów . ...................– 2:1
18. KP Victoria Ostrzeszów
35 16 41:103
Swarzędz posiadał 8 upomnień, które
Centra Ostrów – Tarnovia Tarnowo ..........– 5:1
19. KS Górnik Konin
35 12 24:104
eliminowały go do przystąpienia do

wyniki i tabele
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meczu. Apeluję, aby jeden błąd nie
przekreślał świetnej pracy zespołu,
jaką wykonał w tym sezonie. Osiągnięte wyniki to efekty polepszania i
usprawniania z roku na rok poziomu
zarówno sportowego, jak i tego poza
boiskiem. Przykre są momenty, gdy
całokształt jest załamywały poprzez
jedną porażkę – czytamy w oświadczeniu sternika klubu.
Świąteczne kolejki wyłoniły
mistrza czwartej ligi, ale dopiero w
ostatniej serii gier poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w dolnej części
tabeli. Po utrzymaniu Jaroty Jarocin
w trzeciej lidze, wiadomo, że w niedzielę poznamy ostatniego ze spadkowiczów oraz zespół, który zagra
w barażach o pozostanie w czwartej
lidze. Przed ostatnią kolejką pewny
utrzymania jest SKP Słupca. Mimo
porażki w niedzielnym meczu z rezerwami KKS-u Kalisz wyniki pozostałych spotkań ułożyły się tak, że klub
ze Słupcy pozostanie ostatecznie w
czwartej lidze. Obok Górnika Konin
i Victorii Ostrzeszów, czwartą ligę
opuści jeszcze zespół, który na finiszu
zajmie siedemnaste miejsce. Na pewno bezpośrednim spadkiem nie jest
już zagrożona Polonia 1908 Marcinki Kępno, choć dla biało-niebieskich
wyczerpujący sezon może zakończyć
się w najgorszym wypadku barażami. Dojdzie do tego, jeśli w ostatniej
kolejce drużyna Marcela Surowiaka
przegra w Słupcy, a wygrają Warta
Międzychód, rezerwy KKS-u Kalisz
oraz Olimpia Koło. Olimpia w ostatniej
kolejce zagra u siebie z Victorią Wrześnią, Warta Międzychód na wyjeździe
zmierzy się z Unią Swarzędz, a kaliszanie podejmą zdegradowaną przed kilkoma tygodniami Victorię Ostrzeszów
BAS

Wyniki 37. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 2 (2)
MGKS Huragan Pobiedziska		 0 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Górecki - 8’ (z karnego), 2:0
Wiktor Łuczak - 26’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Mikołaj Kubacha, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak, Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas,
Dawid Stempin (Mateusz Gola - 82’), Patryk Słupianek (Olaf Nawrot - 89’), Borys Wawrzyniak,
Miłosz Nowicki. Trener: Marcel Surowiak.
KKS 1925 II Kalisz		
2 (2)
SKP Słupca			 0 (0)
Bramki: 1:0 Marcel Karolak - 33’, 2:0 Marcel
Karolak - 43’.
MKS Nielba Wągrowiec
2 (1)
SKS Unia Swarzędz		
1 (1)
Bramki: 0:1 Hubert Kisiel - 14’, 1:1 Przemysław
Lisiecki - 24’, 2:1 Jakub Kubiński - 81’.
KP Obra 1912 Kościan		
1 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp 1 (1)
Bramki: 0:1 Szymon Strączkowski - 41, 1:1 Patryk Łakomy - 62’.
MKS Victoria Września		
2 (1)
GKS Iskra Szydłowo		
0 (0)
Bramki: 1:0 Dawid Szymański - 20’, 2:0 Igor
Witczak - 83’ (z karnego).
LKS Gołuchów			 3 (0)
KP Victoria Ostrzeszów		
1 (0)
Bramki: 0:1 Remigiusz Pastucha - 55’, 1:1 Patryk Kieliba - 65’, 2:1 Konrad Chojnacki - 83’,
3:1 Krystian Benuszak - 85’.
KS Górnik Konin		
1 (1)
MKS Mieszko Gniezno		
7 (4)
Bramki: 0:1 Łukasz Bogajewski - 2’, 0:2
Krzysztof Wolkiewicz - 5’, 0:3 Krzysztof Wolkiewicz - 9’, 0:4 Adam Konieczny - 36’, 1:4 Orlande
Kpassa - 38’, 1:5 Adam Konieczny - 67’, 1:6
Marcel Góralski - 72’, 1:7 Dawid Radomski - 82’.
MLKP Warta Międzychód
3 (0)
KSS Kotwica Kórnik
3 (1)
Bramki: 0:1 Patryk Bordych - 24’, 1:1 Denis
Maćkowiak - 65’ (z karnego), 2:1 Patryk Smo-

larek - 67’, 2:2 Dawid Urbanek - 78’, 3:2 Patryk
Smolarek - 85’, 3:3 Patryk Bordych - 90+1’ (z
karnego).
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)
LKS Korona Piaski			 4 (2)
Bramki: 0:1 Szymon Słoma - 24’, 0:2 Piotr Sarbinowski - 39’, 1:2 Marcin Łażewski - 44’, 1:3
Jakub Rerak - 49’, 2:3 Patryk Paluszkiewicz 55’, 2:4 Karol Jankowiak - 90+3’.
MKS Olimpia Koło – PAUZA

Wyniki 36. kolejki
MKS Olimpia Koło			 1 (1)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (1)
Bramki: 0:1 Dawid Rachel - 16’, 1:1 Patryk
Olczyk - 23’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Mikołaj
Kubacha, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak,
Dawid Rachel, Jakub Górecki, Wojciech Drygas,
Dawid Stempin, Patryk Słupianek, Borys Wawrzyniak, Filip Latusek (Olaf Nawrot - 46’). Trener: Marcel Surowiak.
MGKS Huragan Pobiedziska
3 (1)
KKS 1925 II Kalisz
0 (0)
Bramki: 1:0 David Paku-Tshela - 19’, 2:0
Maksymilian Janowski - 70’, 3:0 Maksymilian
Janowski - 75’.
MKS Mieszko Gniezno		
4 (2)
MKS Victoria Września		
2 (0)
Bramki: 1:0 Michał Steinke - 41’, 2:0 Tomasz
Bzdęga - 45’, 3:0 Miłosz Brylewski - 49’, 4:0
Michał Mól - 56’, 4:1 Dawid Szymański - 66’, 4:2
Arkadiusz Wolniewicz - 84’.
MKS Nielba Wągrowiec		
4 (2)
KS Górnik Konin		
1 (1)
Bramki: 0:1 Orlande Kpassa - 9’, 1:1 Mateusz
Sporek - 32’, 2:1 Ernest Korek - 45’, 3:1 Mikołaj
Królczyk - 58’, 4:1 Gracjan Wysocki - 78’.
KP Victoria Ostrzeszów		
2 (1)
KP Obra 1912 Kościan		
3 (1)
Bramki: 1:0 Remigiusz Pastucha - 26’, 1:1
Jakub Płotkowiak - 27’, 2:1 Remigiusz Pastucha - 48’, 2:2 Patryk Łakomy - 63’, 2:3 Kacper
Czuba - 78’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 5 (2)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
Bramki: 1:0 Szymon Strączkowski - 22’, 2:0
Szymon Strączkowski - 30’, 3:0 Tomasz Graczyk
- 47’, 4:0 Jakub Michalski - 57’, 5:0 Jakub Kłobusek - 68’, 5:1 Paweł Bednarski - 88’.
SKP Słupca			 2 (0)
LKS Gołuchów			 1 (1)
Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 21’, 1:1 Kacper
Kajdan - 67’, 2:1 Kacper Kajdan - 80’.
LKS Korona Piaski		
3 (1)
MLKP Warta Międzychód
0 (0)
Bramki: 1:0 Szymon Słoma - 33’, 2:0 Piotr
Sarbinowski - 49’ (z karnego), 3:0 Eryk Kunicki - 52’.
SKS Unia Swarzędz		
3
KSS Kotwica Kórnik		
0
WALKOWER: Na boisku 1:1, mecz zweryfikowana jako walkower na korzyść drużyny ze
Swarzędza. W Kotwicy wystąpił nieuprawniony
zawodnik.
GKS Iskra Szydłowo – PAUZA
24
24
24
23
22
22
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 38. kolejki
Środa, 22 czerwca 2022 roku
18:00................Iskra Szydłowo – Górnik Konin
Sobota, 25 czerwca 2022 roku
13:00................ Centra Ostrów – LKS Gołuchów
17:00........ Unia Swarzędz – Warta Międzychód
17:00..................Korona Piaski – Obra Kościan
17:00...... Mieszko Gniezno – Nielba Wągrowiec
17:00.........Kotwica Kórnik – Tarnovia Tarnowo
17:00............. Olimpia Koło – Victoria Września
17:00.................... SKP Słupca – Polonia Kępno
17:00...........Victoria Ostrzeszów – KKS II Kalisz
Huragan Pobiedziska – pauza

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Znamy już mistrzów wszystkich grup na zapleczu czwartej ligi. Do Lipna Stęszew i Noteci Czarnków dołączyła w miniony weekend Polonia Leszno. O czwartą ligę powalczą jeszcze piłkarze ze Skarszewa, ale Victoria swojej szansy będzie musiała szukać w barażach

W piątej lidze prawie wszystko jasne

Piłkarze Polonii 1912 Leszno dopięli swego i na kolejkę przed zakończeniem sezonu przypieczętowali upragniony awans do czwartej ligi. Drużyna z Leszna wraca na
ten szczebel rozgrywkowy po rocznej przerwie. W sobotę zespół Karola Misia pokonał przed własną publicznością Orła Mroczeń 4:0 (3:0). Punktów nie zdobył również
GKS Rychtal. Dla drugiego z przedstawicieli naszego regionu w piątej lidze porażka z Zefką Kobyla Góra była piątą przegraną z rzędu. Na szczęście zarówno GKS jak i
Orzeł już jakiś czas temu zapewniły sobie utrzymanie na zapleczu czwartej ligi.
W piątej lidze nic nie uratuje już
PKS-u Racot, który przed dwudziestą
dziewiątą serią gier miał jeszcze cień
nadziei na utrzymanie się. Gracze z
Racotu musieliby jednak wygrać dwa
ostatnie spotkania sezonu i liczyć na
korzystne rozstrzygnięcia w meczach
z udziałem bezpośrednich rywali w
walce o utrzymanie. Ostatecznie PKS
Racot podzielił losy spadkowicza z
Pleszewa. Stało się tak po wyjazdowej
porażce z Piastem Czekanów 1:2. Z kolei drużyna spod Ostrowa Wielkopolskiego dzięki tej wygranej zachowała
swoje szanse na pozostanie w gronie
piątoligowców. W ostatniej serii gier o
utrzymanie powalczą więc Piast Czekanów, Zefka Kobyla Góra, Astra Krotoszyn oraz Rawia Rawicz. Kluczowy
dla układu dolnej części tabeli mecz
zostanie rozegrany w Krotoszynie,
gdzie Astra zmierzy się z Zefką Kobyla
Góra. Od wyniku tego meczu zależeć
będzie rozpatrywanie trzech możliwych wariantów. Jeżeli Astra pokona
Zefkę wówczas z ligi spadnie Piast
Czekanów (jeżeli nie wygra meczu z
Białym Orłem Koźmin Wielkopolski),
Rawia Rawicz (jeżeli przegra ostatni mecz z Kanią Gostyń, a piłkarze z
Czekanowa pokonają Białego Orła) lub
Zefka Kobyla Góra (jeśli Piast Czekanów wygra w Koźminie Wielkopolski,
a Rawia nie przegra swojego ostatniego
meczu). Drugi wariant zakłada podział
punktów w starciu Astry z Zefką. Jeśli
tak się stanie wówczas piątą ligę opuszczą Piast Czekanów (jeżeli nie wygra
w ostatniej kolejce), Astra Krotoszyn
(jeśli Piast wygra, a Rawia zgarnie co
najmniej punkt z Kanią Gostyń) lub Rawia Rawicz (jeżeli przegra, a drużyna z
Czekanowa zgarnie pełną pulę w Koź-

minie Wielkopolskim). Trzeci i ostatni
wariant zakłada ewentualne zwycięstwo Zefki w Krotoszynie. Wówczas
ligę opuści Piast Czekanów (jeżeli
przegra) lub Astra Krotoszyn (jeżeli
Piast nie przegra). Najbliżej utrzymania
jest jednak Piast. Drużyna z Czekanowa zajmuje co prawda miejsce w strefie
spadkowej, ale ewentualne zwycięstwo
nad Białym Orłem Koźmin Wielkopolski sprawi, że gracze Piasta na pewno
utrzymają się na zapleczu czwartej ligi.
Tymczasem w miniony weekend
poznaliśmy mistrzów wszystkich trzech
grup piątej ligi. Do Lipna Stęszew i Noteci Czarnków dołączyła w sobotę Polonia Leszno. Polonia, by, bez oglądania
się na Victorię Skarszew, zapewnić sobie upragniony awans musiała zgarnąć
pełną pulę w domowym starciu z Orłem
Mroczeń. Drużyna Marka Wojtasiaka
już wcześniej zapewniła sobie utrzymanie i zgodnie z przedmeczowymi prognozami nie okazała się wymagającym
rywalem dla lidera z Leszna. Polonia
miała przewagę od samego początku,
a wynik spotkania już w 11. minucie
otworzył Damian Nowak. Później Rafał Peksa jeszcze dwukrotnie wyciągał
piłkę z siatki i po trzech kwadransach
gospodarze prowadzili 3:0. Losy meczu były rozstrzygnięte, ale gospodarze mocnym akcentem chcieli przypieczętować swój powrót do czwartej
ligi. Fajerwerków po zmianie stron nie
było, ale Polonia zdołała jeszcze raz
odnaleźć drogę do bramki mroczenian.
W 51. minucie hattricka skompletował
Patryk Gendera, który tym razem z
rzutu karnego pokonał golkipera Orła.
Gospodarze dowieźli zwycięstwo do
końca i po ostatnim gwizdku mogli
rozpocząć świętowanie. Być może do

grona czwartoligowców dołączy jeszcze Victoria Skarszew, która swojej
szansy szukać będzie musiała w barażach.
BAS

Wyniki 29. kolejki
KP Polonia 1912 Leszno		
4 (3)
LZS Orzeł Mroczeń		
0 (0)
Bramki: 1:0 Damian Nowak - 11’, 2:0 Patryk
Gendera - 23’, 3:0 Patryk Gendera - 45’, 4:0
Patryk Gendera - 51’ (z karnego).
Orzeł: Rafał Peksa (Patryk Wojtkowiak - 85’)
– Bartosz Kurzawa, Tobiasz Gajewski (Tomasz
Froń - 78’), Jakub Strąk, Jakub Gogół, Filip Moś
(Kacper Bodziński - 65’), Mariusz Bednarek,
Oskar Starczan, Kamil Rabiega (Alan Anioł 46’), Maciej Osesiak, Gracjan Słupianek. Trener:
Marek Wojtasiak.
KLKS Zefka Kobyla Góra
3 (2)
GKS Rychtal			 2 (1)
Bramki: 1:0 Błażej Ostry - 8’, 1:1 Bartłomiej
Kulczycki - 20’, 2:1 Kamil Antosiewicz - 24’, 3:1
Arkadiy Herasymov - 60’, 3:2 Miłosz Kostrzewa
- 70’ (z karnego).
GKS: Damian Rozmus – Łukasz Śmiatacz (Krystian Uruski - 60’), Damian Maryniak, Fabian
Gandecki (Oskar Sobczyk - 65’), Marcin Mendak, Miłosz Culic, Gracjan Gacmaga (Wojciech
Czech - 75’), Bartłomiej Kulczycki, Łukasz Bonar
(Krzysztof Ćwikła - 43’), Łukasz Rogowski (Piotr
Łuczka - 60’), Miłosz Kostrzewa. Trener: Marcin
Raczkowski.
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 (2)
KP Rawia Rawicz		
0 (0)
Bramki: 1:0 Karol Krystek - 30’, 2:0 Maciej Kaniewski - 31’, 3:0 Szymon Celmer - 88’.
MKS Kania Gostyń		
4 (1)
KS Stal Pleszew			 0 (0)
Bramki: 1:0 Wojciech Kłakulak - 44’, 2:0 Filip
Szkudlarek - 55’, 3:0 Błażej Danielczak - 58’,
4:0 Jędrzej Wosiek - 78’.

LZS Krobianka Krobia		
1 (1)
KKS Astra Krotoszyn		
1 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Wachowiak - 15’, 1:1 Artur
Błażejczak - 76’
ŚKS Warta Śrem		
0 (0)
KS Victoria Skarszew		
2 (1)
Bramki: 0:1 Patryk Palat - 13’, 0:2 Błażej Ciesielski - 75’.
KS Piast Kobylin		
1 (1)
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 3 (1)
Bramki: 1:0 Jakub Smektała - 10’, 1:1 Eryk
Janowski - 36’, 1:2 Hubert Roszczak - 49’, 1:3
Szymon Pacholski - 63’.
LKS Piast Czekanów		
2 (1)
PKS Racot			 1 (0)
Bramki: 1:0 Filip Rejman - 45’, 1:1 Hubert Sznabel - 80’ (z karnego), 2:1 Kacper Grzmil - 90’.

31
24
21
19
17
16
15
14
14

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

Program 30. kolejki

Środa, 22 czerwca 2022 roku
18:30.....................Warta Śrem – Piast Kobylin
Piątek, 24 czerwca 2022 roku
18:30...........Orzeł Mroczeń – Victoria Skarszew
18:45....................PKS Racot – Ostrovia Ostrów
Sobota, 25 czerwca 2022 roku
13:00.................. Rawia Rawicz – Kania Gostyń
13:00...... Astra Krotoszyn – Zefka Kobyla Góra
13:00..................GKS Rychtal – Polonia Leszno
13:00.................. Biały Orzeł – Piast Czekanów
13:00..............Stal Pleszew – Krobianka Krobia

W ciągu czterech dni „Zawisza” rozegrał dwa mecze, zamykające jego najlepszy sezon w historii. W 28 spotkaniach
zespół znad Pomianki strzelił 128 goli, stracił tylko 14, zdobył aż 26 punktów więcej niż drugi w tabeli Grabów. No i nikt
nie zdołał „Zawiszy” pokonać. W czwartek „Zawisza” rozprawił się u siebie z Kraszewicami, wbijając gościom sześć
goli. Natomiast niedzielna wyprawa do Łąkocin to chyba przedsmak… katarskiego mundialu. I nie chodzi tu bynajmniej
o jakość piłkarskiego widowiska. Nie mielibyśmy jednak nic przeciw, gdyby w Katarze Lewandowski popisał się taką
przewrotką, jak Jurasik w Łąkocinach
własnej bramki, bezbłędnie obsłużył

Koniec wieńczy dzieło

W czwartek przez niemal pół
godziny mecz toczył się w tempie
świątecznej procesji. W 25. minucie
Gawlik wyprowadził „Zawiszę” na
prowadzenie i z takim wynikiem przenieśliśmy się w środek meczu. „Zawisza” wówczas przycisnął i posypały się

występów w tym sezonie. Niedzielne
Łąkociny powitały nas obezwładniającym żarem. Miejscowi próbowali
ratować się na różne sposoby, uruchamiając np. strażackie węże, ale kto
wygra z 30-stopniowym upałem? Na
dokładkę spalona słońcem murawa,

Zwycięska „Zawisza”

gole. W trzydzieści minut Nitkiewicz i
spółka zaaplikowali gościom pięć goli,
tracąc jednego – w 90. minucie. Na
mecz z „Ogniwem” „Zawisza” wyruszył bez kilku graczy. Zabrakło Maliny, Domino, Muzyki i Ziołańskiego.
Kapitańską opaskę założył Kurkiewicz. I był jeden z jego najlepszych

przetykana koniczyną i chwastami, nie
zachęcała do jakiegokolwiek wysiłku.
Wierni fani „Zawiszy”, ulokowani
pod rozpalonym łąkocińskim niebem,
spodziewali więc meczu spokojnego,
tymczasem już na wstępie czekała
ich niemiła niespodzianka. W 3. minucie Gierak niefortunnie główkuje

wprost pod nogi napastnika „Ogniwa”,
a Kacperski z radością przyjmuje ten
prezent. Po chwili mogło już być po
meczu, bo rzadko się zdarza niecelne
uderzenie z karnego. Tego dnia Pająk
miał jednak swój dzień. Fantastycznie
obronił jedenastkę, a później wszystkie następne strzały gospodarzy.
Ostatni kwadrans pierwszej połowy
należał w całości do „Zawiszy”. Gdyby przyjezdni wykorzystali wszystkie
okazje, wynik byłby znacznie wyższy.
Najlepszą zmarnował Nitkiewicz w
35. minucie. Gawlik posłał mu loba
nad linią obrony, pozostało tylko pokonać bramkarza. Okazało się jednak,
że Błaszczyka niełatwo oszukać. Po
burzy pojawia się słońce – mówi stare porzekadło. Kolejna, czwarta czy
piąta okazja uwieńczona została golem. Gawlik wrzucił z wolnego piłkę
do Jurasika, a ten, odwrócony tyłem
do bramki, wykończył podanie przewrotką. Po kilku chwilach ponownie
błysnął wspomniany duet. Tym razem
Gawlik, wyprowadzając piłkę spod

Jurasika, a ten sprytnym strzałem pokonał Błaszczyka, dając „Zawiszy”
prowadzenie. Od początku drugiej
połowy na murawie zameldował się
Baraniak, który zmienił Alberta.
Później nastąpiły jeszcze dwie zmiany.
Joniaka zastąpił C. Nawrot, a Fronia Glatza. Od tego momentu gospodarze
braki w szybkości zaczęli nadrabiać
desperacją, co dla jednego z nich, konkretnie Rosy, zakończyło się wyrzuceniem z boiska. „Zawisza”, przede
wszystkim za sprawą Baraniaka, mocno podkręcił tempo. W 59. minucie powinno być już 3:1, ale sędzia nie uznał
gola strzelonego przez Baraniaka głową. Za moment wątpliwości już nie
było. Defensorzy „Ogniwa”, wrzuceni
przez skrzydłowego „Zawiszy” na karuzelę, zastopowali go chwytem zapaśniczym. Jedenastkę na trzecią bramkę
zamienił D. Nawrot.
Klasa okręgowa, gr.6. „Zawisza”
Łęka Opatowska –„Masovia” Kraszewice 6:1 (1:0). Gole dla „Zawiszy”:
Gawlik 25’,66’, Nitkiewicz 51’, Baraniak 52’, Albert 69’,D. Nawrot 88’.
Ogniwo Łąkociny – Zawisza 1:3 (1:2).
Gole dla Zawiszy: Jurasik 40’, 44’, D.
Nawrot 69’ (k).
ems

wyniki i tabele
RedBox 5. Liga Grupa 3
29. kolejka | wiosna 2022
Polonia Leszno – Orzeł Mroczeń ..............– 4:0
Kania Gostyń – Stal Pleszew . ..................– 4:0
Ostrovia Ostrów – Rawia Rawicz ..............– 3:0
Krobianka Krobia – Astra Krotoszyn ........– 1:1
Zefka Kobyla Góra – GKS Rychtal . ..........– 3:2
Piast Kobylin – Biały Orzeł ......................– 1:3
Warta Śrem – Victoria Skarszew ..............– 0:2
Piast Czekanów – PKS Racot . ..................– 2:1
1. KP Polonia 1912 Leszno
29 73 72:24
2. KS Victoria Skarszew
29 69 94:34
3. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 29 60 81:32
4. LZS Krobianka Krobia
29 59 61:39
5. MKS Kania Gostyń
29 55 52:25
6. ŚKS Warta Śrem
29 41 44:49
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 29 40 40:41
8. KS Piast Kobylin
29 39 61:60
9. GKS Rychtal
29 36 54:61
10. LZS Orzeł Mroczeń
29 33 43:62
11. KLKS Zefka Kobyla Góra 29 29 39:60
12. KP Rawia Rawicz
29 29 41:65
13. KKS Astra Krotoszyn
29 28 51:77
14. LKS Piast Czekanów
29 28 44:65
15. PKS Racot
29 22 27:60
16. KS Stal Pleszew
29 20 29:79
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
30. kolejka | wiosna 2022
Płomień Opatów – RKS Radliczyce ...........– 8:6
KP Słupia – Odolanovia . .........................– 3:1
Ogniwo Łąkociny – Zawisza Łęka O. ........– 1:3
Szczyt Szczytniki – Raszkowianka ...........– 0:5
Zieloni Koźminek – Pelikan Grabów ........– 1:1
LZS Doruchów – Olimpia Brzeziny ...........– 2:1
GKS Grębanin – KS Opatówek ...........– 3:0 wo.
Masovia Kraszewice . ...........................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 28 80 128:14
2. LZS Pelikan Grabów
28 54 61:44
3. GOS Zieloni Koźminek
28 53 66:33
4. GKS Grębanin
28 53 64:37
5. KP Słupia
28 46 67:57
6. LKS Masovia Kraszewice
28 43 60:56
7. LZS Płomień Opatów
28 42 55:53
8. LZS Doruchów
28 39 43:59
9. LZS Ogniwo Łąkociny
28 33 56:62
10. MLKS Odolanovia Odolanów 28 33 39:50
11. LZS Szczyt Szczytniki
28 32 40:72
12. KS Opatówek
28 30 34:54
13. LKS Raszkowianka Raszków 28 27 48:72
14. LKS Olimpia Brzeziny
28 25 39:78
15. RKS Radliczyce
28 15 39:98
Proton Klasa A Grupa 9
25. kolejka | wiosna 2022
LKS Czarnylas – LKS Jankowy .................– 3:3
Tarchalanka Tarchały – Sokół Bralin ........– 3:5
Pogoń Trębaczów – Lilia Mikstat ..............– 0:1
Orzeł Wysocko Wielkie – Pelikan Nowy K. ...– 4:2
LZS Czajków – KS Rogaszyce ...................– 3:1
Victoria Laski – Barycz Janków P. . ..........– 3:4
Iskra Sieroszewice – LKS Godziesze .........– 3:0
1. LKS Jankowy 1968
25 57 66:28
2. Barycz Janków Przygodzki 25 53 80:45
3. LZS Lilia Mikstat
25 49 68:43
4. LKS Sokół Bralin
25 45 60:36
5. LZS Victoria Laski
25 43 53:41
6. LKS Godziesze 1966
25 35 49:62
7. KS Rogaszyce
25 34 47:48
8. LZS Czajków
25 33 54:67
9. LZS Tarchalanka Tarchały W. 25 32 46:60
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 25 30 52:59
11. LZS Pogoń Trębaczów
25 28 34:41
12. LKS Czarnylas
25 25 42:57
13. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 25 22 37:64
14. KS Pelikan Nowy Karolew 25 15 41:78
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Region

gmina
Na terenie miejscowości Piotrówka podczas prac ziemnych
na jednej z prywatnych posesji odkryto wiele niebezpiecznych przedmiotów z okresu II wojny światowej

G£OS TRZCINICY
czerwiec 2022, nr 25 (1242)

Odnaleziono wojennną
90-lecie straży pożarnej w Piotrówce
broń i amunicję
11 czerwca 2022 r. w Piotrówce odbyły się uroczystości 90-lecia OSP Piotrówka

18 czerwca br. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
został powiadomiony przez mieszkańca miejscowości Piotrówka, że
podczas prac budowlanych na terenie prywatnej posesji wykopano
broń oraz amunicję z okresu II wojny
światowej. Na miejsce został wysłany funkcjonariusz z Nieetatowej
Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, który zabezpieczył
6 sztuk broni krótkiej, m.in. pistolet
P-38 z okresu II wojny światowej
oraz rewolwery Nagant, amunicję
strzelecką w ilości kilkudziesięciu
sztuk różnych kalibrów, 2 naboje do
działka przeciwlotniczego, 2 granaty nasadkowe oraz kilkanaście

granatów moździerzowych, uzbrojonych w zapalniki. Niebezpieczne
znalezisko zostało zabezpieczone
do przyjazdu patrolu saperskiego z
jednostki wojskowej w Brzegu, który
następnie zneutralizował je. - Przypominamy, że przedmioty tego typu,
pomimo upływu czasu, są śmiertelnie niebezpieczne i w każdym przypadku znalezienia niebezpiecznych
artefaktów należy niezwłocznie
powiadomić Komendę Powiatową
Policji w Kępnie. Apelujemy, aby
nie dotykać, nie przemieszczać i nie
próbować na własną rękę rozbrajać
wojennych „pamiątek” – podkreśla
oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, sierż. Rafał Stramowski.
Oprac. KR
Broń znaleziona
w Piotrówce. Fot. KPP Kępno

ECHO RYCHTALA
czerwiec 2022, nr 23 (1016)
Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej im.
Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

Po mszy świętej dziękczynnej w
intencji strażaków w kościele pw. św.
Antoniego, którą odprawił proboszcz

wręczył odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym druhom: Jerzemu
Kwaśniakowi (Odznakę Honorową
Wyróżnieni strażacy...

parafii Piotrówka ks. kanonik Krystian Kowalski, nastąpił przemarsz
wraz z orkiestrą ze Żdżar przed Dom
Ludowy w Piotrówce, który poprowadził komendant Gminny OSP dh
Tomasz Samulski. W trakcie uroczystości Powiat Kępiński reprezentowała Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Renata Ciemny. Dalsza część
uroczystości odbyła się w Domu Ludowym, gdzie wszystkich powitali
prezes OSP Piotrówka dh Krzysztof
Kuboszek oraz pracownik Urzędu
Gminy Trzcinica Katarzyna Kuboszek. Prezes OSP Piotrówka przedstawił historię OSP Piotrówka, która
obejmowała miniony okres 90 lat.
W trakcie uroczystości dh Marek Fras, członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
w asyście dh Grzegorza Hadzika, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

Semper Vigilant), Janowi Maryniakowi, Grzegorzowi Maryniakowi,
Ryszardowi Gaze - OSP Aniołka
Pierwsza (Złoty Medal „Za zasługi

dla pożarnictwa), Robertowi Szczapie, Jerzemu Ilskiemu - OSP Pomiany (Srebrny Medal „Za zasługi dla
pożarnictwa”), Wiesławowi Surkowi (Brązowy Medal „Za zasługi dla
pożarnictwa”) i Piotrowi Szczapie
(Odznakę Strażak Wzorowy).
Następnie dh Zbigniew Grześniak oraz dh Tomasz Kulak, wiceprezesi Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w asyście dh G.
Hadzika wręczyli odznaczenia za
wysługę lat: dh Jerzy Kwaśniak - 50
lat, dh Leszek Gawiński - 40 lat, dh
Zdzisław Trzęsicki - 35 lat, dh Piotr
Stodółka, dh Krzysztof Stężała - 30
lat, dh Grzegorz Nowak - 20 lat i dh
Krzysztof Kuboszek - 10 lat.
Uroczystość 90-lecia była okazją
do złożenia życzeń i gratulacji przez
przybyłych gości. prezes OSP Piotrówka K. Kuboszek złożył też podziękowania dla wójta gminy Trzcinica, wszystkich osób zasłużonych w
rozwój jednostki a także sponsorom.
Oprac. m

...oraz strażackie
poczty sztandarowe

30 maja 2022 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się XVIII Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

Prymusi z matematyki

Egzamin na „dwa kółka”
6 czerwca br. uczniowie klas
czwartych Szkoły Podstawowej im.
Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu przystąpili do egzaminu na kartę
rowerową, składającego się z części
praktycznej i teoretycznej. Przystąpiło do niego łącznie 26 uczniów.
Egzamin odbywał się pod przewodnictwem asp. sztab. Przemysława
Jędrasiaka oraz nauczyciela techniki Piotra Nasiadka. Uczniowie przygotowywali się do tego ważnego momentu przez niemal cały rok szkolny,
nabywajac wiedzę i zdobywając
umiejętności z zakresu ruchu drogowego. Miło nam poinformować, że
wszyscy uczniowie zdali egzamin na
kartę rowerową. Jak podkreśla asp.
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sztab. P. Jędrasiak: - Poziom umiejętności pokonywania trasy rowerowej
i wiedzy z zakresu ruchu drogowego
uczniów był bardzo wysoki.
Na zakończenie policjant podziękował wszystkim zdającym,
życząc przede wszystkim uważnej
jazdy po drogach publicznych i szerokiej drogi. Po ciężkiej i wyczerpującej pracy dzieci przygotowany
przez rodziców posiłek pozwolił na
zregenerowanie sił i radosny powrót
do domu ze słowami na ustach: - Hurra, zdałem/łam!
Karta rowerowa dla uczniów
zostanie wydana podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, 24
czerwca br.
M. Oscenda

W konkursie udział wzięło 14
uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Laskach i 16 uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Trzcinicy. Zawody
składały się z dwóch części: pierwsza
część, to 10 zadań zamkniętych, w
drugiej części były 3 zadania otwarte.
Po rozwiązaniu niełatwych zadań
matematycznych wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który był pry-
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musem z matematyki w szkole średniej, wręczył wszystkim uczestnikom
konkursu dyplomy i nagrody. Podziękował członkom komisji konkursowej za pracę i nauczycielom za trud
włożony w przygotowanie uczniów
do konkursu.
Organizatorkami konkursu byli
nauczyciele matematyki w Szkole
Podstawowej w Trzcinicy: Łukasz

Bartkowiak, Mariola Krawczyk,
Magdalena Wypych.
Oprac. m

Wyniki konkursu
matematycznego:
Kategoria klas IV:

1. Amelia Kaczmarek (SP w Trzcinicy)
2. Maria Stefańska i Alicja Pietrzak
(SP w Trzcinicy)
3. Julia Frydrych (SP w Laskach)

Kategoria klas V-VI:

1. Milena Mikołajczyk (SP w Laskach)
2. Martyna Laske, Paulina Wróbel
(SP w Laskach), Filip Nowak (SP w Trzcinicy)
3. Jan Parzonka (SP w Trzcinicy)

Kategoria klas VII:

1. Krzysztof Jeż (SP w Laskach)
2. Marcin Stefański (SP w Trzcinicy)
3. Oliwier Olejnik (SP w Trzcinicy)

Kategoria klas VIII:

Matematycy „na
medal” z nauczycielami

1. Nikola Nowak (SP w Trzcinicy)
2. Patryk Bakalarz (SP w Laskach)
3. Karolina Gatner (SP w Trzcinicy)

Region

gmina
XIII Powiatowy Konkurs Krasomówczy pod hasłem: „Najpiękniejsze baśnie Europy”

wieści znad pomianki
czerwiec 2022, nr 25 (1065)

Krasomówcze talenty

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Siemianicach

Drużyny strażackie na medal
12 czerwca 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemią, na boisku sportowym
w Siemianicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
W zawodach udział wzięło 26 sekcji. Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Sławomir
Osada wprowadził na płytę boiska

konkurencji. Jako pierwsi na starcie
stanęli młodzieżowcy, po nich rywalizację rozpoczęli seniorzy. Wszystkie jednostki zacięcie walczyły o
jak najlepszy czas. Licznie zgromadzeni widzowie mieli okazję podziwiać sprawność jednostek ze swoich
miejscowości. Dodatkową atrakcją
niedzielnych zawodów sportowo Przeszkody wymagały
nie lada kondycji

Dodatkowo wyróżniono najmłodszego uczestnika tegorocznych
zawodów – Fabiana Pacynę z OSP
Raków oraz najstarszego zawodnika
Leszka Nawrota z OSP Piaski.
Wójt gminy podziękował organizatorom za przygotowanie techniczne
obiektu i urządzeń do przeprowadzenia zawodów oraz za obsługę i nadzór
nad sprawnym przebiegiem rywalizacji. - Przeprowadzane zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest
to sprawdzian własnych możliwości,
poznanie swoich słabych stron, co
pozwala w przyszłości przygotować
się lepiej do prawdziwych działań
przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla
zawodników i świetne widowisko dla
widzów – podkreślił A. Kopis.
Oprac. m

Klasyfikacja końcowa
zawodów:
drużyny oraz złożył meldunek o
gotowości przystąpienia do zawodów sportowo-pożarniczych. Uroczystego otwarcia dokonał prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP Tomasz Jerczyński, witając
wszystkich zawodników oraz gości.
Nad przebiegiem zawodów czuwała
Komisja Sędziowska pod przewodnictwem głównego sędziego Sebastiana Błażejewskiego. Drużyny
rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach: w sztafecie pożarniczej
oraz w ćwiczeniach bojowych. O
miejscu zajętym przez drużynę decydował łączny czas ukończenia obu

pożarniczych była prezentacja sekcji
seniorów w zakresie musztry.
Po ogłoszeniu wyników zawodów przez sędziego głównego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom. Puchary, medale,
dyplomy oraz nagrody w formie
bonów pieniężnych wręczyli: wójt
gminy Adam Kopis, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Tomasz Jerczyński, komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Sławomir Osada, prezes Honorowy
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP oraz skarbnik Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP Jan Bartosik.

Uczestnicy konkursu

Spotkanie z fizjoterapeutką w przedszkolu w Piaskach

Ćwiczenia
z edukacją zdrowotną
Zabawy ruchowe dla dzieci

1. OSP Trzebień
2. OSP Siemianice
3. OSP Piaski

Kategoria MDP męska:
1. OSP Trzebień
2. OSP Piaski
3. OSP Opatów

Kategoria C – żeńska (seniorki):
1. OSP Biadaszki
2. OSP Piaski
3. OSP Opatów

Kategoria A – męska (seniorzy):
1. OSP Biadaszki
2. OSP Piaski
3. OSP Szalonka

Dofinansowanie do placów zabaw
kości 50 000 zł na zadania - „Przebudowa placu zabaw oraz budowa
siłowni zewnętrznej w Biadaszkach”

Andrys (SP Łęka Mroczeńska),
drugie Iga Stężała (SP nr 1 Kepno)
i trzecie Maja Pałka (SP Olszowa).
Wyróżnienie otrzymali: Hubert
Idzikowski (SP Siemianice), Hanna
Domagalska (SP Perzów).
Wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis, podziękował dyrektor
I. Krzywańskiej i Lucynie Majczyk
za zorganizowanie konkursu, nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów oraz
pogratulował uczestnikom talentu,
życząc dalszych sukcesów. Podsumowaniem konkursu było wręczenie
nagród ufundowanych przez Urząd
Gminy w Łęce Opatowskiej.
Oprac. m

Kategoria MDP żeńska:

Podpisano umowy na realizację programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

Gmina Łęka Opatowska otrzyma
kolejne dofinansowania, tym razem
na realizację dwóch projektów zgłoszonych do konkursu „Piękniej Wielkopolska Wieś”. 6 czerwca 2022 r.
w Kępińskim Ośrodku Kultury wójt
Adam Kopis oraz skarbnik Alina
Brząkała podpisali z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim stosowne umowy. W tegorocznej edycji
konkursu Sołectwa Biadaszki i Piaski
otrzymały dofinansowanie w wyso-

3 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Szembeków w Siemianicach odbył się XIII Powiatowy
Konkurs Krasomówczy pod hasłem
„Najpiękniejsze baśnie Europy”,
który uroczyście otworzyła dyrektor
szkoły Izabela Krzywańska. Życząc
uczniom powodzenia, podkreśliła , że
jest to trudny konkurs, bo wymaga
od uczniów nie tylko świetnej znajomości utworu, ale przede wszystkim
opowiedzenia go w taki sposób, aby
zaciekawić słuchaczy i posługiwać
się piękną polszczyzną. Zmagania
uczestników oceniało jury w składzie: Jolanta Gąszczak, Iwona Malik, Anna Wróblewska.
Pierwsze miejsce zajęła Lena

oraz „Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw w Piaskach”.
Oprac. m

W maju br. Filia Biblioteczna w
Łęce Opatowskiej zorganizowała dla
przedszkolaków z Piasek spotkanie
z fizjoterapeutką Aliną Tomalik-Bator.
Spotkanie rozpoczęło się głośnym czytaniem dzieciom na temat
zdrowego trybu życia wiersza pt.
„Gimnastyka” oraz opowiadania o
tytule: „Przepis na zdrowie”. Przedszkolaki poznały również szczegóły
pracy zawodowej fizjoterapeutki i
bibliotekarki.
Następnie A. Tomalik-Bator
przeprowadziła gimnastykę w formie
zabaw ruchowych oraz pogadankę
na temat zdrowia. Zademonstrowa-

ła również specjalistyczne łóżko, na
którym przeprowadza gimnastykę i
masuje pacjentów. Dużą radość sprawiła dzieciom możliwość poćwiczenia na specjalnych jeżykach, które
przywiozła ze sobą fizjoterapeutka.
Dzieci uczestniczyły w zabawach
ruchowych przeprowadzonych przez
bibliotekarkę.
Po spotkaniu bibliotekarka wręczyła pani Alinie słodki upominek,
jako podziękowanie za przeprowadzenie tak niezwykle ciekawych
zajęć. Obie panie otrzymały też dyplomy z podziękowaniami od dzieci,
które na pewno na długo zapamiętają
tę wizytę.
Oprac. m

Tygodnik Kępiński 23 czerwca 2022

11

Gmina

REGION
XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” rozstrzygnięta

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2022, nr 25 (1349)

Tabor Mały
nie tylko dla małych Strażacy rywalizowali
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Seniorskich w Bralinie

Teren przy Domu Ludowym
zostanie zagospodarowany

XII edycja konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś”, organizowanego
w ramach Samorządowego programu
„Wielkopolska odnowa wsi”, została rozstrzygnięta. Do 170 sołectw z
Województwa Wielkopolskiego trafi
ponad 7,2 miliona złotych.
6 czerwca br. włodarze gmin z
powiatu kępińskiego podpisali z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowy dotyczące realizacji
zadań w ramach konkursu. Gminę

Bralin reprezentowali: zastępca wójta
Karol Wanzek, skarbnik Grażyna
Mosch oraz sołtys sołectwa Tabor
Mały Błażej Myśliński.
Gmina Bralin na zadanie pn.
„Tabor Mały, nie tylko dla małych
– Nowoczesne Centrum przy Domu
Ludowym” otrzymała dofinansowanie w kwocie 50.000 zł. W ramach
zadania zostanie wybudowana altana
ogrodowa, zostanie zwiększony i doposażony plac zabaw oraz boisko do
piłki nożnej.
Oprac. KR

Uczniowie klas II Szkoły Podstawowej w Bralinie wybrali
się na wycieczkę w poszukiwaniu dinozaurów. Od samego
rana, wraz z piękną pogodą i z uśmiechem na twarzach,
wyruszyli do Krasiejowa

12 czerwca br. na stadionie sportowym w Bralinie odbyły się Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Seniorskich. Tegoroczne wydarzenie przygotowały jednostki OSP
Czermin i Weronikopole.
W zmaganiach udział wzięło 10
drużyn, w tym 2 żeńskie. Rywalizacja rozpoczęła się od sztafety pożarniczej. Po jej zakończeniu drużyny
przystapiły do następnej konkurencji,
którą były ćwiczenia bojowe.
Zawody zostały zdominowane
przez druhny i druhów z OSP Nowa
Wieś Książęca, którzy wygrali w obu
kategoriach. W tym roku sędziami
podczas rywalizacji byli strażacy-ochotnicy z terenu powiatu kępińskiego pod przewodnictwem druha
Romana Kleina.
Na wydarzeniu obecni byli: starosta kępiński Robert Kieruzal,
zastępca wójta Karol Wanzek, przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek Markiewicz, komendant gminny OSP Bolesław Łukianowski,
komendant honorowy OSP Roman
Dębski oraz prezesi wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Bralin.
- Szczególne podziękowania za
organizację zawodów należą się prezesowi Zarządu Gminnego Związku

Zwycięska drużyna męska...

...oraz żeńska z OSP
Nowa Wieś Książęca

OSP RP w Bralinie dh Markowi
Frasowi, komendantowi gminnemu
dh Bolesławowi Łukianowskiemu,
druhom i druhnom z jednostek z
Czermina i Weronikopola, a także
pracownikom Urzędu Gminy Bralin. Zawody strażackie dzięki waszej
pracy były niezwykle udane – mówił
K. Wanzek.
Oprac. KR

WYNIKI:

Grupa męska:

1. OSP Nowa Wieś Książęca
2. OSP Czermin
3. OSP Tabor Wielki

Grupa żeńska:

1. OSP Nowa Wieś Książęca
2. OSP Bralin

Festyn Rodzinny w Bralinie

W poszukiwaniu Kocham cię, mamo, kocham cię, tato!
dinozaurów
Dla dzieci przygotowano
wiele atrakcji

Swoją przygodę uczniowie rozpoczęli od zwiedzania Parku Nauki i
Ewolucji Człowieka, gdzie przenieśli
się miliony lat wstecz, oglądając wystawy „Okien prehistorii”. Mogli też
przyjrzeć się etapom ewolucji człowieka wraz z audioprzewodnikiem.
Następnie przeszli do JuraParku,

gadów. Wiele uśmiechu na twarzach
uczniów wywołało kino 5D, w którym wybrali się na wyprawę z dinozaurami. Niezwykłe efekty specjalne
były nie lada gratką. Prehistoryczne
Oceanarium pozwoliło natomiast
poznać rafy koralowe oraz wymarłe
gatunki gadów i tajemnice morskich

11 czerwca br. na placu przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie odbył się festyn rodzinny, którego
organizatorem była Rada Rodziców
Przedszkola „Kwiaty Polskie” i Żłobka „Wiosenka” w Bralinie. Zabawa
pod hasłem „Kocham cię, mamo,
kocham cię, tato” rozpoczęła się występami najmłodszych. Dużą atrakcją
dla dzieci były dmuchane zamki, fotobudka i malowanie twarzy. Powodzeniem cieszył się przejazd wozem
strażackim. Nie zabrakło również
stoiska z watą cukrową i popcornem,
które serwowali rodzice przedszkolaków. Była to doskonała okazja integracji całej społeczności przedszkolnej i gminnej.
Oprac. KR

Ciąg dalszy projektu „Z buta – śladami Wandy Rutkiewicz” domu. Z radością czekamy na kolej-

Uczniowie poznali prawie
70 gatunków dinozaurów

gdzie koleją pokonali Tunel Czasu, w
którym udali się w podróż przez miliardy lat istnienia wszechświata. Dalej na spotkanie wyszły im dinozaury
– na ścieżce edukacyjnej zwiedzanej
z przewodnikiem uczniowie poznali
prawie 70 gatunków oraz około 200
modeli mezozoicznych gadów i płazów – wszystkie naturalnej wielkości. Atrakcją dla dzieci był również
Pawilon Paleontologiczny, w którym
przez przeszkloną podłogę zobaczyły
skamieniałości triasowych płazów i
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głębin. Na koniec, po smacznym
obiedzie, dzieci skorzystały z placu
zabaw, gdzie z radością wspinały się
na pajęczą sieć oraz korzystały z wielu innych atrakcji. Oczywiście, żadna
wycieczka nie może zakończyć się
bez zakupu pamiątki.
Pełni wspaniałych wspomnień,
nowych wiadomości oraz pamiątek
wyruszyli w drogę powrotną. Wszyscy, zgodnym chórem, uznali wycieczkę do Krasiejowa za udaną!
Joanna Mikołajczyk

Rozmowy w bazie

W projekcie „Z buta – śladami
Wandy Rutkiewicz” rozpoczęto cykl
„Rozmowy w bazie”. Będzie to seria lekcji języków obcych, którymi
posługiwała się bohaterka projektu.
Pierwszą lekcję – w języku niemieckim – przeprowadziła Elwira Sudomierska. Pani Elwira mieszka i pracuje
jako nauczycielka w Dolnej Saksonii.
Spotkanie zamknięte zostało w trzech
etapach: pierwszy – uczniowie mówili
coś o sobie, drugi – planowano „dzień z
Wandą” i trzeci – zabawy towarzyskie.
Wszystko to w języku niemieckim.
- Było tak fajnie, że o godzinie
17.00 nie chciało się nam iść do
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ne spotkanie z językiem obcym, tym
razem będzie to język rosyjski – podsumowuje Małgorzata Domagała.
Oprac. KR

Spotkanie odbyło się
w trzech etapach

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam 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
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJA) - KONSULTACJA, POMOC W
UZYSKANIU I ROZLICZENIU DOTACJI.
OKOLICE KĘPNA. TEL. 660 614 794.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

19 listopada 2022 r., godzina 18:00
Hala Widowiskowo-Sportowa w Kępnie
Cena biletu: 100 zł / 120 zł
Informacje i zamówienia: 600 368 416

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

rolnicze
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)

MASAŻ I
REHABILITACJA
DOMOWA TANIO.
TEL. 723 882 777

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.
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Recenzje

ogłoszenia
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU
- TERENOWY ODDZIAŁ W OSTRZESZOWIE
ORAZ ZWIĄZEK STRZELECKI W KĘPNIE

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Eric-Emmanuel Schmitt - „Księga o Niewidzialnym”
„Księga o Niewidzialnym” to zbiór najpiękniejszych opowieści Érica-Emmanuela
Schmitta, który z niezrównaną wrażliwością pisze o nadziei, miłości i śmierci. Na kartach
książki znalazły się najsłynniejsze dzieła pisarza, który swoją twórczością zdołał poruszyć
miliony serc na całym świecie: „Oskar i pani Róża”, „Pan Ibrahim i kwiaty Koranu”,
„Dziecko Noego”, „Zapasy z życiem” oraz buddyjska baśń „Milarepa”. Historie te dotykają
najczulszych strun ludzkiej wrażliwości i przypominają o prawdziwym sensie życia –
niewidzialnym, lecz możliwym do odkrycia.

zapraszają na

AKCJĘ
POBIERANIA KRWI
PROJEKT KĘPNO

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
- UL. SPORTOWA 9

26.06.2022 r. (niedziela)
w godzinach: 9.00 - 12.00
Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 18. rok życia,
z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Aneta Krasińska - „Gorzki smak marzeń
Druga część dylogii obyczajowej „Słodki smak marzeń”. Świat Laury rozpada się na
milion odłamków. Kobieta nie może otrząsnąć się po stracie i gdy nie ma już nadziei na
odnalezienie sensu życia, nieoczekiwanie na horyzoncie pojawia się pewna trudna nastolatka,
która wmawia wszystkim, że należy do rodziny Wolfów. Początkowo nikt jej nie wierzy, ale
pełna determinacji Nicole zrobi wszystko, by wyrwać się z rodzinnego piekła. Dążąc uparcie
do celu, Nicole naraża na niebezpieczeństwo i siebie, i Laurę. A gdy znajduje się na skraju
wyczerpania nerwowego, samotność i brak zrozumienia ze strony dorosłych doprowadzają
ją do wielce ryzykownego zachowania. Poznając bliżej sytuację dziewczyny, Laura
odnajdzie w sobie pokłady uczuć, które zaskoczą ją samą. Niełatwe relacje z Nicole nauczą
ją cierpliwości, pokażą, że odwaga i bezkompromisowość mogą zmienić nawet najbardziej
beznadziejną sytuację. Kobieta i nastolatka będą przeżywać we wzajemnej relacji upadki
i wzloty, co powoli im lepiej poznać siebie i swoje potrzeby. Zrozumieją, jak istotne jest
budowanie więzi emocjonalnych z drugim człowiekiem, ale też dostrzegą,
jak łatwo stracić to, co się naprawdę liczy.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Przemysław Żarski - „Cierń”

UWAGA!

W styczniowy wieczór w pobliżu kapliczki i metalowego krzyża śledczy znajdują rozkopany
dół, a w nim ludzkie kości. Kilka dni później na drugim końcu miasta samobójstwo popełnia
młoda kobieta. Robert Kreft wraca do pracy i mierzy się z dramatycznymi wydarzeniami
ostatnich tygodni, kiedy to znalazł się o krok od rozwikłania tajemnicy samobójczej śmierci
matki. Dwadzieścia pięć lat wcześniej Anna Kreft odebrała sobie życie, skacząc z balkonu na
oczach dziesięcioletniego syna. Kobieta spotkała na swojej drodze pewnego człowieka, który
wbił cierń w tkankę ich ustabilizowanego życia, niszcząc spokój, zatruwając
relacje i popychając Annę w ramiona obłędu.

„ŚWIAT TKANIN”

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

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

MATE
NA
SU RIA
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Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 25
SPONSORZY NAGRÓD:

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 29 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. Aneta Krasińska - „Gorzki smak marzeń”,
2. Eric-Emmanuel Schmitt - „Księga o Niewidzialnym”,
3. Przemysław Żarski - „Cierń”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 24 nagrody otrzymuj¹:

Krystyna Sorokowska (Kępno),
Ryszard Kotowski (Kępno),
Grażyna Seiffert (Baranów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Nie kłóć się o drobiazgi, bo spowodujesz lawinę
oskarżeń i zarzutów. Karta przestrzega przed
pośpiechem i zgadzaniem się na nowe propozycje bez rozpatrzenia ewentualnego ryzyka. Bądź
ostrożny i nie wikłaj się w cudze spory.

Byk 21 IV – 21 V
Podejmiesz się odpowiedzialnego zadania i zapobiegniesz niepotrzebnym kłótniom. Twoje opinie i
decyzje będą jasne, sprawiedliwe i konkretne. To
dobry tydzień, aby rozpocząć coś trwałego, dokonać ważnego zakupu lub podjąć ważną decyzję.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Możesz teraz liczyć na większe zyski, a nawet
znaczący przypływ gotówki. Opłaci się rozmawiać
o pieniądzach i negocjować warunki różnych ważnych umów. Bądź realistą i domagaj się jasnych
ustaleń.

Rak 23 VI – 22 VII
Unikaj osób, które udają miłe i zmieniają swoje
sympatie w zależności od towarzystwa, w jakich
się znajdą. Ktoś taki może wydobyć od Ciebie
zwierzenia lub towarzyskie plotki, a później opowie je innym. Bądź uprzejmy, ale zdystansowany.

Lew 23 VII – 22 VIII
Karta przestrzega przed drobnymi błędami i nieopatrznymi wypowiedziami, które spowodują nieprzyjemności. W miłości zapowiada spory o sposoby
spędzania wolnego czasu lub plotki. Bądź wyrozumiały i spokojny, a unikniesz kłopotów.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Na Kopie” - 23.06.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
2. Apteka „Nowa” - 24.06.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
3. Apteka „PRIMA” - 25.06.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
4. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 26.06.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
5. Apteka „Św. Maksymiliana” - 27.06.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
6. Apteka „Burchacińscy” - 28.06.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
7. Apteka „Na Zdrowie” - 29.06.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.

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.

Jeśli przestaniesz wytykać innym błędy, to uda Ci
się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ktoś będzie chciał zawrzeć z Tobą zgodę. Wyciągnij do
niego rękę! Dla osoby samotnej karta oznacza, że
nie docenia ona swoich zalet.

W tym tygodniu czekają Cię szczęśliwe wydarzenia. Poczujesz się potrzebny i ważny, a ludzie
będą Ci sprzyjać. Ktoś może ułatwić Ci załatwienie trudnej sprawy tylko dlatego, że Cię lubi lub mu
się podobasz.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
Wydarzy się coś ciekawego i nieoczekiwanego.
Otworzą się przed Tobą nowe możliwości, a Ty
w porę dostrzeżesz je i wykorzystasz. Obserwuj
więc uważnie wszystko, co teraz Ci się przydarza
i nie obawiaj się ryzyka.

Z teki Marka Kameckiego

Będziesz musiał się wyplątać z pewnej trudnej sytuacji, a nawet zakończyć poważny konflikt, który
toczy się od dawna. Nie lekceważ przeciwnika,
bo sam możesz wpaść we własną pułapkę. Ktoś
uważnie Cię obserwuje.

Mów i rób to, co leży Ci na sercu. Ukrywanie przed
bliskimi osobami złości czy żalu może doprowadzić do rodzinnych konfliktów. Ktoś może Cię
sprowokować, omijaj więc nieżyczliwe osoby i nie
przejmuj się tym, co mówią Twoi nieprzyjaciele.

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

W tym tygodniu będziesz w doskonałym nastroju.
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni
Ci uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm i radość życia udzielą się innym osobom.
Będzie więcej okazji do zabawy i żartów.

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

Rozmowa z kimś, kto jest dla Ciebie autorytetem,
sprawi, że zobaczysz sprawy w innym świetle.
Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony, ale
w końcu wyciągniesz słuszne wnioski. Nie możesz
dłużej zwlekać z podjęciem ważnych decyzji.

(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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