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30 lat w służbie Bogu
i przedszkolakom

Po 50-letniej przerwie, od 30 lat siostry boromeuszki uczą i wychowują dzieci w swoim
przedszkolu. W nadchodzącą rocznicę 30-lecia
działalności przedszkola publikujemy świadectwa sióstr oraz osób pracujących w przedszkolu, które przyczyniły się do jego powstania oraz
rozwoju na przestrzeni trzech dekad tej placówki oświatowej.
str. 6-7

Najzdolniejsi
ze zdolnych
62 wyróżnienia przyznano uczniom szkół
p o na d p o d st awow yc h
prowadzonych
przez
Powiat Kępiński, którzy
spełnili kryteria zawarte
w programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę w
szkołach ponadpodstawowych prowadzonych
przez starostwo.

Od lipca „Tygodnik
Kępiński” ukazywać
się będzie w każdą
środę. Następny
numer „TK” ukaże się

Napędzani siłą wiatru

6.07.2022 r.

str. 10
str. 9
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Zagrali o puchar wójta

Informacje

wiadomości
Finał XXI edycji Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”

Podpisanie umów na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego z
Gminą Kępno

Nominowani rolnicy Umowa transportowa podpisana
z Mnichowic

W Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
odbył się uroczysty finał XXI edycji Konkursu „Wielkopolski Rolnik
Roku”. Do konkursu zgłosiło się 45
wielkopolskich gospodarstw, spośród
których kapituła wybrała 20 nominowanych. Wśród nich znaleźli się
reprezentanci powiatu kępińskiego:
Monika i Rafał Gierzowie z Mnichowic.
Statuetkę Siewcy, tytuł „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz nagrodę w
wysokości 15 tysięcy złotych otrzymało 10 laureatów spośród 20 nominowanych.
W ciągu 21 lat trwania konkursu, w którym uczestniczyło ponad
1300 rolników, nagrodę główną –
statuetkę Siewcy – otrzymało ponad
195 producentów rolnych. Konkurs
organizowany jest przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego. To
wyjątkowe w skali kraju i największe
w regionie przedsięwzięcie promują-

ce wielkopolskie rolnictwo. - Wielkopolskie rolnictwo charakteryzuje
się dynamicznym rozwojem, innowacyjnością, dbałością o jakość wytwarzanych produktów oraz troską
o zachowanie charakteru obszarów
wiejskich. Rolnicy z Wielkopolski
od dziesięcioleci znajdują się w czołówce producentów trzody chlewnej,
wołowiny, mleka, jaj. Wielu z nich
z pokolenia na pokolenie przekazuje szacunek i pasję do uprawy roli
swoim następcom. Mimo licznych
przeciwności związanych z występowaniem wirusa ASF, wysokich cen
paliwa i nawozów czy suszy, wielkopolscy rolnicy osiągają znakomite
rezultaty i rozwijają swoje gospodarstwa – mówił podczas gali finałowej
Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
Najlepsze gospodarstwo według
kapituły posiadają Elżbieta i Tomasz Jazdon z Zakrzewa w powiecie
wolsztyńskim.
Oprac. KR

Pytanie do...
Roberta Kieruzala
starosty kępińskiego

Co jest wykonywane w czasie modernizacji ul. Aleje Marcinkowskiego ze skrzyżowaniem ul. Broniewskiego, czy
chodniki na Al. Marcinkowskiego zostaną odbudowane i
kiedy zakończy się remont na tej drodze?
W obrębie skrzyżowania ulic Aleje Marcinkowskiego i Broniewskiego
prowadzone są obecnie prace związane z budową nowej sygnalizacji świetlnej oraz przebudową przejść dla pieszych. Powiat Kępiński w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
przebudowuje obecnie przejścia dla pieszych na drogach powiatowych w
trzech lokalizacjach na terenie Kępna. Jedną z tych lokalizacji jest wymienione wyżej skrzyżowanie.
Zgodnie z warunkami umowy inwestycja zakończyć się ma do końca
tego miesiąca, a wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych w ramach prowadzonej inwestycji.
Celem każdej z inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Kępiński jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, w tym w szczególności pieszych.

22 czerwca br. podpisano kolejną
umowę na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego z Gminą Kępno.
Przedmiotem porozumienia było
określenie zasad współdziałania, w
tym udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi przy organizowaniu przez
Powiat przewozów o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie
publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich.
Umowę parafowali: starosta Robert Kieruzal, burmistrz miasta i
gminy Kępno Piotr Psikus i skarbnik
Gminy Kępno Jarosław Ciesielski.
Oprac. m

Od prawej: burmistrz miasta i gminy Kępno P. Psikus, starosta R. Kieruzal
i skarbnik Gminy Kępno J. Ciesielski w czasie podpisania umowy

Rozbudowane zostaną sieci: wodociągowa, kanalizacyjna i ciepłownicza przy ul. Strumykowej i Łazienkowej w Kępnie

Sieć będzie rozbudowana
Umowę podpisali: prezes „Wodociągów Kępińskich”
M. Misała i B. Sowa z firmy „Elektromex”

Zawarta została umowa na rozbudowę sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej przy ul.

Strumykowej i Łazienkowej w Kępnie. Umowę podpisał Marek Misała – prezes Zarządu Spółki „Wodo-

ciągi Kępińskie” Sp. z o. o. z firmą
„ELEKTROMEX” Sp. z o.o. z Kępna, reprezentowaną przez Barbarę
Sowę.
Przeprowadzona zostanie kompleksowa przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej,
co pozwoli na wykonanie w kolejnym
etapie nowych nawierzchni jezdni i
chodników obu ulic, zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
Wartość podpisanej umowy wynosi 1.383.750,00 zł. Przewidywany
termin zakończenia robót to 31 sierpnia br.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe przy ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej

Samochód wjechał w ogrodzenie

14 czerwca br., tuż przed godziną
7.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na
ul. Brukowej w Łęce Opatowskiej.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, OSP Łęka Opatowska i
OSP Opatów. Po dotarciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono, że samochód
osobowy wypadł z drogi i wjechał
w ogrodzenie posesji. Nie stwierdzono osób wymagających pomocy
medycznej. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz odłączeniu źródła
zasilania w pojeździe. Okoliczności

zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Kępnie – mówi oficer

prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Poważnym uszkodzeniom uległ samochód
i ogrodzenie posesji. Fot. KP PSP Kępno
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Wspólne głosowanie w Parlamencie
W Parlamencie Europejskim odbyło się wspólne głosowanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. - Dotyczyło ono sprawozdania „W kierunku wspólnego
europejskiego działania w zakresie
opieki” – poinformowała europoseł
Andżelika Możdżanowska.

Wsparcie dla państw
przyjmujących uchodźców

Ukraina ze statusem kandydata
do Unii Europejskiej
rezolucję, wzywającą Radę Europejską do przyznania Ukrainie statusu
państwa kandydującego do Unii Eu-

KAMPANIA INFORMACYJNA

23 czerwca br., podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym w
Parlamencie Europejskim, przyjęto

ropejskiej. - Rezolucja w tej sprawie uzyskała miażdżącą większość
– oddano dokładnie 529 głosów za!
To wyraźny głos poparcia ze strony
Parlamentu Europejskiego i wezwanie przywódców unijnych, aby na
rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rady również podjęli taką decyzję – podkreśla europoseł Andżelika
Możdżanowska. - Status kandydata
do Unii Europejskiej otrzymała także Mołdawia. Na taki sam status zasługuje, po spełnieniu dodatkowych
warunków, również Gruzja. - Po
posiedzeniu plenarnym przed Parlamentem Europejskim wykonaliśmy
także wspólne zdjęcie z 30-metrową
flagą Ukrainy oraz flagami państw
członkowskich na znak solidarności
z Ukrainą – dodaje.

Inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do masowego napływu
uchodźców do Unii Europejskiej. W
związku z tym w Parlamencie Europejskim powstał projekt budżetu korygującego, mający na celu wniesienie wkładu do pakietu wsparcia dla
państw członkowskich, znajdujących
się na pierwszej linii frontu, w wysokości 400 milionów euro. - Przekazane zostaną też środki na pierwsze
przyjęcie i koszty rejestracji osób
uciekających z Ukrainy. Musimy
jednak pamiętać, że budżet UE jest
już mocno ograniczony i nie jest
w stanie poradzić sobie z wieloma
kryzysami. Zatwierdziliśmy wzmoc-

nienie unijnych programów migracyjnych, by pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie z pilnymi
problemami związanymi z migracją
i zarządzaniem granicami. Celem
tego wniosku jest przyczynienie się
do wzmocnienia budżetów w państwach, które przyjęły największą
liczbę osób uciekających z Ukrainy
w wyniku rosyjskiej agresji. To jeden z elementów pakietu wsparcia w
wysokości 400 milionów euro, który
z kolei jest częścią wartej 1 miliarda euro unijnej obietnicy wsparcia
inicjatywy „Stand Up For Ukraine”
– mówi europoseł Andżelika Możdżanowska.

Niecodzienne wydarzenie na Dworcu Kolejowym w Domaninie

Wielkie święto ulicy Dworcowej

26 czerwca br. na Dworcu Kolejowym w Domaninie odbyło się Święto Ulicy Dworcowej. To wydarzenie

seniorów i dla seniorów – „Złoty
wiek”. Dotację w kwocie 20 tysięcy
złotych pozyskała grupa nieformalna

Przejazd pociągiem
retro do Ostrzeszowa

podsumowujące projekt pt. „Przywracamy pamięć o ludziach i miejscach związanych z koleją”, który był
współfinansowany przez Narodowy
Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030
przez Fundację Wspólnota Pokoleń w
ramach grantów aktywizacyjnych na
lokalne inicjatywy realizowane przez

„Stacja Domanin” wraz ze Stowarzyszeniem Bractwo św. Idziego w
Mikorzynie, jako patronem projektu.
Członkami grupy „Stacja Domanin”
są seniorzy: Grażyna Chrząstowska
– lider, Danuta Lesiak, Seweryna
Rachula, Bolesław Nawrot i Jerzy
Rachula. - Działaniami projektowymi było m.in. przygotowanie i wydanie publikacji o miejscach (stacja

Domanin) i ludziach związanych z
koleją (o Wojciechu Łagodzie – zawiadowcy stacji Domanin) – wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Bractwo
św. Idziego w Mikorzynie, Urszula
Goździcka.
W programie niedzielnego wydarzenia znalazł się koncert Kolejowej
Orkiestry Dętej z Piotrkowa Trybunalskiego. W międzyczasie podziwiać można było wystawę przedmiotów związanych z koleją. - Eksponaty
na wystawę wypożyczyliśmy od rodzin kolejarzy oraz z Kolejowej Izby
Tradycji im. Marka Płóciennika z
Ostrowa Wielkopolskiego – mówi
prezes. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się przejazd pociągiem
retro do Ostrzeszowa, prowadzony
przez Klub Sympatyków Kolei z
Wrocławia. - Z tej atrakcji skorzy-

Koncert Kolejowej Orkiestry Dętej
z Piotrkowa Trybunalskiego

stało około 200 osób, w tym przede
wszystkim seniorzy z wnukami –
podkreśla U. Goździcka. Uroczystości zakończono wspólnym piknikiem
z kolejarskimi opowieściami oraz
atrakcjami dla dzieci. - W wydarzenie
zaangażowało się wiele osób, miesz-

Niecodzienne wydarzenie
przyciągnęło publiczność

kańcy ulicy Dworcowej częstowali
ciastem i kawą. Wielkim wsparciem
w przygotowaniu tego wydarzenia
byli dla nas też aktywni zawodowo
kolejarze: Roman Kubiaczyk, Arkadiusz Ilski oraz emerytowany kolejarz, Jan Knopik – dodaje.
Sponsorami wydarzenia byli: Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o z Poznania, sołtys Mikorzyna Adam Tęsiorowski wraz z Radą Sołecką, prezes
Stowarzyszenia „Mikora” Grzegorz
Dobrzyński oraz Karol Kuch związany z ulicą Dworcową – syn i wnuk
kolejarzy. - Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy! – podsumowuje
U. Goździcka.
KR
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historia

Krakowianin, polski działacz niepodległościowy na Pomorzu, żołnierz armii niemieckiej I wojny światowej, uczestnik rozbrajania Niemców w 1918 r. w
Warszawie, w okresie międzywojennym kupiec tytoniowy i właściciel kolektury loterii państwowej w Kępnie, mąż i ojciec, kawaler Krzyża Niepodległości i Orderu Odrodzenia Polski, obrońca Warszawy podczas wojny obronnej 1939, jeniec niemieckich oflagów…

Zapomniani bohaterowie powiatu kępińskiego II RP – cz. 9

Stanisław Kosterski urodził
się 25 listopada 1894 r. w Krakowie,
jako syn kupca Adama i Heleny z d.
Józewicz. Został ochrzczony w jednej z miejscowych parafii katolickich.
Najpierw uczył się zapewne w którejś
z krakowskich Szkół Powszechnych,
następnie został uczniem Gimnazjum
św. Jacka w Krakowie. Szkoła (Cesarsko-Królewskie II Gimnazjum św. Jacka) mieszcząca się w zabudowaniach
klasztoru oo. Dominikanów przy ul.
Siennej 13 na Starym Mieście, działająca w latach 1857-1950, była wtedy
8-klasowym gimnazjum klasycznym
z łaciną i greką. Ta placówka oświaty nie przetrwała jednak komuny i w
1950 r. została rozwiązana i zastąpiona Szkołą Gastronomiczną. W latach
1912-1914 ukończył także Szkołę
Handlową w Kartuzach na Pojezierzu
Kaszubskim (dziś woj. pomorskie)
gdzie był zarazem instruktorem języka polskiego w tajnym kółku oświatowym „Cecylia”. Było ono tak dobrze
zakonspirowane, że nie znalazłem jego
śladów we współczesnej kaszubskiej
prasie. Nie ma tam też bezpośrednich
wiadomości o kartuskiej Szkole Handlowej sprzed I wojny światowej i można tylko przypuszczać, że publikacja
„Ekspresu Kaszubskiego” z 3 września 2019 r., pt.: Kartuzy i Kaszuby z
dawnych lat, wspominająca działające
tam wówczas 2 szkoły średnie: Wyższą Szkołę Chłopców i Wyższą Szkołę
Dziewcząt, mówi zarazem pośrednio o
miejscu gdzie uczył się nasz bohater.
Po wybuchu I w. św. został powołany
do armii niemieckiej ale nie uzyskałem jeszcze informacji gdzie i w jakich
oddziałach walczył. Wiadomo jednak,
że utrzymywał wtedy stały kontakt z
ppor. Andrzejem Hałacińskim (18911940) z 5. Pułku Piechoty I Brygady
Legionów, zamierzając wstąpić do tej
formacji. Ten późniejszy ppłk i autor
słów słynnej do dziś pieśni: „My I
Brygada”, został zamordowany przez
sowietów w Katyniu. Następnie jak
pisał 5 lipca 1939 r. w swym krótkim
biogramie, skierowanym błędnie do
nieistniejącego Komitetu Krzyża i Medalu Powstańczego (gdy powinno być
właściwie do ustanowionego 15 czerwca 1939 r. Komitetu Krzyża i Medalu
Ochotniczego za Wojnę): …Po ucieczce z armii niemieckiej wstąpiłem w
Warszawie jako ochotnik w dniu 3
listopada 1918 r. do Wojska Polskiego
i zostałem przydzielony do Komendy
Placu WP w Warszawie (komendant
mjr Modelski)… Ówczesny komendant Garnizonu Warszawa, mjr Izydor
Modelski (1889—1962), został potem
gen. dyw. LWP… Tymczasem nasz bohater kontynuował: …W dniach 10 i 11
listopada 1918 r. brałem czynny udział
w rozbrajaniu Niemców na ulicach
Warszawy i wespół z niejakim sierż.
Kwiatkowskim (nie był to jednak zapewne późniejszy filmowy płk Kwiatkowski z UB…) zająłem jako pierwszy
Komendę Miasta Warszawy… Trzeba
tu uzupełnić, że korespondencja ta
trafiła do Komitetu Krzyża i Medalu
Niepodległości (KKiMN), bo właściwy komitet, który miało powołać Ministerstwo Spraw Wojskowych, jeszcze
nie działał, a w efekcie wybuchu wojny nie zdążył już też nadać żadnego
odznaczenia. KKiMN odpowiedział
mu 26 lipca na 5 tyg. przed wojną.
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Wróćmy jednak do przebiegu służby
wojskowej S. Kosterskiego w latach
1918-1921: …Po objęciu komendy
miasta (Warszawy) przez ówczesnego
płk Zawadzkiego (adiutant kpt. Ocetkiewicz) zostałem w komendzie jako
szef biur… W uzupełnieniu dodam, że
chodziło mu prawdopodobnie o Mariana Ocetkiewicza (1895-1941), późniejszego płk zamordowanego przez
Niemców w KL Auschwitz z pogwałceniem konwencji genewskiej dot. jeńców wojennych… Dalej nasz bohater
kontynuował: …pełniłem tę funkcję do
10 stycznia 1919 r., w którym to dniu
udałem się do Wielkopolski, gdzie (następnego dnia) wstąpiłem do Baonu
Krotoszyńskiego obejmując dowództwo 2 komp. Z kompanią tą byłem stale
na froncie pod Zdunami, Chachalnią, itd., biorąc udział we wszystkich
potyczkach… Jego formacja została
wcielona do tworzącego się 12. Pułku
Strzelców Wielkopolskich (późniejszy
70. Pułk Piechoty Wlkp. z Pleszewa),
jako 7 komp. Tymczasem S. Kosterski
pisał w 1939 r. dalej o wydarzeniach
sprzed 20 lat: …objąłem z kompanią
odcinek Czarnylas (gm. Przygodzice,
pow. Ostrów Wlkp.) - Szklarka Myślniewska - Kobyla Góra (obie pow.
Ostrzeszów), gdzie przebywałem do 15
września 1919 r. … O tym okresie jego
życia, gdy przez 8 i pół mies. dowodził
kompanią na froncie powstańczym,
można przeczytać w książce jednego
z 7 członków komisji „Powstanie Poznańskie” KKiMN (pisałem już o nich
w TK), inż. Zygmunta Wieliczki (18901975) „Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z powstania wlkp. 1918-1919”,
wyd.1931. Ten b. szef sztabu powstańczego frontu pd. pisał tam o nim m. in.:
…walczy pod Krotoszynem 31 stycznia i w dniach 6-7 i 9 lutego 1919 r. W
walkach tych odznacza się męstwem i
trafnością rozkazów, a jego dzielności
w niemałej mierze przypisać należy
utrzymanie węzła kolejowego Krotoszyn w posiadaniu sil powstańczych.
Do połowy 1919 r. brał czynny udział
w potyczkach na odcinku odolanowskim frontu wlkp. Najznaczniejszym
czynem bojowym jest wypad w dniu
17 lutego z Borownicy (gm. Zduny,
pow. Krotoszyn) na Zduny gdzie śmiałym uderzeniem wyrzuca Niemców z
cmentarza w Maryninie i zdobywa 2
karabiny maszynowe… To właśnie i za
te czyny KKiMN przyznał mu w 1932
r. Krzyż Niepodległości, uzasadniając:
…za działalność konspiracyjną przed
wybuchem wojny światowej na terenie
b. zaboru pruskiego, wybitne zasługi
organizacyjne w powstaniu wlkp. i
waleczność okazaną pod Krotoszynem i na odcinku odolanowskim…
Warto tu uzupełnić, że Marynin to
obecnie część Chachalni (gm. Zduny,
pow. Krotoszyn) i mało już tam zostało po wspomnianym cmentarzu…
Następnie w połowie września 1919
r. objął stanowisko adiutanta Szkoły
Ciężkich Karabinów Maszynowych
(CKM) w Poznaniu, a po jej likwidacji został referentem personalnym w
wydz. V sztabu Dowództwa Okręgu
Generalnego (D.O. Gen.) Poznań, pozostając zarazem na stanie oddziału
macierzystego, 57. Pułku Piechoty
Wlkp. im. Karola II Króla Rumunii w
Poznaniu. A tak sam o tym pisał: …
mimo ochotniczego zgłoszenia się na

front bolszewicki nie uwzględnił szef
sztabu mej prośby i pełniłem takową
aż do otrzymania rocznego bezpłatnego urlopu, tj. do 3 czerwca 1921 r.,
na własną prośbę zostałem zwolniony
do rezerwy (10 lutego 1922)... Za ten
okres służby był nagrodzony OOP (Order Odrodzenia Polski), o co wystąpił
gen. Raszewski, ówczesny d-ca D.O.
Gen. Poznań, uzasadniając to następująco: …por. Kosterski położył nadzwyczajne zasługi w okresie lipcowym
1920 r., będąc referentem personalnym
pracował bez wytchnienia, niejednokrotnie poświęcając całe noce. Dzięki
jego pracy były uzupełnienia oficerów
i marszówki nieraz już w kilku godzinach gotowe do odejścia na front. Kilkakrotnego zgłaszania się na front por.
K. nie można było uwzględnić… Gen.

S. Kosterski, zdjęcie z 1934 r. wykonane w
Zakładzie Fotograficznym Jan Nawrocki,
Kępno, ul. Warszawska 23, w klapie marynarki KN i OOP (CAW WBH, sygn.: KN
20.07.32)

broni Kazimierz Raszewski (18641941), współorganizator armii ochotniczej w Wlkp. do obrony rządu przed
zamachem majowym 1926 r., mimo
swego późnego już wieku blisko 80 lat,
został zamęczony przez Niemców na
gestapo. Uzupełniając dodam, że poza
KN i OOP, S. Kosterski był też odznaczony Medalem Pamiątkowym za
Wojnę 1918-1921 i niemieckim Krzyżem Żelaznym II kl. za I w. św. Znajdując wreszcie czas na życie osobiste
nasz bohater będąc jeszcze w mundurze poślubił 10 września 1921 r. w par.
kat. NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie, Wiktorię Latanowicz, ur.6 grudnia
1899 r. w Przygodzicach (pow. Ostrów
Wlkp.) i ochrzczoną 5 dni później w
miejscowej par. kat. NMP Nieustającej
Pomocy, córkę gorzelanego (właściciela
gorzelni) i kupca Jana i Władysławy z
d. Kluge. Żonę naszego bohatera opiszę
dokładniej niżej bo i ona brała udział
w tzw. pracy niepodległościowej. Ojciec pana młodego, ostatnio kupiec w
Ostrowie Wlkp., w 1921 r. już nie żył,
a matka zam. w Berlinie, natomiast on
sam mieszkał w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 36, w kamienicy Maciejewskich, gdzie w tym czasie wynajmowała mieszkanie także jego przyszła żona,
a wtedy jeszcze sąsiadka.
Krótko przed ślubem, w połowie
sierpnia przenieśli się do Kępna, gdzie
pod adresem Rynek 8, Stanisław prowadził hurtownię rejonową wyrobów
tytoniowych i kolekturę loterii państwowej, co też widnieje na jego papie-
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rze firmowym. Państwo Kosterscy zamieszkali najpierw pod adresem Rynek
3 m.5, potem od maja 1937 r. przy ul.
Ks. Wawrzyniaka 2 m.6 (przedwojenna
kamienica istnieje tam do dziś), a od lutego 1939 r. na ul. Parkowej 4. W Kępnie urodziło im się czworo dzieci: Jan
Antoni, ur. 1924 i Halina Maria, ur.
1928, oraz bliźniaki: Stanisław Józef
(1932-2013) i Jan Adam (1932-2019).
W okresie międzywojennym por. rez. S.
Kosterski podlegał PKU Ostrów Wlkp.
ale po wybuchu II w. św. trafił do szeregów 4 batalionu 360. pułku piechoty
i bronił z nim Warszawy. Ta improwizowana formacja powstała z nadwyżek
rezerwistów i ochotników 21. p. p. im.
Dzieci Warszawy. Dostał się do niewoli
i przebywał w niemieckich oflagach:
II A w Prenzlau (Brandenburgia), II
E w Neubrandenburg (Meklemburgia-Pomorze Przednie) i XI A w Osterode
am Harz (Dolna Saksonia). Jako jeniec
wojenny nr 1131 podał adres żony na
ul. Parkową 5 w Kępnie. Dziś jest tam
rząd tzw. bliźniaków z czasów PRL.
Nie wiem jeszcze jakie były jego powojenne losy, wiadomo jednak że zmarł 7
grudnia 1961 r. w Katowicach w wieku
67 lat i został pochowany na cmentarzu
komunalnym przy ul. Panewnickiej na
Ligocie (sektor E-7, rząd 5). Leży tam
wraz z żoną (zm. 29 czerwca 1985 r.) i
synem Stanisławem Józefem oraz synową Kazimierą (1937-2014), grób wygląda na zadbany i odwiedzany, żyją więc
pewnie jego wnuki i pamiętają o przodkach. Na tym samym cmentarzu (sekt.
G-5, rz.6) leży też jego syn Jan Adam
wraz z żoną Marią (1931-1998) i synem
Grzegorzem (1963-1978). Mimo że,
jak już pisałem poprzednio w TK, biuro
odznaczeń i nominacji Kancelarii Prezydenta RP i departament kadr MON
preferujące w swym tzw. działaniu
lewactwo i laicyzm, uznając uparcie
zbrodniarza Jaruzelskiego generałem,
nie uznają zarazem powstańcami wlkp.
tych uczestników insurekcji, którzy nie
należeli do stalinowskiego ZBOWID i
z jego ramienia nie zostali odznaczeni
komunistycznym wlkp. krzyżem powstańczym..., wystąpię o awans pośmiertny opisanego bohatera na ppłk,
bo wg przedwojennego prawa, po powrocie z niewoli powinien być nominowany na kpt., a potem nawet wg ”norm
powojennych” mianowany mjr za powstanie. W praktykowaniu opartej na
faktach polityki historycznej reprezentuję m. in. zarząd Gwardii Narodowej
im. AK, organizacji paramilitarnej
której wielu członków naraża teraz swe
życie w obronie Ukrainy, tym bardziej
nie ma więc naszej zgody na lekceważenie prawdziwych polskich bohaterów
i ochronę stalinowskich zbrodniarzy
przez w/w instytucje.
Wiktoria Kosterska z d. Latanowicz (1899-1985) ukończyła Szkołę
Powszechną w Ostrzeszowie, a potem
była uczennicą miejscowego gimnazjum (dziś I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie) i Miejskiej Szkoły Handlowej w Poznaniu. W jej kwestionariuszu
Komisji Krzyża Niepodległości dla
pracy niepodległościowej w Wlkp., odrzuconym 7 października 1935 r. przez
KKiMN „z powodu braku podstaw i
pracy niepodległościowej”, czytamy:
…w latach 1915-1918 z ramienia TCL
(Towarzystwa Czytelni Ludowych)
udzielałam w mieszkaniach mych

dziadków, rodziców lub znajomych
lekcji języka polskiego… Współpracowała więc tam zapewne z inną opisaną
już wcześniej w TK ostrzeszowską bohaterką z TCL, Mieczysławą Urbańską
(1885-1971), późniejszą uczestniczką
3 powstań śląskich, której do dziś nie
chce awansować na I stopień oficerski
DK MON i BON Kancelarii Prezydenta RP, a poznański IPN broni się przed
odbudową jej zniszczonego grobu na
cmentarzu junikowskim, bo nie dbając
na co dzień o powstańców śląskich,
pozornie dba się tam tylko raz na sto
lat o powstania śląskie… Tymczasem
W. Kosterska, pisała dalej: …od utworzenia Rady Ludowej w Ostrzeszowie
pełniłam bezinteresownie stanowisko
sekretarki, aż do jej rozwiązania. Pod
egidą p. A. W. Wodniakowskiego brałam udział we wszystkich tajnych posiedzeniach RL w listopadzie i grudniu
1918 r. na których omawiano i przygotowywano wypędzenia Niemców.
Posiedzenia te pod pozorem zebrań
CK (Czerwonego Krzyża) względnie
TCL odbywały się każdorazowo gdzie
indziej, i to u p. Wodniakowskiego,
Dirski, mych rodziców, Deringerów,
itd. ks. Walenty Dymek (1888-1956),
później przedwojenny biskup pomocniczy w Poznaniu i powojenny
abp. metropolita poznański oraz ks.
Józef Szulc (1884-1940), potem kanonik kolegiaty św. Marii Magdaleny w
Poznaniu i przedwojenny proboszcz
bydgoskiej fary św. Marcina i Mikołaja, zamordowany przez Niemców w
bunkrze głodowym KL Buchenwald.
Natomiast świadkami jej udziału w
przygotowaniach do powstania byli
m. in.: Józef Wężyk (1871-1945), ziemianin z Rogaszyc (pow. Ostrzeszów,
a potem Kępno) i I polski starosta powiatu ostrzeszowskiego po odzyskaniu
niepodległości; Antoni Władysław
Wodniakowski (1877-1935), ostrzeszowski kupiec i przemysłowiec, bibliotekarz powiatowy TCL, naczelnik
TG „Sokół” w pd. Wlkp., przewodniczący Rady Narodowej w Ostrzeszowie w 1918 r. i komendant powstańczej
Straży Ludowej tamże, ponadto jak
pisała „organizator wszystkich poczynań”, a także płk rez. Stanisław Thiel
(1881-1943), b. d-ca frontu ostrzeszowsko-kępińskiego, później ziemianin
i przedsiębiorca w Doruchowie (dziś
pow. Ostrzeszów) oraz gen. bryg. NSZ,
ps. „Przemysław”. W okresie międzywojennym W. Kosterska działała
też społecznie i odszukałem ją np. w
składzie Komitetu Zabawowego Sekcji
Finansowej Komitetu dla Spraw Bezrobocia w Kępnie w 1933 r. Cześć Pamięci dwojga kolejnych zapomnianych
bohaterów pow. kępińskiego II RP!
Tomasz Kostek Górecki,
Akademia Sztuki Wojennej

Źródła: APK, księga urodzeń USC
Przygodzice Wielkie z 1899 r., sygn.: 741/75,
akt nr 168, s.169, skan 172; księga małżeństw
USC Ostrzeszów z 1921 r., sygn.: 730/250,
akt 76, s.151-152, w sieci skan 79; APP,
Kartoteka m. Poznania, sygn.: 14649, k.226
i 14718, k.427-428; CAW WBH, Kolekcja
akt odznaczeniowych, sygn.: KN 20.07.32,
OOP 1/427 i Odrzuc.7.10.35; USC Kępno,
przedwojenne księgi meldunkowe m. Kępna;
CMJW w Łambinowicach-Opolu i IPN, Straty.
pl, kartoteka jeniecka PCK, sygn.: 20398;
badania i ustalenia własne autora, absolwenta
studiów dr na Wydziale Bezpieczeństwa
Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.
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62 wyróżnienia przyznano uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kępiński, którzy spełnili kryteria zawarte w programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez starostwo

Najzdolniejsi ze zdolnych

W tym roku szkolnym 28
uczniów uzyskało średnią powyżej
5,3. Najwyższą uzyskała Dobrosława Burzała uczennica kl. I LO Nr
I im. mjra H. Sucharskiego – 5,87.

żołnierze” drużyna LO nr I w składzie: Klaudia Kowalek, Joanna
Polak, Weronika Przewdzięk (opiekun – Edyta Rybczyńska), pierwsze
miejsce w Finale Centralnym Zawo-

Starosta R. Kieruzal, wicestarosta A. Śniegocka oraz przewodnicząca
Rady Powiatu Kępińskiego J. Jędrecka oraz wyróżnieni uczniowie

Kolejne dziewięć miejsc zajęli: Kamil Serafin ( LO nr I) – 5,79, Oskar
Tajnert (LO nr I) – 5,71, Paweł Gąszczak (LO nr I) – 5,64, Piotr Wabnic
(LO nr I) – 5,60, Zofia Berska (LO nr
I) – 5,50, Magdalena Cichecka (LO
nr I) – 5,50, Daria Hołoś (LO nr II
ZSP nr 1) – 5,47, Małgorzata Taras
(LO nr I) – 5,47, Joanna Polak (LO
nr I) – 5,46.
Ze względu na panującą pandemię część konkursów, olimpiad oraz
zawodów sportowych została odwołana. Mimo to uczniowie osiągnęli
wiele znaczących sukcesów.
Finalistką Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Handlowo-Menadżerskich została uczennica kl. IV Technikum Ekonomicznego w ZSP nr 1
Julia Domagała (opiekun – Karolina Michalska). Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą” zostali: Anna Bąk, Marcel
Brząkała, Jan Tomala (opiekun –
Agnieszka Kubot).
Do najbardziej znaczących osiągnięć sportowych należy zaliczyć:
pierwsze miejsce w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskich Zawodów
Sportowo-Obronnych „Sprawni jak

dów Sportowo-Obronnych „Sprawni
jak żołnierze” chł. – drużyna LO nr
I w składzie: Piotr Kubot, Patryk
Antczak, Julian Hanas (opiekun – E.
Rybczyńska) oraz zdobycie srebrnych
medali w Mistrzostwach Wojewódz-

Aleksandra Wróbel, Kaja Szyszka,
Agata Jabłońska (opiekun – E. Rybczyńska); Drużynowe Biegi Przełajowe kat. chłopców – drużyna LO
nr I w składzie: Maksymilian Błasek, Bartosz Bystry, Dominik Hołoś, Dominik Janicki, Piotr Kubot,
Wiktor Wróbel (opiekun – Dariusz
Lemanik), Mistrzostwa w Piłce ręcznej dziewcząt – drużyna ZSP nr 1 w
składzie: Wiktoria Wołk, Oliwia
Sobczak, Julia Olejnik, Maja Bentkowska, Martyna Orzechowska,
Alicja Kaleta, Oliwia Duchnik, Julia Jokiel, Julia Kukuła, Martyna
Kalinowska, Agata Staniszewska,
Natalia Czarczyńska (opiekun –
Maciej Nowicki).
Nagrody wraz z gratulacjami i
życzeniami dalszych sukcesów zostały wręczone przez starostę Roberta Kieruzala, wicestarostę Alicję Śniegocką oraz przewodniczącą
Rady Powiatu Jolantę Jędrecką na
uroczystej gali, która w tym roku odbyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie.

W miejscowości Jankowy odbyła się 3. edycja Ekstremalnego Biegu Terenowego z Przeszkodami dla dzieci z powiatu kępińskiego. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów oraz Komenda
Powiatowa Policji w Kępnie

Dzieci dały pokaz
sprawności
18 czerwca br. na terenie duktów
leśnych w miejscowości Jankowy
odbyła się 3. edycja Ekstremalnego
Biegu Terenowego z Przeszkodami
dla dzieci z powiatu kępińskiego.
Wielkie emocje towarzyszyły uczestnikom biegu, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych Gminy Baranów oraz
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Bieg rozpoczął się rozgrzewką przeprowadzoną
przez Sierżanta Pyrka, następnie
uczestnicy biegu musieli się zmierzyć
z trasą liczącą ponad kilometr oraz

kilkunastoma przeszkodami o różnych stopniach trudności, rozmieszczonymi na całej trasie biegu. Wśród
przeszkód do pokonania były rowy z
wodą, pajęczyna, tor z oponami czy
tunel. Było bieganie, skakanie, czołganie się i wspinanie.
Po przekroczeniu mety na każdego
czekał pamiątkowy medal oraz dyplom.
Po zakończeniu biegu każdy mógł też
zobaczyć policyjne wyposażenie służące funkcjonariuszom w codziennej
służbie oraz zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie na specjalnie przygotowanej do
tego ściance.
Oprac. KR

Rozgrzewka z Sierżantem
Pyrkiem. Fot. KPP Kępno

Wyróżnieni z ZSP nr 1

twa Wielkopolskiego w następujących konkurencjach: Drużynowe
Biegi na Orientację kat. dz. – drużyna LO nr I im. mjra H.Sucharskiego
w składzie: Hanna Pietras, Joanna
Polak, Weronika Kozłowska, Klaudia Kowalek (opiekun – E. Rybczyńska); Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK – drużyna LO nr I w składzie:
Marta Korczak, Maria Mielcarek,

W uroczystości wzięli także
udział: członkowie Komisji Edukacji
i Promocji przewodnicząca Regina
Marczak oraz Iwona Gogół, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
Andrzej Jóźwik oraz dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych: Bogumiła Drobina, Danuta Stefańska oraz
Paweł Jakubczyk.
m

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach poddany zostanie termomodernizacji

Umowa na termomodernizację

15 czerwca br. burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus zawarł umowę na termomodernizację

Po podpisaniu umowy
z wykonawcą inwestycji

Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach. Wykonawcą
prac jest Korporacja BUDONIS Sp. z

o.o. Spółka Jawna z siedzibą w Kępnie. Inwestycja wykonana zostanie za
kwotę 1.970.000.00 zł brutto.
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie robót budowlanych
związanych z termomodernizacją
budynku. Ocieplone zostaną ściany,
dach, wymieniona stolarka okienna
i drzwiowa. Całkowitej wymianie
podlega również oświetlenie, a na
potrzeby budynku zamontowany
zostanie nowoczesny system OZE.
Wszystkie instalacje oraz klatka
schodowa zostaną dostosowane do
wymagań przeciwpożarowych. Budynek będzie wyposażony w pompę
ciepła wraz z nową instalacją grzewczą. Przebudowie ulegnie również
wentylacja. Budynek będzie podlegał
ścisłemu audytowi energetycznemu.
Oprac. KR

Na trasie czekały liczne
przeszkody. Fot. KPP Kępno

Bieg zapewnił dzieciom
mnóstwo frajdy. Fot. KPP Kępno
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Przedszkole prowadzone przez siostry boromeuszki przy ulicy Kościuszki tętni życiem od ponad stu lat. W 1887 r. siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza przybyły do Kępna, by realizować swój charyzmat poprzez świadczenie miłosierdzia chorym w domach, w miejscowym szpitalu oraz zajmować się wychowaniem młodzieży żeńskiej i dzieci w założonej przez siebie ochronce. Od tej pory praca z dziećmi i dla dzieci
stanowiła jeden z głównych celów służby sióstr w Kępnie. Po II wojnie światowej ochronka przekształciła się w przedszkole. W 1950 r. przedszkole
sióstr oddano pod opiekę „Caritas”. W 1962 r., gdy władze komunistyczne wzmocniły laicyzację państwa, przejęte zostało przez władze państwowe.
Od tej pory w budynku sióstr funkcjonowało Państwowe Przedszkole nr 3. Dokładnie po 30 latach siostry boromeuszki wróciły do swojej własności,
by od 1 września 1992 r. kontynuować działalność swoich poprzedniczek. Decyzją władz zgromadzenia do prowadzenia przedszkola zostały skierowane
trzy siostry nauczycielki – s. Laurencja, której powierzono stanowisko dyrektora, s. Wanda i s. Władysława. Rozpoczęcie roku poprzedzone było wytężoną pracą fizyczną sióstr, dzięki czemu prawie 100 dzieci mogło rozpocząć nowy rok szkolny. Boże błogosławieństwo udzielone w czasie poświęcenia
przedszkola przez ks. prałata Zbigniewa Rapiora towarzyszy przez wszystkie lata zarówno dzieciom, jak i wszystkim wychowawcom

30 lat w służbie Bogu i przedszkolakom

ci spędzają czas nie tylko w dobrze
wyposażonym przedszkolu, ale też
pod troskliwą i profesjonalną opieką.
Jako pracownik zostałam przyW nadchodzącą rocznicę 30-lecia działalności przedszkola publikujemy świadectwa sióstr oraz osób pracujących w przedszkolu,
jęta z poczuciem, że moja skromna
które przyczyniły się do jego powstania oraz rozwoju na przestrzeni trzech dekad tej placówki oświatowej.
osoba jest potrzebna. I tak oto rozchcemy zorganizować jubileusz, wanie się do tego remontu w nadcho- jak traktujemy drugiego człowieka. poczęłam pracę w ,,moim drugim
Dla wspólnego dobra
Przedszkole Sióstr Boromeuszek aby wyrazić swoją wdzięczność za dzących kilku latach. Oczywiście, po Patron tego miesiąca św. br. Albert domu”. Bardzo szybko zauważyłam,
– Przedszkole z Oddziałami Specjal- współpracę z ludźmi dobrej woli, ludzku nie jest możliwe dla nas finan- Chmielowski mawiał „w życiu trzeba że siostry dzięki swej otwartości i
nymi prowadzone przez Zgromadze- którzy nieustannie nas wspierają i sowe uniesienie tego remontu, więc być dobrym jak chleb”. Z okazji zbli- nieznikającym uśmiechom na ich
nie Sióstr Miłosierdzia św. Karola towarzyszą w naszej służbie. Wielu będziemy robić wszystko, co jest w żającego się jubileuszu przedszkola i twarzach zdobyły zaufanie rodziców,
Boromeusza w Kępnie rozpoczyna absolwentów naszego przedszkola naszej mocy, ale również chyba teraz pobytu sióstr w Kępnie życzymy tak personelu, a także pozyskały sympakolejny rok jubileuszowy. Przed nami podtrzymuje tradycję rodzinną i po jest taki czas zaufania Bogu, że, jeśli sobie jak i Wam: bądźmy dobrzy jak tię kępińskiego społeczeństwa.
wielkie wydarzenia, okazja do dzię- latach posyła swoje dzieci do nas… Jego wolą jest, aby to dzieło wycho- chleb.
Przez pierwsze dziesięć lat przeds. M. Laura Dorota Zielińska szkole niemalże pękało w szwach od
kowania Panu Bogu i ludziom za peł- bo jak mawiają: „to był dla mnie raj wywania i nauki najmłodszych dzieSCB ilości dzieci. Z każdym rokiem szkolMój drugi dom
nym liczebność grup zwiększała się
Przedszkole sióstr boromeuszek na tyle dużo, że w pewnym momencie
to moje przedszkole, a właściwie mój siostry zaadaptowały swoje prywatne
„drugi dom”. Mając zaledwie 24 lata, pomieszczenia na sale dla dzieci. Tak
w listopadzie 1992 r., zostałam przy- to trwało do 2002 r., kiedy to podjęto
jęta przez siostrę dyrektor Laurencję decyzję o rozbudowie przedszkola.
do pracy. Chcę się podzielić, co przez Powstał więc piękny, nowy, duży bute trzy dekady przeżyłam.
dynek.
Otóż byłam wcześniej pracowPrzez te wszystkie lata w naszym
nikiem Przedszkola Samorządowego przedszkolu wiele się działo dobrego
nr 3 (obecnie Przedszkole Sióstr Bo- i pięknego. Począwszy od wspaniaromeuszek) i tam też uczęszczał mój łych występów, które odbywały się
syn. Kiedy Urząd Miasta i Gminy z okazji Dnia Matki poprzez jasełka
Kępno zamknął placówkę, ja stra- przygotowywane na Dzień Babci i
ciłam pracę, ale mój syn pozostał w Dziadka, a których oprawą muzycztym przedszkolu, tyle że od września ną zawsze zajmowała się doskonale
1992 r. prowadzonym przez Zgroma- grająca na organach siostra Wanda,
dzenie Sióstr Miłosierdzia Święte- ale też baliki karnawałowe dla dziego Karola Boromeusza. Pod koniec ci i festyny rodzinne. Bardzo miło
sierpnia wraz z nadchodzącym ro- wspominam jednodniowe wycieczki
Przedszkolaki z siostrami i księdzem w latach 30. XX wieku
kiem szkolnym odbyło się pierwsze z dziećmi (ZOO Wrocław, Chorzów,
nienie misji – charyzmatu od 135 lat w na ziemi, więc również chcę, aby ci było naszym udziałem, postawi na spotkanie sióstr pracujących w przed- Beskid Śląski, basen Ostrzeszów i
mieście Kępnie i prowadzeniu Przed- moje dzieci miały taki raj”. Choć naszej drodze takich ludzi, którzy szkolu z rodzicami przyjętych dzieci. wiele innych miejsc), kilkudniowe
jestem siostrą dyrektor dopiero od nam pomogą, wspomogą, pokierują Wówczas pracę w placówce podjęły wyjazdy na tzw. zielone przedszkole.
szkola Kochających Serc od 30 lat.
Miłosierdzie, będące charyzma- 1 sierpnia 2021 r. to niezmiernie do- i będą współpracować z nami, aby siostra Laurencja jako dyrektor, sio- Również niezapomniane uroczyste
stra Wanda i siostra Władysława w zakończenia zerówek dzieci wraz z
tem sióstr boromeuszek, jest realizo- brze współpracuje mi się z rodzicami sprostać i temu wyzwaniu.
Jubileusze 30-lecia i 135-lecia charakterze nauczycielek, a także rodzicami w Brennej. Miło wracam
wane w różnorodny sposób, ale nasze naszych dzieci, zwłaszcza z bardzo
apostolstwo zawsze jest zgodne z du- prężną Radą Rodziców, czego pięk- mają dodać nam skrzydeł, aby misja, siostra Beniamina jako kucharka.
pamięcią do żywych szopek bożoPo odbytym zebraniu siostry za- narodzeniowych i kolędowania w
chem czasu, ponieważ miłosierdzie nym dowodem był festyn rodzinny, którą na co dzień pełnimy jeszcze barnigdy nie traci na swojej wartości, który przeżywaliśmy 4 czerwca br. dziej była zakorzeniona w całym do- prosiły nas rodziców do zwiedzenia kościele parafialnym, jakie organizojakiekolwiek by to były czasy. W tym Po prawie rocznej pracy mogę napi- robku naszych poprzedniczek, sióstr, przedszkola. Jakież było moje zdzi- wała kolejna z dyrektorek przedszkoroku będziemy świętować 30-lecie sać, że jeszcze lepiej współpracuje mi które były tak otwarte na świat i tak wienie. Moim zachwytom nie było la siostra Rafaela. Z czasem wszelkie
przedszkola z oddziałami specjalny- się z nauczycielami i pracownikami ufały w Opatrzność Bożą, że tu na końca. Pracowałam wcześniej w tym uroczystości przybrały może inną
mi prowadzonego przez Zgromadze- przedszkola. Ci ludzie są niesamo- Ziemi Kępińskiej zasiały ziarna, któ- samym budynku, niby w tym samym formę, ale zawsze na tym samym wynie Sióstr Miłosierdzia św. Karola wici, podziwiam ich zapał, chęć roz- re po dziś dzień przynoszą owoce na przedszkolu, tyle że prowadzonym sokim poziomie.
Boromeusza, choć obecność sióstr w woju, kreatywność, dyspozycyjność i chwałę Pana. Każdego dnia doświad- przez zupełnie inny organ. WidziaSiostry, pracujące w przedszkoKępnie jest znacznie, znacznie dłuż- serdeczność. W rozmowach z rodzi- czamy i podziwiamy, jak przyprowa- łam, jak wcześniej było wyposażo- lu, zawsze dały odczuć, że one i my
sza, bo od 6 września 1887 r., czyli cami często słyszę, że coś takiego dzane przez rodziców dzieci, przy ne. Chociaż „wyposażone” to nazbyt – personel – to ,,jedno”. Nie da się zaprzed nami jubileusz 135-lecia sióstr wyjątkowego od nas „bije”, że spoty- współpracy z nauczycielami, uczą się wygórowane określenie tego, co tam pomnieć spotkań, jakie organizowana Ziemi Kępińskiej. Siostry wier- kają się u nas zawsze z uśmiechem i i rosną na wartościach chrześcijań- było i jak tam wyglądało. Nie mo- ły, by zintegrować personel. Na przyne charyzmatowi swojego zgroma- radością „to Boże Miłosierdzie tu się skich. A nasze serca, sióstr i pracow- głam uwierzyć, że można było w cią- kład pełne niepowtarzalnego uroku
dzenia przez te lata służyły w różny rozlewa, dlatego taki klimat jest wy- ników pękają z radości, że pasja, dar gu dwóch miesięcy (lipiec i sierpień) wigilie i wspólny śpiew kolęd, dni
sposób, zawsze pomagając potrzebu- czuwalny”. Oczywiście, uczę się rów- i nasze talenty są wykorzystywane w dokonać tak ogromnej metamorfozy skupienia, które nam pracownikom
jącym: zajmowały się chorymi poza nież współpracy z Urzędem Miasta i 100 % do tego, aby kolejne pokolenia pomieszczeń, począwszy od piwnic, przedszkola katolickiego otwierały
domem, prowadziły ochronkę, przy- Gminy Kępno, bo najważniejszy jest dzieci szły w życie, wierząc we wła- łazienek, szatni, salek dla dzieci, a serca i dusze na Boga. Wiele radości
gotowywały młodzież pozaszkolną dialog, szukanie wspólnego dobra dla sne możliwości i wspaniale integrując kończąc na kuchni. Mogłabym długo przynosiły nam również kilkudniosię ze środowiskiem, czego też uczą opisywać, co uległo zmianie. Ubiorę we wyjazdy na wycieczki w góry,
w szwalni do praktycznego życia, za- dobra mieszkańców Kępna i okolic.
Przed nami znowu kolejne nie- się w naszym przedszkolu ze względu te moje odczucia w takie słowa: „Tam na lodowisko, rajdy rowerowe czy
pewniały starszym ludziom mieszkanie i opiekę, pracowały w internacie łatwe i, niestety, bardzo drogie wy- na fakt, że na co dzień spotykają się było jak w domu”. Wykładziny dy- grillowanie przy wspólnych pląsach
nad dorastającą młodzieżą, służyły zwanie. To dostosowanie naszego z dziećmi, które potrzebują większej wanowe, żywe kwiaty na ścianach, tanecznych i śpiewie.
jako pielęgniarki w szpitalu powia- przedszkola do wymogów przeciw- opieki, to dzieci objęte kształceniem serwetki na stołach, którym uroku
Nasze przedszkole to również i
towym, prowadziły działalność cha- pożarowych. Na razie oprócz projek- specjalnym. Jest wiele powodów do dodawały małe bukieciki.
pewnie wielu to zdziwi przepyszna
Byłam jednocześnie zachwyco- kuchnia. Nie da się nie wspomnieć
rytatywną na rzecz ubogich, katechi- tu budowlanego, decyzji i pozwoleń radości, choć czasy zawsze są trudne,
zowały, pracowały jako zakrystianki oraz wstępnej wyceny tego przedsię- bo przecież nikt np. nie spodziewał na, pełna podziwu dla organizacji tutaj o siostrach, które tak smacznie
i organistki, troszczyły się o bieliznę wzięcia jak i rozmów z organem pro- się wojny na Ukrainie w XXI wieku. takich wnętrz w tak krótkim czasie, gotowały. Były to siostra Beniamina,
kościelną oraz wystrój kościoła, pra- wadzącym nasze Przedszkole, czyli Najważniejsze, żeby nie był „czło- ale też szczęśliwa, że moje dziecko Paula, Boromea i Marcelina. Do dnia
cowały w biurze parafialnym, w pań- Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia wiek człowiekowi wilkiem”, cytując będzie spędzało połowę dnia w tak dzisiejszego wspomina się niektóre z
stwowym przedszkolu, a od 1992 r. św. Karola Boromeusza z Domem E. Stachurę, bo przecież, o tym kim dobrych warunkach. Okazało się w potraw.
Generalnym w Mikołowie jest czas jesteśmy nie świadczy wykształce- listopadzie, gdy zostałam już praprowadzą przedszkole.
Co jest wspaniałe? Otóż to, że
W październiku bieżącego roku na przemyślenie, strategię i przygoto- nie, majątek, wygląd, talent… ale to cownikiem, że moje i pozostałe dzie- pamiętam osoby, które były naszymi
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Wiadomości
przedszkolakami, a od lat niektórzy
z nich, będąc już rodzicami, wracają do nas ze swoimi pociechami. Co
cieszy jeszcze bardziej i daje dobre
rekomendacje placówce to to, że nasi
przedszkolacy wracają po latach, by
rozpocząć, np. praktyki studenckie
bądź zostać pracownikiem i służyć
następnym pokoleniom. Osobiście
mam przyjemność pracować z naszym przedszkolakiem.

informacje
pracy zawodowej - nauczanie w grupie mieszanej 4- i 5–latków o nazwie
„Bratki”. I tak minęło mi kolejne pięć
lat spotkań z cudownymi dziećmi i
ich wspaniałymi rodzicami. To był
bardzo dobry czas, kiedy to kształtowała się moja tożsamość nauczycielska, kiedy budowałam autorytet młodego jeszcze wówczas nauczyciela,
gdy powstawał dopiero mój osobisty
dekalog nauczyciela.

Dzieci uczą się czytać i pisać

Przedszkole sióstr boromeuszek
od 30 lat tętni niezmiennie gwarem,
śmiechem i radością. Wciąż się rozwija. Powstało wiele gabinetów, służących dzieciom w ich rozwoju, a w
szczególności tym, które potrzebują
szczególnej opieki i pomocy. Zatrudnionych jest wielu specjalistów.
Kadra ciągle się doskonali, poszerza
swoje umiejętności. Nowa, czwarta
już siostra dyrektor Laura ma wiele
pomysłów, aby nasze przedszkole
udoskonalić
Przedszkole sióstr, ,,moje” przedszkole, to nie tylko dzieci, edukacja,
współpraca z rodzicami. To również
ludzie, którzy w nim pracują. Każdy
z nas wraz z siostrami tworzy to miejsce i atmosferę sprzyjającą rozpostarciu ,,skrzydeł” na dobrą przyszłość
naszym małym podopiecznym.
Beata Peplińska
Pomoc nauczyciela – najstarszy
stażem pracownik przedszkola
Nauczyciel to nie zawód,
to pasja
Moja przygoda z Przedszkolem
Sióstr Boromeuszek w Kępnie zaczęła się 22 lata temu, a właściwie
jeszcze wcześniej, bo jako świeżo
upieczona studentka pedagogiki trafiłam do tej placówki, do pomocy, jak
to zwykle bywa we wrześniu przy
płaczących maluszkach. I tak przez
cały okres studiów każdy wrzesień
spędzałam w przedszkolu, tam gdzie
akurat potrzebna była moja pomoc.
Chyba dałam się poznać ówczesnej
i pierwszej dyrektorce s. Laurencji
jako niezła kandydatka na nauczyciela, bo tuż po dyplomie zaproponowała mi etat w nowo powstałej grupie
specjalnej „Stokrotki”, którą prowadziłam pod czujnym okiem s. Wandy,
mojej późniejszej dyrektorki. Muszę
tutaj wspomnieć o kilku osobach,
dzięki którym nie byłabym w tym
miejscu, w którym jestem teraz. Bez
wątpienia należy do nich s. Władysława mój niedościgniony wzór pracy
nauczycielskiej w zerówce, Panie:
Ewa Orszulak, Małgosia Błaszczak,
Maria Banaś i moja zmarła ukochana
siostra Ania, z którymi tworzyłyśmy
pierwszy team pedagogiczny na mojej ścieżce zawodowej.
Czas przedszkolny bardzo szybko płynie i tak po pięciu latach pracy
w „Stokrotkach” zaczęłam nowy etap

I czas na kolejny etap w moim
życiu zawodowym – praca w zerówce „Muchomorki”. Pamiętam swoje
przerażenie, czy podołam nowemu
wyzwaniu, czy dobrze przygotuję
dzieci do nauki w szkole, jak mawiają dzisiaj moi wychowankowie czy
„.ogarnę to wszystko”?! Zaryzykowałam, razem z moją drugą dyrektorką
s. Wandą i….jestem tu, gdzie jestem,
dwunasty rok z „Muchomorkami”.

szkola, którą jestem od przeszło 20 lat
to nie zawód – to pasja, która angażuje mocniej niż jesteśmy sobie to w
stanie wyobrazić.
Ewelina Witek
Nauczyciel z 22-letnim stażem
Najważniejsze: otwartość
i wrażliwość
Wspominając swój pobyt jako
dziecko w Przedszkolu Sióstr Boromeuszek, wracam myślami do miejsca pełnego miłości, ciepła i troski.
W mojej pamięci najbardziej utkwiły
przedstawienia w Domu Katolickim,
które były wielkim przedsięwzięciem, wymagającym ogromnego
zaangażowania personelu, rodziców
i nas - dzieci. Nauka roli, próby, piękne stroje i scenografia ... to elementy
zapamiętane i przywoływane przez
niejednego absolwenta przedszkola.
Pamięć o tym miejscu i spędzonym
w nim czasie jest żywa w rozmowach przyjaciół, którzy poznali się w
murach placówki. Wspominane jest
również pyszne jedzenie, szczególnie
makaron z serem. Wśród wartości
przekazanych w przedszkolu należy
wyróżnić otwartość i wrażliwość na
niepełnosprawnych rówieśników. To
bardzo ważne ze względu na fakt, że
środowisko przedszkola często jest
jedynym miejscem, w którym dzieci
mogą nabyć doświadczenia w kontaktach z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zrozumieć
ich funkcjonowanie.
Wzorce przekazane przez pracowników Przedszkola Sióstr Boromeuszek miały duży wpływ na mój

Przedszkolaki z chęcią
ćwiczą zumbę

W tym czasie przedszkole przeżyło
jeszcze kilka metamorfoz, zmianę
dyrektora, którą przez dziewięć lat
była s. Rafaela, wiele osób, które spotkałam na swej drodze, ale zawsze
wierzyłam, że to miejsce wszystkich
nas do czegoś zobowiązuje. Do bezwarunkowej przyjaźni z dziećmi,
które stoją dwa kroki za nami i czekają, aż się do nich odwrócimy. W tzw.
„międzyczasie” pełniłam różne dodatkowe funkcje jako wicedyrektor,
koordynator do spraw różnych. No
cóż, jak mawia klasyk: „dyrektorami
się bywa, nauczycielem jest się całe
życie” jestem wierna tej maksymie.
Dzisiaj podążam przy boku kolejnej
dyrektorki s. Laury. Nowa zmiana,
nowa energia, nowe wyzwania. Tak
wchodzimy w 30–lecie istnienia naszego przedszkola. Mnóstwo wspomnień, refleksji, planów i marzeń.
I choć nie brakowało chwil, kiedy
chciałam zawrócić, odejść, to wpatrzone we mnie oczy dzieci, dobre
słowa rodziców, spotkania z absolwentami utwierdzały mnie w przekonaniu, że jestem na właściwym
miejscu, że jestem gotowa na kolejną,
nową przyjaźń. Nauczycielka przed-

wybór ścieżki kształcenia i zawodu.
Gdy po latach wróciłam do przedszkola, najpierw jako praktykantka, a później nauczycielka otrzymałam ogrom
wsparcia, które jest dla mnie pomocne,
zwłaszcza na początku mojej drogi.
Marcela Latusek
absolwentka przedszkola, praktykantka w przedszkolu, nauczyciel
stażysta od 1.09.2021 r.
Powrót do przedszkola
Jako absolwentka, a obecnie pracownik Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie, mogę stwierdzić, że
jest to naprawdę wyjątkowe miejsce.
Ale od początku…
Swoją przygodę w powyższym
przedszkolu rozpoczęłam w 2002 r.
Pierwsze kroki w murach placówki stawiałam w grupie „Biedronek”, a następnie w „Słoneczkach” i „Motylkach”.
Czas spędzony w „moim” przedszkolu wspominam bardzo miło. Stało się ono dla mnie drugim domem,
w którym zawsze panowała miła atmosfera. Siostry, nauczyciele i inni
pracownicy w każdej sytuacji wykazywali się ciepłem, serdecznością, a
co najważniejsze – empatią. Zawsze
witano i żegnano nas z wielkim

Zajęcia laboratoryjne zawsze wzbudzają
duże zainteresowanie u dzieci

uśmiechem na twarzy, co sprawiało,
że chciało się tu następnego dnia powrócić.
Wspomnieniami najczęściej sięgam do występów organizowanych w
Domu Katolickim w ramach różnorodnych uroczystości, takich jak np.
Dzień Mamy i Taty czy Dzień Babci i Dziadka. Pomimo stresu, który
przeżywałam w obliczu wystąpienia
przed szeroką publicznością były to
zdecydowanie niezapomniane chwile. Dużo pracy, serca i wysiłku w nasze przedstawienia wkładała siostra
Wanda, która była wówczas dyrektorem placówki. Zawsze z wielkim
zapałem i entuzjazmem angażowała
się w nasze „przedszkolne życie”.
Szczególnie w pamięci utkwiła mi jej
wspaniała gra na organach i serdeczny uśmiech kierowany do wszystkich
przedszkolnych dzieci. W mojej pamięci są również wycieczki organizowane do Brennej, podczas których
pokonywanie szlaków urozmaicane
było śpiewaniem wesołych piosenek.
Niełatwo jest także zapomnieć ulubionych opiekunek. To one w sposób
szczególny sprawiały, że wszystkie
przedszkolne problemy, zmartwienia
i koleżeńskie kłótnie przemijały w
mgnieniu oka. Pamięcią wracam do
siostry Władysławy, która – pomimo iż była opiekunem równoległej
grupy – zawsze przy różnorodnych
spotkaniach wykazywała się szczególną serdecznością. Wspominam jej
wielkie wsparcie w chwilach tęsknoty za najbliższymi. Czas opuszczenia
murów przedszkolnych i wyruszenia
w nową, nieznaną przygodę był czasem rozpaczy. Wynikało to z końca
wspaniałej, beztroskiej zabawy, ale

żym zaskoczeniem stały się dla mnie
zmiany, jakie zaszły w placówce.
Jedną z nich było powstanie większej
ilości grup, fakt ten wynikał z tego,
iż rodzice chętnie chcieli posyłać w to
miejsce swoje pociechy.
Po czternastu latach od zakończenia etapu przedszkolnego ponownie powróciłam w ramach praktyk
studenckich. Postanowiłam zrealizować je właśnie w Przedszkolu Sióstr
Boromeuszek. Siostra Rafaela jako
dyrektor przyjęła mnie z otwartymi
ramionami, dając tym samym szansę
na dalszy rozwój. Ponownie zostałam
mile zaskoczona rozwojem placówki, w której powstały ciekawe, wyposażone sale terapeutyczne, przeznaczone dla dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Dużym
zaskoczeniem była dla mnie również
forma nauki programowania, podczas której dzieci miały i w dalszym
ciągu mają możliwość korzystania z
nowoczesnych środków dydaktycznych. Po zakończonych praktykach
podjęłam w tym miejscu pracę, z czego jestem bardzo zadowolona. Miło
było i jest w dalszym ciągu spotykać
ponowie ludzi, którzy przyczynili się
do mojego rozwoju i wychowania.
Obecnie pracuję tutaj z ludźmi, których dobrze pamiętam z lat dziecięcych. Wspólnie często wspominamy
tamten „niezwykły czas” i razem
tworzymy „nowy wyjątkowy czas”.
Chcemy, by każdy nasz przedszkolak
dobrze wspominał swój pobyt w murach naszego przedszkola.
Wielkie zaangażowanie zarówno
ze strony sióstr jak i pracowników
przyczyniło się do znacznego rozwoju tej placówki. Myślę, że to jednak

Tegoroczna uroczystość
zakończenia roku przedszkolnego

i z wielkiego przywiązania do opiekunów i rówieśników. Nigdy jednak
nie zapomniałam o tym miejscu, dlatego też uczęszczając już do szkoły
podstawowej i gimnazjalnej, razem
z rówieśnikami chętnie odwiedzaliśmy „nasze” przedszkole. Wówczas
siostra Mariam, która pełniła w nim
służbę zawsze ciepło nas witała. Du-

nie koniec, ponieważ siostra Laura
jako obecny dyrektor przedszkola
ma wiele ciekawych planów na przyszłość.
Natalia Rebelska
absolwentka przedszkola, praktykantka w przedszkolu, pracownik
przedszkola od 1.02.2019 r., aktualnie
od 1.09.2021 r. nauczyciel stażysta
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Piłka nożna

Fot. Przemysław Zimoch

ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> W miniony weekend poznaliśmy wszystkie
rozstrzygnięcia na zapleczu trzeciej ligi. Piłkarze ze Swarzędza już w poprzednim tygodniu uzyskali promocję do trzeciej ligi, ale dopiero ostatnia kolejka wyłoniła trzeciego
spadkowicza oraz drużynę, która o ligowy byt będzie musiała walczyć w barażu

Zwycięski remis Polonii z SKP,
kępnianie uratowali ligowy byt
Polonia 1908 Marcinki Kępno zostaje w czwartej lidze! Dla drużyny prowadzonej przez Marcela
Surowiaka zakończył się właśnie wyczerpujący i niezwykle trudny sezon. Dość powiedzieć, że
piłkarze z Alei Marcinkowskiego aż do ostatniej kolejki ArtBud 4. Ligi nie byli w stu procentach
pewni utrzymania. Do oficjalnego uniknięcia spadku potrzebowali co najmniej remisu w wyjazdowym meczu z SKP Słupca. I tak też się stało. Z rozgrywkami na zapleczu trzeciej ligi już
wcześniej pożegnały się Górnik Konin oraz Victoria Ostrzeszów, a na samym finiszu rozgrywek
dołączyła do nich Olimpia Koło. Start nowego sezonu 2022/2023 zaplanowano na pierwszy weekend sierpnia.
Przed ostatnią serią gier w
czwartej lidze Polonia 1908 MarStal Pleszew – Krobianka Krobia .............– 2:5
cinki znajdowała się na czternastym
Biały Orzeł – Piast Czekanów ..................– 3:2
miejscu, które na koniec sezonu
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
1. KP Polonia 1912 Leszno
30 76 75:24
gwarantowało bezpośrednie utrzy38. kolejka | wiosna 2022
2. KS Victoria Skarszew
30 72 99:35
manie w czwartej lidze. W ostatnim
SKP Słupca – Polonia Kępno ....................– 0:0
3. LZS Krobianka Krobia
30 62 66:41
meczu sezonu podopieczni Marcela
Victoria Ostrzeszów – KKS II Kalisz ..........– 1:1
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 30 60 83:35
Surowiaka nie musieli oglądać się
Olimpia Koło – Victoria Września .............– 2:2
5. MKS Kania Gostyń
30 58 54:26
na wyniki rywali. Było pewne, że
Mieszko Gniezno – Nielba Wągrowiec ......– 1:2
6. ŚKS Warta Śrem
30 44 52:50
jeśli wygrają bądź zremisują ostatni
Unia Swarzędz – Warta Międzychód ........– 2:4
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 30 43 43:43
mecz z SKP Słupca, utrzymają się
Kotwica Kórnik – Tarnovia Tarnowo . .......– 1:0
8. KS Piast Kobylin
30 39 62:68
Centra Ostrów – LKS Gołuchów ................– 2:2
na zapleczu trzeciej ligi. W innym
9. GKS Rychtal
30 36 54:64
Iskra Szydłowo – Górnik Konin . ..............– 6:0
wypadku trzeba będzie liczyć na
10. LZS Orzeł Mroczeń
30 33 44:67
Korona Piaski – Obra Kościan . ................– 0:1
11. KP Rawia Rawicz
30 32 45:64
potknięcia rezerw KKS-u Kalisz,
Huragan Pobiedziska ..........................– pauza
12. KLKS Zefka Kobyla Góra 30 30 39:60
Olimpii Koło oraz Warty Między1. SKS Unia Swarzędz
36 75 83:31
13. KKS Astra Krotoszyn
30 29 51:77
chód. Jednak bez względu na moż2. MKS Nielba Wągrowiec
36 74 70:41
14. LKS Piast Czekanów
30 28 46:68
liwe scenariusze było pewne, że w
3. KSS Kotwica Kórnik
36 73 76:43
15. PKS Racot
30 22 27:65
najgorszym wypadku piłkarze z
4. MGKS Huragan Pobiedziska 36 63 63:45
16. KS Stal Pleszew
30 20 31:84
Alei Marcinkowskiego zagrają w ba5. MKS Mieszko Gniezno
36 63 78:55
rażach. Tak się jednak nie stało, bo
6. LKS Gołuchów
36 60 65:54
Proton Klasa A Grupa 9
dzięki bezbramkowemu remisowi
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 36 55 91:63
26. kolejka | wiosna 2022
w Słupcy biało-niebiescy utrzymali
8. KP Obra 1912 Kościan
36 54 60:47
LKS Jankowy – Victoria Laski . .................– 4:0
czternastą pozycję w tabeli, co osta9. MKS Victoria Września
36 53 53:72
Sokół Bralin – LZS Czajków .....................– 4:2
tecznie wystarczyło im, by przedłu10. GKS Iskra Szydłowo
36 53 78:72
KS Rogaszyce – Orzeł Wysocko . ............– 11:0
żyć swój ligowy byt na następny se11. LKS Korona Piaski
36 50 50:60
Barycz Janków P. – Pogoń Trębaczów . ....– 4:2
zon. Kępnianie w najlepszy możliwy
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 36 48 56:54
LKS Godziesze – Tarchalanka Tarchały . ...– 6:1
sposób zakończyli więc ten niezwy13. SKP Słupca
36 44 59:61
Lilia Mikstat – Iskra Sieroszewice . ...........– 3:2
kle wyczerpujący i trudny dla siebie
14. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 36 44 56:65
Pelikan Nowy Karolew – LKS Czarnylas ...– 5:3
sezon. Przypomnijmy, że drużyna z
15. MLKP Warta Międzychód 36 43 79:85
1. LKS Jankowy 1968
26 60 70:28
Alei Marcinkowskiego rundę wio16. KKS 1925 II Kalisz
36 42 57:68
2. Barycz Janków Przygodzki 26 56 84:47
senną rozpoczynała z siedemnastego
17. MKS Olimpia Koło
36 40 44:54
3. LZS Lilia Mikstat
26 52 71:45
miejsca. Później biało-niebiescy za18. KP Victoria Ostrzeszów
36 17 42:104
4. LKS Sokół Bralin
26 48 64:38
częli gubić bardzo ważne punkty, co
19. KS Górnik Konin
36 12 24:110
5. LZS Victoria Laski
26 43 53:45
sprawiało, że groźba spadku do piątej
6. LKS Godziesze 1966
26 38 55:63
ligi stawała się coraz bardziej realna.
RedBox 5. Liga Grupa 3
7. KS Rogaszyce
26 37 58:48
Jednak fantastyczny finisz rundy
30. kolejka | wiosna 2022
8. LZS Czajków
26 33 56:71
wiosennej całkowicie odmienił sytuGKS Rychtal – Polonia Leszno . ................– 0:3
9. LZS Tarchalanka Tarchały W. 26 32 47:66
ację kępnian. Wygrane między innyRawia Rawicz – Kania Gostyń ..................– 1:2
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 26 30 54:62
Orzeł Mroczeń – Victoria Skarszew ..........– 1:5
mi z Huraganem Pobiedziska, Nielbą
11. LZS Pogoń Trębaczów
26 28 36:45
Astra Krotoszyn – Zefka Kobyla Góra ......– 0:0
Wągrowiec czy Mieszkiem Gniezno
12. LKS Czarnylas
26 25 45:62
PKS Racot – Ostrovia Ostrów ...................– 0:5
13. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 26 22 37:75
przyniosły skuteczny finisz i szczęWarta Śrem – Piast Kobylin . ...................– 8:1
14. KS Pelikan Nowy Karolew 26 18 46:81
śliwe zakończenie sezonu. Polonia

wyniki i tabele
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1908 Marcinki dokonała tego w nieprawdopodobnych okolicznościach,
bowiem w samej końcówce sezonu
musiała radzić sobie z zaledwie jednym graczem na ławce rezerwowych.
Kontuzje i pauzy za kartki sprawiły,
że Marcel Surowiak miał do dyspozycji rezerwowego bramkarza, a w
wyjściowym składzie pojawił się nawet Mateusz Gola, a więc zawodnik,
który przed rokiem zawiesił buty na
kołku, ale ze względu na obecną sytuację kadrową kępnian postanowił
pomóc w uratowaniu czwartej ligi
dla Kępna.
Utrzymania nie udało się z kolei zapewnić drużynie z Koła. Przed
ostatnią serią gier Olimpia nie miała wielkich szans na pozostanie w
czwartej lidze na kolejny sezon, ale
kolscy piłkarze i kibice wierzyli w
korzystny wynik domowego starcia z
Victorią Września i splot korzystnych
okoliczności w ostatniej kolejce. W
mecz zdecydowanie lepiej weszli jednak goście z Wrześni, którzy od 13.
minuty prowadzili 1:0. W 24. minucie
rzut karny na bramkę zamienił Jakub
Groszkowski i w tym momencie stało
się jasne, że tylko cud może uratować
czwartą ligę dla Koła. Cudu nie było,
choć gracze Olimpii do samego końca walczyli ambitnie. Odpowiedzieli
dwoma trafieniami, ale w ostatecznym rozrachunku na nic się to zdało. Gracze z Koła po całkiem niezłej
pierwszej części sezonu, w drugiej
zaprezentowali się zdecydowanie słabiej i po pięciu sezonach żegnają się z
zapleczem trzeciej ligi.
Smutne pożegnanie z czwartą
ligą towarzyszyło graczom Górnika
Konin. W ostatnim swoim występie na tym szczeblu rozgrywkowym
koninianie na wyjeździe przegrali
0:6 z Iskrą Szydłowo. W ostatnich
trzech meczach zakończonego sezonu gracze Górnika zdobyli zaledwie
dwie bramki i stracili siedemnaście.
Górnik kończy więc sezon na ostatnim miejscu, z najgorszą ofensywą i
defensywą w stawce. Teraz klubowi
działacze i piłkarze będą musieli jak
najszybciej przystosować się do piątoligowych realiów. Z Konina napływają jednak niepokojące sygnały, że
na tym szczeblu też łatwo nie będzie.
Kibicom w Koninie na pocieszenie
pozostaje fakt, że Górnik po rundzie
jesiennej był liderem klasyfikacji Pro
Junior System, a na koniec sezonu
zdecydowanie znalazł się poza zasięgiem rywali. W rozgrywkach ligowych Górnikowi od początku szło
beznadziejnie, a niepowodzenia odbijał sobie w Pro Junior System. Klub
z Konina wygrał tą klasyfikację, ale
ostatecznie i tak nie zgarnie pełnej
nagrody Polskiego Związku Piłki
Nożnej w wysokości 35 tysięcy złotych. Górnik otrzyma jedynie połowę
tej kwoty, bowiem nie zdołał utrzymać się w lidze. Zgodnie z regulaminem pełną pulę zgarnia zwycięzca
klasyfikacji Pro Junior System, który
utrzymuje się w rozgrywkach na danym szczeblu.
Królem strzelców czwartej ligi
został Mateusz Górny z Iskry Szydłowo, który w ostatnim swoim meczu zaliczył hat-tricka, a jego zespół
pokonał wspomniany już Górnik
Konin aż 6:0. Zawodnikowi Iskry koronę króla strzelców zapewniło dwadzieścia siedem trafień. Tuż za nim,
w klasyfikacji najskuteczniejszych
strzelców, uplasował się Rafał Leśniewski z Nielby Wągrowiec, który

zapisał na swoim koncie dwadzieścia pięć trafień. Najniższe podium
przypadło Jakubowi Michalskiemu
z ostrowskiej Centry (24. bramki).
Najskuteczniejszym zawodnikiem
kępińskiego zespołu okazał się Filip Latusek, który w zakończonym
sezonie zdobył dwadzieścia bramek.
Start nowego sezonu Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej zaplanował
na pierwszy weekend sierpnia (6-7
sierpnia), natomiast ostatnia jesienna
kolejka odbędzie się 27 listopada. W
2023 roku piłkarze po raz pierwszy
wybiegną na ligowe boiska w weekend 18-19 marca, a finisz sezonu
zaplanowano z kolei na 18 czerwca.
Poznaliśmy już także komplet beniaminków. Od przyszłego sezonu w
czwartej lidze występować będą Polonia Leszno, Noteć Czarnków oraz
Lipno Stęszew. W barażach o pozostanie w czwartej lidze zagrają rezerwy KKS-u Kalisz. Rywalem kaliszan
w pierwszej rundzie będzie Meblorz
Swarzędz. Zwycięzca tego pojedynku zagra w finale baraży z wygranym konfrontacji Victoria Skarszew
– Wiara Lecha Poznań.
BAS

Wyniki 38. kolejki
SKP Słupca			
0
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 0
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Mikołaj
Kubacha, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak,
Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas, Dawid Stempin, Patryk Słupianek, Dawid
Rachel, Mateusz Gola (Olaf Nawrot - 87’). Trener: Marcel Surowiak.
SKS Unia Swarzędz		
2 (1)
MLKP Warta Międzychód
4 (2)
Bramki: 0:1 Patryk Smolarek - 18’, 1:1 Kamil
Kanior - 25’, 1:2 Patryk Smolarek - 40’, 1:3 Mateusz Wzięch - 68’, 1:4 Kacper Sworacki - 81’, 2:4
Mikołaj Panowicz - 90+4’.
KP Victoria Ostrzeszów		
1 (0)
KKS 1925 II Kalisz		
1 (0)
Bramki: 0:1 Maurycy Przybył - 66’, 1:1 Marek
Szymanowski - 75’.
MKS Mieszko Gniezno		
1 (0)
MKS Nielba Wągrowiec		
2 (2)
Bramki: 0:1 Mikołaj Królczyk - 26’, 0:2 Rafał
Leśniewski - 45’ (z karnego), 1:2 Kacper Zimmer - 90’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (2)
LKS Gołuchów			 2 (1)
Bramki: 1:0 Jakub Józefiak - 4’, 1:1 Krystian
Benuszak - 10’, 2:1 Michał Kucharski - 44’, 2:2
Krystian Benuszak - 70’ (z karnego).
KSS Kotwica Kórnik			 1 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)
Bramka: 1:0 Bartosz Grabarkiewicz - 47’.
MKS Olimpia Koło		
2 (0)
MKS Victoria Września		
2 (0)
Bramki: 0:1 Jakub Kwaśny - 13’, 0:2 Jakub
Groszkowski - 24’ (z karnego), 1:2 Krystian Sobieraj - 71’, 2:2 Mateusz Czajka - 90+2’.
LKS Korona Piaski		
0 (0)
KP Obra 1912 Kościan		
1 (1)
Bramka: 0:1 Patryk Łakomy - 14’.
GKS Iskra Szydłowo
6 (5)
KS Górnik Konin		
0 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Górny - 3’, 2:0 Yago Rodriguez - 7’, 3:0 Mateusz Górny - 9’, 4:0 Yago
Rodriguez - 45’, 5:0 Mateusz Górny - 70’.
MGKS Huragan Pobiedziska – PAUZA
27
25
24
23
22
22
22
21
21
20

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

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Kończący się sezon to nie koniec piłkarskich emocji w regionie. Po ostatniej kolejce wicemistrz rozgrywek stanie przed szansą
na zakończenie zmagań awansem do wyższej ligi. O awans do czwartej ligi powalczy jeszcze Victoria Skarszew

Orzeł i GKS kończą sezon porażkami

Zarówno Orłowi Mroczeń jak i GKS-owi Rychtal nie wyszedł ostatni mecz w sezonie 2021/2022. Podopieczni Marka Wojtasiaka na własnym stadionie ulegli wyraźnie
wicemistrzowi rozgrywek, Victorii Skarszew 1:5 (0:2). Z kolei drużyna prowadzona przez Marcina Raczkowskiego długo walczyła jak równy z równym w starciu z Polonią Leszno. Ostatecznie mistrz rozgrywek i zarazem świeżo upieczony beniaminek czwartej ligi wywiózł z Rychtala pełną pulę.
Piłkarze Polonii Leszno już przed
tygodniem zapewnili sobie awans do
czwartej ligi. Polonia wróciła na ten
szczebel po rocznym pobycie w piątej
lidze. W ostatniej serii gier leszczynianom przyszło więc zagrać o pietruszkę, ale świeżo upieczony beniaminek czwartej ligi zamierzał godnie
pożegnać się z piątą ligą. Polonia w
Rychtalu zagrała bardzo ambitnie, ale
także piłkarze GKS-u chcieli jak najlepiej zaprezentować się w ostatnim
występie w sezonie. Pierwsza połowa
zakończyła się więc bezbramkowym
remisem. Po zmianie stron skuteczniejsi byli przyjezdni. Polonia prowadzenie objęła w 67. minucie po bramce
Łukasza Bugzela. GKS próbował odrobić jednobramkową stratę, ale tego
dnia nie potrafił znaleźć sposobu na
pokonanie bramkarza przyjezdnych.
Tymczasem Polonia decydujące ciosy
zadała w samej końcówce. Najpierw
w 85. minucie stojącego tym razem

w bramce GKS-u Dawida Dumańskiego pokonał Adam Piwoński, a
dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry wynik spotkania
ustalił Michał Płocharczyk. Kibice
w Rychtalu z pewnością nie o takim
zakończeniu sezonu marzyli. Zespół
prowadzony przez Marcina Raczkowskiego przegrał po raz szósty z
rzędu i piątoligowe zmagania zakończył na dziewiątej pozycji. To dla
GKS-u spore rozczarowanie, biorąc
pod uwagę fakt, że przez długi czas
gracze z Rychtala liczyli się w realnej
walce o pierwszą piątkę tabeli.
Na dziesiątym miejsce sezon kończą piłkarze Orła Mroczeń. W ostatnim
występnie drużyna Marka Wojtasiaka
uległa przed własną publicznością Victorii Skarszew 1:5. Goście już do przerwy wypracowali sobie dwubramkową
zaliczkę, a po zmianie stron dołożyli
jeszcze trzy trafienia. Gospodarze zdołali odpowiedzieć jedynie honorowym

trafieniem Rafała Janickiego.
Trzydziesta kolejka wyłoniła ostatni zespół, który opuścił rozgrywki na
zapleczu czwartej ligi. Do zdegradowanej wcześniej Stali Pleszew i PKS-u
Racot dołączył w minioną sobotę Piast
Czekanów. Ligowy byt zapewniła sobie
ostatecznie Astra Krotoszyn, która w
ostatniej serii gier podzieliła się punktami z Zefką Kobyla Góra. Taki rezultat, przy jednoczesnej porażce Piasta
Czekanów z Białym Orłem Koźmin
Wielkopolski, pozwolił Astrze utrzymać się w piątej lidze.
BAS

Wyniki 30. kolejki
GKS Rychtal			 0 (0)
KP Polonia 1912 Leszno		
3 (0)
Bramki: 0:1 Łukasz Bugzel - 67’, 0:2 Adam Piwoński - 85’, 0:3 Michał Płocharczyk - 88’.
GKS: Dawid Dumański – Łukasz Śmiatacz, Damian Maryniak, Fabian Gandecki (Maciej Sacha -

ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> W środę, po zamknięciu aktualnego wydania „Tygodnika Kępińskiego” rozpoczął się pierwszy etap walki o prawo gry w czwartej lidze. W sobotę poznamy zespół, który jako ostatni uzupełni grono czwartoligowców w sezonie 2022/2023

Walka o ostatnie miejsce w 4. lidze

Prowadzone przez Piotra Morawskiego rezerwy KKS-u Kalisz, w ostatnim meczu sezonu zremisowały na wyjeździe z Victorią Ostrzeszów 1:1. Taki rezultat sprawił, że kaliszanie o utrzymanie w
czwartej lidze będą musieli zagrać w barażach. Rywalem KKS-u w pierwszej rundzie był Meblorz
Swarzędz. Wygrany tego pojedynku zagra w sobotnim finale, które stawką będzie gra na zapleczu
trzeciej ligi w kolejnym sezonie.
Wydział Gier i Ewidencji już przed
dwoma tygodniami dokonał losowania
par barażowych spotkań o prawo gry
między innymi w czwartej lidze. Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozgrywek, w pojedynkach o możliwość
gry na zapleczu trzeciej ligi w sezonie
2022/2023 zagrają najniżej sklasyfikowany zespół ArtBud 4. Ligi w sezonie
2021/2022, którego nie objął bezpośredni spadek oraz wicemistrzowie trzech
grup piątej ligi. Jeśli chodzi o czwartą
ligę to miejsce barażowe przypadło re-

zerwom KKS-u Kalisz, natomiast w
piątej lidze promocję do gry w barażach
wywalczyły: Wiara Lecha Poznań (Grupa 1), Meblorz Swarzędz (Grupa 2) oraz
Victoria Skarszew (Grupa 3). Mecze barażowe rozgrywane są w dwóch etapach
– w półfinale i finale. W każdym zespoły spotkają się jeden raz, a gospodarzem
będzie zespół z czwartej ligi bądź drużyna legitymująca się lepszym bilansem
w rozgrywkach ligowych. Zgodnie z tą
zasadą w półfinałach (rozgrywane w
środowe popołudnie, po zamknięciu

aktualnego wydania „Tygodnika Kępińskiego”) rezerwy KKS-u Kalisz podejmowała Meblorza Swarzędz, a Victoria
Skarszew zespół Wiary Lecha Poznań.
Zwycięzcy tych meczów zagrają w sobotnim finale, który w przypadku awansu drugiego zespołu KKS-u rozegrany
zostanie w Kaliszu. Co istotne, w przypadku remisu rozegrana będzie dogrywka, a następnie rzuty karne. Z czwórki
uczestniczących klubów, miejsce w
czwartej lidze w przyszłym sezonie wywalczy jeden klub.
BAS

V Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Trzcinica 2022

Zagrali o Puchar Wójta
25-26 czerwca 2022 r. na stadionie
w Trzcinicy odbył się turniej piłki nożnej. Organizatorami byli Gminny Klub
Sportowy w Trzcinicy oraz Urząd
Gminy Trzcinica. Do rywalizacji stanęło 19 drużyn i prawie 240 zawodników. W trakcie dwudniowych zmagań
była możliwość podziwiania zdolności
młodych piłkarzy, których dopingowa-

li trenerzy, opiekunowie i rodzice.
Mecze sędziowali: Mikołaj Fusek
i Mikołaj Mańka. Po zakończonych
rozgrywkach zostały wręczone przez
wójta Grzegorza Hadzika puchary,
dyplomy oraz dla każdego uczestnika
pamiątkowe medale. Gminny Klub
Sportowy wraz z rodzicami zadbali
o małą gastronomię. G. Hadzik po-

gratulował drużynom, wyróżnionym
zawodnikom oraz trenerom, życzył
kolejnych sukcesów i osiągnięć. Złożył
podziękowania za sprawne sędziowanie. Podziękował też prezesowi GKS
Trzcinica Januaremu Fuskowi oraz
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie turnieju, w tym zarządowi
oraz rodzicom.
Oprac. m

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
I Grupa - Młodzik:
1. AP Reissa Kępno
2. GKS Trzcinica
3. GKS Grębanin
4. Orzeł Mroczeń

II Grupa - Junior
Młodszy:
1. GKS Trzcinica
2. Marcinki Kępno
3. Pogoń Trębaczów

III Grupa - Orlik:
1. Pogoń Trębaczów
2. GKS Trzcinica
3. AP Cech Rychtal
4. KP Słupia

IV Grupa - Żak:
1. KP Krążkowy
2. GKS Trzcinica
3. Bralin
4 .KP Słupia

V Grupa - Skrzat:
1. AP Czech Rychtal
2. KP Słupia
3. GKS Trzcinica B
4. GKS Trzcinica A

82’), Marcin Mendak, Miłosz Culic, Gracjan Gacmaga (Krzysztof Ćwikła - 65’), Piotr Łuczka (Łukasz
Rogowski - 46’), Adrian Janeczek (Wojciech Czech
- 79’), Radosław Mikulski (Krystian Uruski - 50’),
Miłosz Kostrzewa. Trener: Marcin Raczkowski.
LZS Orzeł Mroczeń		
1 (0)
KS Victoria Skarszew		
5 (2)
Bramki: 0:1 Marcel Grala - 18’, 0:2 Jakub Jóźwiak - 25’, 1:2 Rafał Janicki - 55’, 1:3 Patryk
Jóźwiak - 65’, 1:4 Jakub Jóźwiak - 81’, 1:5 Jakub Jóźwiak - 89’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Kurzawa, Jakub
Strąk, Tobiasz Rabiega, Miłosz Jędrzejewski, Mariusz Bednarek, Rafał Janicki (Marcel Maliszewski
- 85’), Bartosz Wika, Maciej Osesiak, Kamil Rabiega (Tobiasz Gajewski - 75’), Gracjan Słupianek
(Jakub Kupczak - 75’). Trener: Marek Wojtasiak.
KP Rawia Rawicz		
1 (1)
MKS Kania Gostyń		
2 (1)
Bramki: 0:1 Wojciech Goszczyński - 33’, 1:1 Mikołaj Marszałek - 37’, 1:2 Radosław Wachowski - 82’.
PKS Racot			 0 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 (2)
Bramki: 0:1 Szymon Celmer - 22’, 0:2 Mikołaj
Marciniak - 40’, 0:3 Tomasz Kowalski - 48’, 0:4
Mikołaj Marciniak - 60’, 0:5 Patryk Perz - 90’.
ŚKS Warta Śrem		
8 (2)
KS Piast Kobylin		
1 (0)
Bramki: 1:0 Adam Wiśniewski - 33’, 2:0 Bar-

tosz Skrzypczak - 40’, 3:0 Kamil Szymandera
- 60’, 4:0 Patryk Słomczyński - 64’, 5:0 Kamil
Szymandera - 67’, 6:0 Kamil Szymandera - 70’,
6:1 Jakub Smektała - 72’, 7:1 Piotr Janicki - 90’,
8:1 Krzysztof Kozłowski - 90+2’.
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 3 (2)
LKS Piast Czekanów		
2 (1)
Bramki: 0:1 Paweł Korczak - 14’, 1:1 Krzysztof
Czabański - 23’, 2:1 Oskar Maciejewski - 40’ (z
karnego), 3:1 Krzysztof Czabański - 88’, 3:2 Paweł Korczak - 90+2’.
KS Stal Pleszew			 2 (2)
LZS Krobianka Krobia		
5 (2)
Bramki: 1:0 Łukasz Jańczak - 24’, 2:0 Tobiasz
Krowiacz - 34’, 2:1 Marcin Masełkowski - 43’,
2:2 Joachim Knapp - 45’, 2:3 Wojciech Bzdęga
- 47’, 2:4 Wojciech Bzdęga - 81’, 2:5 Fryderyk
Kokot - 89’.
KKS Astra Krotoszyn		
0
KLKS Zefka Kobyla Góra
0
31
26
22
19
17
17
16

Najskuteczniejsi strzelcy
Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Gracjan Słupianek (Orzeł Mroczeń)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Karol Krystek (Ostrovia Ostrów)
Hubert Sznabel (PKS Racot)

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Pelikan Grabów plany gry
w piątej lidze będzie musiał odłożyć co najmniej na rok. Wicemistrz grupy szóstej klasy okręgowej okazał się gorszy od
Kłosu Budzyń w barażowym dwumeczu, którego stawką był
awans na zaplecze czwartej ligi

Znamy trzech nowych
piątoligowców

W sobotę trzy zespoły, które w zakończonym sezonie sięgnęły po
wicemistrzostwo klas okręgowych w swoich grupach, przypieczętowała awans do piątej ligi. Dzięki barażowym zwycięstwom dołączyły do czterdziestu ośmiu drużyn, które od sezonu 2022/2023
ponownie utworzą trzy, piątoligowe grupy. Wszystkie drużyny,
które zagrają na zapleczu czwartej ligi nie są jeszcze znane. Cały
czas trwa bowiem proces zgłaszania drużyn do rozgrywek i przyznawania licencji. W ciągu dwóch tygodni powinniśmy poznać
jednak ostateczny skład i podział na grupy w piątej lidze.

W meczach o awans do piątej ligi
wystąpiło sześciu wicemistrzów klasy okręgowej. Zgodnie z decyzjami
podjętymi przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w przypadku tych
spotkań zespoły utworzyły trzy pary,
które w ciągu ostatniego tygodnia rozegrały między sobą dwumecz. Gospodarzami pierwszych spotkań były
zespoły wylosowane jako pierwsze.
Zwycięzcy dwumeczów wywalczyli
awans do piątej ligi. Zgodnie z zapisami regulaminowymi, w meczach
barażowych obowiązywała jeszcze
zasada bramek liczonych na wyjeździe. W pierwszej parze Kłos Budzyń, wicemistrz grupy pierwszej
zmierzył się z Pelikanem Grabów,
który uplasował się za plecami Zawiszy Łęka Opatowska w grupie
szóstej. W pierwszym meczu rozegranym w Budzyniu padł remis 2:2,
który przed rewanżem w Grabowie
bardziej zadowalał piłkarzy Pelikana. W rewanżu gospodarze zupełnie
nie wykorzystali atutu własnego boiska i przegrali z Kłosem 0:2. Atutu

własnego boiska w rewanż u nie wykorzystali też Zjednoczeni Trzemeszno. W pierwszym meczu piłkarze z
Trzemeszna przegrali z Koroną Wilkowice 1:2. W rewanżu znów górą
byli gracze Korony, którzy w Trzemesznie zwyciężyli w takim samym
stosunku, jak kilka dni wcześniej
przed własną publicznością. Ostatnim zespołem, który uzupełnił grono
piątoligowców została Wielkopolska
Komorniki. W dwumeczu piłkarze
Wielkopolski okazali się lepsi od
rezerw Polonii Środa Wielkopolska.
W pierwszym meczu rozegranym w
Środzie Wielkopolskie padł remis
1:1, ale w rewanżu w Komornikach
górą byli gospodarze, którzy zwyciężyli 5:4.
BAS
Wyniki baraży o RedBox 5. Ligę
Kłos Budzyń – Pelikan Grabów ................– 2:2
Polonia II Środa – Wielkopolska Komorniki ...– 1:1
Korona Wilkowice – Zjednoczeni Trzemeszno ..– 2:1
------------------------------------------------Pelikan Grabów – Kłos Budzyń . ...........– 0:2
Wielkopolska Komorniki – Polonia II Środa ...– 5:4
Zjednoczeni Trzemeszno – Korona Wilkowice ..– 1:2
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Region

gmina
ECHO RYCHTALA
czerwiec 2022, nr 24 (1017)

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2022, nr 26 (1350)
LVIII sesja Rady Gminy Bralin

VI Gminny Bieg Rychtalaka

Jednogłośnie udzielono Napędzani siłą wiatru
absolutorium

Wójt (po prawej) przyjął gratulacje
od przewodniczącego Rady Gminy

Podczas LVIII Sesji Rady Gminy Bralin wójt gminy Piotr Hołoś
jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 r. Za
udzieleniem absolutorium, oznaczającym stwierdzenie prawidłowości
działania finansowego organu wykonawczego, głosowało 13 radnych (2
bylo nieobecnych). Udzielenie wotum
zaufania poprzedzone było prezentacją „Raportu o stanie gminy Bralin
za 2021 r.”. Skarbnik Gminy Grażyna Mosch przedstawiła finansowe
sprawozdanie z realizacji budżetu
za miniony rok, który zamknął się

wykonaniem dochodów na poziomie
106,84% – kwotą 41 milionów złotych, natomiast wydatki zrealizowano w 96,31% – na kwotę 41 milionów
złotych. Deficyt budżetu to kwota 173
tysięcy złotych, a zadłużenie Gminy
na koniec minionego roku wynosiło
ponad 8 milionów złotych, co stanowi 20,16%.
Wójt podziękował wszystkim,
którzy zaangażowali się w sprawy
ważne dla gminy, za dobrą i owocną
współpracę. Szczególne słowa podziękowania skierował do skarbnika
gminy G. Mosch.
Oprac. KR

25 czerwca br. na boisku sportowym w Rychtalu przeprowadzony
został VI Gminny Bieg Rychtalaka
pod hasłem „Napędzani siłą wiatru”.
- Łatwo zauważyć, że lokalne przedsięwzięcie podyktowane jest zapowiedzią zmian proekologicznych,
jakie będą stopniowo zachodziły na
obszarze gminy – wskazał sędzia
główny biegu i zarazem prowadzący,
Piotr Nasiadek. Impreza sportowa
realizowana była w ramach Dni Gminy Rychtal.
Celem biegów – zarówno głównego na 10 km, jak i towarzyszących imprez sportowych dla dzieci i
młodzieży – było popularyzowanie
najzdrowszej formy ruchu, zasad
zdrowej rywalizacji, opartej przede
wszystkim na zasadzie fair play, oraz
promowanie gminy Rychtal. Organizatorami tegorocznej imprezy biegowej byli: Urząd Gminy Rychtal,
parafia Rychtal, Ośrodek Zdrowia w
Rychtalu „PRIMUS” oraz stowarzyszenia działające na terenie gminy.
W miłej, sportowej atmosferze
odbyło się pięć biegów, po których
wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe medale, napoje, gadżety

i Brajan Gabor. Wśród dziewcząt
najszybsza była Kinga Flor, drugie
miejsce zajęła Zuzanna Wylęga, a
trzecie – Lilianna Joniak. W biegu dzieci 10-13 lat wśród chłopców

Zwycięzcy biegowej
rywalizacji

pierwsze miejsce zdobył Alan Mielczarek, drugie – Kacper Berski, a
trzecie – Jakub Skiba, natomiast
wśród dziewcząt pierwsza była Maria Usarek, druga – Nadia Oszańca,
a trzecia – Gabriela Tomicka. W biegu młodzieży 14-17 lat wśród chłopców wygrał Nikodem Skiba, drugi
był Łukasz Kuropka, a trzeci – Daniel Kruber. Wśród dziewcząt zwy-

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkołach gminy
Bralin

Zabrzmiał
ostatni dzwonek

Uczniowie klasy VIII SP Bralin
podczas zakończenia roku szkolnego

W biegu zmierzyły
się również dzieci

oraz posiłek przygotowany przez kucharki z rychtalskiego przedszkola.
Finalistom na podium wręczono puchary i dyplomy.
W Biegu Przedszkolaka zwyciężył Wiktor Wapiński, drugi był
Tobiasz Derkacz, a trzeci – Patryk
Czapla. W rywalizacji chłopców w
wieku 7-9 lat wygrał Marcel Janus,
a za nim uplasowali się Filip Przbysz

i Karolina Kędzia. Z kolei w biegu głównym na 10 km w kategorii
mieszkańców i mieszkanek gminy
Rychtal pierwsze miejsca zajęli: Damian Musiała i Karolina Kędzia,

ciężyła Maria Zavhorodna, drugie
miejsce zajęła Katia Zavhorodna, a
trzecie – Milena Gawrońska. Bieg
główny na 10 km w kategorii open
mężczyzn wygrał Maciej Marczak,
a tuż za nim byli Sylwester Parzonka i Kamil Moska. W tej samej kategorii wśród kobiet najszybsza była
Magdalena Grycman, za nią linię
mety przekroczyły Kinga Gierak

drugie – Łukasz Finster i Agnieszka
Hałupka, a trzecie – Błażej Żurawa
i Martyna Żurawa.
Na zakończenie biegów puchary,
medale i dyplomy w poszczególnych
kategoriach wręczali: wójt gminy
Rychtal, a jednocześnie pilot biegów,
Adam Staszczyk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Rychtal Ewelina
Szymańska, przedstawiciel Ośrodka Zdrowia PRIMUS s.c. dr Marek
Łazaj oraz przedstawiciel VSB Park
Wiatrowy Kępno Andrzej Latusek.
- Inicjatywa biegowa, przeprowadzona w piękny sobotni dzień, jest
kolejnym przykładem, że wspólnymi
siłami organizatorów i mieszkańców
lokalnego środowiska można zorganizować bardzo dobrą imprezę sportową, cieszącą się dużym zainteresowaniem – podkreślił na zakończenie
P. Nasiadek.
Podsumowując tegoroczne biegi,
gospodarz gminy, A. Staszczyk, podziękował uczestnikom za udział w
imprezie biegowej oraz stworzenie
aktywnej, sportowej atmosfery. Życząc zdrowia, kontynuacji zainteresowań biegowych i sukcesów, zaprosił do udziału w kolejnej, VII edycji
biegu w przyszłym roku.
Oprac. KR

XLIV sesja Rady Gminy Rychtal

Absolutorium dla wójta

24 czerwca br. zakończył się rok
szkolny 2021/2022. Uroczyste akademie odbyły się w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Bralinie
oraz Zespole Szkół im. Ks. Michała
Przywary i Rodziny Salomonów w
Nowej Wsi Książęcej. Włodarz gminy Bralin Piotr Hołoś wręczył Nagrody Wójta dla Najlepszych Absolwentów. W bralińskiej podstawówce
tytuł ten zdobyła Julia Kowalczyk, z
kolei w szkole w Nowej Wsi Książęcej – Natalia Sawicka. Sześciolatki z
przedszkola „Kwiaty Polskie” poże-
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gnały się z przedszkolem i od września rozpoczną naukę w oddziałach
„0” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie.
Wójt złożył podziękowania dyrektorom i nauczycielom placówek
oświatowych za całoroczną pracę.
Gratulował sukcesów pedagogicznych i wychowawczych oraz życzył
satysfakcji z wykonywanej pracy.
Słowa podziękowania skierował również do rodziców, a uczniom życzył
zdrowych i bezpiecznych wakacji.
Oprac. KR

15 czerwca br., podczas XLIV sesji Rady Gminy Rychtal, wójt Adam
Staszczyk jednogłośnie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w
2021 r.
Z przedłożonego sprawozdania
o wykonaniu budżetu wynika, że w
2021 r. dochody wykonano w kwocie
ponad 23 milionów złotych. Wydatki
wykonano w kwocie ponad 25 milionów złotych (wydatki majątkowe stanowią powyżej 5 milionów złotych,
Gmina pozyskała też 10,5 miliona
złotych środków zewnętrznych). Deficyt budżetu na koniec minionego
roku wyniósł 2,3 miliona złotych.
Aktualnie zadłużenie gminy wynosi
15% (3,5 miliona złotych).
Podczas sesji wójt zaprezentował
także coroczny raport o stanie gmi-

Tygodnik Kępiński 30 czerwca 2022

ny za ubiegły rok, w którym zwrócił uwagę na najważniejsze aspekty
przedmiotowego dokumentu.
Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe wraz z wykonaniem
budżetu za 2021 r. i udzieli jednogłośnie absolutorium. Podjęli także
uchwałę w sprawie udzielenia wotum
zaufania.
Wójt A. Staszczyk otrzymał
gratulacje od radnych

Po otrzymanym absolutorium
włodarz podziękował za współpracę
Radzie Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom
urzędu i jednostek podległych oraz
wszystkim zaangażowanym w realizację budżetu, życząc jednocześnie
dalszych sukcesów przy wspólnej realizacji zamierzeń.
Oprac. KR

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
czerwiec 2022, nr 26 (1243)

kurier baranowa
czerwiec 2022, nr 25 (1252)

Wotum zaufania i absolutorium udzielone jednogłośnie dla wójta

Teatr Kukiełkowy „Franki” z wizytą w Poznaniu

Jednogłośnie za wójtem Nie ma rzeczy

Budżet 2021 roku w zakresie dochodów wykonano w kwocie 30 869
439,01 złotych czyli 102,67% planu.
W tym podatki od osób prawnych 2
222 642,90 złotych, od osób fizycznych 1 632 638,81 złotych. Udziały
w podatku od osób prawnych 299
550,86 złotych, a od osób fizycznych

5 051 822 złotych. Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca
to 7 416 597 złotych, a dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego to 5 565 996,52 złotych.
Natomiast 2 964 615,68 złotych to
pozyskane lub otrzymane środki
zewnętrzna na różnorodne zadania

Gratulacje dla wójta (pierwszy
z lewej) po absolutorium

i inwestycje w tym w postaci refundacji. Dochody w ciągu 2021 roku w
stosunku do planowanych wzrosły o
4 329 233,72 złotych. Ponadto w roku
2021 Gmina Trzcinica pozyskała 11
359 078 złotych środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku i następnych. Wydatki w 2021 roku wyniosły 26 806
439,33 złotych, co stanowi 90,98%
planu. Rok zakończył się nadwyżką
dochodów nad wydatkami w kwocie
4 062 299,68 złotych. W 2021 roku
nie zaciągnięto kredytów, natomiast spłacono je w wysokości 866
062 złotych. W 2021 roku nastąpił
wzrost majątku Gminy Trzcinica o
kwotę 5 995 979,63 złotych.
Po głosowaniu wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik podziękował
za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Podziękował też radnym,
sołtysom, pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcom za wsparcie i zaufanie.
Oprac. m

12 czerwca 2022 roku na Stadionie Sportowym w Laskach odbył się kolejny Festyn Rodzinny

Festyn Rodzinny w Laskach

Organizatorzy na czele z sołtys
Karoliną Giel zadbali o wiele atrakcji, małą gastronomię, gry i zabawy
oraz dmuchańce dla najmłodszych.
OSP Laski zabezpieczyła imprezę
oraz uatrakcyjniła spotkanie prezentacją sprzętu i zabawami. Wójt gminy Grzegorz Hadzik oraz sekretarz
Gminy Renata Ciemny podziękowali oraz pogratulowali organizacji
spotkania rodzinnego i życzyli udanej zabawy. Popołudnie upłynęło w
miłej i rodzinnej atmosferze.
Oprac. m

Dzieci były głównymi
uczestnikami festynu

niemożliwych

15 czerwca br., wczesnym rankiem, 13-osobowa grupa z Teatru Kukiełkowego „Franki” wybrała się gościnnie do Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu. Na miejscu uczniowie,
wraz z dyrektorem Andrzejem Tyrą
oraz opiekunami, zostali przywitani
przez organizatorów gali. Punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęła się
uroczystość wręczenia nagród dla
młodzieży biorącej udział w projekcie dotyczącym ochrony środowiska.

jest w magicznym pudełku zapałek.
W iskierce nadziei, która sprawia,
że dziewczynka nigdy się nie poddaje. Czy bohaterka umrze, tak jak jej
anonimowa, baśniowa poprzedniczka, zapomniana i niedostrzeżona?
Uczniowie klasy 5a stwierdzili, że dosyć mamy smutku i rozpaczy wokół
siebie i chcieli pokazać, że jeśli czegoś bardzo się pragnie, nie ma rzeczy
niemożliwych. Historia kończy się
więc happy endem.

Członkowie Teatru
Kukiełkowego „Franki”

Nagrody odbierali uczniowie ze szkół
województwa wielkopolskiego, którzy na galę przyjechali wraz z opiekunami.
Po rozdaniu nagród przyszedł
czas na gościnny występ teatru
„Franki”. Uczniowie pojechali do
Poznania z najnowszą sztuką, stworzoną na podstawie baśni Christiana
Andersena pt.: „Dziewczynka z zapałkami”. Twórcy przenieśli fabułę
sztuki w XXI wiek, gdzie widzowie
poznali główną bohaterkę – dziewczynkę Nikt. Po drodze umierają
najbliższe jej osoby, a pomimo tego
odnajduje ona drogę, która zamknięta

Warto też podkreślić, że wraz z
Hannną Rymus – reżyserem przedstawienia – uczniowie przeszli warsztat robienia kukiełek. Ich efekt był
widoczny podczas występu. Dzieci
wykonały także część dekoracji. Nad
profesjonalną scenografią pochyliła się
twórczo Agnieszka Sitek, która ożywiła sztukę trójwymiarowością obrazu. Ciężka praca sprawiła, że dzieci
zostały nagrodzone nie tylko gromkimi brawami, ale i upominkami.
Do szkoły w Mroczeniu grupa teatralna wróciła wraz z zachodem słońca, które w tym dniu świeciło dla nich
wyjątkowo radośnie.
Oprac. KR

Zdarzenie na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Słupia
pod Kępnem
Fot. OSP Słupia pod Kępnem

7 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy odbył się XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Ortografia im niestraszna

Laureaci konkursu

W zmaganiach konkursowych
wzięło udział 19 uczniów (10 uczniów
klas IV-VI oraz 9 uczniów klas VII-VIII) ze szkół podstawowych powiatu kępińskiego.
Wyniki konkursu prezentują się
w kategorii uczniowie klas IV-VI
szkoły podstawowej: pierwsze miej-

sce zajęła Pola Kukuła (SP nr 2 Kępno – opiekun Jolanta Głowacka),
drugie miejsce zajęła Alicja Pietrzak
(SP Trzcinica – opiekun Beata Więcek-Szczurowska), trzecie miejsce
zajęła Paulina Cierpik (SP nr 3 Kępno – opiekun Alina Górecka).
W kategorii uczniowie klas VII-

-VIII: pierwsze miejsce zajęła Hanna
Tomiczek (SP Donaborów – opiekun
Marta Gruchocka), drugie miejsce
zajął Juliusz Ambrozik (SP nr 3 –
opiekun Ewa Flak), trzecie miejsce
zajęła Maja Krystosiak (SP Siemianice – opiekun Lucyna Majczyk).
Na zakończenie wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik nagrodził
uczestników dyplomami i drobnymi
upominkami, a laureatom wręczył
nagrody książkowe. Podziękował
wszystkim uczestnikom konkursu za
udział, opiekunom za przygotowanie
uczniów, a nauczycielom Zespołu
Szkół w Trzcinicy za przeprowadzenie konkursu.
Organizatorkami konkursu były
nauczycielki języka polskiego: Lidia
Jerczyńska, Bożena Mierzwiak i Beata Więcek-Szczurowska.
Oprac. m

Pojazd wjechał do rowu
9 czerwca br., około godziny 8.40,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu na drodze krajowej
nr 11 w miejscowości Słupia pod
Kępnem. Na miejsce zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Słupia pod
Kępnem. - Po dotarciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono, że samochód
osobowy wypadł z drogi i wjechał do
przydrożnego rowu. Po przeprowa-

dzeniu rozpoznania nie stwierdzono
osób wymagających pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie odłączono źródło zasilania w pojeździe. Osoba podróżująca
pojazdem nie wymagała udzielenia
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Ruch podczas prowadzonych działań
odbywał się wahadłowo i był kierowany przez strażaków – relacjonuje
oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR
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REGION
wieści znad pomianki
czerwiec 2022, nr 26 (1066)

GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2022, nr 25 (1022)
20-lecie Big Bandu Ostrowskiego w Słupi pod Bralinem

Adam Kopis jednogłośnie otrzymał absolutorium i wotum zaufania od Rady Gminy Łęka
Opatowska

Koncert przy kościele Wójt z jednogłośnym absolutorium

W niedzielę 26 czerwca 2022 r.
przy drewnianym kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w
Słupi pod Bralinem odbył się wyjątkowy koncert w wykonaniu Zespołu
Big Band Powiatu Ostrowskiego pod
dyrekcją Roberta Matuszewskiego,
który obchodzi w tym roku 20-lecie
istnienia. Patronat na koncertem objął
starosta ostrowski Paweł Rajski. W

nymi zebranych oczarowało dwoje
niezwykle utalentowanych solistów:
Gabriela Grzyb oraz Konrad Biały.
Z całą pewnością było to wyjątkowe
muzyczne wydarzenie. Orkiestra wykonała różnorodny repertuar, którego
podstawą stanowiły utwory swingowe, wykonywane przez big bandy
działające w latach trzydziestych. Po
występie artyści zostali nagrodzeni

Koncert przed kościołem

Wójt Gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis otrzymał absolutorium
za wykonanie budżetu w 2021 roku.
W trakcie sesji uzyskał aprobatę jednogłośnie.
Z przedłożonego sprawozdania
o wykonaniu budżetu wynika, że w
roku 2021 r zrealizowano dochody w
wysokości ponad 48 mln zł, co stanowi 103,6% planu. Zrealizowano wydatki w wysokości ponad 50 mln zł,
co stanowi 91,05%. Deficyt budżetu
na koniec minionego roku wyniósł
ponad 2,6 mln zł. Aktualnie zadłużenie gminy wynosi ponad 13 mln zł

(27,78%). W ciągu roku majątek własny gminy wzrósł o ponad 6,5 mln zł.

Samorządowcy
zatwierdzili sprawozdania finansowe wraz z
wykonaniem budżetu za 2021 rok i
udzieli jednogłośnie absolutorium.
Podjęli także uchwałę w sprawie
udzielenia wotum zaufania. - Cieszy
mnie współpraca z Radą Gminy w
każdym, najdrobniejszym szczególe.
Za udzielone absolutorium i wotum
zaufania bardzo dziękuję. Nic nie
dzieje się samo, tylko jest zgodne z
tym, co Rada podjęła, a my z pracownikami urzędu zrealizowaliśmy
- stwierdził wójt A. Kopis.
Oprac. m

Sukces w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”

Znawca pożarnictwa

28 maja br. w Centrum Badań i
Rozwoju Nowoczesnych Technologii
wydarzeniu uczestniczyli wójt Danuta Froń, a także licznie zgromadzeni parafianie, mieszkańcy gminy
Perzów oraz goście. Zespół Big Band
składa się z muzyków – absolwentów
Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZST
ZAT, uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych i filharmoników kaliskich. Podczas koncertu
artyści w każdym kolejnym utworze
zachwycili publiczność aranżacjami. Swoimi umiejętnościami wokal-

gromkimi brawami i owacjami na
stojąco. Proboszcz parafii Słupia pod
Bralinem ks. Marcin Nowicki podziękował muzykom za wyjątkowy
występ artystyczny oraz parafianom
i gościom za przybycie. Uczestnicy
wydarzenia zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek przygotowany
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słupi pod Bralinem przy
wsparciu sołtys Joanny Krowiarz.
Kinga Slotta

24 czerwca w Zespole Szkół w Perzowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

To były piękne dni...

J. Rogalewski z organizatorami
i zwycięzcami

Nagrodzeni uczniowie

w Grzymisławicach odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”.
Reprezentanci
27
powiatów podzieleni na
trzy grupy wiekowe swoje zmagania rozpoczęli
od rozwiązania testu. W
czasie oceny mającej na
celu wybranie po pięciu
najlepszych uczestników,
dokonywanej przez jury,
uczestnicy zmagań wojewódzkich mieli możliwość
zwiedzenia
Centrum,
podziwiając nowoczesne
roboty i automatyczne
maszyny oraz obserwując
ciekawe
doświadczenia
praktyczne. Następnie wyłoniona piętnastka przystąpiła do ćwiczeń praktycz-

nych z armaturą pożarniczą, po czym
przystąpiono do odpowiedzi ustnych
na wylosowane zestawy pytań.
Zwieńczeniem
całodziennych
zmagań było spotkanie podsumowujące konkurs i wręczenie nagród
oraz wyróżnień. Aktu tego dokonał
prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. Generała
Stanisława Taczaka dh Eugeniusz
Grzeszczak, starosta wrzesiński
Dionizy Jaśniewicz oraz komendant
Powiatowy PSP z Wrześni st. bryg.
Piotr Trawiński.
Historyczny sukces odnotował
reprezentant gminy Łęka Opatowska,
powiatu kępińskiego Jakub Rogalewski, który zajął II miejsce w grupie
II i będzie reprezentować województwo wielkopolskie w finale krajowym, który odbędzie się w obiektach
Technikum Leśnego w Miliczu w
czerwcu br.
Oprac. m

Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym „Cztery pory roku z OZE” dla
ucznia ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie

Wyróżnienie w konkursie ekologicznym

W szkolnej akademii brali udział:
uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: Wójt Danuta Froń i przedstawiciel Towarzystwa
Rozwoju Gminy - Longina Biały.
Dzieci wyróżniające się w nauce
otrzymały z rąk pani wójt stypendia
naukowe. Przyznano również nagrodę Wójta Gminy Perzów dla „Prymusa Szkoły”, którą otrzymała Adrianna Skiba. „Absolwentem Roku”
została Zofia Brząkała. Przedstawicielka Towarzystwa Rozwoju Gminy
wręczyła nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce i promujących naszą gminę w różnych konkursach na szczeblu powiatowym,

12

rejonowym lub wojewódzkim.
Dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie Barbara Maras wręczyła listy
gratulacyjne rodzicom uczniów ze
średnią ocen 5,5 i powyżej.
Uczniowie klas ósmych otrzymali nagrody dla najlepszych sportowców Zespołu Szkół w Perzowie, które
przyznali nauczyciele wychowania
fizycznego.
Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem i wielu nagród wszyscy
zgromadzeni wzięli udział w części
artystycznej w wykonaniu ósmoklasistów oraz uczniów klasy siódmej.
W tym roku mury szkolne opuściło
37 absolwentów.
Oprac. m

Uczeń Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Opatowie – Maciej Balcerek – został
wyróżniony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym
„Cztery pory roku z OZE” w ramach
Wielkopolskich Dni Energii 2022,
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
21 czerwca br. w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu wicemarszałek Krzysztof Grabowski
dokonał wręczenia nagród. Dodatkowym wyróżnieniem i niespodzianką
była obecność podczas uroczystości
wójta gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa.
Uczniowie klasy VII-VIII w ramach konkursu mieli za zadanie w
pierwszym etapie rozwiązać test z
zakresu wiedzy o odnawialnych źró-
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dłach energii i wykonać pracę różną
techniką w formie kalendarza na temat promowania odnawialnych źró-

nia odnawialnych źródeł energii,
efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz

Wyróżniony z wójtem
i wicemarszałkiem

deł energii, nawiązującego do nazwy
konkursu i swojego regionu.
Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowa-

szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej, co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi regionu.
Oprac. m

Reklamy

ogłoszenia
Kępno, dnia 23 czerwca 2022 r.

Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno

w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84

informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, położonej
w miejscowości Osiny (dz. 277/16)

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)

1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ
CENA WYWOŁAWCZA DO I PRZETARGU.
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona w miejscowości Osiny,
oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno,
obrębie: obrębie: Osiny, jako działka ewidencyjna nr 277/16 o powierzchni
0,0323 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą
nr KZ1E/00048370/4.

NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

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

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno
nieruchomość oznaczona jest w przeważającej części symbolem B1US
o przeznaczeniu: tereny sportu i rekreacji.
Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 35.000,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy i 00/100 złotych) netto, plus należny
podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

US£UGI
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJA) - KONSULTACJA, POMOC W
UZYSKANIU I ROZLICZENIU DOTACJI.
OKOLICE KĘPNA. TEL. 660 614 794.

2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku, o godz. 9.00, w sali
sesyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1
w Kępnie.

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

3. INFORMACJE DODATKOWE.
1) Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu o przetargu.
2) Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.kepno.pl
oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kępno,
- Tablice ogłoszeń Sołectwa Osiny.
3) Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) lub pisząc na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

19 listopada 2022 r., godzina 18:00
Hala Widowiskowo-Sportowa w Kępnie
Cena biletu: 100 zł / 120 zł

Sprzedaż młodych kurek. Zmyślona
Słupska 23. Tel. 609 587 132.
(TK 31/06/22)
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)

do wynajęcia

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2

Fachowa

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

Informacje i zamówienia: 600 368 416

burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

kontakt: 600 959 111.

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)

korekta

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

tekstów.

Tel. 608 737 766.

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

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

ogłoszenia

Uwaga! Potrzebna krew!

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

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

Oskar Kroon, Jenny Lucander - „Fakty o tatusiach”
Oto badania terenowe nad tatusiami napisane z perspektywy dziecka! Czym tatusiowie
zajmują się przez całe dnie? Jak z nimi postępować, żeby się nie złościli, nie obrażali i nie
przeklinali? W oczach dziecka dorośli – prastarzy i niezbadani – krążą po orbitach innej
rzeczywistości. A przecież są ważni i wyjątkowi w jego życiu, no i decydują w jego sprawach.
Fakty o tatusiach – współczesny portret relacji tatusiów i dzieci – to pierwsza wspólna książka
skandynawskiego duetu, Oskara Koona, laureata Augustpriset 2019, i
Jenny Lucander, która w 2020 roku otrzymała nagrodę Nordiska radet.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Za oddanie krwi przysługują dwa dni wolnego.

David Eagleman - „Mózg incognito. Wojna domowa w twojej głowie”
Jeśli świadomy umysł – ta część, którą uważamy za nasze „ja” – jest tylko wierzchołkiem
góry lodowej, czym zajmuje się reszta mózgu? W tej błyskotliwej i prowokującej książce
znany neurobiolog David Eagleman przemierza głębiny podświadomego mózgu, aby
rozjaśnić zaskakujące tajemnice. Dlaczego twoja stopa znajduje się już w połowie drogi
do pedału hamulca, zanim zdasz sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które na ciebie czyha?
Dlaczego słyszysz swoje imię w rozmowie, której nie sądziłeś, że słuchasz? Co łączy
Ulissesa z kryzysem kredytowym? Dlaczego Thomas Edison poraził słonia prądem w 1916
roku? Dlaczego osoby, których imiona zaczynają się na literę J, są bardziej skłonne do
poślubiania osób o imionach na tę samą literę?Dlaczego tak trudno jest dochować tajemnicy?
I jak to w ogóle możliwe, żeby się na siebie złościć – kto dokładnie jest na kogo zły? Autor
w przekonujący sposób dowodzi, że często działamy nieświadomie i bez tego nasze życie
utknęłoby w martwym punkcie, a nasz mózg to wewnętrzna drużyna rywali, dzięki czemu
potrafimy być kreatywni.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jolanta Kosowska - „Niedoskonali”
Są takie miejsca, które mają w sobie trudną do wytłumaczenia magię. Miejsca, które potrafią
uleczyć nawet najbardziej zranione dusze... Dla Majki, Davida, Camili i Brunona takim
miejscem staje się knajpa z muzyką fado w jednej z biednych dzielnic Lizbony. To właśnie
tutaj krzyżują się ich ścieżki, gdy każde z nich próbuje uciec od bolesnych wspomnień i
poszukać nowego sposobu na życie. Nie wiedzą jeszcze, że przyjaźń, która niespodziewanie
pojawi się między nimi, stanie się najlepszym remedium na powracające
traumy. W tle Lizbona, o jakiej nie pisze się w przewodnikach. Tajemnicza,
mroczna i niepokojąca, z ukrytymi w jej krętych uliczkach prawdziwymi
ludzkimi historiami.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 26
SPONSORZY NAGRÓD:

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

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

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 5 lipca 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. David Eagleman - „Mózg incognito...”,
2. Jolanta Kosowska - „Niedoskonali”,
3. Oskar Kroon, Jenny Lucander - „Fakty o tatusiach”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 25 nagrody otrzymuj¹:

nn (Kępno),
nn (Kępno),
nn (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
Poczujesz się zmęczony lub bezradny i odmówisz
udziału w ważnym przedsięwzięciu. Zastanów się,
jakie są powody tej sytuacji. Być może wcześniej
zbagatelizowałeś trudności i teraz obawiasz się,
czy sobie ze wszystkim poradzisz.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu spotka Cię miłe wydarzenie lub
wiadomość, która poprawi Ci humor. Poczujesz, że
sprawy zmierzają we właściwym kierunku, a Twoje
obawy były przesadzone. W miłości karta wróży
szczęśliwe chwile we dwoje.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Będziesz w dobrym nastroju i odkryjesz, ilu szans
i swoich talentów po prostu nie wykorzystywałeś.
Tydzień sprzyja rozpoczynaniu ważnych przedsięwzięć. Rzucisz się na głęboką wodę, a okoliczności okażą się sprzyjające.

1. Apteka „Dr. Max” - 30.06.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
2. Apteka „Na Zdrowie” - 1.07.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
3. Apteka „Przy Szpitalu” - 2.07.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
4. Apteka „Pod Kasztanami” - 3.07.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
5. Apteka „Św. Marcina” - 4.07.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
6. Apteka „Na Kopie” - 5.07.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Rak 23 VI – 22 VII
Nadchodzą dobre dni! Los ześle Ci szansę, z której
skorzystasz. Nie ustępuj i wykorzystaj sprzyjające
okoliczności, które pojawią się w tym tygodniu. Karta wróży wygranie nagrody w sporcie, w konkursie
lub na loterii.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nowe propozycje, jakie otrzymasz w tym tygodniu,
mogą Cię zaskoczyć. Nie reaguj nerwowo, spokojnie przemyśl sytuację. W miłości karta przestrzega przed obrażaniem się i odreagowywaniem zawodowych stresów na najbliższym otoczeniu.

STOLARZY

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

Panna 23 VIII – 22 IX

tel.

Nie zwlekaj ze sprawami, które musisz załatwić.
Możesz mieć więcej obowiązków i propozycji, które wybiją Cię ze zwykłego rytmu tygodnia. Bądź
punktualny i zdyscyplinowany, nie bagatelizuj początkowych trudności.

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

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
Zapowiada się tydzień pełen ważnych wydarzeń.
Postaraj się znaleźć w centrum uwagi i nie przegap szansy, jaką przyniesie Ci los. Unikaj tylko
przechwałek i pustych obietnic, bo ktoś ważny
zrazi się do twoich pomysłów.

Z teki Marka Kameckiego

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

W tym tygodniu będziesz poważnie podchodził do
wszystkich spraw. Karta wróży zakończenie starych spraw i konieczność zmiany planów. Możesz
jednak wyolbrzymiać niektóre kłopoty i podejmować decyzje pod wpływem emocji.

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

Karta radzi, abyś oderwał się od myślenia tylko
pracy i pieniądzach. Postaraj się znaleźć czas na
drobne, codzienne przyjemności. Potrzebujesz w
tym tygodniu odpoczynku i relaksu, a wtedy nabierzesz sił i wpadniesz na dobre pomysły.

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

Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i
zacząć od nowa. Najgorsze już za Tobą. Walcz o
swoje, nie oglądaj się na innych. Nawet jeśli wygrana walka nie oznacza końca wojny i zwycięstwa, to i tak ciesz się tym, co zdobędziesz.

(62) 78 292

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X

Koziorożec 22 XII – 19 I

RE
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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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