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Imprezowy weekend w powiecie
25 czerwca br., po dwuletniej przerwie, odbyły się Dni Gminy Rychtal. Wydarzenie
zorganizowano w klimacie chillout. Gwiazdą wieczoru był zespół „Ale dym”. Zachwyt
wzbudził też taniec ognia w wykonaniu Drużyny Czarnego Orła. Z kolei 2 i 3 lipca br.
na terenach leśnych Osiedla Murator odbywały się Dni Baranowa. W sobotę na scenie można było zobaczyć silną reprezentację polskiej sceny hiphopowej, w niedzielę
natomiast wystąpili: Oliwia Kremska, Janusz Laskowski oraz młoda gwiazda muzyki
disco-polo – „Miły Pan”.
str. 10, 11

Profilaktyczna niedziela
Znaleziono z Powiatem Kępińskim Poznajcie – oto

„Rajski Ptak”

beczki
z nieznaną
substancją

Na nieużytkowanej
powierzchni
rolniczej w Słupi pod Bralinem znajdowało się
8 beczek z nieznaną
substancją.

str. 6
str. 2
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Ola Mistrzynią Polski
w skoku wzwyż
Piknik na jubileusz

Informacje

wiadomości
Niskie podatki: Kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki i dlaczego?

Nowe rozwiązania
podatkowe

Niższa 12% stawka PIT, wysoka
kwota wolna od podatku – 30.000 zł
oraz próg podatkowy na poziomie
120.000 zł nie w każdym przypadku
już od pierwszego miesiąca wejścia
w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku.
Reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego jej pełen
skutek odczujemy po 1 stycznia 2023
roku. Choć „niskie podatki” pozwolą
na obniżenie zobowiązań podatkowych Polaków, to w niektórych wypadkach mogą doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek
dochodowy od lipca 2022.
Nowelizacja ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
która wchodzi w życie od 1.07.2022
roku, zakłada m.in.: obniżenie
stawki PIT z 17 proc. na 12 proc.,
pozostawienie podniesionej od
01.01.2022 roku wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł), pozostawienie wyższego progu dochodowego (120 tys.
zł), po przekroczeniu którego płaci
się 32-proc. PIT.
- Te rozwiązania powodują, że
obciążenia podatkowe w skali roku
dla Polaków spadną, a w ich portfelach pozostanie więcej pieniędzy
– informuje naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie Izabela Kuciapa.
Całościowa zmiana systemu po-

datkowego w celu jego uproszczenia
wiąże się także z likwidacją niektórych rozwiązań, takich jak ulga dla
klasy średniej, czy mechanizmu tzw.
„rolowania zaliczek” (stosowany był
on dla dochodów do 12 800 zł brutto,
dzięki czemu zaliczki na PIT były zamrożone na poziomie tych z 2021 r.).
Uchylenie tych rozwiązań spowoduje, że w niektórych przypadkach przejściowo wzrosną zaliczki na
PIT, co skutkować będzie niższymi
zarobkami na rękę. Dotyczyć to będzie: pracowników, którzy nie złożyli PIT-2 przy zarobkach do 12 800
zł/msc brutto oraz zleceniobiorców
(którzy nie mają możliwości złożenia
PIT-2 w 2022 r.) przy zarobkach do 12
800 zł/msc brutto.
Wśród tych, którzy PIT-2 złożyli
oraz mają jedno źródło dochodów,
wyższe zaliczki na podatek od lipca zapłacą: zatrudnieni na umowę
o pracę przy zarobkach od około 10
300 do 12 800 zł/msc brutto, mundurowi przy zarobkach od ok. 8 900 do
12 800 zł/msc brutto oraz emeryci
(kwota wolna stosowana przez ZUS
z mocy ustawy) z emeryturą od około
9 400 do 12 800 zł/msc brutto.
Szczegóły w artykule „Niskie
podatki: kto zapłaci od lipca wyższe
zaliczki i dlaczego” oraz na stronie
podatki.gov.pl/niskiepodatki
Oprac. m

Pożar ciągnika rolniczego w miejscowości Domasłów

Gasili pożar ciągnika

XXVIII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi

Ola Mistrzynią Polski w skoku wzwyż

18 czerwca br. w Łodzi odbył się
XXVIII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych. Aleksandra
Kubiaczyk, uczennica klasy V Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Mikorzynie, została mistrzynią Polski
w skoku wzwyż. W swojej kategorii
wiekowej – dziewczęta z rocznika
2011 i młodsze – nie miała sobie równych. Ola od 2 lat regularnie wygrywa wszystkie konkursy skoku wzwyż
podczas kępińskich Czwartków Lekkoatletycznych. To największy sukces sportowy w historii mikorzyńskiej szkoły. Gratulujemy!
KR

Ola na podium (pośrodku)

W powiecie kępińskim gościła grupa młodzieży z Finlandii z regionu Ostrobotnia

Finowie odwiedzili nasz region

Od 6 do 10 czerwca br. na obszarze Lokalnej Grupy Działania Wrota
Wielkopolski gościła grupa młodzieży z Finlandii z regionu Ostrobotnia,
którzy są uczestnikami projektu pn.
„Dziedzictwo kultury w oczach młodzieży” realizowanego przez LGD
Wrota Wielkopolski, LGD z Nami

Warto, Stowarzyszenie Trakt Piastów
oraz LGD z Finlandii – Rieska–Leader, Leader Pirityiset oraz Keskipiste-Leader. Celem projektu jest
propagowanie dziedzictwa lokalnego
z wykorzystaniem dobrych praktyk partnerów projektu, szczególnie
wśród młodzieży.

Goście z Finlandii odwiedzili
mroczeńską szkołę

Podczas pięciodniowego pobytu
w Polsce uczestnicy m.in. odwiedzili Muzeum Ziemi Kępińskiej, gdzie
wzięli udział w warsztatach wykonywania słowiańskich lalek szczęścia,
zwiedzili Kępno i jego najważniejsze
zabytki, zawitali do szkoły w Mroczeniu oraz kościoła „Na Pólku”,
posłuchali występu myśliwskich
sygnalistów oraz uczestniczyli w
warsztatach kulinarnych, tanecznych
i muzycznych.
Projekt realizowany był w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 „Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.
KR

Na nieużytkowanej powierzchni rolniczej w Słupi pod Bralinem znajdowało się 8 beczek
z nieznaną substancją

Fot. OSP Perzów

Znaleziono beczki
z nieznaną substancją

25 czerwca br., o godzinie 11.28,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze ciągnika rolniczego w miejscowości Domasłów.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, OSP Domasłów i OSP
Perzów. Po dotarciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania nie stwier-

dzono osób wymagających pomocy
medycznej. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie podano jeden
prąd gaśniczy wody w natarciu, co
doprowadziło ugaszenia pożaru. Po
sprawdzeniu kamerą termowizyjną
pojazdu nie stwierdzono dodatkowych zagrożeń – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

2 lipca br., o godzinie 22.35, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o rozszczelnieniu beczek z nieznaną
substancją w miejscowości Słupia
pod Bralinem. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP
Perzów oraz Specjalistyczną Grupę
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego i
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że na nieużytkowanej
powierzchni rolniczej znajduje się 8

beczek z nieznana substancją. - Działania strażaków w pierwszej fazie
polegały na zabezpieczeniu miej-

sca zdarzenia poprzez wyznaczenie
strefy niebezpiecznej, następnie, po
przybyciu na miejsce zdarzenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa
Chemiczno-Ekologicznego, pobrano
próbki substancji znajdującej się w
beczkach. Zagrożenie usunięto, zabezpieczając beczki poprzez uszczelnienie, a rozlaną substancję zebrano
sorbentem mineralnym. Na miejscu
zdarzenia pozostał patrol policji,
prowadzący czynności – relacjonuje
oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

NIE dla zakazu rejestracji
aut spalinowych

Polska wyraziła zdecydowany
sprzeciw w czasie Rady Unii Europejskiej wobec propozycji zakazu rejestracji aut spalinowych od 2035 roku.
- Na dzisiaj ani rynki ani społeczeństwa nie są gotowe na tę propozycję
ani na odpowiedzialną deklarację jakiejkolwiek daty – napisała na swoim
Tweeterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jej zdanie podziela europoseł Andżelika Możdżanowska. - Ograniczenia co do eksploatacji
samochodów z silnikami spalinowymi
nie przystają do dzisiejszych realiów
ekonomicznych, jak i zasobności portfeli większości Europejczyków, w tym
moich rodaków – zaznacza.

O aktywach
kryptograficznych

76 miliardów euro dla Polski
KAMPANIA INFORMACYJNA

Polska otrzyma 76 miliardów euro
z funduszy Unii Europejskiej. - To
wielki sukces polskiego rządu pod
przewodnictwem premiera Mateusza
Morawieckiego. Polska jest liderem
inwestowania i wdrażania funduszy
europejskich wśród wszystkich 27.
państw członkowskich. Negocjacje,
oprócz wsparcia finansowego, przyniosły również szczególnie istotne z
perspektywy naszego kraju zapisy w
Umowie Partnerstwa – podkreśla europoseł Andżelika Możdżanowska.

Podczas ostatniego posiedzenia
Komisji ECON jednogłośnie przyjęto
raport „Wpływ nowych technologii
na opodatkowanie: krypto i blockchain”, którego kontrsprawozdawczynią
była europoseł Andżelika Możdżanowska. - Aktywa kryptograficzne
muszą podlegać sprawiedliwemu,
przejrzystemu i skutecznemu opodatkowaniu. W pierwszej kolejności jednak niezbędna jest ocena
sposobów, w jakie różne państwa
członkowskie opodatkowują aktywa
kryptograficzne i oceny tych metod.
Konieczne jest także ustalenie jasnej
i szeroko akceptowanej definicji aktywów. Transgraniczny charakter
handlu aktywami kryptograficzny-

mi sprawia, że ważne jest również,
aby wiedzieć, gdzie miałoby miejsce
zdarzenie podlegające opodatkowaniu. Krajowe administracje powinny
wykorzystywać wszystkie dostępne
instrumenty w celu ułatwienia skutecznego poboru podatków, a jednym
z tych instrumentów jest blockchain.
Unikalne funkcje blockchain mogą
zaoferować nowy sposób automatyzacji poboru podatków, ograniczenia korupcji i lepszej identyfikacji
własności materialnych i niematerialnych aktywów, co pozwoli na
lepsze opodatkowanie mobilnych
podatników, twierdzą w sprawie rozstrzygania sporów – mówi poseł do
Parlamentu Europejskiego.

Kultura nie jest ponura Profilaktyka bardzo ważna

Stowarzyszenie Seniorów „Razem”
otrzymało dofinansowanie z Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie na projekt pt.
„Kultura nie jest ponura;)”, który realizowany jest we współpracy z kępińskim
Klubem Seniora. Zadanie kierowane jest
do grupy senioralnej powyżej 60. roku
życia oraz osób z niepełnosprawnościami,
a zajęcia odbywać się będą w tegoroczne
lato oraz jesień. W projekcie wezmą udział
seniorzy, dla których ważne jest rozwijanie
się w zakresie artystycznym, estetycznym,
kulturalnym oraz istotne jest pogłębianie
wiedzy i twórczości lokalnych kreatorów.
Program rozpoczynamy od cyklu wykładów polegających na przedstawieniu niezwykłego oblicza Kępna i okolic biorąc
pod uwagę różne artystyczne zjawiska
związane z architekturą, fotografią, malarstwem oraz artystami reprezentującymi

miasto. Następnie odbędą się malarskie
warsztaty plenerowe, uwzględniając kontakty seniorów z różnorodnymi bodźcami,
które dadzą im nowe wrażenia i przeżycia,
uwrażliwiając ich na wartości wizualne,
dostrzegania piękna i brzydoty, a wiodącą
techniką, poza szkicem, węglem, akwarelą
będzie malarstwo akrylowe. Nie zabraknie również czegoś dla naszych mistrzów
pióra bowiem ogłoszony zostanie konkurs
literacki, w którym to zostaną ocenione
wiersze, opowiadania czy też historie nawiązujące do tematyki i wydarzeń historycznych miasta. Natomiast wisienką na
torcie będzie organizacja wernisażu prezentująca wszystkie prace uczestników
projektu. Chętnych seniorów zapraszamy
do wspólnej podróży o sztuce, a formularze zgłoszeniowe można nabywać w Klubie Seniora.

Stowarzyszenie Seniorów „Razem” w
partnerstwie z Klubem Seniora zaprasza
do udziału w projekcie „Ratuuunku…Dziękuję, nie potrzebuję”, który dofinansowany
jest ze środków Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie. To kolejne działanie dedykowane
dla seniorów powyżej 60. roku życia oraz
osób z niepełnosprawnościami. Projekt został podzielony na 3 części: „ Poznaj i zapobiegaj”, „5 minut dla profilaktyki „oraz
„Kultura nie tylko fizyczna”, a na celu ma
zwiększyć świadomość społeczeństwa na
temat korzyści płynących z profilaktyki
zdrowotnej, poznać zachowania sprzyjające
i zagrażające zdrowiu, promować aktywność fizyczną i styl bycia, rozwijać umiejętności i zainteresowania seniorów. Działalność ta polegać będzie na regularnych
spotkaniach z zespołem medycznym, m.in.

z kardiologiem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym. Następnie
zostanie zakupiona stacjonarna siłownia
podróżnicza podczas której seniorzy będą
mogli odbyć wirtualny spacer połączony
z treningiem nóg, lub uczęszczać na zajęcia z choreoterapii czy też spędzać czas na
kępińskim basenie. Dla zainteresowanych
zostaną przygotowane także gry miejskie
realizowane w czasie rzeczywistym, wykorzystując tym samym przestrzeń wokół
nas, mające charakter edukacyjny, historyczny i integracyjny oraz planowana jest
Łabędziostrada czyli cykl gier planszowych
i rozgrywki między seniorami, w których
to będzie liczyć się spryt, pomysłowość i
wyobraźnia. A o naszej ofercie można dowiedzieć się więcej w Klubie Seniora przy
ul. Sikorskiego 3.
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Olszowianin, potomek wlkp. gałęzi kijowskiego rodu szlacheckiego, uczeń Gimnazjum w Ostrowie Wlkp., student rolnictwa i weterynarii w Szamotułach i we Wrocławiu, organizator kępińskiego „Sokoła”, właściciel majątku ziemskiego Olszowa I pod Kępnem, członek powstańczego wywiadu,
więzień niemieckiego grenzschutzu internowany w Neuhammer i we Wrocławiu, sponsor WP w wojnie z bolszewikami, w okresie międzywojennym
działacz społeczno-gospodarczy, po wojnie wydziedziczony przez PRL mieszkaniec Nowej Rudy na Ziemiach Odzyskanych…

Zapomniani bohaterowie powiatu kępińskiego II RP – cz. 10

Witold Marian Józef von Korybut-Daszkiewicz urodził się 21
czerwca 1885 r. w majątku Olschowa
I (Olszowa I) k. Kępna, jako syn ziemianina Józefa (1853-1919) i szlachcianki Witoldy z d. Chrzanowska
(1856-1937), córki poprzedniego właściciela tej posiadłości. Został
ochrzczony 2 dni później w miejscowej par. kat. św. Jadwigi Śląskiej.
Jego przodkowie ze strony ojca przybyli do Wielkopolski z mimo zaborów nadzwyczaj polskiego wtedy Kijowa (wystarczy przejrzeć nazwiska
lekarzy, adwokatów, oficerów, inżynierów i in. członków elity z tego czasu, zresztą to samo było w Odessie
czy Sewastopolu a nawet St. Petersburgu), prawdopodobnie po Powstaniu Styczniowym 1863/1864 r. albo
jeszcze po Powstaniu Kościuszkowskim 1794 czy klęsce Napoleona w
1815 r. (o kresowej gałęzi rodu mającej związki m. in. z Kaliszem pisałem
już w „7 dniach Kalisza”, jakoś po
wybuchu wojny 2014 r.). Najpierw
uczył się w domu za pośrednictwem
prywatnych guwernerów, później 4
lata w Gimnazjum w Ostrowie Poznańskim (dziś to I LO w Ostrowie
Wlkp.) i 3 lata (zaczynając od niższej
tercji) w Wyższej Szkole Agronomicznej w Szamotułach, gdzie zdał
też egzamin uprawniający do odbycia
rocznej służby wojskowej w armii
niemieckiej w charakterze aspiranta
oficerskiego. Niestety ale nie wspomina potem o swym ew. pobycie w
wojsku niemieckim tak przed jak i
podczas I wojny światowej. Przez kolejny rok pomagał ojcu w gospodarstwie, a następnie 2 lata praktykował
u hr. Jana Żółtowskiego w majątku
Ujazd (gm. i pow. Grodzisk Wlkp.).
W latach 1907-1908 studiował przez
4 semestry agronomię (rolnictwo) i
weterynarię na Uniwersytecie Wrocławskim zdając egzamin dyplomowy z tej drugiej. Działał wtedy zarazem w „związkach politycznych” i
„Sokole”. Został też potem I prezesem TG „Sokół” w Kępnie, pionierskiego gniazda tej organizacji w pd.
Wlkp. Po wymuszeniu przez Niemców jego rezygnacji pełnił odtąd prezesurę jedynie honorowo w Olszowej,
gdzie po latach, 17 maja 1925 r. zorganizował zlot okręgowy i poświęcenie sztandaru miejscowego gniazda.
Przez 4 lata po studiach praktykował
kolejno w majątkach ziemskich: Gościeszyn (wtedy pow. babimojski,
dziś gm. i pow. Wolsztyn) u hr. Zygmunta Kurnatowskiego, Dzierzbia
(pow. Kolno, woj. podlaskie) u. hr.
Stanisława Lasockiego, Miłosław
(pow. Września) u polityka i poety
Józefa Kościelskiego, gdzie mógł
spotkać m. in. nawet samego Henryka Sienkiewicza (1846-1916), bo pan
domu gościł najwybitniejszych wtedy
artystów z mistrzem polskiej literatury na czele. Pałac został spalony i wysadzony przez Niemców pod koniec
II w. św., a po odrestaurowaniu krótko mieściła się w nim szkoła. Praktykę zawodową zakończył w Kobylnikach (pow. Szamotuły) u ordynata
Tadeusza Twardowskiego. Ten neo-
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renesansowy pałac autorstwa arch.
Zygmunta Gorgolewskiego, twórcy
Opery we Lwowie, był jeszcze rok
temu na sprzedaż za niecałe 5 mln zł.
Wreszcie 1 lipca 1912 r. W. Daszkiewicz objął rodzinny majątek Olszowa, którego prowadzenie przekazał
mu ojciec. Rok później poślubił tam
Irenę Edwardę Kazimierę z d. Wilhelmi, ur. 5 marca 1886 r. w Lubosinie (gm. Pniewy, pow. Szamotuły),
córkę śp. Józefa i Katarzyny z d. Podkomorska, mieszkankę Poznania,
matkę Zdzisława Telesfora (ur.1908),
który został potem ojcem jednego z
najlepszych polskich aktorów (a zarazem mojego ulubionego), Romana
Wilhelmiego (1936-1991). Odważę
się przypuścić, że Zdzisław mógł być
dzieckiem Witolda z czasu jego
praktyk w majątkach ziemskich pod
Szamotułami, skąd pochodziła przyszła żona, a jeśli jednak się mylę to
nasz bohater został jego ojczymem w
1913 r. i wychowywał go od nieco ponad 4-go roku życia, a o ich wielkiej
zażyłości świadczą udostępnione
przez bratanicę aktora międzywojenne zdjęcia rodzinne eksponowane na
stronie Socjum Kępno. Można też
śmiało założyć, że mały Romek bywał z rodzicami u dziadków w majątku pod Kępnem w latach 1936-1939.
Gdyby pruska biurokracja dot. zmiany nazwisk była wtedy tak prosta jak
współczesna, to nie było by aktora
Wilhelmiego ale Daszkiewicz.
Zresztą grając prawdziwych czy
przyszywanych ziemian, a nawet dozorcę miał w sobie coś z przedwojennego dziedzica… Poza synowcem
Witold miał jeszcze z Ireną (18861966), w niektórych źródłach nazywana też być może błędnie Irminą, 2
córki: Krystynę (1921-2008) i Urszulę (1926-1989), które spoczywają
razem z nimi w rodzinnym grobowcu
na cmentarzu par. kat. w Olszowie.
Ale nie wbiegajmy za bardzo w czasie bo tymczasem nasz bohater tak
pisał przed II w. św. w ankietach
KKiMN (Komitetu Krzyża i Medalu
Niepodległości) i karcie zgłoszenia o
przyznanie OPWI (Odznaki Pamiątkowej Więźniów Ideowych) o latach
1918-1919, ostatnim (na 20 lat) okresie panowania niemieckiego w tej
części pow. kępińskiego II RP: …W
czasie bytności sławetnego pruskiego
grenzschutzu przetrzymywałem wywiadowców polskich, w tym np.
Ignacego Wittmanna, udzielając im
dokładnych wiadomości o rozlokowaniu i przesunięciach wojskowych,
dopomagałem powracającym ochotnikom do przejścia granicy, 2 razy
uchodzić musiałem z majątku, aż
mnie w nocy z 21 na 22 czerwca 1919
r. zaaresztowano i odstawiono do
obozu w Neuhammer, a później do
więzienia we Wrocławiu... W tym samym „obozie jeńców i zakładników”,
gdzie trafił nieco później wraz innymi „niebezpiecznymi Polakami” z
powiatu ks. dziekan Ignacy Nowacki
(1872-1943), ówczesny kępiński proboszcz, o którym pisałem w TK,
Niemcy trzymali pojmanych podczas
I wojny żołnierzy rosyjskich, w cza-

sie II wojny był tam Stalag VIII E, a
po wojnie więzienie sowieckiego
NKWD, obecnie to Świętoszów, pow.
Bolesławiec, woj. dolnośląskie. Tymczasem z powodu choroby 7 sierpnia
1919 r. zezwolono W. Daszkiewiczowi na powrót do majątku gdzie przez
4 tyg. pozostawał w areszcie domowym. A tak sam to opisał: …21
czerwca zaaresztował mnie po godz.
1 w nocy grenzschutz i odstawił na
pocztę w Kępnie (jak widać poczta
pracowała wtedy dłużej niż dziś, choć
może za wyjątkiem tej z Pacanowa…),
gdzie znajdowała się komendantura.
Tam przebyłem noc a nazajutrz po
południu przetransportowano mnie
do Gimnazjum aby na drugi dzień być

Kuzynka Witolda, Halina Maria Korybut-Daszkiewicz, ur. 1871 Trzemeszno,
pow. Gniezno, zdjęcie sprzed 1895 r., gdy
poślubiła w Poznaniu red. Waleriana Łebińskiego (archiwum rodzinne)

przewiezionym do obozu (…). Przybyłem tam 24 czerwca, a przebywałem
blisko 14 dni. Potem odstawiono mnie
do lazaretu więzienno-wojskowego
we Wrocławiu, gdzie byłem 2 dni i 3
noce, dalej odwieziono mnie pod
eskortą wojskową do domu w Olszowie, gdzie lekarz grenzschutzu uznał
mnie niezdolnym do transportu z powrotem wobec czego przekazano
mnie do aresztu domowego ówczesnemu oficerowi Tobiasowi, który ze
swoją kompanią zajmował Olszowę…
Zeznania te poświadczyli potem poza
ks. Nowackim także prof. Teodor
Flieger z Gimnazjum w Kępnie (o
którego rodzinie pisałem już chyba w
obozowym cyklu w TK) i prof. Władysław Majewski, nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Mielęcinie
(dziś
to
część
wsi
Weronikopole w gm. Bralin), a potem
kierownik PSP w Kępnie. Dalej W.
Daszkiewicz pisał tak: …Przez cały
rok pobytu grenzschutzu nad linią demarkacyjną (na której leżał majątek)
nie mogłem obsiewać gruntów ponosząc dotkliwą stratę, a dalsze straty w
inwentarzu pokradzionych płodów
itp. były także poważne, zresztą nikt
nie może sobie wyobrazić co przez ten
rok przechodziłem… (teraz rozumieją
to najlepiej rolnicy ukraińscy). Po objęciu starostwa przez dr Zygmunta
Zielewicza (I po odzyskaniu niepodległości starosta pow. kępińskiego, potem wł. maj. ziemskiego Grudzielec w
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gm. Raszków, pow. Ostrów Wlkp.),
bezinteresownie zajmowałem się wysyłką bydła i trzody na front wschodni
dla wojska polskiego. Organizowałem
okręgi spędu i z poszczególnych stacji
transporty regularne odchodziły pod
wyłącznie moim osobistym dopilnowaniem… W innym miejscu pisze: …
zainicjowałem w powiecie zbiórkę dobrowolną bydła dla żołnierzy na froncie litewsko-białoruskim i wysłałem
tam 16 wagonów (…). Przy obsadzeniu granicy polskiej pow. kępińskiego
przez wojska polskie przychodziłem z
pomocą, czy to w formie owsa i siana,
a i walorów pieniężnych nie szczędziłem (…), a dając produkty żywnościowe dla żołnierzy WP i karmę dla koni,
dowodów oczywiście nie żądałem
gdyż uważałem to za mój obowiązek
jako prawdziwego Polaka… W ankiecie KKiMN w rubryce zawód wpisał
- rolnik, stanowisko - właściciel ziemski, a na jego pieczątce czytamy: …
maj. ryc. (majątek rycerski) Olszowa
pow. Kępno Wlkp., tel. 21. W okresie
międzywojennym był m. in. członkiem
Komisji Szacunkowo-Klasyfikacyjnej
mianowanym przez Ministra Reform
Rolnych na okręg Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Ostrowie Wlkp., a
także długoletnim sekretarzem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego na pow. kępiński. Podlegał też wojskowo PKU Ostrów Wlkp. A tak pisali
o nim inni, liczni świadkowie jego
tzw. pracy niepodległościowej. Ignacy Wittmann, który przedstawił się
„w skrócie”: b. organizator miejscowego POW Zaboru Pruskiego, organizator i kierownik wywiadu ofensywnego pd. frontu wlkp., wywiadu
ofensywnego i akcji dywersyjno-destrukcyjnej posterunku wywiadowczego nr 6 przy ekspozyturze Biura
Wywiadu Oddz. II Nacz. Dow. WP,
później dowództwa Frontu Śląskiego
w Częstochowie, następnie jako
urzędnik wojskowy Eksp. Oddz. II w
Poznaniu, obecnie zam. w Dąbrówce
Małej pow. Katowice (dziś to dzielnica Katowic), a kto powiedział że wywiad ma być prosty… Zaświadczył,
on że: …W. Daszkiewicz współdziałał
ze mną w akcji niepodległościowej od
8 stycznia 1919 r. do chwili internowania go przez władze niemieckie.
Praca jego polegała na udzielaniu mi
taktyczno-operacyjnych informacji
wojskowych na linii bojowej odcinka
Kępno-Podzamcze, nadto o położeniu i ruchach wojsk niemieckich w
pow. kępińskim, tudzież informacji
politycznych o zarządzeniach władz
niemieckich. Również był mi pomocnym w wysyłaniu ochotników do tworzących się oddziałów WP w Wielkopolsce i b. Kongresówce… Natomiast
Wacław Kokociński, burmistrz m.
Kępna oświadczył w 1933 r., także
jako b. członek Powiatowej Rady Ludowej w Kępnie i kierownik jej biura, że nasz bohater: …za działalność
ideowo-niepodległościową, mianowicie za utrzymanie łączności z polskimi placówkami powstańczymi w 1919
r. został ujęty i internowany… Potwierdził to pisemnie także Edmund
Kizierowski, wł. resztówki maj.

Kierzno i wójt na obwód Krążkowy
(gm. Kępno). Natomiast Julian Wyderkowski , dyrektor Banku Ludowego i wiceburmistrz Kępna oświadczył
w 1937 r., że: …aresztowanie p. Daszkiewicza, a później uwięzienie w ciężkich warunkach nastąpiło z powodu
pracy konspiracyjnej na rzecz Polski… Także i liczni żołnierze WP poparli starania naszego bohatera o odznaczenie niepodległościowe, a
oficerowie 60 p. p. Wlkp. z Ostrowa
Wlkp. nawet go na to namawiali.
Ppor. Chosłowski, d-ca I baonu 11 p.
Strz. Wlkp. (późniejszy 69 p. p.
Wlkp. z Bydgoszczy i Gniezna) pisał
20 stycznia 1920 r.: w imieniu żołnierzy mojego baonu składam za hojny
dar 5000 M. (marek) na cele Wojska
Polskiego serdeczne Bóg Zapłać. Tak
samo gen. dyw. Wincenty Odyniec
(1865-1952) wraz z szefem sztabu
swej 3 Dyw. Strz. Wlkp. pisali w rozkazie dziennym nr 27 z 27 stycznia
1920 r., że …na cele oświatowe żołnierzy odebrano następujące sumy:
…od p. W. Daszkiewicza z Olszowy
zebrane podczas obiadu na strzelnicy
w Kępnie 19 stycznia 1920 r. 1465 mk,
w tym 471 mk w pieniądzach niemieckich, od parafii Podzamcze 900 mk.
Za hojne te datki składam ofiarodawcom w im. żołnierza polskiego serdeczne Bóg Zapłać… Życzliwy naszemu bohaterowi był też mjr
Kierkowski z Warszawy i inni. W
efekcie jego wniosek został jednak
odrzucony z powodu: braku podstaw
i pracy niepodległościowej z uzasadnieniem autorstwa znanego powstańczego oficera inż. Wieliczki, że: …
jako uczestnik powstania na odcinku
pd. nieznany… Rzecz w tym, że
przecież wywiadowca nie mógł być
powszechnie znany ze swej działalności… Odznaczono go natomiast:
dyplomem i odznaką honorową
PKOD (Polski Komitet Opieki nad
Dzieckiem) nr 16482 w 1928 r., Dyplomem i Odznaką b. Więźniów Ideowych z lat 1914-1921, nr 1673 w 1931
r. (przy poparciu komitetu tej organizacji na Poznańskie i Pomorze, z siedzibą w Poznaniu, pod kier. Mieczysława Noskowicza). Dostał też
Odznakę za Ofiarną Pracę nr 16657 w
1932 r., a jak się miało już niebawem
okazać, dobrze że za powstanie nie
został doceniony, bo rzeczywiście nie
ma tego złego co by na dobre nie wyszło… Za tydzień przybliżę jeszcze
wojenne i powojenne losy W. Daszkiewicza oraz wcześniejsze dzieje innego zapomnianego bohatera z tej
samej miejscowości.
Tomasz Kostek Górecki,
Akademia Sztuki Wojennej
Źródła: APK, księga urodzeń USC Kępno
obwód miejski z 1885 r., tom I, sygn.:
696/44, akt nr 320, s. 320, w sieci skan
324; APP, przedwojenna kartoteka ewidencji
mieszkańców m. Poznania, sygn.: 15252,
k.549-550; CAW WBH, Kolekcja akt
odznaczeniowych, sygn.: Odrzuc.2.03.36;
badania, ustalenia i publikacje autora,
absolwenta studiów dr na Wydziale
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki
Wojennej.
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W sołectwie Wtórek, gmina Ostrów Wielkopolski, na terenie kompleksu rekreacyjnego
przy sali wiejskiej odbyły się uroczystości Wielkopolskiego Święta Ludowego

Wielkopolskie Święto Wsi

Uroczystość rozpoczęła msza
św. w intencji mieszkańców wielkopolskiej wsi. Podczas eucharystii koncelebrowanej przez czterech
księży zaprezentowało się 25 pocztów sztandarowych, głównie z PSL.
Był także sztandar z Wielkopolskiej

rzyna Zawada z cudzym i własnym
repertuarem. Koncert podobał się
bardzo. Gwiazda musiała kilkakrotne
bisować. Losowanie loterii fantowej
było ostatnim punktem w programie
święta wielkopolskiej wsi. Następnie
zaczęła się zabawa taneczna z ze-

Delegacja z powiatu
kępińskiego

Izby Rolniczej, sztandar Związku
Hodowców Koni, Polskiego Związku Pszczelarskiego. Mieli także swój
sztandar sołtysi. W programie było
bardzo wiele atrakcji. Wśród nich
biesiada z kaczką na talerzu, oddanie
do użytku kaczego bajorka, turniej
zrywania kaczora i konkurs powożenia bryczką. Następnie wystąpiła
gwiazda poznańskiej operetki Kata-

społem „Comander”. Wśród dodatkowych atrakcji należy wymienić:
darmowe degustacje potraw z kaczki,
pokazy kulinarne, przejażdżki bryczką, konkursy dla dzieci i młodzieży,
darmowe dmuchane zamki, mini wesołe miasteczko.
Dalsze dodatkowe atrakcje dla
dzieci i młodzieży to przejazdy kucami dla dzieci do lat 7, dla dzieci do lat

12 konie małe i dla młodzieży do 16.
lat konie duże. Można było obejrzeć
wystawę pamiątek związanych z tradycjami hipicznymi w Południowej
Wielkopolsce. Nagrodę w konkursie
kulinarnym: na najlepszą potrawę
z kaczki otrzymało Koło Gospodyń
Wiejskich w Buczku Wielkim oraz
KGW z Drożek. Nagrodą były dwa
blendery, które ufundowała Wielkopolska Izba Rolnicza. Dyplom uznania otrzymały panie z zespołu pieśni
i tańca Nowowsianki z Nowej Wsi
Książęcej z gminy Bralin. Dyplom
odebrała najstarsza członkini zespołu
Jadwiga Gogół. Delegacja kępińska
na tym święcie była najliczniejsza i
liczyła 60 osób. Zorganizował ją szef
Kępińskiej Izby Rolniczej, sołtys ze
Zgorzelca Krzysztof Zawada. W
ocenie organizatorów powiat kępiński był najlepiej zorganizowany i zajmował najlepsze miejsca. W swoim
wystąpieniu poseł na Sejm RP oraz
prezes Wielkopolskiego Stronnictwa
Ludowego Andrzej Grzyb zaznaczył, że granicę polską przekroczyły już ponad 4 miliony Ukraińców.
Dużą pomoc w ich adaptacji w Polsce
niosą członkowie PSL, członkinie
KGW, sołtysi czy Ochotnicze Straże
Pożarne. Według organizatorów w
święcie wsi polskiej uczestniczyło
około 700 osób ze wszystkich regionów Wielkopolski.
Andrzej Wawrzyniak

Z okazji 70-lecia działalności Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kępnie zorganizowało I Powiatowy Piknik
Wędkarski

Piknik na jubileusz
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kępnie obchodzi w
tym roku dostojny jubileusz 70-lecia
swojej działalności. Z tej okazji, 25
czerwca br., na terenie stawów Morka
przy ulicy Poznańskiej w Kępnie odbyły się zawody wędkarskiej. Zmagania toczyły się o Puchar Starosty Kępińskiego oraz nagrody ufundowane
przez Powiat Kępiński.
Sobotnie zawody były również
doskonałą okazją do podziękowań i

wyróżnień dla osób zaangażowanych
w działalność i rozwój kępińskiego Koła. Starosta Robert Kieruzal
szczególne podziękowania skierował
do Edwarda Kolebacza, wieloletniego prezesa Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego w Kępnie, podkreślając jego zaangażowanie i aktywność.
Gratulacje popłynęły również do
obecnego Zarządu Koła PZW w Kępnie i reprezentującego go prezesa
Adama Grześkowiaka. Oprac. m

Najwyżej sklasyfikowani wędkarze:
1. Jacek Mikołajczyk
2. Maciej Nawrot
3. Lech Koliński
4. Artur Drygała
5. Kazimierz Waloszczyk

6. Tomasz Biczysko
7. Dariusz Vogel
8. Tomasz Gawron
9. Piotr Boroń
10. Czesław Sikora

Najmłodszy uczestnik zawodów: Jakub Steć

W dniach od 24 do 25 czerwca 2022 r. w Kępnie odbyło się rodzinne spotkanie pt. „Wiktoria i Franciszek” zorganizowane przez Bożenę i Krzysztofa
Rudzińskich. Spotkanie zgromadziło 32 osoby, w Kępnie spotkali się przedstawiciele różnych pokoleń rodziny Wiktorii i Franciszka Zielonków, swoich
przodków razem wspominali wnukowie, prawnukowie oraz praprawnukowie

Rodzina… jak gałęzie na drzewie
Organizatorzy do spotkania
przygotowali się niezmiernie starannie. Poprzedziło je wydanie familijnej książki, autorstwa Karoliny
Rudzińskiej, zatytułowanej „Rodzina Zielonków. Wspomnienia z dzieciństwa”. -Inspiracją do napisania
książki – wyjaśnia na wstępie autorka – były opowiadania taty na temat
mojej prababci, Wiktorii i mojego
pradziadka, Franciszka. (…) To
opowieść, przedstawiająca historię
widzianą oczami małego Krzysia
i dorosłego Krzysztofa, opisująca
różne sytuacje i zdarzenia. Rodzinę
Zielonków oprócz rodziców (Wiktorii i Franciszka) tworzyli: Seweryna,
Aleksandra, Kazimierz oraz Henryk. I to właśnie ich potomkowie,
wnuki, prawnuki i praprawnuki,

przyjechali do Kępna, aby powspominać rodzinne dzieje.
Wiktoria i Franciszek Zielonkowie zawarli ślub 10 marca 1921 r.
w kościele pw. Wszystkich Świętych
w Myjomicach. Po ślubie przeprowadzili się do Kępna, gdzie mieszkali do końca życia, z wyjątkiem
pięciu lat okupacji, podczas których
wysiedlono ich do Generalnej Guberni. Wspólnie, w 1924 r., założyli
firmę o nazwie „Franciszek Zielonka - eksport jaj, drobiu, dziczyzny
i artykułów rolnych”. Firma miała
zastrzeżony prawem znak handlowy
i eksportowała produkty do różnych
krajów Europy. W 1948 r. zatrudniano w niej 140 osób. Wówczas funkcjonowała jako Zakład Przeróbki Jaj i
Drobiu oraz Tuczarnia Gęsi. Niestety,

po wielu działaniach Polski Ludowej
(np. reformie walutowej w 1950 r.)
ostatecznie w 1958 r. zakład został
upaństwowiony i przejęty na rzecz
Skarbu Państwa bez podstawy prawnej. Na szczęście nie ten przykry
fakt dominował podczas dwudniowego zjazdu rodziny Zielonków, ponieważ uczestnicy wiedzieli, że - jak
pisała autorka wspomnień z dzieciństwa: - Kochać to znaczy wziąć w
objęcia i przetrwać wiele końców, i
wiele początków”.
Spotkaniu towarzyszyły dwa
ważne dla organizatorów hasła.
Pierwsze Walta Disneya: Jak potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz
także tego dokonać miało zwrócić
uwagę uczestników na fakt, że warto
swoje plany, projekty przekuwać w

rzeczywistość, w kreatywne rozwiązania. Drugie autorstwa Napoleona
Hilla (Działanie jest prawdziwą miarą inteligencji) podkreślało z kolei,
że nie wystarczy myśleć i marzyć,
aby osiągnąć cel, trzeba po prostu
działać. Spotkanie wcielało w życie
te dwie głębokie myśli - Najmłodszymi uczestnikami (praprawnukami) – mówi dr Krzysztof Rudziński
- były dzieci prawnuczki Katarzyny i
Meksykanina Ernesto: Mia i Janek
Salazar (uczniowie SP 389 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie)
oraz studentka II roku Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, Aleksandra Waligóra, córka Tomasza oraz
mojej córki, Anny. Goście spotkali
się przy rodzinnych grobach, skąd
udali się do Restauracji „P jak Pysznie”, gdzie czekało na nich wiele
atrakcji, m.in. dwa ciekawe teleturnieje, które wywołały wiele radości
i przywołały wspomnienia. Pierwszy
z cyklu fakty, liczby, daty przebiegał
pod hasłem „Poznajmy bliżej rodzinę
Wiktorii i Franciszka” humorystycznie sprawdzał znajomość książki
Karoliny Rudzińskiej. Pełne humoru
pytania, np. jakiego określenia używał Franciszek podczas gry w brydża
(as wyprysł jak cyprys) czy jaka była
jego ulubiona potrawa podczas majowych wyjazdów nad „Młyn Wodny Szum-Jeziorek” (lin na błękitno)
wzbudzały sporo dyskusji i wesołości. Nieco później przeprowadzono
zgaduj-zgadulę historyczną na temat
dziejów Ziemi Kępińskiej. Tu już
trzeba było popisać się znajomością
historii swojego rodzinnego miasta
i okolic. I tym razem nie brakowało

poprawnych odpowiedzi. Uczestnicy spotkania mogli też zwiedzić rodzinną wystawę przygotowaną przez
organizatorów” Bożenę i Krzysztofa
Rudzińskich.
Drugi dzień przebiegł niemniej
ciekawie. - Rozpoczął się spotkaniem
w Rynku, na początku przypomniałem rodzinie historię ich przodków, a
następnie zaprosiłem wszystkich do
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P.
Potworowskiego, gdzie czekała już
na nas pani wicedyrektor Martyna
Wycisk, która z pełnym znawstwem
przedmiotu opowiadała o naszym
mieście – wspomina dr Krzysztof
Rudziński. Następną atrakcją tego
dnia okazała się przejażdżka kolejką
turystyczną pana Grzegorza Góreckiego z Borku Mielęckiego. – Opracowana wcześniej przez nas trasa
– podkreślają organizatorzy - okazała się niezmiernie ciekawa, goście
podziwiali dzisiejsze Kępno i porównywali do dawnych obrazów, które
tkwiły w ich pamięci. Wycieczka
śladami naszych przodków okazała
się pasjonującą przygodą – mówią
uczestnicy.
Dwudniowe spotkanie w Kępnie
z całą pewnością pozwoliło wszystkim uczestnikom odnaleźć cząstkę
siebie i swoich bliskich. - Odkryliśmy
i zauważyliśmy, że potrafimy się cieszyć i wspólnie wspominać – kończą
wspomnienia Bożena i Krzysztof
Rudzińscy. Zrozumieliśmy niewątpliwie, że rodzina… jak gałęzie na
drzewie, wszyscy rośniemy w różnych kierunkach, lecz korzenie
mamy wspólne.
Grażyna Gatner
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Wiadomości

gmina
G£OS TRZCINICY
lipiec 2022, nr 27 (1244)
24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół w Laskach i w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się uroczyste zakończenie
roku szkolnego

Mimo wysokiej temperatury przekraczającej 30 stopni Celsjusza, 26 czerwca br., ponad
150 osób wzięło udział w trzech rajdach edukacyjnych zorganizowanych wspólnie przez
Powiat Kępiński w partnerstwie Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Ich zwieńczeniem był piknik sportowo-rekreacyjny zorganizowany na terenie kompleksu sportowego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie

Podsumowanie Profilaktyczna niedziela
roku szkolnego z Powiatem Kępińskim

W podsumowaniu nauki udział
wzięli Grzegorz Hadzik, wójt gminy Trzcinica i Renata Ciemny, sekretarz gminy Trzcinica, którzy podziękowali wszystkim za całoroczną
pracę i życzyli bezpiecznych wakacji.
Podczas spotkania wójt i sekretarz wręczyli nagrody uczniom,
którzy reprezentowali szkoły w konkursach na szczeblu wojewódzkim i
ogólnopolskim. Słowa wdzięczności
i podziękowanie za pracę skierowali

Laske - uzyskała tytuł „Uczeń roku
szkolnego 2021/2022”. Wśród ósmoklasistów najwyższą w klasyfikacji
końcowej średnią ocen 5,83 uzyskało
dwoje uczniów: Oliwia Laske i Patryk Bakalarz i otrzymali tytuł „Absolwent roku szkolnego 2021/2022”.
Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa IV – 4,80.
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy w roku szkolnym
2021/2022 przyjęlo 102 dzieci.
Nagrodzeni uczniowie

także do Grażyny Kłoczniuk – nauczyciela Zespołu Szkół w Trzcinicy i Laskach, która przechodziła na
emeryturę oraz do Justyny Noculak,
która kończyła kadencję skarbnika
Rady Rodziców w Laskach.
Rok szkolny 2021/2022
w liczbach
Do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach w tym roku
szkolnym uczęszczało 82 dzieci.
W Szkole Podstawowej w Laskach
122 uczniów otrzymało promocję do
klasy programowo wyższej, w tym
27 otrzymało promocję z wyróżnieniem. Nagrody książkowe w klasach
I-III otrzymało 33 uczniów, natomiast
31 uczniów ukończyło szkołę, w tym
20 ukończyło szkołę z wyróżnieniem.
Najwyższą średnią ocen 6,0 uzyskała uczennica z klasy piątej Martyna

W Szkole Podstawowej w Trzcinicy 230 uczniów otrzymało promocję do klasy programowo wyższej,
w tym 38 otrzymało promocję z wyróżnieniem. Nagrody książkowe w
klasach I-III otrzymało 56 uczniów,
a 48 uczniów ukończyło szkołę podstawową, w tym 7 z wyróżnieniem.
Najwyższą średnią ocen w szkole
(5,8) i wzorowe zachowanie uzyskały
uczennice Maja Kozikowska z kl. IV
i Amelia Tomalik z kl. VIIb i otrzymały tytuł „Uczeń roku szkolnego
2021/2022”. Wśród ósmoklasistów
najwyższą w klasyfikacji końcowej
średnią ocen (5,44) i wzorową ocenę
zachowania uzyskała Marta Kozińska z kl. VIIIb i otrzymała tytuł „Absolwent roku szkolnego 2021/2022”.
Najwyższą średnią ocen uzyskała
klasa IV – 4,75.
Oprac. m

Organizacja tego przedsięwzięcia
możliwa była dzięki pozyskanej przez
Powiat Kępiński dotacji ze środków

Do jej organizacji obok strażaków i policjantów z Kępna włączyli się również
funkcjonariusze z Poznania i Konina.

W pikniku wzięło
udział kilkaset osób

Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu profilaktycznego pn. ,,Start! Pasja, Sport,
Życie! Stop! Ćpanie, Palenie, Picie!”
związanego z budowaniem świadomości na temat negatywnych następstw,
wynikających z prowadzenia niezdrowego stylu życia, w tym nadużywania
alkoholu i środków psychoaktywnych.
Rajdy edukacyjne obejmowały
trzy trasy: rowerową, nordic walking
oraz rolki. Na poszczególnych przystankach na uczestników czekali ratownicy medyczni, policjanci oraz
strażacy, którzy przedstawili temat
uzależnień z perspektywy ich doświadczeń zawodowych. Staw przy terenach
rekreacyjnych spółki Projekt Kępno był
miejscem pokazowej akcji ratunkowej.

Celem tego elementu było wskazanie,
jak łatwo może dojść do sytuacji niebezpiecznych przy zbiornikach wodnych. Jak podkreślali strażacy brawura

Temat bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasie rozpoczynających się
wakacji, był kontynuowany w trakcie
pokazów ratownictwa na kolejnym z
przystanków zorganizowanym na terenie miasteczka ruchu drogowego w
Baranowie. Tu ratownicy medyczni
oraz policjanci skupili się na różnego
typu dopalaczach, których konsekwencją są liczne zatrucia bezpośrednio zagrażające życiu. Dodatkowo policjanci
przeprowadzili z najmłodszymi uczestnikami rajdu zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych.
Zwieńczeniem niedzielnego rajdu
był zorganizowany na terenie kompleksu sportowego liceum ogólnokształcącego piknik sportowo-rekreacyjny
otwarty dla wszystkich chętnych.

Były pokazy ratownictwa
na wodzie...

często poparta alkoholem lub innymi
substancjami psychoaktywnymi może
mieć zgubne skutki.

...i pierwszej pomocy

Przebudują drogi w Trzcinicy

Pod namiotami swoje stoiska przygotowali pracownicy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, akademię pierwszej pomocy prowadzili
ratownicy medyczni, stoiska przygotowali policjanci i strażacy, którzy zaprezentowali również sprzęt ratowniczy
wykorzystywany na co dzień w różnego typu działaniach. Dodatkowo każda
ze służb przygotowała konkurencje
sportowe, nawiązujące do specyfiki
każdej z nich.
Piknik to również animacje dla
najmłodszych, pokazy szkół tańca,
dmuchane zamki i szereg innych dodatkowych atrakcji, ale i obecność maskotki wielkopolskiej policji, sierżanta
Pyrka, który mimo upału dzielnie kibicował uczestników niedzielnego pikniku.
Oprac. m

W czerwcu 2022 roku w Aniołce Pierwszej odbył się tradycyjny Festyn Rodzinny

Festyn w rodzinnej atmosferze

Uzupełnienie inwestycji
Gmina Trzcinica otrzymała informację o dofinansowaniu w kwocie
3 325 000 złotych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych w
miejscowości Trzcinica” w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych-

6

II Edycja. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa czterech
dróg gminnych czyli ulic: Spokojna, Kościelna, Kolejowa i Pocztowa
(boczne odnogi) wraz z kanalizacją
deszczową.
Oprac. m

Organizatorzy na czele z Przewodniczącą KGW Karoliną Więcek
zadbali o wiele atrakcji dla dzieci i
dorosłych a także małą gastronomię.
Były gry i zabawy oraz dmuchańce dla najmłodszych. Można było
przejechać się bryczką. OSP Aniołka
Pierwsza zadbała o bezpieczeństwo
i uatrakcyjniła spotkanie prezentacją
sprzętu oraz zabawami i konkursami.
Wójt gminy Grzegorz Hadzik podziękował i pogratulował organizacji imprezy, życzył udanej zabawy oraz kolejnych takich spotkań integracyjnych.
Popołudnie minęło w miłej i rodzinnej
atmosferze.
Oprac. m
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Na festynie było wesoło

Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2022, nr 26 (1023)

Integracyjnie w Brzeziu
Dzień Dziecka w sołectwie Brzezie
25 czerwca sołtys sołectwa Brzezie zaprosił
mieszkańców na spotkanie integracyjne z okazji
Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz Dnia Ojca. Dzieciom zorganizowano różne gry i zabawy, które
oceniane były przez rodziców. Za trud i wysiłek
uczestnicy otrzymali nagrody, z których bardzo
się ucieszyli. Rozegrano również zawody w przeciąganiu liny, pompowaniu balonów oraz jazdy na
rowerze i trójkołowcu. Kolejną atrakcją było przebieranie się w różne zabawne stroje. Podczas spotkania każdy mógł się poczęstować przysmakami z
grilla oraz specjalnym daniem z kociołka. Zabawa
przy muzyce trwała w bardzo miłej atmosferze do
późnych godzin. Spotkania takie są bardzo dobrą
okazją do integracji trzech pokoleń.
Oprac. m

wieści znad pomianki
lipiec 2022, nr 27 (1067)
Odjazdowy Bibliotekarz 2022 – wycieczka rowerowa z seniorami

Odjazdowy bibliotekarz

26 czerwca 2022 r. Gminna
Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie zorganizowała wycieczkę rowerową z seniorami z Koła w Opatowie w ramach
ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Zaplanowana trasa liczyła
25 kilometrów i uwzględniała krótki
postój w miejscowości Raków wraz ze
zwiedzaniem tamtejszej Izby Pamięci.
Niestety z powodu panującego w tym

dniu upału trasa została skrócona.
Dzięki uprzejmości jednej z seniorek – Jolanty Turek, która to
zaprosiła nas do swojego ogrodu,
mogliśmy odpocząć w zacienionym
miejscu i posilić się oraz przyjemnie
spędzić czas.
Biesiadowanie na łonie natury
umilały nam wspólne śpiewy i dowcipy opowiadane przez uczestników.
Oprac. m

W Brzeziu bawili się
w hollywoodzkim stylu

Modernizacja sieci wodociągowej w Miechowie

Modernizacja wodociągu

30 czerwca 2022 roku wójt Danuta Froń podpisała umowę na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Miechów”.

ciąg będzie włączony do końcówek
istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w Miechowie. Wodociąg
z rur według materiałów i średnic

Podpisanie umowy w urzędzie

Inwestycja będzie polegała na
przebudowie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego. Wodo-

projektowych o łącznej długości ok.
5106 m. Na wodociągu będą zamontowane hydranty przeciwpożarowe

podziemne wolnoprzelotowe. Całość
wykonana będzie z godnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca, który wykona inwestycje, wyłoniony został w drodze
postępowania na podstawie Regulaminu postepowań o udzielenie zamówień sektorowych o wartości poniżej
progów unijnych, obowiązującego w
Urzędzie Gminy Perzów
Zadanie realizowane będzie
przez firmę firmą „Eko – Kan - Gaz”
sp. z o.o. z siedzibą w Ostrów Wielkopolski, która złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród pięciu, które
wpłynęły w przetargu.
Koszt inwestycji to 1.974.644,50
złotych, z czego 1.561.956,75 pochodzi z dofinansowania z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Termin ukończenia prac przewidziany jest na 30 czerwca 2022 roku.
Oprac. m

Uczestnicy bibliotecznej
wycieczki rowerowej

Dotacja dla Biblioteki w Opatowie z Fundacji PZU

Dofinansowanie z PZU

Gminna Biblioteka Publiczna
w Łęce Opatowskiej z siedzibą w
Opatowie otrzymała w trybie pozakonkursowym dotację w wysokości
9 700 zł na realizację projektu „Nauka, kultura, rozrywka – to lubię w
mojej bibliotece!” ze środków Fundacji PZU.
W ramach zadania Biblioteka
w Opatowie zorganizuje dla dzieci i
młodzieży bezpłatne zajęcia kulturalne i edukacyjne, których osią będzie

literatura, w formie zajęć warsztatowych, mobilne planetarium, imprezę
integracyjną z kinem plenerowym
i animacjami oraz wyjazd do parku
edukacyjnego. Całkowity koszt finansowy projektu wyniesie 11 736 zł.
Wszystkie szczegóły dotyczące
terminów poszczególnych wydarzeń
i zapisów na nie zostaną udostępnione na stronie www biblioteki oraz na
Facebooku.
Oprac. m

23 czerwca br. zespół uczniów klasy I zakończył prace w II etapie ogólnopolskiego projektu ,,Tradycyjny Sad”

„Tradycyjny Sad” –
podsumowanie projektu

Zgodnie z planem nasadzeń
pod koniec kwietnia obok budynku
szkoły powstał nasz mini sad owocowy zrealizowany w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Tradycyjny Sad”, dofinansowanego
przez Fundację Bank Ochrony Środowiska. Posadzone zostały stare
odmiany wiśni Szklanka Polska i
Łukówka. Założyliśmy łąkę kwietną,
wysialiśmy nasiona roślin łąkowych –
miododajnych i rośliny towarzyszące.
Stałe miejsce w naszym sadzie mają
naturalne pieńki drewniane, które
będą służyć jako siedziska w sadzie
do obserwacji przyrodniczych oraz
duże hotele dla owadów zapylaczy.
Już dziś widać efekty naszych
działań. Łąka rozkwitła i wschodzą
kolejne rośliny miododajne. Domki
– hotele dla owadów zapylaczy, cie-

szą się zainteresowaniem owadów.
Drzewka starych odmian wiśni dobrze radzą sobie w nowych warunkach.
Uczniowie klasy I – zespół
„Owocowo Zakręceni” ma świado-

mość, że przyczynił się do czynnej
ochrony dziedzictwa przyrodniczo
– kulturowego. Założony mini sad
ma też być prezentem dla kolejnych
pokoleń uczących się w naszej szkole.
Oprac. m
Tak cieszą się z dofinansowania

Podpisano umowę na remont drogi w Piaskach

Będzie nowa droga

Dzieci zadowolone
z posadzonych drzew i krzewów

23.06.2022 r. podpisano umowę
z firmą S-PROBUD BUDOWA Sp.
z o.o. ze Stargardu na wykonanie
zdania „Remont drogi gminnej w
Piaskach”. Zadanie polegać będzie na
wykonaniu remontu cząstkowego na-

wierzchni bitumicznej drogi gminnej
w Piaskach o długości około 600 m,
mieszanką mineralno-asfaltową przy
pomocy remontera drogowego typu
„Patcher”. Koszt inwestycji wyniesie
120 917,61 zł brutto.
Oprac. m
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Sport

Piłka nożna

TABELE KOŃCOWE
SEZONU 2021/2022
eWinner 2. Liga
1. ZKS Stal Rzeszów
34 77 75:35
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 34 73 72:31
3. KS Ruch Chorzów
34 63 48:27
4. SKS Wigry Suwałki
34 60 58:38
5. LKP Motor Lublin
34 59 54:31
6. KS Radunia Stężyca
34 53 60:51
7. KKS Lech II Poznań
34 52 41:45
8. RKS Garbarnia Kraków
34 48 51:43
9. ZKS Olimpia Elbląg
34 46 33:32
10. MKP Pogoń Siedlce
34 46 47:55
11. KS Wisła Puławy
34 44 56:54
12. WKS Śląsk II Wrocław
34 43 51:53
13. KKS 1925 Kalisz
34 42 43:48
14. MKS Znicz Pruszków
34 39 38:45
15. KS Hutnik Kraków
34 35 38:55
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 34 31 34:54
17. OKS Sokół Ostróda
34 19 32:77
18. GKS Bełchatów
34 18 17:74
AWANS: Stal Rzeszów, Chojniczanka, Ruch Chorzów (z baraży).
SPADEK: GKS Bełchatów, Sokół Ostróda, Pogoń
Grodzisk Mazowiecki, Wigry Suwałki (wycofanie
z rozgrywek po sezonie).
3. Liga Grupa 2
1. MKP Kotwica Kołobrzeg
34 78 75:25
2. GKS Olimpia Grudziądz
34 77 77:24
3. KS Unia Janikowo
34 60 62:47
4. MKS Pogoń II Szczecin
34 58 60:36
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 34 58 54:42
6. KS Sokół Kleczew
34 56 53:39
7. KS Świt Skolwin-Szczecin
34 56 56:37
8. SP Zawisza Bydgoszcz
34 50 57:51
9. KP Błękitni Stargard
34 45 48:54
10. KS Polonia Środa Wlkp.
34 43 40:63
11. KP Starogard Gdański
34 42 44:51
12. KS Stolem Gniewino
34 41 43:66
13. JKS Jarota Jarocin
34 36 40:47
14. SKS Bałtyk Gdynia
34 36 44:57
15. GKS Przodkowo
34 36 40:51
16. KKPN Bałtyk Koszalin
34 35 40:58
17. ZKS Kluczevia Stargard
34 26 28:65
18. TKP Elana Toruń
34 21 36:84
AWANS: Kotwica Kołobrzeg.
SPADEK: Elana Toruń, Kluczevia Stargard, Bałtyk Koszalin.
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
1. SKS Unia Swarzędz
36 75 83:31
2. MKS Nielba Wągrowiec
36 74 70:41
3. KSS Kotwica Kórnik
36 73 76:43
4. MGKS Huragan Pobiedziska 36 63 63:45
5. MKS Mieszko Gniezno
36 63 78:55
6. LKS Gołuchów
36 60 65:54
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 36 55 91:63
8. KP Obra 1912 Kościan
36 54 60:47
9. MKS Victoria Września
36 53 53:72
10. GKS Iskra Szydłowo
36 53 78:72
11. LKS Korona Piaski
36 50 50:60
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 36 48 56:54
13. SKP Słupca
36 44 59:61
14. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 36 44 56:65
15. MLKP Warta Międzychód 36 43 79:85
16. KKS 1925 II Kalisz
36 42 57:68
17. MKS Olimpia Koło
36 40 44:54
18. KP Victoria Ostrzeszów
36 17 42:104
19. KS Górnik Konin
36 12 24:110
AWANS:
Unia
Swarzędz.
SPADEK: Górnik Konin, Victoria Ostrzeszów,
Olimpia Koło, KKS II Kalisz (przegrana w barażach).
RedBox 5. Liga Grupa 3
1. KP Polonia 1912 Leszno
30 76 75:24
2. KS Victoria Skarszew
30 72 99:35
3. LZS Krobianka Krobia
30 62 66:41
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 30 60 83:35
5. MKS Kania Gostyń
30 58 54:26
6. ŚKS Warta Śrem
30 44 52:50
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 30 43 43:43
8. KS Piast Kobylin
30 39 62:68
9. GKS Rychtal
30 36 54:64
10. LZS Orzeł Mroczeń
30 33 44:67
11. KP Rawia Rawicz
30 32 45:64
12. KLKS Zefka Kobyla Góra 30 30 39:60
13. KKS Astra Krotoszyn
30 29 51:77
14. LKS Piast Czekanów
30 28 46:68
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> W minioną sobotę poznaliśmy ostatnią drużynę, która uzupełnił skład wielkopolskiej czwartej ligi w zbliżającym się sezonie

Poznaliśmy ostatniego beniaminka 4. ligi

To było bardzo emocjonujące zwieńczenie sezonu w czwartej lidze. Finał baraży pomiędzy Victorią Skarszew a Meblorzem Swarzędz
obfitował w zmiany akcji i wydawało się, że o wszystkim będą musiały zadecydować rzuty karne. W samej końcówce regulaminowego
czasu gry, miejsce na zapleczu trzeciej ligi dali jednak drużynie ze Skarszewa Patryk Palat i Fabian Baraniak. Tym samym Victoria,
jako ostatni zespół, uzupełniła skład zespołów, które już niebawem rozpoczną zmagania w czwartej lidze.

Po dwóch sezonach gry w czwartej lidze rezerwy drugoligowego
KKS-u Kalisz nie zdołały utrzymać
na tym szczeblu rozgrywkowym. W
półfinale baraży kaliszanie nie sprostali przed własną publicznością Meblorzowi Swarzędz. Środowe starcie
rezerw KKS-u z drugą drużyną grupy drugiej piątej ligi zespół z Kalisza
rozpoczął wręcz znakomicie i niewiele brakowało, aby po jednym z dośrodkowań gospodarze objęli prowadzenie. Przyjezdni wytrzymali napór
gospodarzy i po niespełna dziesięciu
minutach gry wyprowadzili bardzo
silny cios. Goście przeprowadzili
bardzo składną akcję, którą wykończył Mikołaj Remlein. Kluczowa dla
15. PKS Racot
30 22 27:65
16. KS Stal Pleszew
30 20 31:84
AWANS: Polonia Leszno, Victoria Skarszew (z
baraży).
SPADEK: Stal Pleszew, PKS Racot, Piast Czekanów.
Proton Klasa A Grupa 9
1. LKS Jankowy 1968
26 60 70:28
2. Barycz Janków Przygodzki 26 56 84:47
3. LZS Lilia Mikstat
26 52 71:45
4. LKS Sokół Bralin
26 48 64:38
5. LZS Victoria Laski
26 43 53:45
6. LKS Godziesze 1966
26 38 55:63
7. KS Rogaszyce
26 37 58:48
8. LZS Czajków
26 33 56:71
9. LZS Tarchalanka Tarchały W. 26 32 47:66
10. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 26 30 54:62
11. LZS Pogoń Trębaczów
26 28 36:45
12. LKS Czarnylas
26 25 45:62
13. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 26 22 37:75
14. KS Pelikan Nowy Karolew 26 18 46:81
AWANS: LKS Jankowy, Barycz Janków Przygodzki.
SPADEK: Pelikan Nowy Karolew, Orzeł Wysocko, Wielkie.
Proton Klasa A Grupa 8
1. KS Orla Jutrosin
26 63 74:29
2. LUKS Awdaniec Pakosław 26 51 56:32
3. LZS Prosna Chocz
26 49 55:36
4. LKS Czarni Wierzbno
26 47 56:33
5. LZS Las Kuczków
26 39 54:43
6. MLKS Czarni Dobrzyca
26 39 50:47
7. GLZS Korona-Pogoń Stawiszyn 26 38 59:39
8. KS Prosna Kalisz
26 38 50:52
9. CKS Zduny
26 33 52:63
10. GKS Gladiatorzy Pieruszyce 26 33 57:71
11. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 26 29 45:55
12. LZS Błękitni Chruszczyny 26 27 43:64
13. PUKS Sokoły Droszew
26 19 44:92
14. LZS Grom Golina
26 10 32:71
AWANS: Orla Jutrosin, Awdaniec Pakosław.
SPADEK: Grom Golina, Sokoły Droszew.

dalszych losów rywalizacji okazała
się druga część gry. W 52. minucie
na 2:0 podwyższył Michał Nowak, a
po kwadransie było już 3:0. Drużyna
Piotra Morawskiego odpowiedziała
błyskawicznie, bo już sześćdziesiąt
sekund później. Jednak kontaktowa
bramka niewiele wniosła do rywalizacji, bowiem w 72. minucie Meblorz znów prowadził różnicą trzech
bramek (4:1). W 89. minucie Kacper
Dudek wykorzystał rzut karny, po
którym rezerwy KKS-u przegrywały 2:4. Gospodarze już się nie podnieśli i na pierwszym etapie walki w
barażach pogrzebali swoje szanse na
utrzymanie.
Takim samym rezultatem zakończył się drugi ze środowych półfinałów. W Skarszewie tamtejsza Victoria
podejmowała Wiarę Lecha Poznań.
Gospodarze szybko, bo już w 10.
minucie objęli prowadzenie po uderzeniu Patryka Palata. Kilkadziesiąt sekund później powinno być 2:0
dla graczy ze Skarszewa, ale strzał
bramkarz Wiary Lecha Poznań poradził sobie z jedenastką wykonywaną
przez Mateusza Stefaniaka. Gracz
gospodarzy zrehabilitował się jednak
po przerwie, zdobywając hattricka, a
wyczyn ten zajął mu zaledwie osiem
minut. Niespełna pół godziny przed
końcem meczu skarszewianie prowadzili 4:0 i było praktycznie pewne,
że gospodarze nie wypuszczą zwycięstwa z rąk. Ale drużyna Wiary
Lecha Poznań, mająca w składzie
graczy znanych z występów w ekstraklasie – między innymi Błażeja
Telichowskiego, Jakuba Wilka czy
Huberta Wołąkiewicza, nie zamierzała odpuszczać i do końca walczyła
o zmianę niekorzystnego rezultatu.
Drużyna z Poznania mimo gry w
osłabieniu zdołała nieco „podgonić”wynik i ostatecznie w Skarszewie
padł rezultat 4:2 dla gospodarzy.
Dzięki lepszemu bilansowi w rozgrywkach piątej ligi to Victoria Skar-

Proton Klasa B Grupa 11
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 22 63 102:11
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 22 48 72:32
3. LZS Zryw Kierzno
22 42 55:45
4. LZS Bonikowia Boników
22 40 59:52
5. LKS Dąb Dębnica
22 39 75:51
6. LZS Siedlików
22 39 61:63
7. GKS Trzcinica
22 36 63:60
8. LZS Pelikan II Grabów
22 33 49:41
9. LZS Mikorzyn
22 24 43:62
10. WKS Korona Chełmce
22 18 49:72
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 22 1 9:94
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66
AWANS: Pogoń II Nowe Skalmierzyce, Wielkopolanin Siemianice.
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szew była gospodarzem sobotniego
finału baraży o awans do czwartej
ligi. Rywal piłkarzy ze Skarszewa,
Meblorz Swarzędz udowodniła jednak, że na boiskach potrafi grać i
wygrywać. Przekonały się o tym
kilka dni wcześniej rezerwy KKS-u
Kalisz, które przegrały z Meblorzem
2:4 i ostatecznie wylądowały w piątej
lidze. Losy finału rozstrzygnęły się w
drugiej połowie. Kluczowa okazała
się sytuacja z pięćdziesiątej minuty.
W polu karnym Meblorza faulowany
był Błażej Ciesielski, a sędzia bez
zastanowienia wskazał na jedenasty
metr. Minutę później jedenastkę na
bramkę zamienił Mateusz Stefaniak
i w Skarszewie po raz pierwszy zaczęto czuć powiew czwartej ligi.
Meblorz nie zdołał odpowiedzieć, a
na domiar złego w ostatnich dziesięciu minutach został dobity kolejnymi
trafieniami. Po ostatnim gwizdku w
Skarszewie rozpoczęło się wielkie,
piłkarskie święto. Victoria po raz
pierwszy w historii klubu awansowała bowiem na ten szczebel rozgrywkowy.
BAS

Wyniki baraży
Półfinały
KKS 1925 II Kalisz		
2 (0)
SSNC Meblorz Swarzędz
4 (1)
Bramki: 0:1 Mikołaj Remlein - 8’, 0:2 Michał
Nowak - 52’, 0:3 Krystian Skórczyński - 68’, 1:3
Mateusz Molek - 69’, 1:4 Mikołaj Remlein - 72’,
2:4 Kacper Dudek - 89’ (z karnego).
KS Victoria Skarszew		
4 (1)
KKS Wiara Lecha Poznań
2 (0)
Bramki: 1:0 Patryk Palat - 10’, 2:0 Mateusz
Stefaniak - 53’, 3:0 Mateusz Stefaniak - 59’, 4:0
Mateusz Stefaniak - 61’, 4:1 Błażej Telichowski 64’, 4:2 Błażej Telichowski - 90+3’ (z karnego).

Finał
KS Victoria Skarszew		
SSNC Meblorz Swarzędz

3 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Stefaniak - 51’ (z karnego), 2:0 Patryk Palat - 80’, 3:0 Fabian Baraniak - 90’.

ART BUD 4. LIGA GRUPA
WIELKOPOLSKA W SEZONIE
2022/2023

Sezon 2022/2023 w czwartej lidze zapowiada się emocjonująco. W
zbliżającym się sezonie zobaczymy
osiemnaście drużyn, bowiem zgodnie
z założeniami reformy rozgrywek liczba
uczestników w zbliżającym się sezonie
miała zostać zredukowana do osiemnastu. W zestawieniu najbliższego sezonu nie brakuje uznanych w naszym
województwie piłkarskich marek, które
będą chciały wrócić na usta kibiców w
Wielkopolsce. Mecze z udziałem Mieszka Gniezno, Victorii Września, Kotwicy
Kórnik czy Nielby Wągrowiec powinny
dostarczyć dużo pozytywnych wrażeń.
Rozgrywki na zapleczu trzeciej ligi potrwają od 6 sierpnia 2022 roku do 18
czerwca 2023 roku. Zdecydowanego
faworyta do awansu trudno będzie
wskazać. Niemniej ambitne plany na
pewno mają takie ekipy jak Mieszko
Gniezno, Nielba Wągrowiec czy rewelacja poprzedniego sezonu, Kotwica
Kórnik. Solidnym uzupełnieniem rozgrywek może być beniaminek z Leszna.
Polonia będzie chciała z pewnością nawiązać do największych sukcesów, którymi w latach 2008-2014 były występy
w trzeciej lidze.

SKŁAD 4. LIGI W SEZONIE
2022/2023

Polonia 1908 Marcinki Kępno,
Victoria Września, Nielba Wągrowiec,
Kotwica Kórnik, Huragan Pobiedziska,
Mieszko Gniezno, LKS Gołuchów,
Centra Ostrów Wielkopolski, Obra
Kościan, Warta Międzychód, SKP
Słupca, Tarnovia Tarnowo Podgórne, Korona Piaski, Iskra Szydłowo,
Polonia Leszno (beniaminek), Noteć
Czarnków (beniaminek), Lipno Stęszew (beniaminek), Victoria Skarszew
(beniaminek).

Sport

rozmaitości

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej nie ma jeszcze gotowych terminarzy prowadzonych przez siebie rozgrywek, ale związkowi działacze zaprezentowali ramowy harmonogram sezonu 2022/2023

Poznaliśmy ramowy harmonogram sezonu

Kilka dni przed ostatecznymi rozstrzygnięciami sezonu 2021/2022, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zaprezentował harmonogram
rozgrywek seniorskich w zbliżającym się sezonie 2022/2023. Rywalizacja na boiskach regionu rozpocznie się 6 sierpnia, a więc tydzień później niż przed rokiem. Finisz nadchodzącego sezonu zaplanowano z kolei na 27 czerwca 2023 roku. W tym terminie odbędą
się baraże o czwartą i piątą ligę oraz klasę okręgową. Będzie to ostatni akt zbliżającej się kampanii.
4. LIGA
W poprzednim sezonie, po tymczasowym powiększeniu lig i klas rozgrywkowych spowodowanym decyzjami związanymi z pandemią, większość
rozgrywek powróciła do tradycyjnego formatu. Wyjątkiem w sezonie
2021/2022 pozostawała czwarta liga,
w której proces powrotu do nominalnej
liczby uczestników został rozłożony na
dwa sezony.
W poprzednim sezonie w lidze
wystartowało jeszcze dwadzieścia
drużyn, ale od kampanii 2022/2023
zmagania w czwartej lidze toczyć będą
się w docelowym formacie osiemnastu

drużyn. Zespoły rozegrają zatem w
trakcie roku trzydzieści cztery kolejki.
Wielkopolska czwarta liga wróci na boiska 6 sierpnia, a finisz jesiennej części
rozgrywek zaplanowano na 27 listopada. Rozegranych zostanie osiemnaście
kolejek, a zatem cała runda jesienna i
awansem jedna kolejka z rundy rewanżowej. Wiosną zespoły powrócą do gry
18 marca, a sezon zasadniczy zakończy
się dokładnie trzy miesiące później,
18 czerwca. Po nim rozegrane zostaną
dwustopniowe baraże.
5. LIGA / KLASY OKRĘGOWE
Piąta liga oraz rozgrywki klasy okręgowej w sezonie 2022/2023

ponownie toczyć będą się w starym
formacie, a więc w sześciu grupach
liczących po szesnaście zespołów.
Runda jesienna na tych szczeblach
rozgrywkowych potrwa od 13 sierpnia
do 20 listopada, a mecze rozgrywane
będą podczas piętnastu weekendów. W
przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, tym razem różnice w terminarzach
nie pojawią. Wiosenna część zmagań
na obu tych szczeblach rozpocznie
się 18 marca, natomiast finał sezonu
zaplanowano na 18 czerwca. Później
rozegrane zostaną baraże pomiędzy
wicemistrzami oraz jednym zespołem
z czwartej ligi, podobnie jak miało to
miejsce w zakończonym sezonie. Bara-

że odbywać się będą dwuetapowo. Półfinały barażowe zaplanowano na 24/25
czerwca, natomiast finał na 27 czerwca.
Uczestnicy rozgrywek o mistrzostwo
klasy okręgowej zmagania zakończą
również w tym samym terminie. W
weekend, 24-25 czerwca rozegrane zostaną z kolei baraże pomiędzy wicemistrzami o awans do piątej ligi. Zespoły
utworzą poprzez losowanie trzy pary,
w których rozegrane zostanie jedno
spotkanie.
KLASA A / B
Rozgrywki na najniższym poziomie wystartują 27 sierpnia, a zespoły
grać będą do 20 listopada. Z kolei wiosną rozgrywki na tym szczeblu toczyć

się będą od 25 marca do 18 czerwca.
Wszystkie mecze zaplanowano w terminach weekendowych. W przypadku
klasy B terminy zakończenia rozgrywek zależne będą od ostatecznej liczebności grup. Wielkopolski Związek
Piłki Nożnej zakłada, że na najniższym
szczeblu ligi będą składały się z 12. lub
14. drużyn, a w przypadkach skrajnych część grup może być mniejsza i
liczyć 8. drużyn. Wszelkie ustalenia co
do schematu tych rozgrywek zostaną
jednak podjęte dopiero po zamknięciu
procesu weryfikacji zgłoszeń do sezonu
2022/2023.
PUCHAR POLSKI
Oprócz rozgrywek ligowych, zespoły tradycyjnie będą rywalizować
o Puchar Polski. Podobnie jak w poprzednich latach rywalizacja odbędzie
się w dwóch etapach – strefowym i
wojewódzkim. W pierwszym z nich,
rozgrywanym jesienią zagrają zespoły od piątej ligi w dół. W przypadku
drużyn z klas A oraz B udział nie jest
obowiązkowy, następuje na podstawie
zgłoszeń. Stąd po ich weryfikacji znany
będzie ostateczny format i liczba rund
w poszczególnych strefach, ale na potrzeby zmagań pucharowych jesienią
zaplanowano osiem terminów: Dwa
z nich to weekendy 13-14 oraz 20-21
sierpnia. Pozostałe to terminy środowe:
31 sierpnia, 14 i 28 września oraz 12 i
26 października. Natomiast finały we
wszystkich strefach zostaną rozegrane
w piątek, 11 listopada. Wiosną 2023
roku, na etapie wojewódzkim weźmie
udział 28 drużyn – pięciu przedstawicieli Wielkopolski grających w trzeciej
lidze, osiemnastu czwartoligowców
oraz pięciu zwycięzców etapu strefowego. Wiosenne terminy pucharowe
zostały ustalone z uwzględnieniem
terminarza trzeciej ligi: 5 kwietnia
(środa) - 1/16 finału, 19 kwietnia (środa) - 1/8 finału, 10 maja (środa) - 1/4
finału, 24 maja (środa) - 1/2 finału, 14
czerwca - finał Pucharu Polski. Przedstawiony harmonogram rozgrywek
ligowych i pucharowych jest wersją
bazową i w trakcie sezonu może ulegać
zmianom wskutek nieprzewidzianych
zdarzeń. Sezon może zostać zaliczony
z uwzględnieniem awansów i spadków,
jeśli odbędzie się minimum 50% zaplanowanych kolejek.
BAS

W Baranowie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w Badmintonie

Ogólnopolska rywalizacja w Baranowie

danych roczników, do której przygotowują się poprzez treningi przez
cały rok. Rywalizacja odbywa się w
5 kategoriach: singiel dziewcząt, singiel chłopców, debel dziewcząt, debel
chłopców oraz mixt. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Aleksandra Wasilewska z „SKB” Suwałki, a
wśród chłopców niespodziankę spra-

Zwycięzcy mistrzostw

Otwarcie wydarzenia

Podczas rozgrywek

Od 23 do 26 czerwca br. w hali
przy Szkole Podstawowej w Baranowie odbyły się Indywidualne
Mistrzostwa Polski Młodzików
Młodszych (czyli dzieci do lat 13)
w Badmintonie. Organizatorem tej
pięknej imprezy był Uczniowski
Klub Sportowy „Tornado” Donaborów wraz z Olimpijską Akademią
Sportu, a sponsorem tytularnym

– Fabryka Mebli „Wersal”. - Była to
pierwsza impreza rangi mistrzowskiej, organizowana przez nasz klub.
Pracy było niesamowicie dużo, ale
satysfakcja ogromna – powiedziała
po zakończeniu turnieju prezes stowarzyszenia Renata Małolepsza.
Na turniej przyjechali zawodnicy z 50 klubów z całej Polski. Jest
to najważniejsza impreza w roku dla

wił Szymon Gwiazda z UKS „Korona” Pabianice, pokonując w trzech
setach faworyta tych mistrzostw, Jakuba Dulembę z klubu „Orlicz” Suchedniów. Piękne puchary, medale i
nagrody wręczyli: prezes Polskiego
Związku Badmintona Marek Krajewski, wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, prezes
UKS „Tornado” R. Małolepsza oraz
wiceprezes i trener w jednym, Mirosław Marek.
Oprac. KR
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kurier baranowa
lipiec 2022, nr 26 (1253)

Na terenach leśnych Osiedla Murator odbyły się Dni Baranowa

Dni Baranowa w klimacie
hip-hop i disco-polo

Po dwuletnim okresie posuchy, na tereny leśne Osiedla Murator wróciły
Dni Baranowa. W sobotę na scenie można było zobaczyć silną reprezentację
polskiej sceny hip-hopowej, prezentującą odmienne nurty tej muzyki. Na
scenie pojawili się tacy artyści, jak: ABRADAB, GIBBS oraz cały skład ekipy JWP. Przed wymienionymi artystami na scenie wystąpili także raperzy
z Kępna i okolic, czyli SEEKRET, KUMI, MIXON X PTAKU X MACK,
PABLO ES.
Drugi dzień koncertów otwarła wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, która życzyła wszystkim gościom udanej imprezy. Koncerty rozpoczęła Oliwia Kremska, po niej na scenie rockowym brzmieniem
publiczność uraczyła grupa GRAPHITE. W ogromnym upale swój koncert rozpoczął Janusz Laskowski, który połączył siły w duecie z Oliwią
Kremską, wykonując utwór „Kolorowe jarmarki”. Zgromadzona publika
była zachwycona występem pana Janusza, który także nie krył swojego zadowolenia z wizyty w Baranowie. Po tym występie, na scenę z przytupem
wkroczyła młoda gwiazda muzyki disco-polo – „Miły Pan” – który rozgrzał publiczność swoimi utworami, takimi jak: „Królowa” czy „Małolatki”. Mimo żaru lejącego się z nieba, publiczność dopisała, korzystając przy
okazji z innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Wielkie ukłony należą się druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Baranów,
paniom i panom z Kół Gospodyń Wiejskich, kępińskiej policji i ratownikom
medycznym oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tego wydarzenia. Do zobaczenia za rok!
UG Baranów
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Region

gmina
ECHO RYCHTALA
lipiec 2022, nr 25 (1018)

Dni Gminy Rychtal za nami

Zabawa i relaks
W sobotnie popołudnie, 25 czerwca br., po dwuletniej przerwie, powrócono
z organizacją Dni Gminy Rychtal. Ostatnie dwa lata były niezwykle trudne dla
wszystkich. Stąd w Rychtalu postawiono na wydarzenie w klimacie chillout.
Przygotowano kilka oznaczonych stref tematycznych. Największym zainteresowaniem cieszyła się Strefa Rozrywki, w której nie mogło zabraknąć najmłodszych mieszkańców gminy. Podczas występów, rozpoczynających imprezę, zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Samorządowego w Rychtalu oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej w Drożkach i Wielkim Buczku. Na koniec prezentacji wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu: Taja i
Masza Zavhorodnia z Charkowa na Ukrainie.
Strefa, poza samymi występami, bogata była w różnego rodzaju rozrywkę. Nie
zabrakło zabaw organizowanych przez animatorów, szczudlarzy, zakręconych baloników, baniek mydlanych, gier, dmuchanych zamków oraz specjalnie przygotowanego
pod wiatką miejsca z malowaniem twarzy i zaplataniem kolorowych warkoczyków.
Prawdziwą furorą były trzy spektakularne eksplozje kolorów. Radość z kolorowej zabawy czerpali nie tylko najmłodsi, ale też dorośli i sami organizatorzy.
Uwierzcie, było naprawdę wystrzałowo i kolorowo!
Wszyscy chętni skorzystać mogli ze Strefy Gastronomii, przygotowanej przez
Koła Gospodyń Wiejskich z Drożek, Rychtala, Sadogóry, Stogniewic oraz jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszowie.
Hitem okazała się Strefa Chillout, której głównym punktem był Drink Bar,
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Proszowa, oraz gwieździsty namiot z leżakami i girlandami świetlnymi, tworzącymi niezwykły klimat, sprzyjający relaksacji.
W godzinach wieczornych odbył się koncert zespołu „Ale dym”, w skład którego wchodzą: Zdzisław Konefał (gitara elektryczna), Jakub Zonzel (gitara elektryczna), Agata Kazimierczak (gitara basowa), Piotr Farencholc (perkusja) oraz
Cecylia Szymala (wokal). Zespół porywał do zabawy zebraną publiczność, budując jednocześnie wspaniałą atmosferę.
Na zwieńczenie tego wspaniałego dnia organizatorzy przygotowali spektakularny taniec ognia w wykonaniu Drużyny Czarnego Orła, będący rodzajem pokazu
cyrkowego, wymagającego ogromnego zaangażowania artysty w manipulację płonącymi przedmiotami. Widowisko z pewnością zapierało dech w piersi u niejednego z widzów.
Na koniec przybyli bawili się do białego rana w rytm muzyki miksowanej przez
DJ K@Rol M Music.
Zapewne każdy z przybyłych znalazł podczas tego dnia coś atrakcyjnego dla
siebie.
Oprac. KR

Zdjęcia: Piotr Szczurek
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Gmina

REGION
XII Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi
mamy, bo ryzyko upadków znamy”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2022, nr 27 (1351)
Ewald Grossek, mieszkaniec Bralina, zbudował wspaniałą łódź

Poznajcie – oto „Rajski Ptak”

Wiedzą, jak ważne
jest bezpieczeństwo
Uczniowie Zespołu Szkół im. Ks.
Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej wzięli udział w XII Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi
mamy, bo ryzyko upadków znamy”.
Organizatorem konkursu była Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zadanie konkursowe polegało
na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby
zapobiegania wypadkom przy pracy
w gospodarstwie, ze szczególnym
uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.
Uczniowie, których prace pod-

czas konkursu szkolnego zostały
zakwalifikowane do konkursu ogólnopolskiego, zostali nagrodzeni
drobnymi upominkami. Wśród prac
w kategorii „Praca plastyczna klas
IV-VI” zostały wyróżnione dwie
prace uczniów szkoły w Nowej Wsi
Książęcej: Dawida Kucharskiego
z kl. V i Marii Zając z kl. V. Nagrody wręczone zostały 20 czerwca
br. przez kierownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Kępnie, która była jednocześnie
fundatorem upominków. Dodatkowe
nagrody dla wyróżnionych uczniów
ufundowało Starostwo Powiatowe w
Kępnie.
Alicja Hetmańczyk

Szkolny Dzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

Dbają o zdrowie
i unikają uzależnień
10 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Bralinie miał miejsce Szkolny Dzień
Profilaktyki, w ramach którego odbyły się liczne konkursy. Zorganizowano
konkurs dla klas I-III pt.: „Zdrowie na
talerzu”, konkurs na projekt koszulki

„Odłącz się”, quiz profilaktyczny „1 z
10” oraz konkurs wiedzy o uzależnieniach. Nagrody ufundowane przez
Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wręczył
laureatom zastępca wójta gminy Bralin, Karol Wanzek.
Oprac. KR

WYNIKI KONKURSÓW:
Konkurs „Zdrowie na talerzu”:

Quiz profilaktyczny „1 z 10”:

Konkurs „Odłącz się”:

Konkurs wiedzy o uzależnieniach:

1. Hanna Bednara
2. Martyna Lar
3. Zofia Szyszka

1. Natalia Kosik
2. Karolina Albert
3. Maja Chmielewska
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1. Konrad Stawirej
2. Katarzyna Kępa
3. Barbara Piotrowiak

1. Michał Jański
2. Hubert Kozica
3. Filip Zjawiony

Dobrze mieć w życiu jakąś pasję.
To ona wyzwala pozytywne emocje i
nadaje życiu kierunek. Z nią wszystko bywa ciekawsze, barwniejsze.
W myśl tej maksymy niewątpliwie
postępuje Ewald Grossek, mieszkaniec Bralina. Jego pasją jest żeglarstwo. Nie tylko pływa, lecz, by
mieć pełnię satysfakcji, sam buduje
swoje jachty. Kilka dni temu na wodach kobylogórskiego zalewu odbyło
się wodowanie kolejnej zbudowanej
przez niego łodzi. Tym razem była to
okazała Pasja 900, którą zalicza się
do średniej klasy jachtów morskich.
Długość łodzi wynosi 9 m, szerokość
– 2,5 m. W środku jest 6 miejsc do
spania. Zbudowana przez pana Grosska łódź może rozwinąć pod pełnymi żaglami prędkość 10-12 węzłów.
Przy wejściach do portów lub gdy
wiatr przestaje dmuchać, porusza się
za pomocą silnika o mocy 19 kM.
Prace nad łódką trwały 5 lat. Całość
wykonana jest z afrykańskiego drewna merantin, natomiast maszt jest
z drewna świerkowego. Każdy element był wielokrotnie lakierowany.
Nic dziwnego, że teraz cała żaglów-

ka lśni. - Bardzo dużo zawdzięczam
przyjaciołom – żeglarzom, którzy
także nie szczędzili czasu, wysiłku
lub choćby dobrych rad, tym samym
współuczestnicząc w budowie łodzi –

chroni ten statek i jego załogę. Pływaj po morzach i wodach śródlądowych, przynosząc chwałę Ewaldowi
Grosskowi, który zbudował cię z wielką pasją i miłością. Nadaję ci imię

Pan Ewald na
swojej nowej łodzi

podkreśla wykonawca. Chrzest odbył
się w pełnej gali nad kobylogórskim
zalewem, w przestrzeni żeglarskiego
Jacht Klubu „Orion”. Na jacht polał
się szampan. Chrzestna matka, Ewa
Jędrysiak, wygłosiła: - Niech Bóg

„Rajski Ptak”. Zaproszeni goście
mogli zwiedzić łódź i podziwiać jej
wnętrze. Zachwyt budziły perfekcyjnie wykonane elementy i pomysłowe
rozwiązania.
Oprac. KR

Oficjalne otwarcie Klubu Senior+ w Bralinie

Klub Seniora uroczyście otwarty

21 czerwca br. w Bralinie odbyło
się oficjalne otwarcie Klubu Senior+.
Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2021-2025. Na realizację inwestycji
gmina Bralin otrzymała dofinan-

listy gratulacyjne i życzenia, które z
tej okazji przesłali na ręce wójta: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg i wojewoda
wielkopolski Michał Zieliński. Wójt
P. Hołoś w swoim wystąpieniu po-

Przecięcie symbolicznej wstęgi

sowanie od wojewody wielkopolskiego w wysokości 200.000,00 zł.
Klub został udostępniony seniorom
już z początkiem 2022 r. i od razu
okazał się najlepszym miejscem integracji i aktywizacji osób po 60. roku
życia. Obecnie klub działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bralinie.
Aktu otwarcia dokonał wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek
Markiewicz, kierownik Klubu „Senior+” w Bralinie Urszula Kasprzak
oraz generalny wykonawca – AG-BUD – reprezentowany przez Annę
Korus. Prowadząca uroczystość Katarzyna Piszczałka – p.o. kierownika GOPS-u w Bralinie – odczytała
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dziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie placówki. Odniósł
się także do kierunków i rozwoju
polityki senioralnej, karty seniora
funkcjonującej na terenie gminy oraz
współpracy z Kołem Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i In-

walidów w Bralinie.
Otwarcie Klubu Senior+ było
również okazją do podziękowań
przedsiębiorcom współpracującym z
gminą w ramach Bralińskiej Karty
Seniora: Veladent Praktyka Stomatologiczna Anna Böhm, Kwiaciarnia
„Zuzia” Mariola Dziedziczak, Nani,
Piekno i Relax Joanna Chrapek,
„Anidar” Tomasz Piotrowiak, Bar
Express Elżbieta Bukowska, Body
Evolution Kępno – Studio Modelowania Sylwetki, Farb-bud Materiały
Budowlane Paweł Fras, Kubud Jakub Bieniak, „Kwiaciarnia Kamila”
Kamila Murawska, Sklep spożywczy Angelika Tadeusz Hanuszewicz,
Sklep
spożywczo-przemysłowy
„BASIA” Barbara Rosielewska.
W części artystycznej głos zabrały dzieci z klas „0” bralińskiej
podstawówki, które zaprezentowały
repertuar wokalno-taneczny przygotowany specjalnie dla seniorów.
Otwarcie Klubu Senior+ ubarwiała
instrumentalnie Ewa Olek. Całkowite koszty inwestycji oszacowane
zostały na kwotę 449.987,73 zł.
Zadanie wspófinansowane jest w
ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Oprac. KR

Dzieci zaprezentowały
program artystyczny

Reklamy

ogłoszenia

Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca
Firma FPUH Mariusz Musialski Baranów zatrudni osoby do prac
remontowych. tel. 603 516 605.
(TK 28/05/22)
US£UGI
Poszukuję osoby do zaprowadzenia lub
odbioru dziecka ze szkoły od września. Tel.
603 815 451.
(TK 32/07/22)
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJA) - KONSULTACJA, POMOC W
UZYSKANIU I ROZLICZENIU DOTACJI.
OKOLICE KĘPNA. TEL. 608 737 766.

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

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
Sprzedaż młodych kurek. Zmyślona
Słupska 23. Tel. 609 587 132.
(TK 31/06/22)

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

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

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

Fachowa

korekta

kontakt: 600 959 111.

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

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.

M
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Recenzje

ogłoszenia

Uwaga! Potrzebna krew!

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

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

Stephen Seager - „Szpital dla psychopatów”
Stephen Seager spędził rok na oddziale szpitala psychiatrycznego, na którym zamknięto
najgorszych psychopatycznych przestępców. Nigdy nie patrz im w oczy. Nigdy ich nie
dotykaj. Jeżeli się boisz, powiedz im to, ale nigdy nie odwracaj się do nich plecami.
Wspomnienia psychiatry, opisujące rok stażu na oddziale psychiatrycznym ujawniają
wstrząsającą prawdę o życiu za zamkniętymi drzwiami instytucji dla umysłowo chorych.
To doświadczenie Seagera, autora bestsellerowych „Psychopatów”, już na zawsze zmieniło
jego postrzegania świata i ludzi. Po wyjściu już nigdy nie był tym samym
człowiekiem.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Simone St. James - „Motel Sun Down”
Fell w stanie Nowy Jork, 1982 rok. Dwudziestoletnia Viv Delaney marzy o przeprowadzce
do Nowego Jorku i aby na nią zarobić, decyduje się zostać nocną recepcjonistką w motelu
Sun Down. Tyle że Sun Down nie jest zwyczajnym miejscem. Viv szybko się orientuje, że
motel jest nawiedzony. Dzieją się w nim rzeczy dziwne i budzące trwogę. Viv jest przerażona
i w szoku, ale zaskakująco szybko akceptuje fakt istnienia bytów nadprzyrodzonych. I
postanawia zostać. Fell w stanie Nowy Jork, 2017 rok. Carly Kirk od zawsze zastanawiała
się, co tak naprawdę stało się z jej ciocią Viv, która trzydzieści pięć lat wcześniej zaginęła w
niewyjaśnionych okolicznościach. Przyjeżdża do Fell, by rozwiązać zagadkę jej zniknięcia,
i podczas wizyty w motelu odkrywa, że czas się tam zatrzymał. Carly znajduje ogłoszenie
w prasie i zatrudnia się w motelu jako nocna recepcjonistka. Wkrótce zaczyna mierzyć się z
upiorną przeszłością tego miejsca i zgłębiać te same mroczne tajemnice, które nie
dawały spokoju jej cioci.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jacek Melchior - „Filmiłości”
„Filmiłości” Jacka Melchiora to historia czterech pokoleń kobiet z wielką historią kina w tle.
Świat wychowanej przed wojną Marii to nie tylko „Dwie Joasie” i ruchome obrazki braci
Lumière, to także „Błękitny anioł” z „lubieżnicą” Marleną, mroczna twarz Borisa Karloffa
i znachor Junosza-Stępowski. Świat jej córki, Adeli, to Teresa Szmigielówna i Lucyna
Winnicka, a także filmowe historie o kołchoźnikach i stachanowcach oraz dramaty robotniczochłopskie, wprost stworzone jako tło do idealnej randki! Wnuczka Marii, Róża, wychowana
na fotosach z tygodnika „Ekran” i zakochana w „Jeziorze osobliwości”, na randki chadzała na
zgoła inne filmy: trzęsła się na „Trzęsieniu ziemi” i płonęła wraz z „Płonącym wieżowcem”.
Jej córka, Wanda, miała być słynną aktorką, Łondą Flałer… Kolejną wielką Vivien Leigh!
Zamiast na ekrany, trafia jednak do tajemniczej Magiaakademii, gdzie panuje
Cinema Paradiso, a „La Stradę” znają wszyscy, nie mówiąc już o „Satyriconie”
Felliniego…

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 27
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 12 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. Simone St. James - „Motel Sun Down”,
2. Stephen Seager - „Szpital dla psychopatów”,
3. Jacek Melchior - „Filmiłości”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 25 nagrody otrzymuj¹:

Zofia Zasada (Rychtal),
Tomasz Hoja (Lipie),
Jadwiga Łuszczak (Drożki).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
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.

Byk 21 IV – 21 V
Możesz wygrać w konkursie lub pokonać przeciwników, którzy są silniejsi od Ciebie. Karta wróży
udany interes, zysk finansowy lub znalezienie dobrej posady. W tym tygodniu szczęście Ci sprzyja,
ale musisz działać szybko!

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza Ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem i
wyjaśnić sprawę, jaka Was poróżniła.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1. Apteka „Nowa” - 6.07.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
2. Apteka „PRIMA” - 7.07.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
3. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 8.07.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
4. Apteka „Św. Maksymiliana” - 9.07.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
5. Apteka „Burchacińscy” - 10.07.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
6. Apteka „Na Zdrowie” - 11.07.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
7. Apteka „Dr. Max” - 12.07.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Sprawy związane z miłością, zabawą i wesołym
towarzystwem zaprzątną Twoją uwagę. Nie pozwól, aby wpłynęło to źle na Twoje obowiązki.
Karta radzi, abyś poważniej traktował innych ludzi
i w żadnym razie nie drwił z ich uczuć!

Lew 23 VII – 22 VIII
Przed Tobą bardzo dobry tydzień. Powiodą się
sprawy, na których Ci bardzo zależy. Nie siedź jednak z założonymi rękoma i pomóż losowi! Przedsięwzięcia, w jakie się teraz zaangażujesz, okażą
się korzystne, warto o nie bardziej zabiegać.

Panna 23 VIII – 22 IX

ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Pewna ważna dla Ciebie sprawa może w tym tygodniu zawisnąć na włosku! Pilnuj szczegółów i
przestrzegaj terminów. Zmiany mogą zacząć się
od drobnego błędu. Jeśli w porę zaczniesz działać, unikniesz trudności.

Waga 23 IX – 23 X
Postaraj się wywiązać z obietnic, jakich udzieliłeś w pracy lub towarzystwie. Braki i zaniedbania
mogą w tym tygodniu niespodziewanie wyjść na
jaw. Uporządkuj ważne sprawy i nie spóźniaj się
na spotkania!

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu wydarzenia nabiorą tempa. Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz
dobrych pomocników. W miłości karta wróży udany tydzień. Poczujesz się kochany, ale też potrzebny. Okaż uczucia, a spotkasz się z wzajemnością.

Z teki Marka Kameckiego

Potraktuj wydarzenia tego tygodnia jak ważny egzamin, który chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i
zasięgaj porady ludzi, którzy są dla Ciebie autorytetem. Pamiętaj też o odpoczynku. Trochę rozrywki i beztroskiej zabawy dobrze Ci zrobi.

Zastanów się, czy Twoje plany są realne. Możesz
marzyć o czymś, co wcale nie okaże się dla Ciebie
właściwe. Skoncentruj się na ważnych sprawach,
nie licz na przyszłe korzyści. W tym tygodniu ważne jest to, co dzieje się „tu i teraz”.

kontakt:

(62) 78 292 84

SPORTOWE

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II

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

ODZNAKI
I WPINKI

Przed Tobą udany tydzień. Kłopotów i trudnych
spraw będzie mniej, a okazji do zabawy i radości
o wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda Ci się zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których Ci zależy.

Możesz otrzymać propozycję lepiej płatnej pracy,
nad którą warto się zastanowić. Najważniejsze, to
zachować radość życia i optymizm, który pomoże Ci w tym tygodniu rozwiązać trudną sytuację
w pracy.

(62) 78 292

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Drodzy
Czytelnicy!

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

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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

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

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

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

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

Piaski k. Kępna 1A
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