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Fot. KPP Kępno

Tragiczny finał poszukiwań 71-latki

Bardzo duża liczba funkcjonariuszy różnych służb wzięła udział w poszukiwaniach
zaginionej 71-latki z Siemianic. Grupy poszukiwawcze, policjanci, strażacy i ratownicy sprawdzali miejsca, gdzie ostatnio była widziana poszukiwana. Działania zakończyły się 4 lipca, około godziny 16.00. Wówczas w rejonie rzeki Prosna pod Kostostr. 2
wem odnaleziono ciało 71-latki.

Najlepsi
maturzyści
z „Sucharka”
W powiecie kępińskim
w sesji wiosennej do
egzaminu maturalnego
przystąpiło 310 uczniów
szkół dla młodzieży, co
stanowi 98,4% absolwentów. Analizując wyniki ze względu na typy
szkół, należy zauważyć,
że, podobnie jak w latach ubiegłych, wyższą
zdawalność osiągnęły
licea.
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Straż pożarna / Policja

wiadomości
Powołano nowego dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury

Bardzo duża liczba funkcjonariuszy różnych służb wzięła udział w poszukiwaniach zaginionej 71-latki z Siemianic. Grupy poszukiwawcze, policjanci, strażacy i ratownicy sprawdzali miejsca, gdzie ostatnio była widziana poszukiwana

Dariusz Leśniarek został powołany na stanowisko dyrektora Kępińskiego Ośrodka Kultury. Wcześniej
był on pełniącym obowiązki dyrektora. Jest on też wieloletnim pracownikiem KOK i pasjonatem aktywnych działań kulturalnych, więc zna

Działania poszukiwawcze na terenie gminy Łęka Opatowska trwały od 2 lipca br. To właśnie w tym
dniu zostało przyjęte zawiadomienie
o zaginięciu. - W poszukiwaniach,
oprócz policji, wzięli udział strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie,
OSP Siemianice i OSP Opatów. Na
prośbę Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie do poszukiwań włączyła
się też Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „SIRON” z
Ostrowa Wielkopolskiego, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego
OSP Skarbimierz oraz Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 Komendy
Miejskiej PSP w Poznaniu – wymienia oficer prasowy KPP Kępno, sierż.
Rafał Stramowski.
Poszukiwania zakończyły się
4 lipca br., około godziny 16.00.
Wówczas w rejonie rzeki Prosna
pod Kostowem odnaleziono ciało 71-latki. Na miejscu pracowała

Dariusz Leśniarek
dyrektorem KOK Tragiczny finał poszukiwań 71-latki
już środowisko oraz potrzeby miasta
i gminy.
Burmistrz Piotr Psikus wręczył
D. Leśniarkowi akt powołania i powierzył kierowanie instytucją.
Nowemu dyrektorowi życzymy
sukcesów i powodzenia!
KR

Burmistrz wręczył D. Leśniarkowi
akt powołania

Poeci zrzeszeni w Kępińskim Kole Literatów uczestniczyli
w poetyckich spotkaniach w Kołobrzegu

Poeci w Kołobrzegu

Koniec czerwca był twórczy i bardzo owocny dla wielu członków Kępińskiego Koła Literatów. W jednym
nadmorsko–literackim wydarzeniu
brali udział Józef Frąckowiak i Jadwiga Miesiąc. XV rocznica Nadmorskich Spotkań Literackich oraz
X rocznica Kołobrzeskiej Nocy Poetów były okazją do kilkudniowego
literackiego pobytu w kołobrzeskiej
przestrzeni. Poeci mieli możliwość
czerpania i dawania siebie innym,
dzielenia się swoją wrażliwością i
twórczością. To niebywale owocny
czas. Podczas tego poetyckiego zgrupowania J. Frąckowiak został oficjalnie włączony w poczet członków
Stowarzyszenia Autorów Polskich,
a jego wiersz w konkursie (zorgaW czasie kołobrzeskiego
wieczoru

Służby podczas akcji
poszukiwawczej. Fot. KPP Kępno

grupa dochodzeniowo-śledcza KPP
Kluczbork pod nadzorem prokuratora, ponieważ to właśnie na terenie
działania kluczborskiej jednostki
odnaleziono ciało kobiety.
- Pomimo tragicznego finału

poszukiwań Komenda Powiatowa
Policji w Kępnie dziękuje wszystkim
osobom zaangażowanym w zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach – podsumowuje funkcjonariusz.
Oprac. KR

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowie otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy

nizowanym z okazji Nocy Poetów)
uzyskał wyróżnienie. Gratulujemy
Józefowi.
m

Nagrodzony wiersz J. Frąckowiaka,
Kołobrzeg-Kępno,
czerwiec 2022 r.

Równonoc w Kołobrzegu
Przygniatany codziennością
człowieku
zauważ
że wiosna z latem
przegrała czasem równonocy
Zauważ Kołobrzegu
w ten czas
wylewają od wielu lat
na fale
na piasku plaży siną
poezję
Czasem pozwól jej zastygnąć
Pozwól by w głowach
pozostała śladem
emocji
które użyźniają
może dni
może noce
Jeśli nie dziś
to może jutro
będą wartością
Kołobrzeskie noce z poezją
bądźcie bryzą
wyczytanej przyszłości
jak mewy krzyk

Nowy samochód dla OSP Olszowa
4 lipca br. w siedzibie jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie podpisana została umowa na
dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nowy specjalistyczny pojazd zasili wyposażenie
OSP Olszowa już wkrótce, bo jesienią
br. Samochód dostarczy firma „Bocar”. W poniedziałkowym podpisaniu
umowy uczestniczyli: poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika
Możdżanowska, burmistrz miasta i
gminy Kępno Piotr Psikus, prezes
OSP Olszowa Piotr Jokiel i prezes
Spółki Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o. Krzysztof
Krzyczmonik.
Wartość samochodu to 909.954 zł,
z czego 400.000 zł pochodzi z dotacji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji, a 509.954 zł to środki
z budżetu Gminy Kępno.

Druhowie są zadowoleni z faktu
pozyskania nowego pojazdu. - Cieszymy się bardzo, że po 5 latach starań
o nowy samochód będziemy mogli
jeszcze lepiej służyć społeczności naszej gminy dzięki pozyskaniu nowego
pojazdu. Nie doszłoby do tego bez
wsparcia burmistrza, komendanta
powiatowego PSP Kępno Wojciecha
Grabarka oraz europoseł, którym
bardzo dziękujemy. Do samochodu
swoje cegiełki dołożyli też mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z Olszowy,
którym także dziękujemy. Zebrane
środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu ratowniczego – podkreślił prezes OSP Olszowa P. Jokiel.
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy będzie dla strażaków z Olszowy sporym ułatwieniem w niesieniu
pomocy mieszkańcom okolicy. - Jest
to zakup potrzebny, bo to inwestycja

w bezpieczeństwo. OSP Olszowa jest
w bezpośrednim sąsiedztwie tras S8 i
S11 – zaznaczył burmistrz, przy okazji informując o kolejnych zakupach
dla strażaków. - Drogi S8 i S11 powodują dyslokację naszych zakupów.
Takie jednostki jak OSP Olszowa,
OSP Mikorzyn czy OSP Myjomice-Ostrówiec zyskują na znaczeniu.
Ich rola teraz jest znacznie większa.
W moim przekonaniu kolejnym zakupem powinien być samochód dla
OSP Mikorzyn – dodaje P. Psikus.
- Wyposażenie w odpowiedni sprzęt,
oprócz umiejętności strażaków, jest
bezcenne. Strażacy zawsze są w gotowości do zabezpieczenia naszego
życia, zdrowia i mienia. Są pierwsi na
miejscu zdarzeń, dlatego cieszę się, że
na ten cel udało się pozyskać kolejne
środki – mówi europoseł A. Możdżanowska.
KR

Tygodnik Kêpiñski
— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Grażyna Gatner, Jacek Kuropka, Mirosław Łapa - red. naczelny, Paulina Jakubczyk, Katarzyna Rybczyńska, Bartłomiej Steinert.
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Katarzyna Baranowska, Eugeniusz Bendziński, Tomasz Gatner, Henryk Kaczorowski, Marek Kamecki, Rafał Michalski, Tomasz Niechciał,
Mirosław Sokołowski, Wiesław Walas.
ADRES REDAKCJI: 63–600 Kępno, ul. Pocztowa 1 (pierwsze piętro), tel. 62 78 292 84, fax 62 78 292 85, e–mail: pismak@post.pl lub tygodnik@kepno.net,
adres internetowy: www.tygodnikkepinski.pl, www.facebook.com (Tygodnik Kępiński)
WYDAWCA: „Pismak” - spółka z o.o. SKŁAD: KR. NAKŁAD: 3000 egz. KONTO: Santander Bank Polska SA O/Kępno 79 1090 1144 0000 0000 1400 6369.
Tekstów niezamówionych redakcja może nie zamieścić. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo skrótów i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczonych ogłoszeń, reklam oraz tekstów informatorów samorządowych.
DYŻURY REDAKCJI: pn.–pt. od 9.00 do 16.00. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Redakcja w godz. dyżurów. DRUK: Poznań.

2

Tygodnik Kępiński 13 lipca 2022

wiadomości

Informacje

WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Unia Europejska wspiera Ukrainę
być przestrzeganie przez Ukrainę
skutecznych mechanizmów demokratycznych, pomimo koncentracji
władzy w aparacie wykonawczym w
czasie wojny. Dodatkowo Ukraińcy, którzy uciekali przed wojną, nie
będą musieli wymieniać prawa jazdy
na dokument państwa UE. Kierowcy
ciężarówek i autobusów zdając krótki kurs oraz test, otrzymają odpowiednie uprawnienia, by móc kontynuować pracę w Unii Europejskiej
– podkreśla poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska. Projekt przepisów będzie musiał
teraz zostać formalnie przyjęty przez
Radę UE. Rozporządzenie wejdzie w
życie pięć dni po jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym UE.

Wzrosło poparcie społeczne dla Unii
KAMPANIA INFORMACYJNA

Jak wynika z wiosennego badania Parlamentu Europejskiego – Eurobarometr – rosyjska wojna przeciwko Ukrainie wzmocniła poparcie
społeczne dla Unii Europejskiej.
- 65% Europejczyków pozytywnie
ocenia członkostwo w UE, co jest
najwyższym rezultatem od 2007 r.
52% Europejczyków ma pozytywny
obraz UE. 47% Polaków uważa, że
polityka obronna Unii to priorytet –
poinformowała poseł do Parlamentu
Europejskiego Andżelika Możdżanowska.

W czerwcu na lokalnym rynku wydawniczym ukazały się drukiem „Bajki wiatru i słonka”
autorstwa Ewy Maciejewskiej

Kępińskie bajki dla małych i dużych

E. Maciejewska
- autorka bajek

Twórczość literacka Ewy Walentyny Maciejewskiej cieszy się dużym
uznaniem nie tylko wśród tutejszych
środowisk literackich. Zadebiutowała
literacko tomikiem wierszy „Stopami
latawców” (2019 r.), po którym - już co
roku - ukazywały się: „Snu kropelka”
(zbiór wierszy dla dzieci), „W brzasku
nocy” i „Archipelag morskich wier-

szy”. Współtwórczyni ponad trzydziestu antologii poezji współczesnej,
również dla dzieci. Swoje wiersze publikowała m.in w „Tygodniku Kępińskim” oraz „Spotkaniach z Kulturą”.
Jest zapraszana na liczne spotkania.
Laureatka wielu konkursów literackich dla dorosłych i dzieci. Od lat pasjonatka technik deecupage. Jak sama
mówi o sobie – pisze, co czuje.
Wydane „Bajki wiatru i słonka”
są kolejną książką autorki skierowaną do najmłodszych czytelników. Jak
zaznacza – każda z bajek to osobna
opowieść napisana przystępnym językiem dla dzieci, kończąca się morałem. W książce umieściła 22 bajki,
opowiadające o królewnach, żabkach,
jak i o wycieczce na Zanzibar.
Podkreślić należy, że unikalne
ilustracje do zamieszczonych bajek
wykonał artysta plastyk, uznany projektant i wykonawca witraży Maciej
Rozwadowski. Poza pracą zawodową, której poświęca wiele czasu, zajmuje się on rysunkiem i malarstwem,
kolorowe bajkowe motywy możemy
podziwiać w publikacji.

Raport roczny
nt. działalności EBI
Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska
przedstawiła raport roczny nt. działalności inwestycyjnej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2021 r.
- Krótko mówiąc, działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego w
2021 r. zasługuje na wielkie uznanie.
Po raz kolejny EBI pokazał, że jest
niezbędnym finansowym ramieniem
UE, które potrafi efektywnie wspierać nasze gospodarki także podczas
kryzysów. Mój kraj – Polska – bardzo docenia relacje z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym. W 2019 r.
zwiększyliśmy swój udział w kapitale
subskrybowanym do poziomu 11,4,
stając się 7 krajem pod względem
udziałów. W 2021 r. Bank zaangażował w Polsce rekordowe 6,4 miliardy
euro i na rok bieżący przewiduje podobne kwoty, które obejmą pożyczki
dla sektora publicznego, a także dla
sektora prywatnego i samorządów
lokalnych – mówi. - Warto podkreślić dwie sprawy: po pierwsze, to
zaangażowanie EBI w walkę ze skutkami kryzysu pandemii COVID-19,

gdzie 50% wypłat w tych projektach
wypłacono już w pierwszej połowie
roku, co mocno wsparło płynność
małych i średnich przedsiębiorców.
Po drugie, zaangażowanie EBI w
pomoc Ukrainie – przede wszystkim
poprzez wsparcie państwom członkowskim przyjmującym uchodźców
wojennych. Należy także podkreślić
zaangażowanie finansowe EBI w
program InvestEU, który pozwala
przezwyciężyć lukę inwestycyjną w
UE - do czerwca 2020 r. bank zatwierdził operację na poziomie 500
miliardów euro. W odniesieniu do
zmian klimatycznych – EBI także od dłuższego czasu staje się, de
facto, „bankiem klimatycznym” i
w pełni zgadzam się z tą polityką.
Działalność EIB pomaga w zielonej transformacji przede wszystkim
państwom mniejszym, o słabszej infrastrukturze. Ważne jest, aby EBI
– wypełniając swoje statutowe zadanie, jakim jest polityka spójności
– stosował podejście indywidualne,
które pozwoli tym krajom na wyrównanie szans – podkreśla europoseł.

Rozpoczęły się koncerty w ramach Muzycznego Lata

Magda czarowała głosem

Wydana sumptem autorki książka należy do nielicznych kierowanych do najmłodszego grona czytelników, które może teksty przeczytać
samodzielnie lub poprosić - w ramach
popularnego niegdyś hasła „poczytaj
mi, mamo” - jednego z rodziców.
E. Maciejewskiej gratulujemy kolejnej publikacji.
m

Bajki
wiatru i słonka

PATRONATEM OBJĘLI:

Ewa Walentyna Macie�ewska

Fot. KOK

Zatwierdzono 1 miliard euro
pożyczki dla Ukrainy. Pożyczka
zostanie przeznaczona na pokrycie
poważnej luki finansowej, pogłębionej przez wojnę. Pomoże ona w
utrzymaniu najważniejszych funkcji
państwa ukraińskiego To pierwsza
część wyjątkowego pakietu pomocy
makrofinansowej o wartości 9 miliardów euro. - Potrzeby Ukrainy w
zakresie finansowania zewnętrznego
gwałtownie wzrosły w wyniku inwazji rosyjskiej: oprócz ogromnych
zniszczeń dróg, mostów, fabryk, domów, szpitali i innej infrastruktury
fizycznej, kraj ten stracił również dostęp do międzynarodowych rynków
finansowych. Warunkiem wstępnym przyznania pomocy powinno

Na kępiński Rynek powróciło
Muzyczne Lato. W ramach tego wydarzenia zaplanowane zostały trzy
piątkowe koncerty znanych artystów.
Pierwszy występ w ramach Muzycznego Lata odbył się 8 lipca br. Na
scenie przez zgromadzoną publicznością zaprezentowała się Magda
Steczkowska. To wokalistka i autorka tekstów, która na swoim koncie ma
5 solowych płyt. W grudniu 2021 r.
ukazał się jej 6. album, zatytułowany
„Nie tylko o miłości”.
Mimo przelotnego deszczu występ
obdarzonej pięknym i ciepłym wokalem artystki podziwiało wielu mieszkańców gminy oraz gości. Podczas

koncertu można było usłyszeć piosenki, które zaistniały w polskich kultowych serialach, by stać się przebojami
nuconymi przez całą Polskę, np. „Życie, życie jest nowelą...” czy „Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień...”.
Kolejny koncert na kępińskim
Rynku odbędzie się 15 lipca br.
Wówczas muzyczną ucztę zaserwuje
Wolna Grupa Bukowina, czyli legendarna grupa muzyczna z nurtu folku
i poezji śpiewanej, założona przez
Wojciecha Belona.
Następnie 22 lipca br. na scenie
Muzycznego Lata pojawi się zespół
Madam z rockowo-bluesowym graniem.
KR
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historia
Publikujemy kolejną część opracowania Tomasza Kostka Góreckiego o zasłużonym mieszkańcu Ziemi Kępińskiej

Zapomniani bohaterowie powiatu kępińskiego II RP – cz. 11

Uzupełniając 9 odcinek, trzeba
zaznaczyć, że zdanie z połowy 5 kolumny zostało wyrwane z kontekstu
i pozbawione początku, bo powinno
być: Świadkami propolskiej, konspiracyjnej działalności edukacyjnej
naszej bohaterki (Wiktorii Kosterskiej z d. Latanowicz) byli ówcześni ostrzeszowscy wikariusze: ks.
Walenty Dymek… Nie zmieściło się
też choćby ogólne przybliżenie wspomnianej w tej samej części tekstu rodziny Dirska z Ostrzeszowa.
Jan Dirska
Jan Dirska (1854-1941), działacz
niepodległościowy, przemysłowiec,
I polski burmistrz m. Ostrzeszowa
po odzyskaniu niepodległości (19191920). O polskość przyszłego pow.
kępińskiego II RP, walczyły też gremialnie jego dzieci, w tym m.in.:
Jadwiga, po mężu Jarczewska (ur.
1891) i Zofia po mężu Pogorzelska
(1899-1987), powstańcze sanitariuszki, Antoni (ur. 1881), przemysłowiec,
powstaniec, Stanisław (ur. 1898),
rolnik, powstaniec i Wacław (ur.
1888), relegowany z Gimnazjum w
Kępnie za strajk 1907 r. z „wilczym
biletem” do wszystkich szkół w państwie, instruktor TG „Sokół” i POW
Zaboru Pruskiego, powstaniec, a w
okresie międzywojennym sędzia pokoju Sądu Grodzkiego w Ostrzeszowie, kupiec. Dirskowie mieszkali w
pobliżu moich pradziadków przy ul.
Kolejowej. Takich rodzin było tam
znacznie więcej, o niektórych już pisałem w TK, a o innych jeszcze napiszę. Nie możemy przecież o Nich
zapomnieć! Z późniejszych ustaleń
trzeba też dodać, że w 1928 r. w zarządzie kępińskiego koła LOPP (Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) działał m. in. nasz bohater Stanisław Kosterski, senior. Natomiast
S. Kosterski, junior, wg zasady że czasami jabłko pada daleko od jabłoni, od
1957 r. był członkiem PZPR, w 1972 r.
słuchaczem wyższej szkoły partyjnej
przy KC KPZR w Moskwie, a po powrocie do PRL dosłużył się stopnia
kierownika wojewódzkiego ośrodka
propagandy partyjnej w komitecie
wojewódzkim PZPR w Katowicach
i I sekretarza komitetu miejskiego
PZPR w Świętochłowicach…
Natomiast w kontynuacji dziejów
rodziny Daszkiewiczów z Olszowej z
10 odcinka trzeba przybliżyć, choć
pokrótce, wybitną postać ich krewnej, której zdjęcie znalazło się w poprzedniej części. Halina Korybut-Daszkiewicz (1871-1956), inaczej
„Alincia”, jak nazywali ją bliscy, z
pozoru bardzo delikatna, nie była jednak „miękiszonem”, cytując m.in.
Zbigniewa Ziobro. Miała w sobie
krew dzielnych przodków, rusińskich
rycerzy Wlk. Księcia Witolda, walczących pod Grunwaldem u boku rycerstwa polskiego, czego 612. rocznicę właśnie obchodzimy. Nie należy
się więc dziwić, że była wielką bojowniczką o polskość, wybitną działaczką niepodległościową i społeczną, i to nie tylko w Poznaniu czy
szerzej w Wielkopolsce, ale nawet w
samym Berlinie i innych skupiskach
Polonii w Niemczech, gdzie często
podróżowała w tym celu wraz z mężem, redaktorem naczelnym „Wielkopolanina”, Walerianem Łebińskim

4

(1862-1915). To „pismo dla ludu”, po przez PRL, w którego dworze urząkrótkim istnieniu w latach 1848-1850 dzono początkowo szkołę podstawozostało wznowione w okresie 1883- wą i mieszkania dla nauczycieli) 14
1919 (a potem jeszcze 1930-1939) maja 1951 r. w Nowej Rudzie (pow.
było dziennikiem narodowo-katolic- Kłodzko, woj. dolnośląskie) na Ziekim. Mieli dwoje dzieci: nazywaną miach Odzyskanych, w wieku 65 lat i
Oleńką, Aleksandrę Marię Antoni- został pochowany w grobowcu ronę (1903-1984), późniejszą żonę prof. dzinnym na cmentarzu par. w OlszoAntoniego Peretiatkowicza (1884- wie. Nie miał łatwego życia. Nato1956), słynnego prawnika, współor- miast jego wnuk, Roman Wilhelmi
ganizatora wydz. prawa UP w 1919 r. przeżywszy zaledwie 56 lat spoczął
i rektora WSH w Poznaniu. Bratem na cmentarzu wilanowskim w WarOleńki był Zbigniew Bolesław Józef (1905-1925), student UP i korporant założonej
przez Filomatów Pomorskich
„Baltii”, raczej zamordowany
niż honorowo pokonany w pojedynku, zmarł mając ledwie
19 lat od postrzału brzucha,
co było potem przedmiotem
procesu sądowego. Tymczasem po wybuchu II wojny
światowej i rozpoczęciu kolejnej okupacji pruskiej, majątek
Olszowa I, podobnie jak inne
okoliczne posiadłości ziemskie znajdujące się w polskich
rękach, został przejęty w zarząd niemiecki. Objął go Baltendeutscher czyli Niemiec
bałtycki, pochodzący przypuszczalnie z Prus Wsch. lub
krajów nadbałtyckich jak Litwa, Łotwa czy Estonia. Taki
Gutsverwalter, czyli zarządca, był bardziej urzędnikiem
państwowym niż rzeczywistym, pełnoprawnym właściJan Dirska w 1934 r. (CAW WBH, sygn.: MN 20.07.32)
cielem. Miał produkować
maksymalną ilość żywności dla ar- szawie, a jego rodzice: Zdzisław
mii niemieckiej i to była jego rola. Na (1908-1972) i Stefania (1910-1995)
takich mocnych dokumentach tyle że zostali pochowani na poznańskim
wystawionych na inne nazwisko, ale Górczynie. Cześć Pamięci następnebez zmiany narodowości, ukrywał go zapomnianego bohatera pow. kęsię w podwarszawskich dworach mój pińskiego II RP! Żyjąc w innych czadziadek, ziemianin z łódzkiego Sta- sach nie zamierzam wyrywać z
nisław Górecki (1903-1973), który kontekstu i potępiać wojennych decyuciekł z niewoli w niemieckim obo- zji państwa Daszkiewiczów o podpizie, gdy głód zrobił się tam już taki, saniu tzw. volkslisty, co na Śląsku i
że przez kromkę przydziałowego Pomorzu było jawnym przymusem, a
chleba widać było pobliski Berlin, a odmowa groziła skierowaniem do
żelazne od młodości zęby, którymi obozu koncentracyjnego całej rodzidla zabawy potrafił podnieść duży ny. W Wielkopolsce nie było to jedstół, zaczęły się ruszać od szkorbu- nak aż tak rygorystyczne i podobne
tu… Tymczasem, jak początkowo osoby uznawano często jeśli nie za
przypuszczałem, rodzinę Daszkie- zdrajców to za kunktatorów. Wczewiczów albo pozostawiono w ich śniej jednak wraz z dziećmi musieli
niedawnym dworze w charakterze przejść zwyczajowe badania mające
przymusowej siły roboczej, jak to się wykluczyć semickość, a zarazem postało np. z częścią mych krewnych w twierdzić aryjskość ich cech antropoprzedwojennym majątku ziemskim logicznych. Przywiązanie do nowej
Góreckich w Maciszewicach pod niemieckiej ojczyzny mieli wykazać
Błaszkami, woj. łódzkie (oddając go także już w swych przedwojennych
w zarząd właścicielski także Niem- zachowaniach, co nie było łatwe bo
cowi bałtyckiemu, którego 3 synów Niemcy znali fakty o których pisapoległo pod Stalingradem) albo też łem, z akt przejętych w CAW. Od czewywieziono do GG, gdzie prowa- go jednak były łapówki, które przoddziły mnie ślady, chyba jednak kowie dzisiejszych piewców tzw.
przypadkowego imiennika naszego demokracji rodem spoza zachodniej
bohatera aresztowanego w Warsza- granicy brali nagminnie tak jak dziś
wie i wysłanego do KL Gross-Ro- biorą je choćby od Rosjan. Nie wiadosen. Natomiast z powojennych da- mo co ich (tu państwa Daszkiewinych UB wynika, że 15 maja 1945 r. czów) do tego skłoniło, czy tylko spoaresztowano ich jako volksdeut- kój i wygoda, czy też głębsze i
schów i osadzono w obozie pracy egzystencjalne racje, ale poprzestańprzymusowej w posiadłości ziem- my teraz na tym i zostawmy na razie
skiej Skoroszów gm. Rychtal, której dalsze dociekania. Natomiast mianopałac już przed wojną pełnił funkcję wany właśnie ministrem i to w tak
więzienia, podległego sądowi w odpowiedzialnym dziś komitecie ds.
Ostrowie Wlkp., o czym szerzej pisał bezpieczeństwa Z. Hoffmann, któreTK. W. Daszkiewicz zmarł (na wy- go opisany przeze mnie niedawno w
gnaniu ze swego majątku przejętego TK dziadek, B. Płókarz (1898-1980)
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miał podobny problem z przynależnością narodową w czasie II wojny,
nie jest najlepszym wyborem (Szanowny Panie Prezesie, do którego
mam wielki szacunek), bo wyparł się
on tchórzliwie tej niewygodnej historii. Zasłaniając się do tego niezbyt
szczęśliwie wujkiem, którego ojciec
(a zarazem brat tego dziadka), prawnik po Uniwersytecie Poznańskim
zadekował się przed pójściem do
Wojska Polskiego w 1939 r. u ks. Michała Radziwiłła w Antoninie
(tego samego co zapisał potem
w akcie darowizny swój pałac
Hitlerowi…, ciekawe czy
wpadł na to sam czy pomógł
mu jego w/w pełnomocnik i
aż dziwne że nie upomniała
się o ten pałac frau Merkel, ale
może zrobi to jeszcze jej następca…), gdy np. jego kolega
z tego samego roku studiów
na wydziale prawa ekonomicznego UP, brat mej babci
por. rez. Jan Kozica (19071939) poległ na czele swego
plutonu 31. Pułku Strzelców
Kaniowskich w walce na bagnety z Niemcami pod Sieradzem w kluczowej dla dalszej
wojny obronnej 1939 Bitwie
n/ Wartą. Tymczasem dziś ów
„wszystkowiedzący” wujek
usiłuje celowo błędnie oceniać czyli relatywizować fakty ochraniając obecnego ministra i b. wojewodę wlkp.,
który już wtedy nie popierał
polskiej polityki historycznej
w praktyce, o czym sam niestety
przekonałem się wielokrotnie. Czy
już nie mamy w kraju lepszych kandydatów na wysokie stanowiska państwowe, że trzeba sięgać do potomków ludzi którzy w chwili próby
wyparli się Polski, ratując własną
skórę? Gdyby istniał tzw. gen zdrady
jak mówią niektórzy, także i ci nominaci mogą zrobić to samo co ich
przodkowie i w razie zagrożenia zostać np. Rosjanami… Jak mówią sami
Niemcy: „jaki ród taki płód.” Przypominam, że syndrom Tuska z przegranych wyborów prezydenckich nie polegał na tym, że miał on dziadka w
wehrmachcie, ale że skłamał i tchórzliwie się tego wyparł. Rodziny się nie
wybiera, ale nie można też zmieniać
jej historii jak komu pasuje. Kozice
tak samo jak Płókarze pochodzili
spod Bralina w pow. kępińskim i nie
byli jak widać gorsi bo nie wystarczy
tylko w jednym pokoleniu zrobić czegoś wielkiego dla Polski ale trzeba to
robić ciągle, po trochu w każdym kolejnym, nie przekreślając zarazem
przez podobne zachowania potomków tego czego dokonali przodkowie… Aby nie było znowu syndromu
Banasia warto się więc zastanowić
nad szybką dymisją wspomnianego p.
Hoffmanna, kolejnej niepotrzebnej
pomyłki oby nie tylko tzw., dobrej
zmiany… Prawdziwe życie nie może
polegać tylko na walce o stołki, a potem kurczowym się ich trzymaniu, bo
choć to dziś niemodne to za płk i min.
Beckiem powtórzę: najważniejszy
jest honor! A dla urzędników DK
MON, MSWiA, BON Kancelarii Prezydenta oraz IPN i UDSKiOR, ochraniających uparcie tzw. „honor” powo-

jennych komunistycznych bandytów
z LWP, MO, itp. dodam słowa córki
naszego bohatera, Krystyny Daszkiewicz: …wszystko czego doznałam od
Niemców i Rosjan w czasie II w. św.
było niczym w porównaniu z tym czego doświadczyłam po wojnie od funkcjonariuszy UB odzianych w polskie
mundury… Czas zdegradować oraz
usunąć z Powązek Wojskowych
wszystkie jaruzelskopodobne kreatury by nie zaśmiecały prawdziwie polskiej pamięci narodowej!
Krążkowianin, uczeń zawodu
kolejarza, młodociany powstaniec
wlkp. i żołnierz wojny z bolszewikami, asystent kolejowy i zwrotniczy na stacji PKP w Hanulinie,
olszowianin…
Następny z naszych bohaterów,
Leon Górecki, urodził się 11 czerwca 1903 r. w Krążkowach (gm. Kępno-południe, a dziś gm. Kępno), jako
syn robotnika Józefa i Heleny z d.
Tyra. Został ochrzczony 4 dni później w kępińskiej par. kat. św. Marcina i otrzymał imię Leo. W swym
krótkim biogramie dla KKiMN (komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości) nie pisze on nic o wczesnym dzieciństwie ani o nauce szkolnej, należy
jednak przypuszczać, że ukończył
miejscową Szkołę Powszechną (Ludową), poprzedniczkę dzisiejszej SP,
a potem został oddany na naukę zawodu kolejarza. Wiadomo, że w 1918
r., gdy większość jego starszych kolegów była na frontach I wojny światowej w armii niemieckiej, on w wieku
15 lat był już pomocnikiem robotnika
kolejowego w Hanulinie (gm. Kępno). Kiedyś był to przystanek na linii
Poznań Główny - Kluczbork (wtedy
Kreuzburg, dziś woj. opolskie) i w
okresie międzywojennym dosłużył
się tam stopnia asystenta kolejowego
i zwrotniczego, a dziś jest to jedynie
stacja techniczna. A tak sam pisze
dalej: …widząc jak licznie udawała
się nasza młodzież jak i starsi przez
front niemiecko-polski ażeby wziąć
udział w powstaniu, chciałem zaciągnąć się także lecz ze względu na mój
młody wiek rodzice mi nie zezwolili,
liczyłem zaledwie 15 lat. Znając front
niemiecki dokładnie, utrudniałem
gdzie tylko mogłem wojskom niemieckim, i to zrywałem przewody telefoniczne, kradłem Niemcom amunicję,
a następnie dawałem uciekinierom,
których sam przez front przeprowadzałem, dla wojska polskiego... Za
tydzień w 12 odcinku, ostatnim w
tej serii cyklu, opiszę do końca losy.
L. Góreckiego i jeśli się zmieści
także dwojga kolejnych bohaterów z
innej części pow. kępińskiego II RP.
Tomasz Kostek Górecki,
Akademia Sztuki Wojennej
Źródła: APK, księga urodzeń USC Kępno
obwód miejski z 1903 r., sygn.: 696/104,
akt nr 192, s. 192, w sieci skan 195;
APP, przedwojenna kartoteka ewidencji
mieszkańców m. Poznania, sygn.: 14722,
k.150-151; CAW WBH, Kolekcja akt
odznaczeniowych, sygn.: Odrzuc.31.01.38
i KKiMN 142-42686, MN 20.07.32; AP
Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka nr
1534, karta osobowa; publikacje, badania i
ustalenia własne autora, absolwenta studiów
dr na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej.
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W ubiegłym tygodniu ogłoszono wyniki matur, tutejsi abiturienci sklasyfikowani zostali
powyżej średniej krajowej

Najlepsi maturzyści z „Sucharka”

Do egzaminów maturalnych z
wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju br. przystąpiło 268
257 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących,
techników oraz branżowych szkół II
stopnia) oraz 34 obywateli Ukrainy.
Mierzyli się oni z trzema egzami-

nami w formie pisemnej: z języka
polskiego, matematyki i wybranego
nowożytnego języka obcego, a także
przynajmniej jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Z kolei do egzaminów z
wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w woje-

Ci uczniowie bardzo
dobrze napisali maturę

wództwie wielkopolskim przystąpiło
25 068 tegorocznych absolwentów
oraz 4 obywateli Ukrainy.
W powiecie kępińskim w sesji
wiosennej do egzaminu maturalnego przystąpiło 310 uczniów szkół dla
młodzieży, co stanowi 98,4% absolwentów. - Należy podkreślić, że bar-
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WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOŁACH DLA MŁODZIEŻY,
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* Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, mogą przystąpić we wrześniu do egzaminu poprawkowego

dzo wysoki procent uczniów, którzy
chcą zdawać maturę, utrzymuje się
⃰ Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z tylko jednego przedmiotu, mogą przystąpić we wrześniu do egzaminu poprawkowego.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego kontynuuje realizację „Programu ograniczania
w naszym powiecie od wielu lat. W
liceach wyniósł on 100%, a w techmarnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”. W ramach 2. edycji
nikach 97,0% - informuje Andrzej
programu „Wielkopolskie jadłodzielnie” powstanie 14 nowych miejsc wymiany żywności
Jóźwik naczelnik wydziału oświaty

w naszym województwie. Wsparcie, które trafi do gmin na realizację poszczególnych projektów, wynosi 291 tys. zł

osiągają wynik zdecydowanie wyższy
od średniej krajowej i wojewódzkiej.
Tradycyjnie w całym kraju niższą zdawalność uzyskali absolwenci techników. W tym roku egzamin
w Technikum nr 1 w ZSP nr 1 zdało
92 uczniów ze 123 (średnia zdawalność 81,3%), natomiast w Technikum
nr 2 w ZSP nr 2 - 25 z 39 uczniów
(średnia zdawalność 64%). Dla porównania w Wielkopolsce średnia
wyniosła 71%, a w kraju 69,2%.
Z 48 uczniów, którym się nie powiodło, 42 nie zdało tylko jednego
egzaminu i w sierpniu będą mogli
przystąpić do sesji poprawkowej.
Stąd procent zdawalności po sesji poprawkowej będzie zapewne jeszcze
wyższy. Niestety, 6 uczniów, tj. 1,9%
przystępujących do egzaminu, zakończy tę sesję niepowodzeniem.
- Dokonując szczegółowej analizy wyników należy podkreślić, że
tegoroczni maturzyści to uczniowie,
którzy w ostatnich latach byli objęci
kształceniem na odległość. Panująca pandemia pozbawiła ich możliwości pełnego wykorzystania oferty
edukacyjnej szkoły. Miało to zapewne zdecydowany wpływ na efekty
kształcenia. Tym bardziej należy
docenić wysoki procent zdawalności
egzaminu maturalnego osiągnięty
przez uczniów – stwierdza A. Jóźwik.
Abiturienci z LO nr I najlepiej
wypadli na maturze

Będzie jadłodzielnia w Kępnie

W czwartek, 7 lipca br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie
umów w ramach realizacji projektów
2. edycji programu „Wielkopolskie
jadłodzielnie”. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski, podpisał umowy z
włodarzami gmin, które uzyskały
dofinansowanie na realizację zadań
w ramach konkursu. Samorządowy
program ma na celu wsparcie ini-

cjonalnego robienia zakupów.
- Problem marnotrawienia żywności to jedna z ważniejszych kwestii,
jaką konsumenci swoimi świadomymi wyborami oraz zachowaniami mogą w krótkim czasie zmienić
dla dobra całego społeczeństwa i
gospodarki. Druga edycja samorządowego programu „Wielkopolskie
jadłodzielnie” umożliwia stworzenie
kolejnych miejsc wymiany żywności
dla lokalnych społeczności. Samorządy lokalne, realizując projekty

Po podpisaniu umowy na
jadłodzielnię w Kępnie

cjatyw mieszkańców województwa
wielkopolskiego na rzecz ograniczania marnotrawstwa i strat żywności
w Wielkopolsce oraz wzrostu świadomości konsumentów na temat ra-

w ramach programu, robią pierwszy krok do wzrostu świadomości
mieszkańców, racjonalnego kupowania oraz ograniczenia marnowania nadwyżek żywności, będących w

gospodarstwach domowych. Dzięki
tworzeniu jadłodzielni zbudowana
zostaje infrastruktura, umożliwiająca wymianę produktów spożywczych
pomiędzy mieszkańcami. W ramach
programu w 2022 r. powstanie 14
nowych jadłodzielni w Wielkopolsce
– mówi wicemarszałek województwa
wielkopolskiego K. Grabowski.
W ramach konkursu zgłoszonych
zostało 15 projektów. Po dokonaniu
oceny formalno-merytorycznej zgłoszeń dofinansowanie uzyskało 14 projektów, również w Kępnie, gdzie zadanie „Podziel się! Nie marnuj jedzenia”
będzie kosztowało 15 180 zł. Łącznie
z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektów
przekazano 291 tys. zł. Samorządy
lokalne, angażując się w realizację
projektów ograniczających marnowanie żywności, są pierwszym ogniwem w łańcuchu odwrócenia występowania tego niechcianego zjawiska
już wśród małych społeczności oraz
edukacji najmłodszych. -Inicjatywa
samorządu województwa wielkopolskiego dociera do coraz większej
liczby mieszkańców. W ramach obu
edycji programu w terenie naszego
województwa będzie funkcjonowało
już 20 jadłodzielni – zaznacza wicemarszałek.
Oprac. m

w starostwie powiatowym. W tym
roku egzamin zdało 262 uczniów, tj.
84,5%. Wynik ten jest o ponad 6%
wyższy od średniej Wielkopolski i
kraju (77,8% i 78,2%).
Analizując wyniki ze względu na
typy szkół, należy zauważyć, że, podobnie jak w latach ubiegłych, wyższą
zdawalność osiągnęły licea.
W powiecie kępińskim jest ona
bardzo wysoka w obu liceach i średnio wyniosła w powiecie 98%, przy
średniej w Wielkopolsce 82,9%, a
w kraju 84,0%. W Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra H. Sucharskiego z 95 uczniów egzamin zdało
94, tj. 99%, a w Liceum Ogólnokształcącym nr II w ZSP nr 1 z 53
uczniów zdało 51, tj. 96,2 %. Jest to
kolejny rok, w którym kępińskie licea

Tak jak w latach ubiegłych najwięcej problemów sprawiła uczniom
matematyka. Większość, która nie
poradziła sobie z tym przedmiotem,
to uczniowie techników. - Powiat
Kępiński, dostrzegając problem,
każdego roku finansuje dodatkową
godzinę matematyki w klasach maturalnych w technikach. Drugim egzaminem, z którym, podobnie jak w
latach ubiegłych, mieli w tym roku
problem maturzyści był pisemny egzamin z języka angielskiego – podsumowuje naczelnik wydziału oświaty.
Wyniki matur będą zapewne, jak
co roku, tematem głębokiej i szczegółowej analizy, jaką dyrektorzy
wraz z radami pedagogicznymi przeprowadzą po wakacjach w swoich
placówkach.
m
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Wiadomości

Informacje
115-lecie Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Włościanek w
Żegocinie

Zabawa u włościanek

Kółko Włościanek w Żegocinie
jest najstarszą tego rodzaju organizacją kobiecą w Wielkopolsce. Założycielką Koła była hrabina Teofila
z książąt Woronieckich herbu Korybut Chłapowska. To z jej inicjatywy 17 marca 1907 r. powstało Koło
Włościanek, które wówczas skupiało
40 gospodyń z pięciu sąsiadujących
miejscowości. Pierwszą przewodniPrzedstawiciele powiatu
kępińskiego z włościankami

czącą Koła została właśnie hrabina
Chłapowska. W początkowych latach
swojej działalności członkinie Koła
oprócz realizacji celu, jakim było
rozpowszechnianie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstw domowych,
angażowały się również działalność
patriotyczną, przeciwstawiając się
germanizacji. Z biegiem lat Koło się
powiększyło, dając początek wielkiej
organizacji gospodyń w Wielkopolsce, która w 1939 r. posiadała aż 45
Kółek Związku Włościanek Wielkopolskich. Hrabina organizowała
liczne kursy gotowania, opiekowała
się kościołem, prowadziła szkołę
tajnego nauczania języka polskiego i
historii, a w czasie I wojny światowej
pomagała rodzinom żołnierzy, urządzając zbiórki żywności i odzieży
dla ludności środkowej i wschodniej
Polski, nękanej działaniami wojennymi. Przed wybuchem powstania wiel-

kopolskiego urządziła punkt szycia i
haftu artystycznego godła – orła powstańczego. Teofila Chłapowska za
swoją działalność odznaczona została
papieskim Krzyżem „Pro Ecclesia et
Pontifice” (pol. Krzyż „Dla Kościoła i Papieża”), jednym z wysokich
odznaczeń Stolicy Apostolskiej. Po
wojnie ówczesne władze zabroniły
działalności Kółkom Włościanek.
Działalność Koła w
Żegocinie
wznowiono w 1964 r. jako Koło
Gospodyń Wiejskich,
które działało przy
miejscowym
Kółku
Rolniczym,
dopiero
w 1990 r. za namową
Anny Kosmowskiej–
Kowalskiej KGW w
Żegocinie powróciło do
swej pierwotnej nazwy
Koła. Dwa lata później,
18 listopada 1992 r.,
odbyła się uroczystość
poświęcenia sztandaru Koła Włościanek.
Dziś żegocińskie Koło
Włościanek liczy 65
członkiń. Jego przewodniczącą jest Daniela Królak. Kobiety
dostrzegają wielką potrzebę kontynuowania
działalności społecznej. Koło wielokrotnie wyróżniane było na wszelkiego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach związanych z
upowszechnianiem wielkopolskiego
folkloru oraz tradycji kulinarnych.
Śpiewają także w chórze Cantare,
działającym w Ośrodku Kultury w
Żegocinie. Dezydery Chłapowski,
pułkownik napoleoński i późniejszy
generał, podczas powstania listopadowego w 1830 r. rozsławił ród
Chłapowskich na całą Polskę, dając
przykład patriotyzmu i bohaterstwa.
Na zaproszenie Koła Włościanek
w Żegocinie na występy estrady folkloru z powiatu kępińskiego udały się
panie z KGW w Nowej Wsi Książęcej
i z KGW Drożki. Paniom towarzyszyło kilku sołtysów. Wyjazd zorganizował, jak zwykle, prezes Kępińskiej Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Krzysztof Zawada. Grupa liczyła 40
osób.
Andrzej Wawrzyniak

Na terenie naszego powiatu odbyły się działania prewencyjne pn. „Nielat 2022”

Dwie osoby zatrzymane
z narkotykami

24 czerwca br. na terenie powiatu
kępińskiego odbyły się działania prewencyjne pod nazwą „Nielat 2022”.
W działaniach wzięli udział funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz Posterunku Policji
w Bralinie.
O godzinie 22.10 na ul. Warszawskiej w Kępnie policjanci zatrzymali
23-letniego obywatela Ukrainy, który
posiadał przy sobie woreczek foliowy
z zawartością marihuany. Mężczyzna
został osadzony w policyjnym areszcie i teraz przed sądem odpowie za
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popełnione przestępstwo.
Z kolei 25 czerwca br. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego
KPP Kępno zatrzymali 34-letniego
mieszkańca Kępna, który posiadał w
swoim miejscu zamieszkania środki
zabronione w postaci marihuany oraz
amfetaminy o łącznej wadze ponad
16 gramów. Mężczyzna również został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a następnie zostaną
mu postawione odpowiednie zarzuty,
za które odpowie przed sądem.
Oprac. KR

Spółki wodne otrzymały dotacje na działalność

Podpisanie dotacji ze spółkami wodnymi

27 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie podpisano umowy dotacji pomiędzy Powiatem
Kępińskim a spółkami wodnymi z naszego terenu. Łączna kwota przyznanej
przez Zarząd Powiatu Kępińskiego dotacji wynosi 29.999,50 zł i przeznaczona jest na realizację robót ze składek
członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
Dotacji udzielono: Gminnej
Spółce Wodnej w Baranowie (kwota 1.200,00 zł), Bralinie (6.500 zł),
Perzowie (4.999,50 zł), Rychtalu (5.900 zł), Trzcinicy (3.500 zł) i
Spółce Wodnej Doliny Rzeki Niesob
(7.900 zł).
Oprac. m

Po podpisaniu umowy: starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Alina Frączek oraz przedstawiciele
spółek wodnych

Pierwsze warsztaty wakacyjne w muzeum kępińskim już przeprowadzone

Wycinają na ludowo

Uczestnicy muzealnych
warsztatów

7 lipca br. odbyły się w muzeum
zajęcia pt. „Wycinanki ludowe” podczas, których wykonywane były papierowe dzieła sztuki. Uczestnicy
poznali różnorodne wycinanki – od
łowickich, rawskich, kurpiowskich
po sieradzkie czy lubelskie. Tworzenie ich wszystkich wymaga niezwykłej precyzji, cierpliwości i z
pewnością sprawności, ale dzieci
udowodniły, że nie brakuje w nich
chęci wycinania. Podczas prezentacji omówione zostały najczęściej
wycinane przedstawienia jak drzewa
kwiatowe, postacie kobiece oraz motyw koguta. Na warsztatach odbiorcy
nauczyli się także odrysowywać trzy
rodzaje wycinanek: leluję kurpiowską, lalki kołbielskie i rózgę rawską.
Oprac. m

Wakacyjna wolność od „dymka”?
Rozpoczynający się okres wakacyjny motywuje, by wsłuchać się w siebie i zadbać o zdrowie, choćby poprzez rzucenie palenia. Przyjrzyjmy się alternatywom, które mogą być w tym pomocne.
Autorzy ostatniego raportu Public Health England (PHE)[1], brytyjskiej instytucji zdrowia publicznego
dowodzą, że e-papierosy są bardziej
skutecznym narzędziem wspomagającym porzucenie palenia, niż nikotynowa terapia zastępcza. Warto wiedzieć,
że na rynku istnieje
kilka kategorii wyrobów alternatywnych
dla tradycyjnych papierosów. Wśród nich,
wspomniane e-papierosy, ponadto coraz
bardziej popularne
wśród osób szukających potencjalnie
mniej szkodliwych
nikotynowych alternatyw – urządzenia
do podgrzewania tytoniu, np. glo Hyper+,
a także saszetki nikotynowe.
Saszetki nikotynowe są mniej
szkodliwe od standardowego papierosa nie tylko dlatego, że nie wytwarzają dymu, ale także dlatego, że nie
zawierają tytoniu, tylko nikotynę.
Umożliwiają jej dostarczenie w różnych stężeniach, ale bez wytwarzania
substancji smolistych, a także bez
żadnych zapachów. Jest to rozwiązanie prawie w 100 proc. mniej szkodliwe od klasycznych papierosów. Prof.
Andrzej Sobczak ze Śląskiego Uni-
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wersytetu Medycznego w Katowicach pisze na swoim blogu: Niewątpliwie mamy do czynienia z najmniej
szkodliwym dla palaczy alternatywnym produktem dostarczającym
nikotynę[2]. Wiadomo - najlepiej

porzucić wszelkie używki, ale jeżeli wydaje się to zbyt trudne, warto
postawić na potencjalnie mniej toksyczne rozwiązania - tym bardziej, że
saszetek nikotynowych można używać dyskretnie, właściwie w każdym
miejscu, bez szkody i dyskomfortu
dla innych.
W Szwecji, Finlandii i Norwegii
niezwykle popularny jest – również
używany doustnie - snus, ale to pozorne podobieństwo do saszetek nikotynowych na tym się kończy. Główna

różnica polega na tym, że saszetki
nikotynowe są wolne od tytoniu, a
szwedzki produkt nie, bo podstawowym składnikiem snusu jest właśnie
tytoń. W saszetkach nikotynowych
nikotyna jest ekstrahowana z rośliny i krystalizuje się
w soli nikotynowej,
ale sama roślina jest
wykluczona. Drugą
różnicą jest to, że występują w całkowicie
białym formacie (np.
dostępne od roku w
Polsce VELO), więc
nie barwią zębów, jak
wspomniany szwedzki produkt. Nadchodzące
wakacje
często będą wiązać
się z krótszymi czy
dłuższymi
podróżami. To także czas
spotkań towarzyskich, a nie wszyscy
tolerują zapach tytoniu, nie mówiąc
już o szkodliwości biernego palenia.
Witajcie wakacje, witaj wolności od
„dymka”!
[1] https://www.gov.uk/government/
publications/vaping-in-england-evidenceupdate-february-2021/vaping-in-england2021-evidence-update-summary
[2] https://asobczak.com.pl/category/
woreczki-nikotynowe/
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gmina
„Człowiek uczy się na błędach - tym razem zabrakło decyzji i pewności siebie”

GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2022, nr 27 (1024)
Budowa dróg w gminie Perzów w 2022 roku

Modernizacja dróg w gminie

28 czerwca 2022 r. wójt gminy
Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów
Edyty Kieruzal podpisała umowę na

Postępowanie przeprowadzone było
z fakultatywnymi negocjacjami, zastosowanymi w celu uzyskania jak
najkorzystniejszej oferty cenowej.

Podpisanie umowy
na remont dróg

modernizację dróg na terenie gminy
Perzów w 2022 r. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze postępowania przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zadanie realizowało będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Kępna, które przystąpiło
do przetargu jako jedna z trzech firm,
składających ofertę w postępowaniu.

Przedmiotem umowy jest modernizacja następujących dróg w gminie
Perzów: modernizacja drogi gminnej
w Perzowie - droga wewnętrzna o łącznej długości około 101 mb. Koszt zadania to 38.981,23 zł, modernizacja
drogi gminnej w Perzowie - droga
wewnętrzna dz. nr 257, 178/10 o łącznej długości około 196 mb. Koszt
zadania to 68.865,88 zł, modernizacja drogi gminnej w Słupi pod

Bralinem - droga wewnętrzna dz. nr
177 o łącznej długości około 284 mb.
Koszt zadania to 89.113,83 zł, modernizacja drogi gminnej w Słupi pod
Bralinem - droga wewnętrzna dz. nr
197, 213 o łącznej długości około 281
mb. Koszt zadania 99.604,97 zł, modernizacja drogi wewnętrznej oraz
zjazdu publicznego - Trębaczów dz.
nr 252,266 o łącznej długości około
179 mb. Koszt zadania to 50.819,43 zł,
modernizacja drogi gminnej w Domasłowie w dz. nr 319, 43/3 o łącznej długości około 570 mb. Koszt zadania to 351.488,49 zł, modernizacja
drogi gminnej w Miechowie – droga
wewnętrzna dz. nr 102, 94 o łącznej
długości około 112 mb. Koszt zadania
to 40.676,14 zł.
Remonty planowanych dróg będą
polegały głównie na korytowaniu
i profilowaniu pod warstwy konstrukcyjne, wykonaniu podbudowy
z kruszyw naturalnych, wykonaniu
poboczy i wyrównaniu zjazdów oraz
obsługę geodezyjną.
Łączny koszt zadania zostanie
pokryty w całości z budżetu Gminy Perzów i wyniesie 739.549,97 zł.
Termin zakończenia prac zgodnie z
umową przewiduje się na 28 listopada
2022 roku.
Oprac. m

ECHO RYCHTALA
lipiec 2022, nr 26 (1019)
W Rychtalu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP

Adepci pożarnictwa rywalizowali

26 czerwca br. na placu ćwiczeniowym Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rychtalu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP.
Wszystkich
zgromadzonych
uczestników zawodów, ich opiekunów oraz sympatyków sportów pożarniczych powitał prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Rychtalu dh Jerzy Szymala, następnie komendant gminny Rafał Wodnik złożył meldunek o gotowości do
przystąpienia do rywalizacji.

Zawodnik Klubu Karate Kaminari Perzów Cyprian Jarczak został
powołany na Mistrzostwa Europy
EKF Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców, które odbyły się w Pradze
17-19.06.22. Udział w nich wzięło
1085 zawodników reprezentujących
48 państw. Cyprian wystartował w kadrze narodowej do kumite indywidualnego juniorów +76 kg. Udział w tak
prestiżowym turnieju to było ogromne
wyróżnienie i szansa na zmierzenie
się z najlepszymi zawodnikami z Europy. Aktualnie C. Jarczak zajmuje
1 miejsca w rankingu Polskiej Unii
Karate - Polski Związek Sportowy w
kategorii kumite Junior +76 kg. Reprezentant perzowskiego klubu start

w mistrzostwach zakończył w 2. rundzie. Pierwszą walkę wygrał 2:1 z zawodnikiem z Grecji, drugą przegrał z
reprezentantem Cypru przy stanie 1:1
przez senshu przeciwnika (przewaga
pierwszego trafienia). - Oczywiście
jest niedosyt, bo stać go na więcej.
Człowiek uczy się na błędach - tym
razem zabrakło decyzji i pewności
siebie. Ale my dalej pracujemy i małymi krokami cały czas pniemy się
wyżej. Walczymy dalej! Dziękujemy
Cyprianowi za podjęte walki i reprezentowanie barw naszego klubu na
tak ważnym turnieju – stwierdził trener Łukasz Lulek.
Projekt dofinansowany został z budżetu Gminy Perzów.
Oprac. m

C. Jarczak w czasie walki

Granty PPGR rozdane – uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy

Komputery dla dzieci

Wraz z zakończeniem roku szkolnego setka uczniów z gminy Perzów,
jako jedni z pierwszych w regionie,
otrzymała sprzęt komputerowy (tj.
tablety, komputery stacjonarne oraz
laptopy) w efekcie realizacji konkursu
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
– granty PPGR” w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020. - Tak wczesny termin
przekazania sprzętu udało się osią-

gnąć dzięki sprawnej współpracy z
wyłonionym w postępowaniu przetargowym dostawcą sprzętu - firmą Ornatowski Michał „Maxbiuro” z Łęcznej, który dostarczył sprzęt o łącznej
wartości 239.150 złotych. Wszystkim
obdarowanym dzieciom życzymy
wielu edukacyjnych sukcesów w nowym roku szkolnym i radości ze zdobywania wiedzy z użyciem nowego
sprzętu – podsumowuje wójt Danuta
Froń.
Oprac. m

I Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rychtal oraz Mistrzostwa Gminy Rychtal dla dzieci do lat 12

KLASYFIKACJA ZAWODÓW:
Chłopięce MDP:

1. MDP Wielki Buczek
2. MDP Drożki
3. MDP Rychtal
4. MDP Proszów

Dziewczęce MDP:
1. MDP Drożki

...i chłopięca
z Wielkiego Buczku

Reprezentant Kaminari

Zwycięskie drużyny:
dziewczęca z Drożek...

W sportowych zmaganiach
udział wzięło pięć jednostek z terenu gminy Rychtal, a gościnnie swoje
umiejętności pokazały dwie drużyny
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi Książęcej.
Nad przebiegiem konkurencji
czuwała komisja sędziowska, której
przewodniczył dh Marek Peliński.
Dodatkowo uhonorowano najmłodszego uczestnika zawodów –
Maksyma Khovanetsa, a także najstarszego – Patryka Sewinę.
Wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk podziękował prezesowi
OSP Rychtal Łucjanowi Bielakowi
za przygotowanie zawodów, z kolei gospodarz wydarzenia wyraził
wdzięczność za liczny udział i sportową rywalizację, w dodatku po tak
długiej przerwie.
Oprac. KR

Bitwa na szachownicy
W Gminnym Ośrodku Kultury w
Rychtalu odbył się I Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rychtal
oraz Mistrzostwa Gminy Rychtal dla
dzieci do lat 12.
W turnieju udział wzięło 13
uczestników. Po zaciętych rozgrywkach pierwsze miejsce zajął Igor Tomaszewski. Wielki sukces odniosło
również trzech uczestników, którzy
wypełnili normy na nowe kategorie

szachowe – dwóch na IV i jeden na V.
W niedzielnych rozgrywkach dla
dzieci udział wzięło 16 osób zrzeszonych w ramach Klubu Szachowego
prowadzonego przez Wandę Opac
w rychtalskiej szkole. Najlepszym
młodym szachistą został Jan Bożek.
Sędzią obu turniejów był Dariusz Karbowiak, instruktor szachowy PZSzach, posiadacz II kategorii
sędziowskiej.
Oprac. KR
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Sport

Piłka nożna

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej opublikował listę czterdziestu ośmiu drużyn, które w zbliżającym się sezonie będą rywalizować
na zapleczu czwartej ligi

Czy tak będzie wyglądać skład 5. ligi?

Póki co Wielkopolski Związek Piłki Nożnej nie przedstawił oficjalnego podziału grup piątej ligi, który będzie obowiązywał w nadchodzącym sezonie 2022/2023. Wiadomo, że na zapleczu czwartej ligi rywalizować będzie czterdzieści osiem drużyn, które zostaną podzielone na trzy grupy. W każdej z nich wystąpi szesnaście zespołów.
Oznacza to, że we wszystkich grupach rozegranych zostanie po 15 kolejek jesienią i wiosną. W dalszym ciągu niezmienne pozostaną zasady awansów. Bezpośrednią
promocję wywalczą mistrzowie poszczególnych grup.

W zbliżającym się sezonie rozgrywki piątek ligi utworzy, podobnie
jak w zakończonym sezonie, czterdzieści osiem zespołów, które tradycyjnie zostaną podzielono na trzy

TABELE KOŃCOWE
ROZGRYWEK
MŁODZIEŻOWYCH
PO WERYFIKACJI
WYDZIAŁU GIER
1. Liga Okręgowa Juniora Młodszego B-2
1. AT Krotoszyn
8 21 56:19
2. MUKS Marcinki Kępno
8 16 48:15
3. GKS Trzcinica
8 16 60:11
4. MLKS Czarni Dobrzyca
8 6 26:23
5. LKS Czarnylas
8 0 1:123
1. Liga Okręgowa Trampkarza C-1
1. KP Słupia
12 33 74:23
2. OKS 1926 Ostrów Wlkp.
12 28 55:21
3. AP Ostrzeszów
12 25 54:34
4. LZS Doruchów
12 13 30:45
5. JKS Jarota Jarocin
11 10 24:39
6. LKS Raszkowianka Raszków 12 9 31:60
7. KP Krążkowy
11 3 20:66
2. Liga Okręgowa Trampkarza C-1
1. KS Stal Pleszew
8 24 55:8
2. AP Reissa Poznań-Brzeziny 8 18 42:11
3. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 8 12 25:33
4. LKS Sokół Bralin
8 3 12:46
5. LZS Płomień Opatów
8 3 10:46
3. Liga Okręgowa Trampkarza C-1
Grupa 2
1. LZS Pogoń Trębaczów
8 21 50:15
2. Barycz Janków Przygodzki 8 18 32:15
3. LZS Orzeł Mroczeń
8 12 34:15
4. KLKS Zefka Kobyla Góra
8 6 15:49
5. LZS Ogniwo Łąkociny
8 3 15:52
1. Liga Wojewódzka Trampkarza C-2
Grupa 2
1. KS Polonia Środa Wlkp.
14 37 79:17
2. KKS 1925 Kalisz
14 36 45:17
3. GKS Grębanin
14 21 44:35
4. KP Rawia Rawicz
14 17 21:28
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 14 17 25:33
6. KP Polonia 1912 Leszno
14 16 25:31
7. KS Górnik Konin
14 10 23:50
8. LZS Juna-Trans Stare Oborzyska 14 6 12:63

grupy rozgrywkowe. W każdej z nich
wystąpi szesnaście drużyn. Przypomnijmy, że przed rokiem Wydział
Gier Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej ze względu na dużą rotację
klubów na tym szczeblu rozgrywkowym dokonał niezwykle istotnych
zmian w podziale geograficznym.
Wówczas najmniej zmian zaszło w
grupie pierwszej, w której zawsze
występowały zespoły z północy regionu. W poprzednim sezonie stawkę uzupełniły jeszcze trzy zespoły z
Poznania oraz dwóch beniaminków
z gminy Swarzędz. Skład grupy drugiej tworzyły pozostałe zespoły ze
środkowej części naszego województwa w całym jego przekroju, a więc
od zachodu do wschodu. Związkowi
działacze stwierdzili wówczas, że nieco większe odległości nie miały przekładać się na dłuższy czas podróży,
gdyż rozkład piątoligowych klubów z
tych grup niejako przebiegał w osi autostrady A2 i łączących się z nią dróg
szybkiego ruchu. Póki co Wielkopolski Związek Piłki Nożnej nie przedstawił oficjalnego podziału na grupy,
ale wszystko wskazuje na to, że w
zbliżającym się sezonie ponownie

będzie obowiązywał taki sam klucz
geograficzny. Najbardziej interesująca nas grupa trzecia piątej ligi latem
ubiegłego roku przeszła największą
metamorfozę ponieważ składała się
z drużyn reprezentujących strefę ka-

nie dla kibiców Zawiszy, którzy zamiast oglądać starcia swojej drużyny
z Ogniwem Łąkociny czy Szczytem
Szczytniki będą emocjonować się pojedynkami z tak uznanymi w naszym
województwie klubami jak Kania
Gostyń, Rawia Rawicz czy Ostrovia
1909 Ostrów Wielkopolski. Orzeł,
GKS Rychtal i Zawisza piątoligowe
rozgrywki rozpoczną 13 sierpnia.
Runda jesienna potrwa natomiast do
20 listopada. Wiosenna część zmagań
rozpocznie się 18 marca, natomiast
ostatnią kolejkę 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.
BAS

Prawdopodobny podział 5. Ligi
Grupy 3. w sezonie 2022/2023

liską i leszczyńską. W poprzednich
latach kluby strefy kaliskiej miały
okazję rywalizować z zespołami z
konińskiego. W poprzednim sezonie
kluby strefy konińskiej występowały
w grupie drugiej. Dla naszych przed-

silniejsze od tych reprezentujących
strefę konińską. W zbliżającym się
sezonie grono naszych przedstawicieli na tym szczeblu uzupełni beniaminek z Łęki Opatowskiej. Nowy sezon
zapowiada się więc bardzo atrakcyj-

Orzeł Mroczeń, Ostrovia Ostrów
Wlkp., KKS II Kalisz, Astra Krotoszyn,
Biały Orzeł Koźmin Wlkp., GKS Rychtal, Kania Gostyń, Krobianka Krobia,
Zawisza Łęka Opatowska, Zefka Kobyla Góra, Victoria Ostrzeszów, Warta
Śrem, Rawia Rawicz, Piast Kobylin,
Orkan Chorzemin, Piast Poniec.

Piłka nożna >>> Podobnie jak w poprzednich latach w szeregach wszystkich grup Wielkopolskiej Klasy Okręgowej
zajdą duże zmiany. W ubiegłym tygodniu zaprezentowano listę drużyn, które już niebawem rozpoczną rywalizację na tym
szczeblu rozgrywkowym

Tak ma wyglądać klasa okręgowa w nowym sezonie

Znamy prawdopodobny i wciąż nieoficjalny podział zespołów, które w zbliżającym się sezonie przystąpią do rozgrywek Wielkopolskiej Klasy Okręgowej. Zmiany zajdą w szeregach wszystkich grup. W grupie szóstej, w której rywalizują zespoły strefy kaliskiej,
zobaczymy szesnaście zespołów.
Póki co Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej nie
ustalił jeszcze ostatecznego podziału
drużyn na grupy w nowym sezonie
rozgrywek Klasy Okręgowej. Wiadomo, że tradycyjnie w szeregach
wszystkich, sześciu grup dojdzie do
kosmetycznych zmian. Jak zwykle
największy wpływ na wszelkie zmia-

ny będzie miał klucz geograficzny.
Nam udało dotrzeć się do nieoficjalnego, póki co, podziału. W najbardziej interesującej nas grupie szóstej
jedyne zmiany wynikają z pojawienia
się beniaminków i spadkowicza. Beniaminkami w nadchodzącym sezonie będą LKS Jankowy oraz Barycz
Janków Przygodzki. Jedynym spad-

1. Liga Okręgowa Młodzika D-2
1. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 12 28 37:15
2. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 12 25 44:20
3. GKS Grębanin
12 18 41:22
4. KKS 1925 III Kalisz
12 18 31:31
5. UKS AP Reissa Kępno
12 18 35:37
6. AP Ostrzeszów
12 16 40:32
7. JKS Jarota II Jarocin
12 1 4:75
2. Liga Okręgowa Młodzika D-2
1. AT Krotoszyn
12 30 54:11
2. KKS Astra Krotoszyn
12 26 52:10
3. GKS Trzcinica
12 24 53:28
4. KP Słupia
12 22 47:18
5. KP Krążkowy
12 10 39:54
6. LKS Gołuchów
12 9 20:47
7. LKS Gorzyczanka Gorzyce W. 12 0 3:100
3. Liga Okręgowa Młodzika D-2 Grupa 2
1. OKS 1926 Ostrów Wlkp.
10 28 57:11
2. CKS Zduny
10 19 39:15
3. KKS Astra II Krotoszyn
10 19 40:24
4. AP Czech Ostrzeszów
10 16 35:20
5. LZS Orzeł Mroczeń
10 3 14:37
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
10 3 5:83
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stawicieli – Orła Mroczeń i GKS-u
Rychtal oznaczało to w poprzednim
sezonie przewietrzenie dotychczasowego składu ligi i podniesienie poziomu rozgrywek. Wszak zespoły strefy
leszczyńskiej zawsze uchodziły za
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kowiczem, który pojawi się w szeregach grupy szóstej klasy okręgowej,
będzie Piast Czekanów. Jedyna niewiadoma nadchodzącego sezonu to
obecność rezerw Jaroty Jarocin, które
w poprzednim sezonie występowały
na boiskach grupy trzeciej. Zespół z
Jarocina w prowizorycznym podziale
znalazł się w składzie grupy szóstej,

ale ostateczne decyzje w tej sprawie
mają zapaść w najbliższych dniach.
BAS

Prawdopodobny podział
Grupy 6. Klasy Okręgowej
w sezonie 2022/2023

KP Słupia, Pelikan Grabów, GKS
Grębanin, LKS Jankowy 1968, Zieloni
Koźminek, Masovia Kraszewice, Płomień Opatów, LZS Doruchów, Odolanovia Odolanów, Ogniwo Łąkociny,
Szczyt Sczytniki, KS Opatówek, Raszkowianka Raszków, Piast Czekanów,
Barycz Janków Przygodzki, Jarota II
Jarocin-Witaszyce.

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.
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Piłka nożna

Z KART HISTORII / Wistil Kalisz – LKS Jankowy – 1:0
Siedmiokrotnie piłkarze LKS-u Jankowy, a następnie Lignomatu dochodzili do finału rozgrywek o Puchar Polski w byłym województwie kaliskim. Piłkarzom Jerzego Stempina aż pięciokrotnie udawało się wznosić to trofeum. Po raz pierwszy w 1993 roku, kiedy to jankowianie triumfowali w Międzyborzu
nad rezerwami Ostrovii Ostrów Wielkopolski. Wyczyn powtarzali w 1994, 1996, 1999 i 2000 roku. Będący na szczycie klub z Jankowych wręcz uwielbiał
rozgrywki Pucharu Polski. Dość powiedzieć, że w latach dziewięćdziesiątych nikt tak nie zdominował tych rozgrywek jak właśnie LKS Jankowy. Jako
jedyny z klubów z byłego województwa kaliskiego aż pięć razy z rzędu meldował się w meczach finałowych tych rozgrywek. To pokazuje skalę osiągnięcia klubu zarządzanego ponad dwadzieścia lat temu przez Jerzego Stempina.

Wistil lepszy od LKS-u Jankowy w jego pierwszym finale,
minęło 30 lat od pamiętnego meczu jankowian

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Ostatni raz LKS Jankowy triumfował w rozgrywkach Pucharu Polski dwadzieścia dwa lata temu. W pamiętnym finale, rozegranym 22 czerwca 2000 roku, Lignomat prowadzony przez Antoniego Kota
pokonał KKS Kalisz 2:1. Miejscem ostatniego triumfu w pucharach klubu z Jankowych był Stadion Miejski w Pleszewie. To właśnie z tym obiektem i miastem wiążą się
najwspanialsze wspomnienia i momenty w historii LKS-u Jankowy. Pleszew był świadkiem ostatniego triumfu Lignomatu w rozgrywkach Pucharu Polski we wspomnianym 2000 roku. Z kolei osiem lat wcześniej spełniło się marzenie działaczy i kibiców LKS-u Jankowy. Klub z niewielkiej wówczas wioski Jankowy po raz pierwszy w
historii awansował do finału Pucharu Polski, który rozegrano 10 czerwca 1992 roku właśnie na stadionie w Pleszewie. Finałowym rywalem drużyny Jerzego Ławniczaka
był Wistil Kalisz, spadkobierca tradycji kaliskiego Włókniarza, kontynuujący późniejsze tradycje jako KKS Kalisz.
Różne nazwy, jeden klub
KKS Kalisz i Lignomat Jankowy
to bezsprzecznie dwa najlepsze kluby lat dziewięćdziesiątych w byłym
województwie kaliskim. Jeśli chodzi o klub z Kalisza, to historia jego
powstania, a następnie nazwy pod
którymi funkcjonował klub jest o
wiele bardziej skomplikowana niż w
przypadku klubu zarządzanego przez
Jerzego Stempina i przedsiębiorstwo
Lignomat. KKS Kalisz powstał w
marcu 1925 roku. W latach trzydziestych borykający się z problemami
finansowymi klub przejęli bracia
Muellerowie – właściciele kaliskiej
Bielarni. Nowemu klubowi nadano
nazwę KKS Bielarnia. Po wojnie w
Bielarni reaktywowano sekcję piłki
nożnej. W 1949 roku po reorganizacji sportu związkowego połączono
zespoły z zakładów włókienniczych
w jeden klub – KS Włókniarz. Jedenastka Włókniarza grała w klasie
B, by w 1956 awansować do klasy
A, a w cztery lata później do poznańskiej klasy okręgowej. Kolejne wydarzenia, które zapisały się
w historii KKS-u miały miejsce na
początku lat dziewięćdziesiątych.
Początek 1992 roku przyniósł
faktyczną likwidację Włókniarza. Z klubu wydzielono poszczególne sekcje i tak w przypadku
kolarstwa powstał KTK Hellena
(Winiary) Kalisz, a w przypadku piłki nożnej jak Feniks z popiołów wyłonił się Wistil Kalisz,
który z czasem powrócił jednak
do nazwy KKS Kalisz, po drodze
wchłaniając Płomień Szczypiorno.
Koszty utrzymania KKS Wistilu
Kalisz ponosiły wówczas kaliskie
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego. Kaliszanie byli wówczas liczącym się klubem w regionie. Sezon
1991/1992 zakończyli na ósmym
miejscu w trzeciej lidze i po siedmiu latach przerwy awansowali do
finału Pucharu Polski. Rywalem kaliszan w finale rozegranym 10 czerwca
1992 roku w Pleszewie był ligowy rywal kaliskich piłkarzy, LKS Jankowy,
który powoli zaczynał dominować na
regionalnym podwórku.
Kalisko-jankowskie starcia
w drodze do finału
LKS Jankowy, jako trzecioligowiec, rozpoczął pucharowy sezon
1991/1992 od 1/8 finału. W Byczynie
jankowianie pokonali tamtejszego Bolesława 2:1. W ćwierćfinale piłkarze

LKS-u Jankowy nie dali szans rezerwom Wistilu Kalisz, wygrywając na
wyjeździe 2:0 po golach Józefa Trojaka i Roberta Szmaty. W meczu,
którego stawką był historyczny awans
do finału drużyna Jerzego Ławniczaka spotkała się z obrońcą trofeum,
Prosną Kalisz. Półfinał rozegrany na
stadionie Prosny w Kaliszu zakończył
się zwycięstwem jankowian 2:0. O
historycznym, bo pierwszym awansie
do finału LKS-u zadecydowały trafienia Artura Kosmy z 63. i Roberta
Szmaty z 69. minuty. – Jankowy zasłużyły na ten finał. To wielka chwila w historii klubu. Praktycznie od
dwóch lat nieskutecznie pukaliśmy
do bram finału, ale teraz się udało.
Nasza sytuacja w trzeciej lidze jest
stabilna, dlatego nasze przygotowania koncentrować będziemy teraz na
meczu finałowym – mówił po wygranym półfinale z Prosną Jerzy Ławni-

Wistil Kalisz pokonał LKS Jankowy 1:0 w historycznym dla jankowian finale, chociaż kto wie, jak
potoczyłoby się to spotkanie, gdyby Artur Kosma
wykorzystał sytuację na strzelenie gola w pierwszych minutach spotkania.

czak, szkoleniowiec LKS-u Jankowy.
Warto dodać, że w półfinałowym starciu między słupkami bramki kaliskiej
Prosny stał Przemysław Zając, który
kilka lat później stał się jedną z ikon
ówczesnego Lignomatu.
Finałowy rywal jankowian, Wistil Kalisz rozgrywki o Puchar Polski
rozpoczął także od 1/8 finału. Pierwszym rywalem kaliszan w drodze do
finału były rezerwy Ostrovii Ostrów
Wielkopolski, które Wistil ograł 2:0
po trafieniach Radosława Grzesika i

Andrzeja Smoligi. W meczu ćwierćfinałowym kaliszanie rozbili na wyjeździe Pogoń Syców 4:0, po czterech
bramkach Rosjanina Andrieja Artyomova. W decydującym o wejściu do
finału spotkaniu Wistil zagrał z odwiecznym rywalem, Ostrovią Ostrów
Wielkopolski. Spotkanie dwóch trzecioligowców w regulaminowym czasie gry zakończyło się remisem 1:1,
ale rzuty karne padły już łupem kaliskich piłkarzy.
Pierwszy taki finał w historii
Finał rozgrywek o Puchar Polski
w sezonie 1991/1992 był pierwszym
w historii, w którym LKS Jankowy
zmierzył się z Wistilem. Kaliszanie
wystąpili w finale rozgrywek po siedmiu latach przerwy, mając na koncie
(jako Włókniarz) już cztery triumfy,
a piłkarze LKS-u zagrali w decydującym meczu po raz pierwszy. Klub
z Jankowych w dwóch poprzednich
sezonach pucharowych stał już
przed szansą historycznego awansu do finału, ale najpierw w 1990
roku przegrał półfinał z Ostrovią
Ostrów Wielkopolski (2:3), a w
kolejnym roku, także w półfinale,
LKS Jankowy okazał się gorszy od
Prosny Kalisz (0:2). Powiedzenie
„do trzech razy sztuka” sprawdziło
się w przypadku jankowian w 1992
roku. Do finału rozegranego w środę, 10 czerwca 1992 roku w Pleszewie zarówno LKS Jankowy jak
i Wistil Kalisz przystąpiły w optymalnych zestawieniach. Bramkarzem LKS-u był Aleksander
Kowalski, wychowanek Włókniarza Kalisz, który w historycznym
występie miał stanąć naprzeciwko
swoich dawnych kolegów. Finałowe starcie zdecydowanie lepiej rozpoczęli jankowianie. Jako
pierwszy przed szansą na otwarcie
wyniku stanął Artur Kosma, ale
Dariusz Grzesiak poradził sobie
z uderzeniem pomocnika LKS-u.
Najlepszej okazji pierwszej połowy,
ale chyba i całego meczu nie wykorzystał jednak Jacek Michałowski.
Napastnik jankowian, w znany tylko dla siebie sposób, minął się z piłką, mając przed sobą pustą bramkę
Wistilu. Te niewykorzystane okazje
mogły, a właściwie powinny zemścić
się na LKS-ie Jankowy jeszcze w
pierwszej połowie. Dwukrotnie w
dogodnej sytuacji znalazł się Andriej

Finał Wojewódzkiego Pucharu
Polski 1991/1992
Środa, 10 czerwca 1992 roku – Pleszew / Stadion Miejski
KKS Wistil Kalisz – LKS Jankowy – 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Andrei Artyomov - 61’.
Wistil: Dariusz Grzesiak – Krzysztof Florczak, Paweł Sadowski, Ryszard
Adamek, Robert Zaleśny, Błażej Marczak, Karol Ulatowski, Sergei Selin,
Piotr Tomaszewski, Piotr Michalski, Andrei Artyomov. Trener: Jan Fedorów.
LKS Jankowy: Aleksander Kowalski – Piotr Babik, Kaczmarek, Wiesław
Wojewoda, Holka, Rygiel, Józef Trojak (Romanov - 61’), Andrzej Wojtkowiak,
Robert Szmata, Jacek Michałowski, Artur Kosma (Bendkowski - 73’).
Trener: Jerzy Ławniczak.
Sędziowali: Wiesław Garbarek (Jarocin) oraz Mirosław Mądrzak (Pleszew)
i Witold Bagiński (Zduny).
Artyomov. Czarę goryczy przelał
jednak zmarnowany rzut karny przez
Rosjanina, podyktowany za zagranie
ręką obrońcy LKS-u, Piotra Babika. Druga część gry mogła zacząć
się fatalnie dla kaliszan. Kilka minut
po wznowieniu gry Robert Zaleśny
sfaulował w polu karnym Artura
Kosmę i prowadzący mecz Wiesław
Garbarek bez zastanowienia wskazał na jedenasty metr. Dla obu zespołów nie był to jednak dzień na wykonywanie rzutów karnych. Egzekutor
jedenastki, Robert Szmata uderzył
mocno i praktycznie nie do obrony,
ale... piłka zatrzymała się na słupku
kaliskiej bramki. – W czasie przerwy
udało mi się wyzwolić w piłkarzach
dodatkowe bodźce, moi zawodnicy
zagrali agresywniej i to przyniosło
nam zwycięstwo. Uważam jednak, że
momentem przełomowym tego finału był zmarnowany rzut karny przez
naszego rywala – powiedział po finale sprzed dwudziestu ośmiu lat Jan
Fedorów, trener Wistilu Kalisz. Po
zmarnowanym rzucie karnym przez
jankowian w kaliszan jakby wstąpiły
dodatkowe siły. Gracze Wistilu przejęli inicjatywę i nie oddali jej rywalowi aż do samego końca. W szeregach
kaliskiej drużyny błyszczał zaledwie
19-letni Błażej Marczak. W 59. minucie młodziutki pomocnik Wistilu
przeprowadził niezwykle ciekawą dla
oka akcję, po czym podał do Andrieja
Artyomova, ale ten po raz kolejny nie
trafił do bramki z kilku metrów. Ostre
słowa z ławki rezerwowych bardzo
szybko zmobilizowały Rosjanina,
który zrehabilitował się za wszystkie
pudła tego meczu. W 61. minucie kaliszanie przeprowadzili akcję meczu.
Doświadczony Siergiej Selin dośrod-

kował w pole karne, a jego rodak Andriej Artyomov tylko dołożył głowę,
pokonując bezradnego bramkarza
LKS-u. Chwilę później gracze Wistilu mogli postawić kropkę nad „i”,
ale tym razem Aleksander Kowalski
poradził sobie z atomowym uderzeniem Karola Ulatowskiego. Jankowianie nie byli już w stanie odrobić
jednobramkowej straty i po raz piąty
w historii trofeum Pucharu Polski trafiło do kaliskiego klubu, który wcześniej zdobywał trofea, występując pod
szyldem Włókniarza.
Pierwsze rendez vous
Rusieckiego z KKS-em
Wistil Kalisz jako triumfator Pucharu Polski w województwie kaliskim zapewnił sobie awans do rozgrywek centralnych. W pierwszej rundzie
kaliszanie trafili na zdobywcę Pucharu Polski w ówczesnym województwie wrocławskim – Zootechnika Żórawina. Wistil dość niespodziewanie
ograł faworyzowanego rywala aż 4:0 i
w kolejnej rundzie miał zmierzyć się z
drugoligową wówczas Ślęzą Wrocław.
W barwach wrocławskiego klubu
występował wtedy Leszek Rusiecki. Podczas gry w Jankowach Leszek
Rusiecki napsuł sporo krwi kaliskim
drużynom, ale to właśnie podczas
pucharowego starcia Ślęzy Wrocław
z Wistilem kaliszanie po raz pierwszy
zobaczyli jakim talentem obdarzony
był ten zawodnik. Oczywiście nie mogło być inaczej i Leszek Rusiecki popisał się atomowym uderzeniem, które
pogrzebało szanse kaliszan na awans
do dalszych gier. Kilka lat później Rusiecki, już w barwach Lignomatu, był
prawdziwą zmorą obrońców i bramkarzy kaliskich drużyn.
Bartłomiej STEINERT
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gmina
Piknik motocyklowy strażaków w Wodzicznej

Motocyklistki
w Wodzicznej W Trzcinicy zabawa trwa
G£OS TRZCINICY
lipiec 2022, nr 28 (1245)

XII Dni Gminy Trzcinica zgromadziły wielu miłośników rozrywki

19 czerwca 2022 roku w Wodzicznej odbył się II Piknik Motocyklowy Strażaków. Wydarzenie
zgromadziło kilkudziesięciu strażaków pasjonatów motocykli. Nad
organizacją czuwała OSP Wodziczna wraz z prezesem dh. Tomaszem

Kulakiem. W asyście policji i OSP
Wodziczna motocykliści przejechali
przez miejscowości gminy Trzcinica.
Wójt gminy Grzegorz Hadzik podziękował i pogratulował organizacji
pikniku i życzył udanego spotkania.
Oprac. m

Spotkanie seniorów w Trzcinicy

3 lipca 2022 roku odbyły się XII
Dni Gminy Trzcinica. Podczas uroczystego otwarcia wójt gminy Grzegorz Hadzik, przewodniczący Rady
Gminy Zdzisław Mikołajczyk oraz
sekretarz Renata Ciemny powitali
wszystkich przybyłych mieszkańców
zachęcając do korzystania z wszelkich dostępnych atrakcji. Tego dnia
zaplanowane były różnego rodzaju
występy muzyczne oraz rozrywka dla najmłodszych. Pierwszym
punktem programu był występ o
charakterze cyrkowo-kabaretowym,
który został nagrodzony gromkimi
brawami i pozostawił na twarzach
najmłodszych uczestników szeroki
uśmiech. Tego dnia swoje umiejętności zaprezentowało również wielu
innych artystów. Był koncert Tadeusza Urbańskiego, który wykonał
znane utwory Krzysztofa Krawczyka. Na scenie wystąpiła grupa
Amorte Italiano oraz zespół Atest.

Wszystkie występy artystyczne tego
dnia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zachęcały przybyłych
Podczas Dni Trzcinicy
wręczono wyróżnienia...

...i nagrody

W senioralnym gronie
19 czerwca 2022 roku na Stadionie Sportowym w Trzcinicy odbyło
się plenerowe spotkanie seniorów.
Wszystkich obecnych powitała przewodnicząca PZERiI w Trzcinicy
Agnieszka Dubiel. Spotkanie związane było z Dniem Matki i Ojca. Wójt

gminy Grzegorz Hadzik podziękował za organizację i przekazał życzenia. Wyraził zadowolenie z tego,
iż seniorzy się integrują i spotykają.
Popołudnie upłynęło w miłej atmosferze przy muzyce.
Oprac. m

Na terenie gminy Trzcinica aktywnie działają Koła Gospodyń Wiejskich, które są organizatorami i współorganizatorami wielu spotkań, uroczystości, rajdów rowerowych oraz
wyjazdów integracyjnych

Wyjazd na Maltę
Koła dbają o wyposażenie obiektów, w których prowadzą swoją działalność, wykazując przy tym bardzo
duże zaangażowanie. Uczestniczą w
konkursach o różnym charakterze i
zakresie, w tym artystycznych, gdzie
na wyróżnienie zasługuje KGW Pomiany wraz z kabaretem „Sąsiadki”.
Jednym z nich jest Festiwal KGW
Polska Od Kuchni. W ubiegłym roku
finał wojewódzki odbył się w Swarzędzu, a w bieżącym roku na Malcie
w Poznaniu. Dodatkowo KGW z Pomian spróbowało swoich sił w konkursie „Kobiety gospodarne i wyjątkowe”, gdzie zaprezentowało swoją
historię i osiągnięcia. W wyjeździe

10

na finał wojewódzki udział wzięło
57 pań ze wszystkich KGW gminy
Trzcinica, przygotowane zostało
również stoisko Gminy Trzcinica,
a całość była koordynowana przez
sekretarz Renatę Ciemny i pracownika Urzędu Gminy Annę Rosielewską-Bielińską. Spotkanie KGW
z Wielkopolski było dużym wydarzeniem. - Bardzo cieszę się z tego,
iż KGW z naszego terenu - oprócz
działalności lokalnej - biorą udział
w konkursach i wydarzeniach o zasięgu wojewódzkim. Gratuluję aktywności i życzę kolejnych sukcesów
- mówi wójt Grzegorz Hadzik.
Oprac. Maciej Wardęga

do wspólnej zabawy, zwłaszcza że
dopisywała pogoda. Dzieci bawiły
się na dmuchańcach oraz brały ak-

tywny udział w przygotowanych dla
nich grach. O godzinie 17.00 odbył się
mecz piłkarski GKS Trzcinica Senior
vs. GKS Trzcinica Junior. Mieszkańcy mogli korzystać z gastronomii.
Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwo
Wodziczna przygotowały swoje stoiska z lokalnymi produktami i rękodziełem. Była możliwość spotkania
się i wspólnego świętowania. OSP z
terenu gminy Trzcinica pomogły w
zabezpieczeniu wydarzenia. O godzinie 19.30 swoje wyjątkowe zdolności przedstawiła grupa „Tancerzy
Ognia”, a po niej odbyła się zabawa
taneczna. Popołudnie oraz wieczór
upłynął w rodzinnej i radosnej atmosferze.
Oprac. m

Realizacja warsztatów czytelniczo-plastycznych w bibliotekach publicznych gminy Trzcinica

Teatrałki dla dzieci

Od 25 maja 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy oraz
w Filii Bibliotecznej w Laskach odbywają się warsztaty czytelniczo-plastyczne dla dzieci w ramach projektu
pn. „Literackie teatrałki dla dzieci”.
Zadanie jest realizowane w ramach
Programu Rządowego „Partnerstwo
dla książki” i zostało dofinansowane
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
Dotychczas biblioteka zrealizowała łącznie 10 warsztatów czytelniczo-plastycznych dla dzieci, opartych
na autorskich scenariuszach dyrektor
Renaty Gość i bibliotekarza Marii
Tomalik z trzcinickiej książnicy oraz
bibliotekarza Marceliny Kuboszek
z Filii Bibliotecznej w Laskach. Podczas zajęć młodzi czytelnicy mają
możliwość zapoznania się z innowacyjną techniką opowiadania bajek
za pomocą przedstawienia teatrzyku
kamishibai. Do tej pory teatr ilustracji przybliżył dzieciom znane historie
w atrakcyjnej formie, tj. „Królowa
pszczół”, „Diabeł i jego trzy złote
włosy, „Misiowe wiadomości”, „Legenda o syrence warszawskiej”, „Le-
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genda o smoku wawelskim”, jak również bajki edukacyjne: „Pory roku”,
„Bajka o gąsienicy, która zamieniła
się w motyla i o tym, dlaczego ptaki wiją gniazda” oraz ,,Motyl cytrynek latolistek”. Podczas spotkań są

scenki z opowiadania. Wykorzystując różne techniki plastyczne, komponują swoje prace, m.in. z bibuły,
plasteliny, artykułów spożywczych
(kaszki manny, siemienia lnianego,
płatków owsianych), patyczków hi-

Dzieci były bardzo
zadowolone z warsztatów

przeprowadzane quizy literackie, a
zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody – książki i zestawy plastyczne.
Następnym punktem warsztatów są
zajęcia manualne, podczas których
dzieci tworzą karty narracyjno-obrazkowe do wybranej przez siebie

gienicznych oraz różnego rodzaju
materiałów dekoracyjnych. Wszystkie prace, będące pokłosiem warsztatów, można zobaczyć na wystawie
w bibliotekach publicznych Gminy
Trzcinica.
Oprac. m

Region

gmina
Dofinansowanie pn. „Budowa bieżni sportowej prostej
wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin”

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2022, nr 28 (1352)
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy
Bralin

Siatkówka plażowa po strażacku
18 czerwca br., w Czerminie miejscowa jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej zorganizowała dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z terenu gminy Bralin turniej piłki

1. miejsce – OSP Weronikopole, 2.
miejsce – OSP Bralin, 3. miejsce –
OSP Gola. Kategoria 16-18 lat zagrała
natomiast w systemie „każdy z każdym”. Udział w rozgrywkach wzięły

Walka była zacięta i wyrównana

siatkowej plażowej. Jednostki z terenu
gminy Bralin odpowiedziały na zaproszenie OSP Czermin pozytywnie.
Rywalizacja siatkarska odbywała
się w dwóch kategoriach wiekowych:
12-15 lat oraz 16-18 lat. W kategorii
12-15 lat zgłoszono 8 drużyn, a zawody odbywały się system brazylijskim,
którym nazywany jest „systemem do
dwóch przegranych”. Wyniki zmagań przedstawiały się następująco:

4 drużyny. Klasyfikacja miniturnieju
wyglądała następująco: 1. miejsce –
OSP Czermin, 2. miejsce – OSP Weronikopole, 3. miejsce – OSP Gola, 4.
miejsce – OSP Chojęcin.
Puchary i pamiątkowe medale wręczyli uczestnikom: zastępca
wójta gminy Bralin Karol Wanzek,
prezes Zarządu Gminnego Związku
OSP RP w Bralinie dh Marek Fras,
komendant gminny dh Bolesław Łu-

kianowski, prezes OSP Czermin dh
Tomasz Poprawa oraz sołtys Czermina Artur Jędrzejak.
Spotkanie strażackie w Czerminie było okazją nie tylko do zmagań
siatkarskich Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, ale również do wspólnego spotkania strażaków każdej
kategorii wiekowej ze wszystkich
jednostek oraz mieszkańców całej
gminy, którzy licznie pojawili się
tego dnia w Czerminie.
Organizatorzy, przy współudziale druhów z innych jednostek, przygotowali pokazali pierwszej pomocy
przedmedycznej, która, jak wiemy,
wielokrotnie ratuje ludzkie życie, zanim nadjedzie karetka.
Gratulacje należą się organizatorom tej fantastycznej imprezy, a
zwłaszcza OSP Czermin wraz z zaangażowanymi mieszkańcami. Sportowa Osada na Wzgórzu po raz kolejny
była świadkiem wyjątkowego święta
wspólnoty gminy Bralin.
Zadanie zostało dofinansowane ze
środków Gminy Bralin.
Oprac. KR

Uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów wzięli udział
w wycieczce na Dolny Śląsk

Poznawali tajemniczy Dolny Śląsk
W czerwcu br. uczniowie Zespołu Szkół im. Ks. Michała Przywary i
Rodziny Salomonów wraz z opiekunami wzięli udział w jednodniowej
wycieczce, podczas której zwiedzili
niezwykłe atrakcje turystyczne Dolnego Śląska.
Tego dnia udali się m.in. do
Srebrnej Góry – miasteczka górniczego położonego u podnóża Przełęczy Srebrnej, znanego z wydobycia rud srebra i ołowiu. Po krótkiej
„wspinaczce” uczestnicy wycieczki
dotarli do największej w Europie górskiej twierdzy – potężnej, pruskiej
fortyfikacji zbudowanej w latach
1765-1777. Z jej szczytu podziwiać
można było przepiękną panoramę
Kotliny Kłodzkiej. Spotkanie z przewodnikiem okazało się dla wszystkich niezwykłą lekcją historii z mnóstwem interesujących informacji. Pan
Mariusz – ubrany w żołnierski strój
z tamtej epoki – niezwykle barwnie
opowiedział ciekawą historię twierdzy i oprowadził uczniów po jej
najgłębszych zakamarkach. Podczas
zwiedzania nie zabrakło też dodatkowych atrakcji przygotowanych przez
przewodnika – uczniom na długo w
pamięci pozostanie zaprezentowany strzał oddany z prawdziwej broni

skałkowej, musztra czy „dosiadanie
osła” za niesubordynację.
Po tak fascynującym spotkaniu
z żołnierzem Regimentu Srebrnogórskiego uczniowie przenieśli się
w zupełnie inny „świat”. Zwiedzili
nieczynną już kopalnię węgla, gdzie
z wypiekami na twarzy i z towarzyszącym strachem (zasługa ducha Skarbka) rozwiązywali kolejne
zadania przygotowane przez pana
Grzegorza – przewodnika Muzeum
Górnictwa w Nowej Rudzie, dzięki
któremu podziemna wycieczka stała
się jeszcze atrakcyjniejsza, niż się na
początku zapowiadała. Punktem kulminacyjnym była przejażdżka prawdziwą, podziemną kolejką górniczą.
Pamiątkowe zdjęcie
z wycieczki na Dolny Śląsk

Śmiechu i pisku było co niemiara. Na
koniec był grill z kiełbaskami, konna
przejażdżka i przymiarka do gry w
paintball – celowanie do tarczy kulkami wypełnionymi farbą.
Mamy nadzieję, że nie był to
nasz ostatni pobyt na pięknej i gościnnej kłodzkiej ziemi. Być może
kiedyś tam powrócimy i odkryjemy
inne tajemnice tego regionu. Może
to nam uda się rozwiązać tajemniczą
zagadkę „złotego pociągu”, o którym
wspominali lokalni przewodnicy? Na
razie pozostają nam miłe wspomnienia, zdjęcia i pamiątki, które przypominać będą o poznanych atrakcjach
turystycznych Dolnego Śląska.
Andrzej Mirowski

Przy stadionie
powstanie bieżnia
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XLIII/842/2022
z 27 czerwca 2022 r. przyznał gminie
Bralin dofinansowanie w wysokości
70.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze
skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin”.
W ramach inwestycji przy stadionie sportowym w Bralinie wykonana zostanie 3-torowa bieżnia
lekkoatletyczna o łącznej długości

80 m. Wykonawca – Leszek Kułak
Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu – zaczął już pierwsze
prace przygotowawcze. Zadanie zostanie oddane do użytku na koniec
wakacji. Całkowite koszty realizacji
zadania oszacowane zostały na kwotę
156.995,44 zł.
Projekt współfinansowany przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Oprac. KR

Umowa na remont drogi w Taborze Wielkim podpisana

Droga będzie remontowana
28 czerwca br. w Urzędzie
Gminy Bralin została podpisana
umowa na realizację inwestycji pn.
„Remont drogi gminnej w miejscowości Tabor Wielki, gmina Bralin”
w ramach zadania „Modernizacja
drogi gminnej w miejscowości Tabor Wielki”. Wójt Piotr Hołoś podpisał stosowną umowę z wykonaw-

cą: Kępińskim Przedsiębiorstwem
Drogowo-Mostowym SA w Kępnie.
Gmina Bralin na powyższe zadanie
pozyskała z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg dofinansowanie w
kwocie 607.564,33 zł, co stanowi
50% wartości zadania. Pozostała
część środków pochodzi z budżetu
Gminy Bralin.
Oprac. KR

XVII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Wiedzą, czym jest ekologia
W Zespole Szkół im. Ks. Michała
Przywary i Rodziny Salomonów w
Nowej Wsi Książęcej odbył się XVII
Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, nad którym patronat objął wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś.
Konkurs miał na celu rozwijanie
wrażliwości na problemy ochrony
środowiska oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Uczestnicy sprawdzani byli z wiedzy na temat obszarów prawnie chronionych, ochrony
wody, powietrza, gleby przed skażeniami oraz wiedzy o segregacji odpadów. Pytania konkursowe
przygotowała Małgorzata Krzak,
zajmująca stanowisko ds. ochrony

środowiska i gospodarki komunalnej
w Gminie Bralin.
Z testem wiedzy walczyli dzielnie uczniowie klas VII-VIII szkół
podstawowych z Bralina i Nowej Wsi
Książęcej. Poziom konkursu był niezwykle wyrównany. Komisja przyznała ex aequo trzy pierwsze miejsca.
Zajęli je: Tatiana Krowiarz, Martyna Jańska i Patryk Młot. Kolejne
miejsca zajęły: Wiktoria Rybczyńska i Maja Gąszczak (ex aequo drugie miejsce) oraz Julia Kowalczyk
(trzecie miejsce). Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
Wiesława Mirowska
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REGION
wieści znad pomianki
lipiec 2022, nr 28 (1068)

kurier baranowa
lipiec 2022, nr 27 (1254)

Dofinansowanie na rozbudowę placu zabaw w Zmyślonej
Słupskiej

3 lipca br. 10 drużyn reprezentujących jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Baranów wzięło udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych

Strażackie zmagania w Słupi

oraz Ilona Skiba – sekretarz Gminy Baranów. Dodatkową nagrodę
– puchar prezesa ZOG ZOSP RP w
Baranowie – wywalczyła zwycięska
drużyna druhów z OSP Słupia pod
Kępnem. Organizatorzy imprezy

Będzie plac zabaw
w Zmyślonej
6 lipca wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis oraz zastępca
skarbnika Ewa Musiałek podpisali
z umowę z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja wraz
z rozbudową placu zabaw w Zmyślonej Słupskiej”, w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 działanie „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem
w zakresie, „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej”.
- W ramach dofinansowania planowana jest rozbudowa placu zabaw
w Zmyślonej Słupskiej o zjazd linowy, montaż syntetycznej nawierzchni bezpiecznej pod pozostałymi urządzeniami oraz rozbudowa siłowni
zewnętrznej o kolejne dwa urządzenia – zaznacza A. Kopis.
Całkowity koszt realizacji inwestycji planowany jest na 96 475,38
złotych, a kwota przyznanej dotacji
wynosi 58 236 zł.
Oprac. m

20 czerwca 2022 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowie odwiedził Jerzy Grzesiak – pszczelarz, który opowiedział o swojej pracy dzieciom z klas „0” i klasy 1 ze Szkoły
Podstawowej w Opatowie

Spotkanie z pszczelarzem

...oraz seniorzy

Ze sztafetą zmierzyły
się seniorki...

Gospodarzem
tegorocznych
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych była OSP Słupia pod
Kępnem. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja
sędziowska. Warto zaznaczyć, że
oprócz szybkości w wykonywaniu
zadań, liczyła się również precyzja,
gdyż za błędne wykonanie naliczane
były punkty karne. Jako pierwsze w
konkurencjach zmierzyły się kobiece
drużyny pożarnicze z OSP Donaborów, Jankowy i Słupia pod Kępnem.
Potem przyszedł czas na męskie drużyny pożarnicze z OSP Baranów,
Donaborów, Grębanin, Jankowy, Jo-

Wyniki końcowe:

anka, Łęka Mroczeńska i Słupia pod
Kępnem. W upalne popołudnie widzowie nie szczędzili braw druhnom
i druhom zmagającym się w sztafecie
pożarniczej i ćwiczeniach bojowych.
W ferworze walki nie obyło się bez
niespodziewanych zwrotów akcji,
rozpaczy jednych i radości innych. Po
zaciętej rywalizacji przyszedł czas na
ogłoszenie wyników i uhonorowanie
zwycięzców. Nagrody – puchary,
dyplomy i talony wręczyli: Michał
Balcer – prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Baranowie

dołożyli wszelkich starań w przygotowanie zawodów i dobrą zabawę.
Finansowe wsparcie wydarzenia oraz
nagrody zapewnił Urząd Gminy Baranów.
iwo

Drużyny rywalizowały także
podczas ćwiczenia bojowego

Seniorki:

1. OSP Jankowy
2. OSP Słupia pod Kępnem
3. OSP Donaborów

Seniorzy:

1. OSP Słupia pod Kępnem
2. OSP Baranów
3. OSP Jankowy
4. OSP Joanka
5. OSP Łęka Mroczeńska
OSP Grębanin i OSP Donaborów
z przyczyn technicznych
nie ukończyły zawodów.

Uczestnicy spotkania zdobyli
wiele nowych informacji o życiu tych
pracowitych owadów, ich znaczeniu
w przyrodzie, o tym, jak powstaje
miód. Dowiedziały się, jak rozróżnić
pszczołę od osy i jakie kwiaty sadzić
w ogrodzie.

Miały też możliwość zobaczyć
strój pszczelarza – przymierzyć go
oraz obejrzeć przybory, których używa w swojej codziennej pracy.
Spotkanie zakończyło się słodkim
akcentem – degustacją miodu z pasieki pana Grzesiaka.
Oprac. m

Na początku lipca została podpisana umowa na dostawę
kruszywa drogowego

Przeznaczono 100 tysięcy
na utwardzenie drogi

4 lipca 2022 r. Urząd Gminy
Łęka Opatowska podpisał umowę
na dostawę kruszywa drogowego
wraz z transportem, rozładunkiem
i wbudowaniem w drogi gminne w
sołectwach Gminy Łęka Opatowska.
Umowa zakłada dostawę i wbudowanie około 1023 ton kruszywa drogowego, co pozwoli na utwardzenie
dróg gruntowych w siedmiu sołec-
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Wójt gminy Baranów przyznała stypendia i nagrody wyróżniającym się uczniom szkół podstawowych. Uroczysta gala miała miejsce 24 lipca br. w Szkole Podstawowej w Baranowie

Stypendia i nagrody dla najlepszych

Przypomnijmy, że uchwałą Rady
Gminy Baranów Stypendium Wójta
Gminy Baranów otrzymuje uczeń,
który uzyskał na koniec roku szkolne-

twach gminy. Wykonawcą usługi
będzie „Ares” Karol Wrzecioniarz z
Klonowej, która dostarczy kruszywo do 19 sierpnia bieżącego roku.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie
około 108,792 złotych. Zakupione
kruszywo w około 90% sfinansowane
będzie z funduszy sołeckich poszczególnych sołectw.
Oprac. Maciej Wardęga
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go średnią ocen powyżej 5,50 w przypadku klas IV-VI szkół podstawowych oraz 5,00 w klasach VII-VIII.
Nagrodę przyznaje się za szczególne
Podczas uroczystej gali
wręczenia nagród i stypendiów

osiągnięcia związanie z procesem nauczania oraz za osiągnięcia sportowe:
laureatom wojewódzkich konkursów,
olimpiad i turniejów – za zajęcie od
I-X miejsca; laureatom krajowych
konkursów, olimpiad i turniejów –
za zajęcie od I-XV miejsca; uczniom
wybitnie zdolnym z danej dziedziny
wiedzy i sportu za udokumentowane
wysokie osiągnięcia. W tym roku w
gminie Baranów przyznano 76 stypendiów i 35 nagród.
W uroczystości wzięli udział
najlepsi w minionym roku szkolnym
uczniowie wraz ze swoimi rodzicami.
Część artystyczna, w iście greckim
stylu, została przygotowana przez
uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Baranowie.
UG Baranów

Reklamy
AB.6745.1.2022

ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

Kępno, 11.07.2022 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tj. Dz.U.2022.176 ze zm.) - zwanej dalej ustawą

zawiadamiam,

o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Kępińskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z droga krajowa nr 39 – Grębanin –
Kolonia II do granicy z gminą Bralin ”
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;
- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0003 Grębanin;
arkusz 1; 69, 150, 70/1, 61/7(61/8,61/9), 61/6(61/10,61/11), 58(58/1,58/2), 104/3(104/6,104/7), 105/2(105/3,105/4), 111/3(111/8,111/9), 110(110/1,110/2),
162(162/1,162/2), 108(108/1,108/2), 107/2(107/3,107/4), 62/1(62/3,62/4), 111/1(111/4,111/5), 103/2(103/3,103/4), 84/1(84/5,84/6), 84/2(84/3,84/4),
64(64/1,64/2), 111/2(111/6,111/7), 63/3(63/8,63/7), 63/4(63/10,63/9), 63/5(63/12,63/11), 63/6(63/14,63/13), 73(73/2,73/3), 72(72/1,72/2), 103/1,
106/1(106/2,106/3), 109(109/1,109/2), 82/2(82/3,82/4), 71(71/1,71/2), 104/4(104/8,104/9), 104/5(104/10,104/11), 61/1(61/12,61/13), 139(139/1,139/2),
195(195/1,195/2), 134(134/1,134/2), 168(168/1,168/2), 112/1(112/2,112/3), 117(117/1,117/2), 133(133/1,133/2), 116(116/1,116/2), 224(224/1,224/2),
113(113/1,113/2), 114(114/1,114/2), 158/2(158/3,158/4), 172(172/1,172/2), 132(132/1,132/2), 136(136/1,136/2), 160(160/1,160/2), 137(137/1,137/2),
118(118/1,118/2), 148/3(148/5,148/6), 120(120/1,120/2), 138(138/1,138/2), 212/1(212/3,212/4), 148/4(148/7,148/8), 135(135/1,135/2), 194/5(194/16,194/17),
143/3(143/5,143/6), 194/7(194/11,194/12), 194/6(194/13, 194/14,194/15), 225(225/1,225/2), 174(174/1,174/2), 173(173/1,173/2), 115(115/1,115/2),
194/8(194/9,194/10), 60, 67, 74, 149, 231, 156, 157/1, 157/2, 66, 81, 87, 153, 211, 229,
arkusz 2; 230/2, 704/1, 705, 448/1(448/3,448/4), 499(499/1,499/2), 502/29(502/32,502/33), 661/1(661/4,661/5), 427(427/1,427/2), 699(699/1,699/2),
431(431/1,431/2), 432(432/1,432/2), 428(428/1,428/2), 700(700/1,700/2), 415, 481/5, 505/1, 477, 679, 502/10, 684(684/1,684/2), 414, 416/2, 687, 704/2,
686(686/1,686/2), 410, 500, 506, 426/5(426/6,426/7), 230/1, 672, 498
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0006 Mroczeń;
arkusz 3; 576, 546(546/1,546/2), 584, 577/7(577/10,577/11), 577/8(577/12,577/13), 577/9(577/14,577/15), 593(593/1,593/2), 577/5(577/16,577/17,577/18),
arkusz 6; 588, 557(557/1,557/2), 563(563/1,563/2,563/3), 592(592/1,592/2), 547(547/1,547/2), 587, 589.
II. Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren
a) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0003 Grębanin;
arkusz 1; 61/6(61/10,61/11), 58(58/1,58/2), 84/1(84/5,84/6), 84/2(84/3,84/4), 82/2(82/3,82/4), 195(195/1,195/2), 224(224/1,224/2), 194/7(194/11,194/12),
225(225/1,225/2), 194/8(194/9,194/10), 60, 67, 74, 149, 231, 156, 157/1, 157/2, 66, 81, 87, 153, 211, 229,
arkusz 2; 499(499/1,499/2), 661/1(661/4,661/5), 431(431/1,431/2), 415, 481/5, 505/1, 502/10, 414, 416/2, 687, 704/2, 410, 500, 506, 230/1, 498,
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0006 Mroczeń;
arkusz 3; 584, 577/5(577/16,577/17,577/18),
arkusz 6; 587, 589, 557(557/1,557/2)
b) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0003 Grębanin;
arkusz 1; 149, 231, 87, 153, 229,
arkusz 2; 704/2,410, 500, 230/1, 672
c) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0003 Grębanin;
arkusz 2; 477, 679, 687,
d) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy zjazdów
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0003 Grębanin;
arkusz 2; 672
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana
z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w
katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie Powiatowym w Kępnie, a także w urzędach
gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów - Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020, poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a.,
zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 13.07.2022, tj. dnia w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą uzyskać informacje o przebiegu niniejszego postępowania od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-15.00 na adres email: jerzy.dobrzynski@powiatkepno.pl, bądź zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115, telefonicznie pod nr. tel. 78-28-946 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 po
wcześniejszym kontakcie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt email jerzy.dobrzynski@powiatkepno.pl oraz składać ewentualne
wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 27.07.2022 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777

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

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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
Tygodnik Kępiński 13 lipca 2022
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Anna Sakowicz - „Za przyjaźń!”
Cztery dawne przyjaciółki spotykają się w małym miasteczku, w którym mieszkały jako
dzieci. Wpadają na siebie, umawiają się na ognisko, piją, wspominają przeszłość. Chwalą
się, jak świetnie układa im się w życiu. To jednak nie do końca jest prawdą. Każda z nich
przyjechała do rodzinnych Sęplic w konkretnym celu. Im dłużej trwa spotkanie,
tym więcej prawdy ujawniają. Jest coś jeszcze. Tajemnica sprzed lat, która
kładzie się cieniem na życiu wielu osób.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Paulina Świst - „Sztauwajery”
Julia Czerny nie nadaje się do tych wszystkich gier i podchodów. Zawsze dobrze o
tym wiedziała, dlatego nie zajęła się prawem karnym, a przejrzystym i jasnym prawem
gospodarczym. W tej dziedzinie wszystko oparte jest na liczbach i dokumentach. I to
ceniła w tej robocie najbardziej. I pewnie wiodłaby wyjątkowo spokojne życie, gdyby na
jej drodze znów nie stanął on. Lucjan „Luca” Złocki – samiec alfa, zło w czystej postaci.
I teraz dopiero zacznie się prawdziwe życie. Przekonają się o tym nie tylko Julka, ale też
Marcin, Zośka i Paulina. Wszyscy podejrzewali, że prędzej czy później przyjdzie pora, by
wyrównać rachunki z Lucą. Wyjątkowo mocne przeczucie podpowiada im, że ten moment
nadszedł właśnie teraz. I że nieuniknionym jest, że ktoś pożegna się z życiem.
Luca „uwzględnił to w kosztach” całej operacji. Planu, nad którym pracował
połowę swojego życia… W co Luca zamierza ich wmanewrować? I jak to się
może dla nich skończyć?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Justyna Moraczewska - „Superzwiązek. Jak stworzyć dobrą i trwałą
relację, która się nie rozpadnie”
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zbudować dobry, trwały, szczęśliwy związek, w tej książce
znajdziesz odpowiedzi i konkretne wskazówki płynące z nurtu psychologii pozytywnej.
Autorki ilustrują tekst licznymi przykładami, dzięki którym wiedzę teoretyczną przekładają
na codzienne doświadczenia czytelniczek. Bazując na osiągnięciach i niezawodnych
formułach psychologii pozytywnej, autorki kładą przed nami klucze do rozwoju związku.
Wśród nich są między innymi: zrównoważona liczba pozytywnych i negatywnych
interakcji między partnerami, uważność emocjonalna, dobra samoocena oraz wewnętrzne
poczucie wartości każdego z partnerów. Autorki pokazują, jak psychologia
pozytywna działa w praktyce i w jaki sposób można z niej korzystać we
własnym życiu, we własnym domu i we własnej rodzinie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 28
SPONSORZY NAGRÓD:

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 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. Justyna Moraczewska - „Superzwiązek...”,
2. Anna Sakowicz - „Za przyjaźń!”,
3. Paulina Świst - „Sztauwajery”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 27 nagrody otrzymuj¹:

Zofia Małolepsza (Olszowa),
Łukasz Górecki (Kępno),
Sławomir Bąk (Tabor Wielki).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Nie odgrywaj się na osobach, które są słabsze
lub mniej zdolne od Ciebie. Ich słabości mogą być
śmieszne, ale niech nie będą dla Ciebie tematem
do plotek. Szanuj ludzkie uczucia, bo sam możesz
kiedyś potrzebować pomocy.

Byk 21 IV – 21 V
Poczujesz, że nie jesteś samotny. Otoczą Cię
przyjaźni ludzie, dla których Twój los okaże się
ważny. Skorzystaj z ich rad i podpowiedzi, nie obawiaj przyznać do błędów. W miłości czekają Cię
dobre dni, sprzyjające wspólnej zabawie.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu ważne dla Ciebie sprawy mogą
się nagle zmienić. Ktoś zachowa się zupełnie inaczej, niż przypuszczasz. Nie denerwuj się jednak,
bo cokolwiek by się nie stało, to i tak po pewnym
czasie uznasz, że wyszło Ci to na dobre.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1. Apteka „Na Zdrowie” - 13.07.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
2. Apteka „Przy Szpitalu” - 14.07.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
3. Apteka „Pod Kasztanami” - 15.07.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
4. Apteka „Św. Marcina” - 16.07.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
5. Apteka „Na Kopie” - 17.07.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
6. Apteka „Nowa” - 18.07.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
7. Apteka „PRIMA” - 19.07.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu zrób sobie wolne, odpocznij i
nie bierz na siebie dodatkowych obowiązków, a
co gorsza, cudzych kłopotów. Nabierz dystansu do codziennych spraw i nie daj się ponieść
emocjom.

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.

Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi
siłę Twoich argumentów. Bądź czujny, nie daj się
zaskoczyć. Powodzenie jest po Twojej stronie, a
Twoja postawa zaimponuje pewnej osobie. Nowy
pomysł, dotyczący kariery, spotka się z uznaniem.

Waga 23 IX – 23 X
Jeśli przestaniesz wytykać innym błędy, to uda Ci
się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ktoś będzie chciał zawrzeć z Tobą zgodę. Wyciągnij do
niego rękę! Dla osoby samotnej karta oznacza, że
nie docenia ona swoich zalet.

Gabinet chirurgiczny

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

Skorpion 24 X – 21 XI

Strzelec 22 XI – 21 XII
W okolicznościach, które wydadzą Ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami i nie sięgaj po
niedozwolone metody.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Twoja intuicja znacznie się wyostrzy, ale trudno
Ci będzie zaufać jej wskazówkom. Możesz mieć
wrażenie, że ktoś oszukuje Cię lub wykorzystuje.
Przemyśl swoje spostrzeżenia, przedyskutuj je z
zaufaną osobą.

Wodnik 20 I – 18 II
Nie bądź uparty i posłuchaj, co inni mają Ci do
powiedzenia. Brak kontaktu lub otwarta niechęć,
jaką komuś okazujesz, sprawi, że poczujesz się
osamotniony. Zastanów się, ilu masz przyjaciół i
poświęć im nieco więcej swojego czasu.

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu na wszystkie wydarzenia będziesz reagował bardzo emocjonalnie. Ktoś może
cię skrytykować, a Ty obrazisz się i nie będziesz
chciał ponownie tykać trudnej sprawy. Zamiast zamartwiać się na zapas, uporządkuj swoje sprawy.

Kardiolog

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

(62) 78 292
reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
kontakt:

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Pewna sprawa lub znajomość może się w tym tygodniu zakończyć. Odkryjesz, że wcale tego nie
żałujesz i będziesz cieszyć się swobodą. W interesach karta zapowiada kłopoty, na jakie, ku Twojej
radości, natknie się konkurencja.

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.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk
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

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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