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Fot. KPP Kępno

„Bardzo zachęcamy do
spróbowania tej drogi”

12 lipca br., po rannej mszy świętej, grupa pokutna, a po niej grupa wielebna kontynuowała swoją podróż na Jasną Górę. Podczas zbiórki, po eucharystii w kościele
św. Marcina, uczestnicy chętnie podzielili się swoimi przemyśleniami, dotyczącymi
pielgrzymowania.
str. 6

Wsparcie
dla gmin
popegeerowskich
19 lipca br. w urzędzie
powiatowym w obecności posłanki Katarzyny
Sójki oraz asystentki poseł Andżeliki Możdżnowskiej, Anny Lis wręczyli promesy związane z
dofinansowaniem gmin
powiatu. Dzięki rządowemu dofinansowaniu
Wielkopolska ma szansę
na szybki rozwój.
str. 5

Informacje

wiadomości
18 lipca br. ruszy wypłata 300 plus na wyprawki szkolne
dla uczniów

W ciągu jednej doby w kępińskim szpitalu na świat przyszło 10 dzieci

Na kępińskiej porodówce
Przyjmują wnioski
remonty i... baby boom!

na 300 plus

Od 1 lipca br. rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o pieniądze na
wyprawkę szkolną. 18 lipca br. ruszą
pierwsze wypłaty świadczeń 300 plus.
ZUS, po raz drugi, przyznaje świadczenie 300 plus w ramach rządowego
programu „Dobry start”. - Wnioski
o wsparcie można składać do 30 listopada br. wyłącznie elektronicznie.
Jeśli wniosek będzie prawidłowo
wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone

ną przekazane na konto w ciągu 5
dni roboczych od przyznania świadczenia – wyjaśnia rzeczniczka.
Pierwszych
kilkaset tysięcy
świadczeń zostało już przyznanych.
Wypłata środków nastąpi 18 lipca
2022 r. W kolejnych dniach będą
sukcesywnie kierowane kolejne informacje o przyznaniu wsparcia. W
sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego do rodzica zostanie
Wnioski na wyprawki
można już składać

W kępińskim szpitalu padł
rekord narodzin w ciągu doby

Oddział Ginekologiczno-Położniczy w kępińskim szpitalu wreszcie
doczekał się remontu, który ruszył
w ostatnich dniach. Można zauważyć pierwsze zmiany – nowe drzwi
wejściowe. Prawdopodobnie już od
nowego roku pacjentki będą witane w
progach unowocześnionego oddziału.

Mimo remontów porody w kępińskim szpitalu nadal się odbywają.
Co więcej, od 11 lipca br., od godziny
5.00, do 12 lipca br., do godziny 5.00,
w ciągu jednej doby, padł rekord –
urodziło się aż 10 dzieci: 6 chłopców
i 4 dziewczynki.
- Bardzo nas cieszy kolejny re-

kord urodzeń w naszym szpitalu.
Serdecznie gratuluję przede wszystkim szczęśliwym rodzicom oraz
dziękuję mamom za zaufanie dla
naszego szpitala, a w szczególności
dla pielęgniarek, położnych i lekarzy Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego oraz Noworodkowego
– mówi dyrektor SPZOZ Kępno, Beata Andrzejewska. - Już niebawem
otworzymy nowoczesny Oddział
Noworodkowy, a do końca roku planujemy uruchomić przebudowany
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
z traktem porodowym. Wszystkie oddziały będą o wysokim standardzie,
komforcie pobytu i jakości leczenia
– zapowiada.
KR

Burmistrza miasta i gminy Kępno przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury, działalności na rzecz osób powyżej 60.
roku życia i/lub osób z niepełnosprawnościami oraz profilaktyki chorób onkologicznych
na łączną kwotę 84.500.00 zł. Wybrane do realizacji zadania zostały wyłonione w otwartych konkursach ofert lub złożone w trybie pozakonkursowym
najpóźniej 30 września br. - informuje Krystyna Michałek, regionalny
rzecznik prasowy ZUS województwa
kujawsko-pomorskiego.
Informację o przyznaniu wsparcia rodzic zobaczy na swoim profilu
na Platformie Usług Elektronicznych
ZUS. Wcześniej otrzyma powiadomienie o umieszczeniu informacji
o przyznaniu świadczenia na PUE
ZUS, które przyjdzie na adres mailowy wskazany we wniosku. - Pieniądze z programu „Dobry start” zosta-

skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosku, które będzie umieszczone na jego indywidualnym profilu
na portalu PUE ZUS. O tym, że wezwanie jest na PUE ZUS, zostanie poinformowany sms-em, który zostanie
wysłany na numer telefonu wskazany
we wniosku.
Szacuje się, że z dofinansowania,
wspierającego uczniów w zakupie
niezbędnego wyposażenia do szkoły,
skorzysta w tym roku ponad 4,4 mln
dzieci.
Oprac. m

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Burmistrz P. Psikus i skarbnik J. Ciesielski z przedstawicielami
dofinansowanych organizacji pozarządowych

Umowa na realizację pierwszego etapu przebudowy ulic:
Szmidta, Turowskiego i Młynarza w Kępnie

Trzy ulice remontowane
Burmistrz Piotr Psikus zawarł
umowę z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. na
realizację pierwszego etapu przebudowy ulic: Szmidta, Turowskiego i
Młynarza w Kępnie.
Umowę podpisał Kamil Mega,
prezes spółki KPDM SA – wykonawcy inwestycji.

Wartość
zadania
wynosi
397.866,23 zł.
W zakresie pierwszego etapu
przewidziane są prace rozbiórkowe i
wykonanie robót ziemnych oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Termin realizacji to 4 miesiące
od dnia podpisania umowy.
Oprac. KR

Wsparcie uzyskały przedsięwzięcia kulturalne: „Kultura nie jest
ponura ;)” – Stowarzyszenie Seniorów „Razem” – kwota: 9.000,00 zł,
Koncert Piosenki Chrześcijańskiej
„Ogrody św. Idziego 2022” – Stowarzyszenie „Bractwo Św. Idziego”
– kwota: 11,000,00 zł, koncert pt.
„Pieśni ciągle żywe” – Stowarzyszenie „Tratwa” na Rzecz Ewangelizacji Młodzieży w Kaliszu – kwota:
7.500,00 zł, publikacja pt. „70 lat Koła
PZW w Kępnie” – Okręg Polskiego
Związku Wędkarskiego w Kaliszu z
siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

– kwota: 7.740,00 zł, „Sztuka sutaszu.
Warsztaty z podstaw techniki sutasz
dla seniorów” – Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności „Voice of Art” – kwota:
4.260,00 zł, Koncert Piosenki Chrześcijańskiej – Stowarzyszenie „Tratwa”
na Rzecz Ewangelizacji Młodzieży w
Kaliszu – kwota: 8.000,00 zł.
Stowarzyszenie Seniorów „Razem”
otrzymało środki w kwocie 22.000,00 zł
na realizację inicjatywy dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami
w ramach projektu pt. „Ratuuuunku…
Dziękuję, nie potrzebuję”.

Działania związane z profilaktyką chorób onkologicznych przeprowadzi stowarzyszenie Kępiński
Klub „Amazonki”, którego projekt
pt. „Amazonki pełne wiary!!!” został
wsparty kwotą 15.000,00 zł.
Ponadto dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł zostało przekazane na
zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.
„Udział w 1/16 Pucharu ZPRP Młodziczek w piłce ręcznej”, realizowane
przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
Kępno w trybie pozakonkursowym.
Oprac. KR
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

KAMPANIA INFORMACYJNA

Europoseł na komisji ECON
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
(SRB) jest centralnym organem ds.
restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji w ramach unii bankowej,
która obecnie obejmuje 19 krajów
strefy euro, Bułgarię i Chorwację. Wraz z krajowymi organami
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji tworzy jednolity
mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. SRB ściśle
współpracuje z Komisją Europejską,
Europejskim Bankiem Centralnym,
Europejskim Urzędem Nadzoru
Bankowego i organami krajowymi.
Jego misją jest zapewnienie uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji
upadających banków w celu zapobiegania ratowania banków przez
państwo, z pieniędzy podatników.
- Ostatnio najważniejszą i najszerzej omawianą kwestią są konkluzje
posiedzenia Eurogrupy, na którym
omawiano plany na najbliższą przyszłość związane z Unią Bankową.
Ostatecznie przyhamowano budowę
EDIS (europejski system gwarantowania depozytów – brakujący, trzeci
filar Unii Bankowej). Jest to bardzo
znacząca zmiana w porównaniu z
atmosferą panującą wokół tej kwestii w ciągu ostatnich dwóch lat i
swoiste „spełnienie przepowiedni”
europejskich konserwatystów, którzy właśnie przewidywali, że wzrost
niepewności i ryzyka stanie na prze-

szkodzie tej inicjatywie – mówi poseł
do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, która wzięła
udział w komisji ECON. - Podczas
komisji wymieniłam doświadczenia z panią Elke König, przewodniczącą Single Resolution Board
(SRB). Skupiłam się na tematach
związanych z dokończeniem Unii

Bankowej, wyjaśnieniu i harmonizacji oceny interesu publicznego
oraz dążeniu do wzmocnienia krajowych systemów gwarancji depozytów. O co pytałam? Po pierwsze:
rezultatem czerwcowego posiedzenia Eurogrupy jest odłożenie EDIS
(Europejski System Gwarantowania
Depozytów) „na lepszą przyszłość”
oraz skupienie się na wzmocnieniu
wspólnych ram zarządzania kry-

zysowego w bankach i krajowych
systemów gwarantowania depozytów. Następnie ma zostać dokonany
przegląd Unii Bankowej i określenie
dalszych kroków. Jakie są szanse na
dokończenie Unii Bankowej? Czy
możliwa jest całkowita rezygnacja
z budowy EDIS? Parlament dopiero
co przyjął sprawozdanie roczne na
temat Unii Bankowej, które „tchnie
optymizmem” pod tym względem.
Co spowodowało, że „wiatr się odwrócił”, że to optymistyczne nastawienie – dominujące w ostatnich
latach – zostało przerwane? Po drugie: Eurogrupa w swoich konkluzjach kładzie nacisk na „wyjaśnienie i harmonizację oceny interesu
publicznego”. Jak to rozumieć? Czy
mamy oczekiwać usztywnienia czy
rozluźnienia kryteriów? Jak ma się
to do proponowanego rozszerzenia
stosowanie instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji? Po trzecie: w jaki sposób odbywać się będzie zapowiedziane przez
Eurogrupę dążenie do wzmocnienia krajowych systemów gwarancji depozytów? W jakim pozostaje
związku z harmonizacją procedur
upadłościowych oraz czy powodzenie tego przedsięwzięcia oznaczać
będzie „zielone światło” dla EDIS?
Jak duże sukcesy muszązostać na
tym polu osiągnięte, żebyśmy mogli
wrócić do prac nad EDIS? – wymienia europoseł.

Rozmowiali
o cyberbezpieczeństwie

12 lipca br. w Brukseli miało
miejsce spotkanie polskich posłów do
Parlamentu Europejskiego (tzw. Klubu Polskiego) z ministrem Januszem
Cieszyńskim, pełnomocnikiem rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.
Dyskusja dotyczyła m.in. wsparcia
Polski dla Ukrainy, cyberbezpieczeństwa, dezinformacji w internecie, a
także identyfikacji elektronicznej.
- Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o

pomoc Ukrainie – także w obszarze
cyfrowym. Warto rozmawiać, by te
działania wzmocnić jeszcze bardziej
– podkreślił J. Cieszyński. W spotkaniu udział wzięła również europoseł
Andżelika Możdżanowska. - W czasie rozmowy z ministrem Januszem
Cieszyńskim udało mi się ustalić
plan wsparcia dla naszego regionu
w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego – poinformowała.

Daniel Pawlak, mieszkaniec powiatu kępińskiego, przeszedł Główny Szlak Sudecki

Mój Mount Everest

Daniel Pawlak ma 47 lat, w góry
lubił wyjeżdżać już od dziecka. Początkowo były to kolonie w ZakoDaniel Pawlak podczas
zdobywania Szlaku Sudeckiego

panem, później wspólne wyjazdy
z żoną, które zresztą po dziś dzień
realizują. Kończą np. wspólne zdo-

bywanie korony gór Polski, gdzie
do zdobycia pozostał im ostatni z
28 szczytów. W ostatnim czasie pan
Daniel zdecydował się również
na przejście Głównego Szlaku Sudeckiego. Cel ten
osiągnął w czerwcu br.
- Pomysł na
przejście Głównego Szlaku Sudeckiego pojawił
się w mojej głowie dość dawno,
jednak ciągle coś
stało na przeszkodzie. Pod koniec
zeszłego
roku
zacząłem jednak
przygotowania
do drogi – zarówno treningi, jak
i
kompletowanie potrzebnego
sprzętu, typu plecak, śpiwór, kubki, palnik gazowy itp. Całe przygotowania trwały kilka miesięcy, w tym
czasie robiłem pieszo od kilku do kil-

kunastu kilometrów dziennie. Start
zaplanowałem na początek czerwca
ze względu na pogodę – nie chciałem spotkać na szlaku zalegającego
śniegu (w połowie maja, wchodząc
na Śnieżkę, niektóre odcinki były
jeszcze ośnieżone), ani nie chciałem
zmagać się z upałem – wspomina. W
końcu nadszedł wyczekiwany moment. - Wyruszyłem ze Świeradowa
Zdrój 10 czerwca. Dziennie pokonywałem odcinki różnej długości,
najkrótszy miał 21 km, a najdłuższy
– 62 km. Starałem się, żeby miały
około 40 km, ale z różnych powodów
niektóre musiałem skracać, a inne
wydłużać. Po trzech dniach miałem
dzień przerwy ze względu na ulewę
całodniową, którą wolałem przeczekać. Po ośmiu dniach i 290 km na
stopach pojawiły się pęcherze, które
uniemożliwiły mi kontynuowanie
marszu. Zrobiłem sobie cztery dni
przerwy i ruszyłem dalej. Do Prudnika na koniec szlaku dotarłem 26
czerwca, pokonując w sumie 440 km
w ciągu 12 dni marszu. Po drodze
wszedłem na wiele szczytów, mniej
lub bardziej znanych lub całkowicie mi nieznanych do tej pory. Były
to m.in. Szrenica, Wielki Szyszak,

Trasa dostarczała
pięknych widoków

Śnieżka, Wielka Sowa, Kalenica,
Waligóra, Śnieżnik, Biskupia Kopa
i wiele innych – opowiada pan Daniel. - W sumie zdobyłem Mount
Everest, ponieważ łączna suma podejść na całej trasie to ponad 14 km
– stwierdza z uśmiechem. - Ta podróż
to jednak nie cyfry, kilometry, dni,
ale to przede wszystkim wspaniała
przygoda z mnóstwem pięknych widoków i nieprzewidzianych sytuacji.
Od zawsze twierdziłem, że Polska to
piękny kraj, który ma mnóstwo do
zaoferowania, gdzie można całe życie zwiedzać i ciągle czymś nowym
się zachwycać. To również pokonywanie własnych słabości, oderwanie

się od dnia codziennego, docenienie
innych wartości niż te, które na co
dzień nas zajmują. Polecam każdemu, kto lubi aktywnie spędzać czas,
taką podróż, w trakcie której wiele
spraw można przemyśleć, spojrzeć
na nie inaczej, przewartościować –
podsumowuje podróżnik. - Cała wyprawa sprawiła mi mnóstwo radości,
zrealizowałem jedno ze swoich marzeń i czuję ogromną satysfakcję, że
dałem radę. Dzisiaj wiem, że to nie
koniec moich wycieczek i że następny będzie Główny Szlak Beskidzki,
który jest najdłuższy w Polsce – ma
500 km i jeszcze więcej kilometrów w
górę, bo aż 22 – dodaje.
KR
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historia
Publikujemy ostatnią część tego cyklu o bohaterach z naszego regionu opracowaną przez Tomasza Kostka Góreckiego

Zapomniani bohaterowie powiatu kępińskiego II RP – cz. 12

W kontynuacji poprzedniego odcinka dot. m. in. powstańczych dziejów
Leona Góreckiego, zam. w Olszowej
k. Kępna, trzeba dodać, że działał on też
wtedy ochotniczo w Straży Ludowej w
Kierznie (gm. Kępno), ale by zostać
przyjęty w jej szeregi musiał dodać
sobie 2 lata… Służył tam jako łącznik
i wywiadowca w strefie przyfrontowej,
na linii Ostrzeszów-Kępno. Inicjatorem
powstania tej jednostki był ks. Stefan
Jadomski (1874-1923), w latach 19171920 proboszcz par. kat. św. Józefa i
Wszystkich Świętych w Myjomicach
(gm. Kępno), wcześniej (1906-1915)
administrator par. kat. Narodzenia
NMP w Kotłowie (obecnie gm. Mikstat, pow. Ostrzeszów) i kapelan wojskowy kriegsgefangenenlager Czersk,
tj. niemieckiego obozu jenieckiego
w Łukowie k. Czerska na Kaszubach
(obecnie pow. Chojnice, woj. pomorskie) w czasie I w. św., kawaler Krzyża
Walecznych. Zrealizował to natomiast
st. sierż. Wincenty Bąk. W innym
miejscu, swego krótkiego biogramu dla
Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości (KKiMN), nasz bohater pisał:
…16 listopada 1918 r. przystąpiłem do
tajnego oddziału dywersyjnego kpt.
Całkosińskiego, pod hasłem „Ignatowskiego”, na terenie pow. kępińskiego,
zajętego przez grenzschutz. Brałem
udział w przemycaniu broni, amunicji i
ochotników przez front względnie przez
Prosnę, na teren b. Kongresówki, w
niszczeniu przewodów telefonicznych i
służbie kurierskiej… Kazimierz Kaźmierczak z Wolsztyna, który, jak pisał
L. Górecki: …był przy grenzschutzu
w Kępnie, z mej namowy przeszedł do
wojsk polskich. Gdy mnie spostrzeżono,
że się powyższą sprawą zajmuję musiałem się zgłaszać na odwach niemiecki,
aż wreszcie się dowiedziałem, że mam
być internowany i do obozu w Hammerstein wysłany… (podczas I w. św. był to
obóz dla jeńców rosyjskich, w czasie
II w. św. najpierw stalag II B, a potem
na rozkaz Hitlera zorganizowano tam
KL, dziś Czarne, pow. Człuchów, woj.
pomorskie). Gdy groziło mu aresztowanie przez grenzschutz przekradł
się przez Prosnę i wstąpił ochotniczo
do 167. Bytomskiego Pułku Piechoty
(wcześniej Bytomski Pułk Strzelców,
„Strzelcy Bytomscy”, potem 75. p. p.
w Chorzowie i Rybniku) jaki bronił
wtedy Wieruszowa przed Niemcami.
W szeregach tej formacji walczył na
froncie powstańczym, a następnie bolszewickim. Pisał więc dalej: …byłem
zmuszony przejść front i wstąpić do
WP, co uczyniłem 12 czerwca 1919 r. i
jako powstaniec walczyłem w 1 komp.
baonu szturmowego na odcinku Zduny (pow. Krotoszyn) – Pawłów (gm.
Sośnie, pow. Ostrów Wlkp.) frontu
pd.- wlkp., następnie przyłączono nas
jako 13 komp. do 167. p. p. Bytomskiej i
walczyliśmy na froncie litewsko-białoruskim wojny z bolszewikami… Bił się
tam m. in. pod Rybczanami (obecnie
obwód witebski na Białorusi), gdzie 2
czerwca 1920 r. Rosjanie zostali pokonani. Nasz bohater walczył też pod
Głębokim (dziś obw. witebski Białorusi), gdzie miały miejsce 2 bitwy: I
w dniach 4-13 czerwca 1920 r. będąca
częścią ofensywy polskiej Armii Rezerwowej nad Autą, w której wyniku
bolszewicy zostali odrzuceni za rzekę i ponieśli duże straty, a II od 5 do
7 lipca i były to walki opóźniające po
przegraniu bitwy nad Autą. Walczył też
pod Germanowiczami (obecnie Her-
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manowicze, w w/w rejonie Białorusi) i
Filipowem. Bitwa pod Filipowem była
częścią walk nad Autą, gdzie jeden tylko pułk 167. bił się z dwiema sowieckimi dywizjami. Trwała od 4 do 5 lipca
1920 r. i opóźniła bolszewickie natarcie, ale poległo w niej ponad połowę
żołnierzy polskich. W połowie sierpnia
1920 r. jego pułk bronił linii Narwi pod
Dębem (gm. Serock, pow. Legionowo,
woj. mazowieckie) na Przedmościu
Warszawskim, a potem wygonił bolszewików z Pułtuska i Ostrołęki (woj.
mazowieckie), nie było tam jednak już
wtedy naszego bohatera który został
ranny jeszcze podczas odwrotu i po
wyleczeniu trafił do 6. komp. 155. p.
p. Wlkp. (wcześniejszego 1. Pułku Rezerwowego Piechoty Wielkopolskiej,
późniejszego 73 p. p. w Katowicach),
skąd 20 listopada 1920 r. przeniesiono
go jeszcze na tydzień do 3 komp. batalionu zapasowego 55. Poznańskiego
p. p., stacjonującego w Krotoszynie i
Lesznie (którego jednym z międzywojennych dowódców był późniejszy
komendant AK, gen. „Grot”, wtedy płk
Stefan Rowecki), a następnie został
zwolniony do cywila. W 1935 i 1938
r. L. Górecki wystosował do Podkomisji Odznaczeniowej Akcja Kolejarzy
KKiMN prośby o odznaczenie za tzw.
pracę niepodległościową i poparł je
zeznaniami następujących świadków.
Ignacy Całkosiński (ur.1885 Grabów
n/Prosną), kpt. wojsk powstańczych i b.
gł. organizator i d-ca tajnego oddziału
„Ignatowskiego” w Kępnie, mieszkaniec Podzamcza, potem dyr. banku
zam. w Warszawie, tak pisał o naszym
bohaterze 14 grudnia 1934 r.: …znam
go już od roku 1917 jako gorliwego i
oddanego sprawie polskiej obywatela.
Z chwilą wybuchu rewolucji niemieckiej wstąpił do mego tajnego oddziału i
pracował bezinteresownie w sprawach
konspiracyjnych na terenie Krążkowy
i okolicy. Wielką ilość broni i amunicji wykupionej przeze mnie pomagał
mi dostarczyć do oddziałów powstańców wlkp. na linii Myjomice- Krążkowy- Kierzno- Olszowa (wszystkie gm.
Kępno) i do oddziałów POW (Polskiej
Organizacji Wojskowej) za rzeką Prosną na odcinku Bolesławiec (pow. Wieruszów)-Opatów (pow. Kępno), którą
oddawałem zupełnie bezpłatnie. Prócz
tego był kurierem. W dniu 12 czerwca
1919 r. przekroczył linie bojowe i zgłosił
się do bytomskiego pułku. Pan Górecki
zasłużył się wobec tego sprawie polskiej i należy się jemu miano dobrego
obywatela Rzeczypospolitej. Świadkami jego pracy niepodległościowej byli
też m. in.: Wiktor Zieliński (18941965) kupiec z Kępna, b. d-ca 1 komp.
baonu szturmowego, o którym już pisałem wcześniej w tym cyklu TK, Leon
Cieplik i Józef Maślona z Mianowic
(gm. Kępno), Jan Mularczyk, Jan i
Piotr Miś, Jan i Franciszek Kaźmierczak oraz Kosmala z Kępna i Franciszek Tyc (ur. 1896) z Berlina, technik
budowlany zam. potem w Poznaniu, a
od 1925 r. w Kępnie. Natomiast sam
gen. Kazimierz Glabisz (1893-1981),
nie tylko powstaniec i oficer ale też
członek Polskiej Komisji Przejęcia
Górnego Śląska, piłkarz, trener polskiej reprezentacji piłki nożnej, prezes
PZPN, przewodniczący PKOL, a zarazem członek Komisji Powstania Poznańskiego KKiMN, napisał: za udział
w robocie dywersyjnej na terenie pow.
kępińskiego zajętego przez grenzschutz
zasługuje na Medal Niepodległości. O

awans pośmiertny gen. bryg. K. Glabisza na gen. dyw. wystąpiłem już dawno
do bezczynnej WKU Warszawa-Śródmieście oraz DK MON i BON Kancelarii Prezydenta RP, ale tam jawnie nie
popiera się polskiej polityki historycznej w praktyce, poprzestając jedynie na
pustych słowach… Natomiast KKiMN
odrzucił wnioski odznaczeniowe naszego bohatera 31 stycznia 1938 r., motywując to zwyczajowo: …brak podstaw i pracy niepodległościowej… On
tymczasem ożenił się z Cecylią (19041977), mieli dzieci i wnuki, które dbają
dziś o ich grób na cmentarzu par. kat.
w Olszowej. L. Górecki zmarł w swe
58. urodziny, 11 czerwca 1961 r. Cześć
Jego Pamięci! Chcę dodać, że mimo
zbieżności nazwisk nie jesteśmy chyba
spokrewnieni.

Antoni Błaszczyński w 1938 r. (CAW WBH,
sygn.: I.487.10075)

Grabowianka, konspiratorka
narodowo-chrześcijańskiego
ruchu robotniczego w zaborze
rosyjskim, uczestniczka rozbrajania
Niemców w Częstochowie w 1918 r.,
matka bohatera…
Antonina Zagórska z d. Frakowska urodziła się 1 stycznia 1878 r. w
Grabowie nad Prosną (dziś pow. Ostrzeszów), jako córka einliegera (komornika, wtedy jeszcze nie pracownika sądu
ale mieszkańca wsi utrzymującego się z
pracy najemnej) Teodora i Katarzyny
z d. Mizera. Została ochrzczona 4 dni
później w miejscowej par. kat. Niepokalanego Serca NMP i św. Mikołaja.
Gdy miała kilka lat rodzina przeniosła
się do Częstochowy i tam Antonina
ukończyła Szkołę Powszechną. W 1898
r. w wieku 20 lat poślubiła Józefa Zagórskiego (1875-1956). Mieli siedmioro
dzieci, z których przeżyło troje, bo troje
zmarło wcześnie, a 15-letni syn Włodzimierz Henryk (1903-1918), uczeń
4 klasy gimnazjum i harcerz, zginął
11 listopada 1918 r. podczas rozbrajania Niemców w „familokach” Fabryki
Peltzerów. Ta francuska spółka akcyjna od 1886 r. prowadziła przy ul. Stradomskiej w Częstochowie działalność
włókienniczą i garbarską. W czasie
okupacji niemieckiej w 1942 r. kupił
ją Niemiec, Hugo Schneider, właściciel
firmy „Hasag”, który rękami częstochowskich Żydów z miejscowego getta (do czasu jego likwidacji w 1943 r.)
produkował amunicję. Po wojnie przy
ul. Filomatów 14 i 1 Maja 13/17, działały tam kolejno: Stradomskie Zakłady
Przemysłu Wełnianego im. „1 Maja”,
potem Przędzalnia Czesankowa „Wełnopol” S. A., a do dziś firma szwalnicza
„Limar”. Rodzina Zagórskich mieszkała w okresie międzywojennym przy
ul. 1 Maja 48. Dziś to teren Wyższej
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Szkoły Zarządzania i po „familokach”
z epoki nie ma śladu. Mąż naszej bohaterki pracował w fabryce, a ona zajmowała się prowadzeniem domu, poza
tym był dzielnicowym (ale nie policji
lecz polskiej organizacji politycznej
w okresie zaborów) i dlatego i ona została aktywnym członkiem Narodowego Związku Robotniczego (NZR),
partii o charakterze narodowo-chrześcijańskim czy też nurtu narodowego
lewicy niepodległościowej. Jak sama
pisała o tym czasie w krótkim rysie
biograficznym dla KKiMN: …w 1902
r. wstąpiłam do Towarzystwa Oświaty Narodowej (TON), a w 1905 r. do
NZR i działałam tam do 1919 r. Byłam
zwyczajnym członkiem, brałam jednak
udział we wszystkich spotkaniach jakie
się odbywały w moim domu, ponieważ
mój mąż był dzielnicowym. Przewoziłam pisma pt.: „Kiliński” i „Pochodnia” z Warszawy i Radomska (woj.
łódzkie) oraz przechowywałam w moim
mieszkaniu wymienione pisma i bibułę
(które potem kolportowałam) oraz pieczęcie NZR. Przywoziłam broń z miast
wyznaczonych mi i przechowywałam ją
u siebie. Brałam udział w nielegalnych
pochodach i manifestacjach. Walcząc o
spolszczenie szkolnictwa rozdawałam
odezwy i pouczałam dzieci w tajnych
akcjach oświatowych. Brałam udział
w odebraniu kilkunastu karabinów i
jednej skrzynki amunicji do karabinu
maszynowego, w której to akcji zginął
mój syn… W 1935 r. KKiMN odrzucił
jej wniosek o odznaczenie niepodległościowe z powodu: …braku podstaw i
pracy niepodległościowej…, mimo, że
jej świadkami było kilku wybitnych
działaczy narodowych. Wśród nich
m.in.: Bolesław Fichna, ps. „Semen”
(1891-1945), oficer legionów, komendant łódzkiej POW, dr prawa UJ, polityk narodowy, przewodniczący Rady
m. Łodzi, poseł na Sejm i senator II RP,
w czasie II wojny członek warszawskiej
konspiracji, po powstaniu uwięziony
przez Niemców w KL Dachau, zamordowany w KL Flossenburg. Wacław
Wojewódzki (1879-1939/1940), inż., organizator TG „Sokół”, polityk narodowy, wiceprezydent i prezydent m. Łodzi, oraz komisarz rządowy Łodzi po
rozwiązaniu Rady Miasta, przed wojną
dyr. łódzkich wodociągów, na przełomie 1939/1940 r. zamordowany przez
niemieckie gestapo. Gustaw Simon
(1878-1941), polityk narodowy, ekonomista, prof. Szkoły Nauk Politycznych
w Warszawie, szef Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, prezes ZUS,
„zmarły” w czasie okupacji niemieckiej oraz Jan Sutorowski (ur. 1879),
polityk narodowy zam. w Warszawie.
Nasza Bohaterka zmarła w 1950 r. przeżywszy 72 lata i została pochowana w
grobie rodzinnym na cmentarzu par.
św. Zygmunta (Cmentarz Kule) w Częstochowie, sektor 9, rząd Z, gdzie leży
wraz z mężem, dwoma synami, synową, wnukiem i zmarłym dwie dekady
temu, zaledwie 19-letnim prawnukiem.
Na płycie nagrobnej widnieje też napis
ku czci jej poległego za wolną Polskę
syna: druhowi za ofiarę krwi złożoną
na ołtarzu ojczyzny 11 listopada 1918
r., Harcerze Hufca Częstochowa. Cześć
Pamięci Ich Obojga!
Grabowianin, powstaniec
wlkp., ochotnik
wojny bolszewickiej,
urzędnik banku w Poznaniu
Antoni Błaszczyński, urodził się 2
grudnia 1892 r. w Grabowie n/Prosną,
jako syn murarza Stanisława i Wan-

dy z d. Strugalska. Został ochrzczony
tydzień później w tej samej parafii co
opisana wyżej krajanka. W formularzu
Związku Powstańców Wlkp. (ZPW)
podał wykształcenie średnie ogólnohandlowe, a więc należy rozumieć, że
ukończył gimnazjum o profilu handlowym i zdał maturę. Po wybuchu Powstania Poznańskiego od 27 grudnia
1918 r. do 10 stycznia 1919 r. walczył
w szeregach 3. komp. Straży Bezpieczeństwa, potem do 31 marca 1919 r.
służył w 2. komp. 2. Wlkp. Batalionu
Telegraficznego. Następnie od 11 lipca
1919 r. do 30 września 1920 r. walczył
w wojnie z bolszewikami w 7. komp.
zapasowej Batalionu Telegraficznego w
Poznaniu, bijąc się m. in. pod Warszawą. Odszedł z wojska w stopniu st. szer.
W latach 1921-1922 wyjechał do pracy
w Chicago w USA, a 17 sierpnia 1929
r. w Poznaniu poślubił Stanisławę z d.
Jóźwiak, ur. 2 listopada 1896 r. w Pudewitz, kreis Schroda (obecnie Pobiedziska, pow. Poznań), córkę robotnika
Franciszka i Marii z d. Kamyszek,
zam. w Poznaniu. Mieli syna Edwarda Mariana (ur. 1930), który w latach
1943-1945 pracował przymusowo u niemieckiego bauera, zaczynając w wieku
13 lat… W okresie międzywojennym
rodzina Błaszczyńskich mieszkała u teściów przy ul. Józefa Strusia 11 m.5, na
poznańskim Grunwaldzie i Osiedlu św.
Łazarza. Ta sama 4-piętrowa choć już
odnowiona kamienica jest tam do dziś,
a niedawno była nawet na sprzedaż, teraz można tam wynająć tzw. mieszkania
pracownicze. W latach 1908-1910 Antoni należał do Stowarzyszenia Młodzieży
Katolickiej w Opolu, z czego wynika że
mieszkał wtedy na Śląsku. Organizacja
ta została włączona w 1934 r. do Akcji
Katolickiej. W okresie międzywojennym był też członkiem tzw. „Elemki”
czyli Ligi Morskiej i Kolonialnej, LOPP
(Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej), Stowarzyszenia b. Uczestników
Strajku Szkolnego Zachodniej Polski (w
Poznaniu), Stowarzyszenia Uczestników Walki o Szkołę Polską (w Warszawie) i Związku Zawodowego Pracowników Bankowych RP. Od 1935 r. należał
do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914/19, a w 1938 r. (po reorganizacji stowarzyszeń kombatanckich,
o czym pisałem już wcześniej w TK)
do Związku Powstańców Wlkp., koło
Łazarz w Poznaniu. Posiadał Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-21 i odznakę
honorową „Za walkę o szkołę polską”.
Z jego rysopisu wiemy natomiast, że był
niebieskookim blondynem i miał 171
cm. wzrostu. Nie ustaliłem jeszcze wojennych i powojennych losów naszego
bohatera, który zmarł w 1960 r. i został
pochowany (wraz ze zmarłą w 1983 r.
żoną) na cmentarzu par. kat. MB Bolesnej na Górczynie, kwatera III P, rząd 5.
Cześć Jego Pamięci!
Tomasz Kostek Górecki,
Akademia Sztuki Wojennej

Źródła: APK, księgi urodzeń USC Grabów n/
Prosną z 1878 r., t. I, sygn.: 685/14, akt 3,
s. 3 i z 1892 r., sygn.: 685/58, akt 207, s.
209, skan 110; APP, przedwojenna kartoteka
mieszkańców m. Poznania, sygn.: 14289,
k.672-673, 14563, k.170 i 15196, k.167-168;
CAW WBH, Kolekcja akt odznaczeniowych
KKiMN, sygn.: Odrzuc. 7.10.35 i Kolekcja akt
powstańców wlkp., sygn.: I. 487.10075; WTG
„Gniazdo”, Wielkopolscy księża; internetowe
wyszukiwarki grobów w Częstochowie i
Poznaniu; publikacje, badania i ustalenia własne
autora, absolwenta studiów dr na Wydziale
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki
Wojennej.
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Gminy z powiatu kępińskiego skorzystają z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wsparcia terenów popegeerowskich – edycja III – PGR

Wsparcie dla gmin popegeerowskich

Premier Mateusz Morawiecki
ogłosił dziś wyniki naboru w ramach
Rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych – edycja III – PGR.
Do samorządów w całej Polsce trafi
ponad 4 mld zł, w tym ponad 440 mln
zł do województwa wielkopolskiego.
III edycja Rządowego Program Inwestycji Strategicznych była skierowana
do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. - Polska wieś przez
lata była pomijana przez poprzednie
rządy. Dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera gminy i powiaty po-

dowane miejsca pracy. Obecny rząd
nie zapomina o tych, którzy ponieśli
największe koszty tzw. transformacji
ustrojowej. Z programu skorzystają
gminy powiatu kępińskiego, gdzie
funkcjonowały PGR-y – stwierdza
Andżelika Możdżanowska, poseł
do PE. Starostwo Kępińskie otrzyma
1 900 000 zł na remont i modernizację
odcinków dróg powiatowych na terenie gmin powiatu kępińskiego oraz
4 250 000 zł na remont i modernizację
placówek oświatowych prowadzonych
przez starostwo.

Po wręczeniu
symbolicznych czeków

pegeerowskie, zapewniając tym samym zrównoważony rozwój każdego
regionu Polski poprzez niwelowanie
różnic rozwojowych, które pojawiły
się za czasów rządów dzisiejszej opozycji – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
O wsparcie w tej edycji programu
mogły ubiegać się gminy i powiaty, na
obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Łącznie ponad
1800 wniosków uzyskało pozytywną
rekomendację do otrzymania środków
z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98%
wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2%. To kolejne wsparcie dla mieszkańców
z gmin popegeerowskich, które przez
wiele lat były pomijane i nie otrzymały żadnych rekompensat za zlikwi-

Pozostałe gminy otrzymają: Kępno 2 400 000 zł – budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami
Świba i Olszowa; Łęka Opatowska
3 249 901,48 zł – budowa kanalizacji
sanitarnej, modernizacja kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodociągowej
na ul. Żabiej, Chróścińskiej, Zielonej i zimnej w Siemianicach; Perzów
2 450 000 zł – modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Trębaczowie;
Rychtal 2 000 000 zł – modernizacja dróg gminnych na terenie gminy
Rychtal; Trzcinica 769 300 zł – przebudowa drogi gminnej w Laskach ul.
Parkowa i 589 960 zł – kompleksowa
termomodernizacja budynków, stanowiących własność Gminy Trzcinica. Do gmin powiatu kępińskiego
trafi kwota 17 609 161,48 zł.
19 lipca br. w urzędzie powiatowym w obecności posłanki Kata-

rzyny Sójki oraz asystentki poseł
Andżeliki Możdżnowskiej, Anny
Lis wręczyli promesy związane z
dofinansowaniem gmin powiatu. Nadrabiamy zaległości związane z
gorszym traktowaniem gmin popegeerowskich. Przyznane pieniądze
przyczynią się w zdecydowany sposób do rozwoju gmin. Jest to pewna
rekompensata za wieloletnie zaniedbanie tych terenów – stwierdziła
K. Sójka. Z kolei A. Lis zaznaczyła,
że poseł Mozdżanowska gratuluje pozyskanych środków. - I będzie
wspierała wszystkie inicjatywy, które przyczynią się do rozwoju gmin –
zaznaczyła asystentka posłanki. Wałczery z rąk K. Sójki i A. List odebrali:
Robert Kieruzal i Alicja Śniecocka
(władze powiatu), Danuta Froń (wójt
gminy Perzów), Katarzyna Kucharska (sekretarz gminy Rychtal), Małgorzata Gąszczak (sekretarz gminy
Łęka Opatowska), Krzysztof Godek (wiceburmistrz Kępna), Renata
Ciemny (sekretarz gminy Trzcinica)
oraz Grzegorz Hadzik (wójt gminy Trzcinica) W uroczystości udział
wzięli członkowie Zarządu Powiatu –
Krystyna Możdżanowska i Marek
Potarzycki oraz radni miejscy – Paweł Jański i Wiesław Wencel.
Dzięki rządowemu dofinansowaniu Wielkopolska ma szansę na szybki rozwój. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezpośrednie
wsparcie dla samorządów, które odpowiada na potrzeby mieszkańców.
W ramach tej edycji dofinansowanie
otrzyma 210 projektów. Rządowy
Program Inwestycji Strategicznych to
bezzwrotne dotacje na inwestycje dla
gmin i powiatów. Współpraca rządu
i samorządu daje efekty w postaci
inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców, co gwarantuje
zrównoważony rozwój całego kraju.
W II edycji programu każdy z samorządów otrzymał dofinansowanie, na
które łącznie rząd przeznaczył ponad
30 mld zł.
m

W ramach akcji „Wakacje z Muszkieterami” Fundacja
Muszkieterów już po raz piąty organizuje letni wypoczynek
dla dzieci w wieku 8-14 lat pochodzących z rodzin niezamożnych oraz podopiecznych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. 98 dzieci z województwa wielkopolskiego
skorzysta z tej oferty

Wakacje z Muszkieterami

Dzieci zadowolone z pobytu
na obozie Muszkieterów

W tym roku na kolonie do Julinka pod Warszawą pojedzie 600
dzieci z całej Polski, w tym około 50,
które przyjechały do naszego kraju z
objętej wojną Ukrainy. Wśród wypoczywających znajdzie się 98 dzieci z
województwa wielkopolskiego. Z kępińskiego Intermarche wytypowano
6 dzieci, podobnie z Brikomarche.
W sumie w okresie od 3 lipca do 27
sierpnia zaplanowano osiem turnusów. W ciągu ostatnich czterech edycji akcji fundacja udzieliła wsparcia
podopiecznym z ponad 5000 organizacji i wysłała na wakacje ponad
3500 dzieci. Dla wielu z nich był to
pierwszy wakacyjny wyjazd poza
miejsce zamieszkania.
Pod okiem wykwalifikowanych
opiekunów najmłodsi skorzystają m.in.
z atrakcji parku rozrywki w Julinku,
pojadą na wycieczkę do Warszawy, a
nawet odbędą trening szermierzy, który poprowadzą ambasadorzy wakacji
z Muszkieterami – floreciści Klubu
Uczelnianego AZS, reprezentujący

prezes Fundacji Muszkieterów.
Wyjazdy są w pełni finansowane
przez Fundację Muszkieterów, którą
tworzą właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché oraz dzięki
klientom sklepów tych sieci, którzy
zapełnili fundacyjne skarbonki ustawione przy kasach lub zakupili torby
oznaczone logo fundacji. Właściciele
sklepów współpracują z takimi organizacjami jak: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy, Domy Dziecka, Szkoły
Podstawowe oraz inne organizacje
pozarządowe. To właśnie oni najlepiej znają lokalne potrzeby. - Rok
szkolny jest dla dzieci pełen wyzwań
i ciężkiej pracy, dlatego tak ważny
jest wakacyjny wypoczynek. Zasługuje na niego każdy, bez względu na
sytuację rodzinną, czy materialną.
Akcja „Wakacje z Muszkieterami”
powstała po to, by najmłodsi mogli
beztrosko się bawić, wypoczywać
na świeżym powietrzu i nawiązywać

29 czerwca br. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Kępnie

O rynku pracy i Ukraińcach

W zebraniu, któremu przewodniczył wiceprzewodniczący Rady
Marek Wróbel, oprócz członków
rady uczestniczyli starosta Robert
Kieruzal oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Rataj wraz
z pracownikami.

w poprzednim roku. Członkowie
rady pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie okresowe
z działalności PUP za 2021 r.
Kolejnym punktem spotkania była
informacja przedstawiona przez pracowników urzędu, dotycząca stopnia

Obrady Powiatowej
Rady Rynku Pracy

Po przywitaniu gości i jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz
protokołu z poprzedniego głosowania
w trybie obiegowym z 26 stycznia
2022 r. wiceprzewodniczący oddał
głos dyrektor PUP, która szczegółowo zaprezentowała działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie

realizacji w 2022 r. programów finansowanych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i rezerwy
ministra ds. pracy. Przedstawiono także
sytuację cudzoziemców na kępińskim
rynku pracy w świetle obowiązujących
przepisów oraz sytuację uchodźców
z Ukrainy w powiecie kępińskim.

Omówiono również planowany
projekt partnerski „Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy dodatkowo pozyskanych
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowy
Urząd Pracy w Kępnie w kwocie blisko
1 200 000 zł. PCPR realizować będzie
zadania z zakresu integracji i aktywności społecznej, natomiast PUP, jako
współrealizujący, odpowiedzialny jest
za aktywizację zawodową. Do programu przystąpiło partnersko sześć gmin
z terenu powiatu kępińskiego, tj. Kępno, Bralin, Perzów, Łęka Opatowska,
Trzcinica oraz Rychtal. Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych
działań wspierających cudzoziemców,
w szczególności obywateli Ukrainy,
którzy przybyli do Polski na skutek
działań wojennych. Program skierowany jest do około 900–000 osób, w tym
dzieci w wieku 5-18 lat.
Oprac. m

Uśmiechy świadczą
o dobrej zabawie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wartości Grupy
Muszkieterów, takie jak: odwaga,
uczynność, mądrość, otwartość,
wrażliwość, sumienność, pracowitość
i uczciwość są bliskie także sportowcom. Od kilkunastu lat wspieramy
szermierzy z klubu Muszkieterowie
Warta Poznań i z radością kontynuujemy tę działalność również w
ramach akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Treningi i zabawy, które prowadzą ambasadorzy, cieszą się wśród
dzieci ogromną popularnością i z
pewnością są elementem, który wyróżnia nasze wyjazdy spośród wszystkich innych – mówi Marek Feruga,

przyjaźnie z rówieśnikami, ale także
uczyć się. Ten rok jest wyjątkowy – w
turnusach wezmą też udział dzieci,
które przyjechały z Ukrainy. Mamy
nadzieję, że takie prawdziwe wakacje
pozwolą im choć na trochę oderwać
się od tematu wojny i jeszcze bardziej
zintegrować się z dziećmi z Polski –
podsumowuje M. Feruga, prezes
Fundacji Muszkieterów.
W ciągu ostatnich czterech edycji akcji fundacja udzieliła wsparcia
podopiecznym z ponad 5000 organizacji i wysłała na wakacje ponad
3500 dzieci. Dla wielu z nich był to
pierwszy wakacyjny wyjazd poza
miejsce zamieszkania.
Oprac. m
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Wiadomości

Informacje
Kilkadziesiąt jednostek straży pożarnej z Wielkopolski
otrzymało dotację na sprzęt przeciwpożarowy

We wtorek z Kępna w dalszą drogę wyruszyła 88. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę

„Bardzo zachęcamy do
Dotacja dla
straży pożarnych spróbowania tej drogi”

13 lipca br. na terenie Komendy
Miejskiej PSP w Koninie odbyła się
uroczystość wręczenia promes jednostkom Państwowej Straży Pożarnej
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z
terenu Wielkopolski. Dotacje pochodzące z WFOŚiGW w Poznaniu
oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w
Poznaniu, dzięki wsparciu ministra
Jana Dziedziczaka oraz wszystkich
parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości okręgu kalisko-leszczyńskiego, trafią również do jednostek

z naszego terenu: OSP Opatów, OSP
Mikorzyn, OSP Wodziczna, OSP
Perzów, OSP Słupia pod Kępnem i
OSP Wielki Buczek. - Przebywając
w okręgu, bardzo często spotykam
się z druhnami i druhami OSP oraz
PSP. Widzę, z jakim oddaniem
traktują swoją służbę. Rząd przy
współpracy instytucji wspierających jednostki chce podziękować
za ich gotowość niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi – stwierdza
J. Dziedziczak.
Oprac. m
Strażacy przyjmują
vouchery na sprzęt

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Piłsudskiego w Kępnie

12 lipca br., po rannej mszy
świętej, grupa pokutna, a po niej

wują intencje, potrzeby duchowne, a
wśród młodych, chęć spróbowania
Pielgrzymka wyrusza z Kępna

grupa wielebna kontynuowała swoją podróż na Jasną Górę. Podczas
zbiórki, po eucharystii w kościele
św. Marcina, uczestnicy chętnie
podzielili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi pielgrzymowania.
Warto pielgrzymować, żeby znaleźć
drogę do Pana Boga, żeby mieć możliwość oderwania się od rzeczywistości, wyciszenia się. - Pielgrzymka
jest doświadczeniem innej rzeczywistości, kiedy możemy odkryć siebie, poznać Pana Boga, nowych
ludzi. To jest najbardziej wartościowe – stwierdza jeden z pątników.
Pielgrzymów do dalszej drogi moty-

czegoś nowego. Uczestnicy pielgrzymki zgodnie twierdzili, że idą
również z intencjami ludzi, których
spotkali po drodze. - Czasami jest
tak, że ktoś nas pozdrawia i prosi o
modlitwę, intencje te zanosimy Maryi - zauważa jeden z pielgrzymujących.. Pielgrzymka kształtuje ludzi,
umacnia relacje z Bogiem, sprawia,
że ci, którzy przychodzą na Jasną
Górę czują się jak u swojej mamy.
- U Matki zawsze jest najlepiej, nie
ma jak u Mamy – podsumowują
uczestnicy.
Maciej Wardęga

W czasie drogi na Jasną Górę

Jak co roku, firma „Lody Marczak” cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców, którzy doceniają smak i tradycję

Inwestycja realizowana Lody, lody dla ochłody!

Trwa budowa sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
przy ul. Piłsudskiego w Kępnie. Inwestorem zastępczym zadania jest spółka
„Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. Wykonawcą zadania jest firma „Elektromex” Sp. z o.o. z Kępna.
Rekordowe 8.298.250,00 zł na sfinansowanie inwestycji Gmina Kępno
otrzymała z Rządowego Funduszu
„Polski Ład” Program Inwestycji
Strategicznych. Całkowita wartość
zadania wynosi 9.704.700,00 zł.
Prace obejmują swoim zasięgiem
ulice: Dąbrowskiego, Pileckiego,

Obrońców Pokoju, Bractwa Kurkowego, Strzeleckiej i Piłsudskiego w
Kępnie. - Obszar w sąsiedztwie ulic:
Bractwa Kurkowego, Strzeleckiej i
Piłsudskiego to tereny powstającej
nowej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, a docelowo również wielorodzinnej. Doprowadzenie nowej
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do tych terenów przyczyni się do
szybszej ich urbanizacji – mówi burmistrz Piotr Psikus.
Zakończenie prac budowlanych
planowane jest na grudzień br.
Oprac. KR

Pogoda dopisuje, a wysokie temperatury zachęcają do zajadania się
pysznymi, słodkimi lodami. Firma
„Lody Marczak” to producent, który

znajduje się na kępińskim Rynku,
wciąż przyciąga tłumy mieszkańców,
a „Lody Marczak” znane są również w
Szczecinie, gdzie od 2012 r. z dużym

Firma „Lody Marczak” serwuje słodkości
również podczas imprez i wydarzeń

Zakończenie prac planowane
jest na grudzień br.

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika wyjaśnić
nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.
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niewątpliwie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz gości.
Firma „Lody Marczak” to działalność rodzinna, która istnieje od
1985 r. Działalność rozpoczęła się w
Bożkowie w Kotlinie Kłodzkiej. Natomiast w Kępnie firma funkcjonuje
od 1987 r. Wówczas siedziba znajdowała się przy ul. Szkolnej, gdzie tłumy gromadziły się, aby kupić pyszne
lody śmietankowe lub kakaowe, które
biły rekordy popularności. Była to nowość i zupełnie inna jakość wyrobów,
którym nie dorównywały lody znane
dotychczas. Około 1990 r. nastąpiła
zmiana lokalizacji – nowym miejscem
sprzedaży wyrobów była ul. Ratuszowa 14. W tym samym roku utworzono
również filię przy ul. Warszawskiej,
która w późniejszych latach została
przeniesiona na ul. Dąbrowskiego.
Obecnie firma, której siedziba
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powodzeniem funkcjonują dwie lodziarnie pod tym szyldem, prowadzone przez córkę właściciela, Karolinę.
Od kilku lat w kępińskiej lodziarni
pracuje syn właściciela, Andrzej, który swoją przyszłość wiąże z firmą.

Firma wciąż poszerza i ubogaca
swoją ofertę, tworząc nowe, atrakcyjne smaki lodów. W tegorocznym
sezonie pojawiły się lody różane z
bezami i grapefruitem. Oczywiście,
lodziarnia nie rezygnuje także z tradycyjnych, klasycznych smaków,
znajdujących się w ofercie od wielu lat. - Największą popularnością
cieszą się smaki: roche-bakaliowe,
wiśnia, czekolada, kajmak, mango,
wanilia, beza-orzech włoski, karmel
oraz kokos. Z sorbetów na pierwszym miejscu są truskawkowe, kiwi
oraz czarna porzeczka – wymienia
właściciel, Zbigniew Marczak. Nie
można zapomnieć również o lodach
z automatu, produkowanych na bazie
naturalnych składników, będących
filarem firmy – od lat są to lody śmietankowe, czekoladowe lub będące
połączeniem tych dwóch smaków.
Obecnie firma produkuje łącznie 35
smaków lodów sprzedawanych w
gałce oraz lody z automatu.
KR

Dzieci rozkoszują
się smakiem lodów

Region

gmina
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji w gminie Łęka Opatowska

wieści znad pomianki
lipiec 2022, nr 29 (1069)

Nowe inwestycje
w gminie
Dofinansowanie boiska w Rakowie

X edycja konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” rozstrzygnięta!

Ogłoszone zostały wyniki X
edycji konkursu „Nasza wieś, naszą
wspólną sprawą” organizowanego w
ramach Samorządowego programu
„Wielkopolska odnowa wsi”. 7 lipca
2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie
na realizację projektów. Wsparcie

z miejscowych tradycji i folkloru. W
ramach konkursu organizacje mogły
ubiegać się o pozyskanie dofinansowania na realizację niewielkich projektów inwestycyjnych, organizację
imprez tematycznych, zakup towarów
służących rozwojowi i kultywowaniu
folkloru oraz tradycji społeczności lokalnych, wydania materiałów promu-

Boisko w Rakowie

uzyskało 36 zadań na łączną kwotę
niespełna 350 tys. zł.
Konkurs „Nasza wieś, naszą
wspólna sprawą” skierowany jest do
lokalnych organizacji pozarządowych działających w wielu małych
miejscowościach, sołectwach wśród
lokalnych społeczności. Organizacje
w swoich działaniach integrują i aktywizują mieszkańców przez realizację
rozmaitych przedsięwzięć, czerpiąc

jących oraz organizacji warsztatów
lub szkoleń. Ważnym aspektem podejmowanej aktywności przez wnioskodawców jest promocja walorów,
tradycji oraz dorobku kulturowego
danej miejscowości, a także poczucia
tożsamości regionalnej mieszkańców.
- Konkurs „Nasza wieś, naszą
wspólną sprawą” jest dowodem, że
wśród lokalnych społeczności dobrze funkcjonują i prężnie działają

małe organizacje pozarządowe, dbające o historię, tradycję i dziedzictwo
kulturowe. Możliwość pozyskania
środków na realizację rozmaitych
projektów zachęca lokalne organizacje pozarządowe do kreatywnego
aktywizowania mieszkańców oraz
ich integracji. Wśród wszystkich
zgłoszeń konkursowych dofinansowanie uzyskało 36 projektów, które
pokazują pomysłowość wnioskodawców, prezentują lokalny dorobek
kulturowy oraz umożliwiają doposażenie miejscowej infrastruktury w
niezbędny sprzęt do dalszego funkcjonowania. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczył na
ten cel 350 tys. zł, które z pewnością
zostaną efektywnie wykorzystane w
realizowanych zadaniach – mówi
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
W ramach X edycji konkursu
złożono 80 wniosków, które zostały
ocenione pod względem formalnym
i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu
oceny zgłoszeń wytypowanych zostało 36 projektów do przyznania dofinansowania. Z powiatu kępińskiego
dofinansowanie otrzymała OSP w
Rakowie na modernizację trybun
i amfiteatru boiska sportowego w
Rakowie w wysokości 10 tys. zł. Poziom pomocy finansowej w ramach
konkursu wynosi maksymalnie 80%
projektu, jednak nie więcej niż 10 tys.
zł. Pula środków konkursowych wynosząca niespełna 350 tys. zł została
w całości wykorzystana przez wnioskodawców.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2022, nr 28 (1025)
15 lipca br. odbył się Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Perzów

Najlepszy Karnaś i Przyjaciele

Przekazanie symbolicznego czeku przez Katarzynę
Sójkę i Annę Lis sekretarz gminy Małgorzacie Gąszczak

- Miło nam poinformować, że w
ramach trzeciej edycji Rządowego
Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych - PGR
Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie w wysokości
3 249 901,48 zł na budowę kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanali-

zacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chróścińskiej,
Zielonej i Zimnej w Siemianicach.
To już kolejne dofinansowanie, które pozwoli na dalszą rozbudowę sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy –
stwierdza wójt Adam Kopis.
m

Pożar w lesie pomiędzy Biadaszkami i Trzebieniem

Zapaliło się drzewo

30 czerwca br., o godzinie
22.09, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w lesie pomiędzy miejscowościami Biadaszki i Trzebień.
Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Opatów.
Po dotarciu pierwszych zastępów
stwierdzono, że ma miejsce pożar
jednego drzewa, najprawdopodobniej spowodowany wyładowaniem
atmosferycznym. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
i oświetleniu miejsca zdarzenia

oraz podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu, co doprowadziło do ugaszenia pożaru. Następnie usunięto zagrożenie w
postaci nadłamanych konarów
drzewa – mówi oficer prasowy KP
PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Z programu Polski Ład dofinansowanie kolejnych inwestycji w gminie

Modernizacja stacji
uzdatniania wody

Na Orliku w Perzowie odbył się
Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Perzów. Do rozgrywek
zgłosiło się 5 drużyn. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek
Kultury w Perzowie i Urząd Gminy
w Perzowie, a głównym koordynatorem animator perzowskiego Orlika
– Grzegorz Kapica. Uczestników
turnieju przywitała wójt gminy Da-

nuta Froń, życząc wszystkim udanej rywalizacji. Nad prawidłowym
przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia Dariusz Bęś. Po zaciętej walce
wyłoniono zwycięzców, pierwsze
miejsce zajął zespół Karnaś i Przyjaciele, drugie – Blok Ekipa, trzecie
– Sokół U21, czwarte – Żuberkowcy
i piąte Amatorscy Amatorzy.
Przyznano również wyróżnienia

dla najlepszego strzelca, którym został
Mateusz Pilak i najlepszego bramkarza, którym okazał się być Dawid
Karnasiewicz. Wszyscy zawodnicy
w czasie turnieju mogli się częstować
kiełbaską z grilla i wodą. - W imieniu
organizatorów i osób zaangażowanych w organizację imprezy serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie –
zaznaczyła wójt.
Oprac. m

Ogłoszone zostały wyniki III
edycji Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych skierowanego do gmin, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gminie Perzów
przyznano dofinansowanie na zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Trębaczowie” w wysokości
2 450 000 zł. Przedsięwzięcie obej-

mie m.in. modernizację układów
technologicznych związanych z ujęciem oraz uzdatnianiem i dystrybucją
wody. Planowana jest również budowa instalacji fotowoltaicznej.
Stacja od 30 lat zaopatruje mieszkańców Trębaczowa, Ligoty i Zbyczyny i wymaga już generalnego
remontu.
Oprac. m
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Sport

Piłka nożna
Piłka nożna >>> Zwycięzcą programu Pro Junior System w
czwartej lidze został Górnik Konin, któremu jednak nie udało się utrzymać na zapleczu trzeciej ligi. Łącznie pięć najlepszych klubów w klasyfikacji zarobiło 70 tysięcy złotych

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zaprezentował terminarz rozgrywek
czwartej ligi, który będzie obowiązywał w zbliżającym się sezonie 2022/2023. Nowe rozgrywki o awans do trzeciej ligi rozpoczną się w pierwszy weekend sierpnia. W inauguracyjnej
kolejce piłkarze z Alei Marcinkowskiego zagrają na wyjeździe z Nielbą Wągrowiec

Piłkarską jesień zaczną i zakończą z Nielbą
Stawianie na
młodzież się opłaca

Górnik Konin sportowo ma za sobą fatalny rok. Klub, który jeszcze dwa lata temu występował w trzeciej lidze, z hukiem wylądował w piątej lidze. Jedyne co może cieszyć w zespole Górnika nie
brakowało wychowanków i młodych piłkarzy, na których odważnie
i nieco z konieczności stawiano w Koninie. Efekty takich działań
przyszły na koniec sezonu w postaci zastrzyku gotówki z Junior
Pro System, którym zarządza Departament Rozgrywek Krajowych
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Nie tylko o ligowe punkty, ale o spo- tych. Przypomnijmy, że młodzieżowiec
re pieniądze walczyły w zakończonym to zawodnik posiadający obywatelstwo
sezonie 2021/2022 czwartoligowe kluby polskie, który kończy 21. rok życia oraz
w Wielkopolsce. Przed trzema laty Pol- zawodnik młodszy. Wychowanek to zaś
ski Związek Piłki Nożnej wprowadził młodzieżowiec, który jest zarejestrowany
bowiem program Pro Junior System, w klubie, z przerwami lub nie, przez okres
którego celem jest promowanie jakości trzech pełnych sezonów lub przez 36. koszkolenia w klubach. Zasady są bardzo lejnych miesięcy pomiędzy 12. rokiem
proste – kluby zbierały punkty za wystę- życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas
py młodzieżowców i wychowanków w którego zawodnik kończył 12. rok życia)
pierwszej drużynie, a na koniec sezonu i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu,
rozdzielane zostały pieniądze. W lipcu podczas którego zawodnik kończył 21.
2019 roku, podczas jednego z posiedzeń rok życia). Z kolei według regulaminu Pro
zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Junior System w czwartej lidze, za juniora
zapadła decyzja, że od sezonu 2018/2019 uważany jest każdy zawodnik, który podo programu Pro Junior System zostały siada obywatelstwo polskie oraz w roku
włączone również rozgrywki czwartej kalendarzowym, wieńczącym sezon rozligi. Polski Związek Piłki Nożnej stworzył grywkowy kończy 19 rok życia lub mniej.
Pro Junior System, w myśl którego nagra- W czwartej lidze Górnik Konin sportowo
dzane będą kluby za promowanie swoich spisał się katastrofalnie, ale na otarcie łez
szkółek w rozgrywkach ligowych. Do- wygrał klasyfikację Pro Junior System.
datkowe punkty będzie można uzyskać Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęła
za występ zawodnika w reprezentacjach Victoria Ostrzeszów, a najniższe podium
kraju każdej kategorii wiekowych. Celem przypadło drużynie ze Słupcy, która
programu jest więc promowanie i wspie- otrzymała 20 tysięcy złotych. Górnik i
ranie jakości szkolenia w klubach czwar- Victoria otrzymało odpowiednio 17.500
tej ligi poprzez premiowanie występów i 12.500 złotych zamiast przewidzianych
juniorów, a w szczególności wychowan- 35 i 25 tysięcy złotych. Stało się tak boków, w rozgrywkach seniorów. Program wiem zgodnie z regulaminem programu,
polega na przyznawaniu punktów klubom w sytuacji, gdy miejsce uprawniające do
za rozegrane minuty zawodników kwa- otrzymania nagrody finansowej zajmuje
lifikujących się do programu w oficjal- klub zdegradowany (z miejsca spadkowenych meczach rozgrywek mistrzowskich. go), wartość przysługującej nagrody jest
Na zakończenie ligowych rozgrywek pomniejszona o 50 procent. Połowa kwoty
mistrzowskich danego sezonu, kluby z jest wówczas przekazywana Fundacji Piłnajwiększą liczbą punktów zostaną na- karstwa Polskiego na potrzeby realizacji
BAS
grodzone finansowo. Jest o co walczyć, projektów rozwojowych.
bo zwycięzca w każdym województwie
otrzymuje 35 tysięcy złotych. Kolejne
Klasyfikacja i nagrody Pro Junior System
nagrody przedstawiają się następująco:
2022/2023
drugie miejsce – 25 tysięcy złotych, trze- 1. KS Górnik Konin		17.500
zł
cie miejsce – 20 tysięcy złotych, czwarte 2. KP Victoria Ostrzeszów		12.500
zł
miejsce – 15 tysięcy złotych, piąte miejsce 3. SKP Słupca			20.000 zł
– 5 tysięcy złotych. W każdym wojewódz- 4. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp.15.000
zł
twie więc do podziału jest 100 tysięcy zło- 5. MLKP Warta Międzychód 5.000 zł
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W poprzednim sezonie podopieczni Marcela Surowiaka do samego końca musieli drżeć o swoją przyszłość i czwartoligowy byt. Ostatecznie dzięki fantastycznemu finiszowi rundy wiosennej kępnianie
uratowali się przed spadkiem. W nowej kampanii drużynę biało-niebieskich czekają nowe wyzwania, a
tymi z pewnością będzie możliwość rywalizacji z nowymi zespołami, które przed kilkoma tygodniami
wywalczyły promocję na zaplecze trzeciej ligi. Runda jesienna nowego sezonu rozpocznie się w weekend 6-7 sierpnia, wtedy piłkarze z Alei Marcinkowskiego na wyjeździe zmierzą się z Nielbą Wągrowiec.
Wydział Gier Wielkopolskiego wymagający początek sezonu. W inauPobiedziska. Wśród pozostałych dat, które
każdy kibic biało-niebieskich powinien w
Związku Piłki Nożnej ogłosił zestaw par
guracyjnej kolejce kępnianie zmierzą się
w terminarzu rozgrywek czwartej ligi w
na wyjeździe z Nielbą Wągrowiec, która kalendarzu zaznaczyć na czerwono, jako
zbliżającym się sezonie 2022/2023. Nowy w poprzednim sezonie nieznacznie przespotkanie z gatunku tych obowiązkowych,
sezon rozpocznie się w weekend 6-7 sierpgrała wyścig o trzecią ligę. Pierwszy mecz
powinno znaleźć się jeszcze: 8 październinia. Ostatnia kolejka rundy jesiennej zoprzed własną publicznością kępnianie roka (do Kępna przyjeżdża wicemistrz piątej
ligi i zwycięzca barażu Victoria Skarszew)
stanie rozegrana 19 listopada, natomiast
zegrają 13 sierpnia z Obrą Kościan. Dwa
tydzień później zaplanowano rozgrywaną
dni później biało-niebiescy udadzą się na
oraz 5 listopada, gdy kępnianie zagrają na
awansem pierwszą kolejkę rundy wiosenpojedynek z SKP Słupca. W kolejnych
własnym stadionie z Victorią Września.
nej. Wiadomo także, kiedy po przerwie
trzech meczach rywalami Polonii będą zePozostałe pojedynki drużyny Marcela Suzimowej piłkarze ponownie wybiegną na
społy, które poprzedni sezon zakończyły
rowiaka także powinny dostarczyć emocji.
boiska. Wiosną zespoły powrócą do gry
w czołowej siódemce tabeli. 20 sierpnia do
Ciekawie powinno być między innymi w
18 marca, a sezon zasadniczy zakończy
Kępna zawita Centra Ostrów Wielkopolstarciach z pozostałymi beniaminkami
Lipnem Stęszew (22 października) i Notesię dokładnie trzy miesiące później, 18
ski, tydzień później Polonia uda się do Goczerwca. Po nim rozegrane zostaną dwułuchowa, a 3 września na kibiców w Kępcią Czarnków (29 października).
BAS
stopniowe baraże. Przypomnijmy, że w
nie czeka domowe starcie z Huraganem
poprzednim sezonie, po tymczasowym
Mecze Polonii Kępno w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023
powiększeniu lig i klas rozgrywkowych
1. kolejka (6 sierpnia): Nielba Wągrowiec – Polonia Kępno
spowodowanym decyzjami związanymi z
2. kolejka (13 sierpnia): Polonia Kępno – Obra Kościan
pandemią, większość rozgrywek powró3. kolejka (15 sierpnia): SKP Słupca – Polonia Kępno
ciła do tradycyjnego formatu. Wyjątkiem
4. kolejka (20 sierpnia): Polonia Kępno – Centra Ostrów Wlkp.
w sezonie 2021/2022 pozostawała czwar5. kolejka (27 sierpnia): LKS Gołuchów – Polonia Kępno
ta liga, w której proces powrotu do nomi6. kolejka (3 września): Polonia Kępno – Huragan Pobiedziska
nalnej liczby uczestników został rozłożo7. kolejka (10 września): Polonia Leszno – Polonia Kępno
ny na dwa sezony. W poprzednim sezonie
8. kolejka (17 września): Polonia Kępno – Warta Międzychód
w lidze wystartowało jeszcze dwadzieścia
9. kolejka (24 września): Mieszko Gniezno – Polonia Kępno
drużyn, ale od kampanii 2022/2023 zma10. kolejka (1 października): Kotwica Kórnik – Polonia Kępno
gania w czwartej lidze toczyć będą się w
11. kolejka (8 października): Polonia Kępno – Victoria Skarszew
docelowym formacie osiemnastu drużyn.
12. kolejka (15 października): Korona Piaski – Polonia Kępno
Zespoły rozegrają zatem w trakcie roku
13. kolejka (22 października): Polonia Kępno – Lipno Stęszew
trzydzieści cztery kolejki. Jesienią roze14. kolejka (29 października): Noteć Czarnków – Polonia Kępno
granych zostanie osiemnaście kolejek,
15. kolejka (5 listopada): Polonia Kępno – Victoria Września
a zatem cała runda jesienna i awansem
16. kolejka (12 listopada): Tarnovia Tarnowo Podgórne – Polonia Kępno
jedna kolejka z rundy rewanżowej. Po17. kolejka (19 listopada): Polonia Kępno – Iskra Szydłowo
lonia 1908 Marcinki Kępno ma bardzo
18. kolejka (26 listopada): Polonia Kępno – Nielba Wągrowiec

Piłka nożna >>> Niezwykle istotne decyzje dotyczące nadchodzącego sezonu na zapleczu
czwartej ligi zapadły w ubiegłym tygodniu w siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

Piąta liga oficjalnie podzielona

Pod koniec ubiegłego tygodnia Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przedstawił podział grup piątej ligi,
który będzie obowiązywał w sezonie 2022/2023. Na zapleczu czwartej ligi rywalizować będzie czterdzieści osiem drużyn, które podzielono na trzy grupy. W każdej z nich wystąpi szesnaście zespołów.
Oznacza to, że we wszystkich grupach rozegranych zostanie po 15. kolejek jesienią i wiosną. Niezmienne pozostaną zasady awansów. Bezpośrednią promocję wywalczą mistrzowie poszczególnych grup.
Przypomnijmy, że w zbliżającym
się sezonie rozgrywki piątek ligi utworzy, podobnie jak w zakończonej kam-
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panii, czterdzieści osiem zespołów,
które tradycyjnie zostały podzielone na
trzy grupy rozgrywkowe. W każdej z
nich wystąpi szesnaście drużyn. 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. W zbliżającym się sezonie ponownie będzie obowiązywał taki sam klucz
geograficzny. Najbardziej interesująca
nas grupa trzecia ponownie składać będzie się w sezonie 2022/2023 z drużyn
reprezentujących strefy kaliską i leszczyńską. Do sezonu 2021/2022 kluby

strefy kaliskiej miały okazję rywalizować z zespołami z konińskiego. Jednak
od ubiegłego roku kluby strefy konińskiej występowały w grupie drugiej.
Dla naszych drużyn - Orła Mroczeń i
GKS-u Rychtal oznaczało to przewietrzenie dotychczasowego składu ligi
i podniesienie poziomu rozgrywek.
Wszak zespoły strefy leszczyńskiej
zawsze uchodziły za silniejsze od tych
ze strefy konińskiej. W zbliżającym się
sezonie grono naszych przedstawicieli
na tym szczeblu uzupełni beniaminek
z Łęki Opatowskiej. Nowy sezon zapowiada się więc bardzo atrakcyjnie 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

Sport

Piłka nożna

Z KART HISTORII / Polonia Kępno – Piast Błaszki – 0:2
Jesienią minie dokładnie siedemdziesiąt lat od chwili, gdy piłkarze ówczesnego Kolejarza Kępno (obecnie Polonia) po raz pierwszy w historii spotkali
się w rozgrywkach ligowych z Piastem Błaszki. Rywalizacja Kępna i Błaszek wpisała się w historię futbolu tych miejscowości na stałe i rozgrzewała
kibiców obu drużyn przez kolejne blisko pięćdziesiąt lat. Nowsza historia tej niezwykle elektryzującej rywalizacji nie miałaby swojego początku gdyby
nie reforma administracyjna z 1975 roku. Błaszki zawsze należały bowiem do ziemi łódzkiej, a w latach 1975-1998 obecna gmina Błaszki należała do
istniejącego wówczas województwa sieradzkiego, które w latach wspomnianego podziału administracyjnego tworzyło wraz z województwem kaliskim
(w kolejnych latach także z województwem łódzkim i piotrkowskim) jeden z makroregionów piłkarskich. Dlatego też zwłaszcza w latach 1980-2000 rywalizacja Kępna i Błaszek przykuwała uwagę większości kibiców w kaliskim i sieradzkim. Mecze Polonii z Piastem były niemal za każdym razem gwarancją
dobrego poziomu i niesamowitych emocji. Także tych pozasportowych...

Piłkarska wojna inna niż wszystkie,

pucharowa przygoda Kępna i Błaszek
Dodatek sportowy Tygodnika Kępińskiego – Echa Stadionów wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. „Zwycięzca bierze wszystko, przegrany zostaje mały” śpiewał legendarny zespół Abba w jednym ze swoich największych przebojów „The winner takes it all”. Dokładnie tak samo działo się w przypadku
rywalizacji Polonii Kępno z Piastem Błaszki w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Historia spotkań pomiędzy Polonią a Piastem jest niezwykle bogata, ale my skupimy się na meczu, który został zapamiętany ze względu na udział obu zespołów w centralnym szczeblu rozgrywek o Puchar Polski. Był 29
lipca 1998 roku, gdy Piast Błaszki jako zdobywca Pucharu Polski w województwie sieradzkim jechał do Kępna walczyć o awans do drugiej rundy krajowego Pucharu
Polski z Polonią, która w roku jubileuszu 90-lecia istnienia sięgnęła po trofeum w województwie kaliskim. Niestety, podopieczni Marka Wojtasiaka okazali się bardzo
gościnni, a potyczka z drużyną z Błaszek zakończyła się zwycięstwem graczy Piasta 2:0 (2:0). Piłkarze z Alei Marcinkowskiego zaprzepaścili tym samym wielką szansę,
bo w przypadku awansu kępnianie w drugiej rundzie mogli spotkać się z drugoligowym Naprzodem Rydułtowy.
Mały klub
z wielkimi tradycjami

Od zebrania założycielskiego
Ludowego Klubu Sportowego Piast
Błaszki miną w grudniu siedemdziesiąt dwa lata. Niewielka miejscowość
leżąca obecnie w powiecie sieradzkim
odcisnęła w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ważny stempel na kartach historii
życia sportowego całego, ówczesnego
województwa sieradzkiego. Dumą i
znakiem rozpoznawczym Błaszek jest
długa tradycja kibicowania Widzewowi
Łódź. To małe miasteczko praktycznie
w stu procentach zawsze kibicowało
Widzewowi, a inny klub nie miał racji

się inni słynni wychowankowie tacy
jak Sylwester Cajdler, Jan Fogiel czy
doskonale znany w Kaliszu Wojciech
Kwiatkowski, późniejszy trener koordynator i wiceprezes Kaliskiego OZPN.
Lata bardziej współczesne to z kolei pojawienie się w Błaszkach prawdziwych
perełek, którymi byli Marcin Kaczmarek, Mariusz Gostyński, Arkadiusz
Maciejewski oraz Mariusz Stępiński.
Mariusz Gostyński przez dwa sezony
występował z Widzewem Łódź w Ekstraklasie, pełniąc rolę podstawowego
obrońcy. Za sobą ma również grę na
boiskach drugoligowych w Ceramice
Opoczno i KSZO Ostrowcu Świętokrzyskim. Niezłą przyszłość wróżono

Historia meczów Piasta Błaszki z Polonią Kępno sięga początku lat 50. 29 lipca 1998 r. na
Stadionie Miejskim w Kępnie rozegrano spotkanie, którego stawka była inna niż wszystkie.
Biało-niebiescy odpadając z dalszej rywalizacji, zaprzepaścili szansę na grę z drugoligowym
Naprzodem Rydułtowy

bytu.
Tymczasem pierwszy poważny sukces klub z Błaszek osiągnął
już w 1952 r., awansując do ówczesnej
klasy B, w której gracze Piasta mieli okazję rywalizować z drużynami z
takich miast jak Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Turek, Ostrzeszów, Pleszew
czy Kępno. Kolejne, ważne momenty w
dziejach klubu miały miejsce w 1962 r.
(awans do klasy A) oraz 1980 r., kiedy to
Piast awansował do klasy międzyokręgowej Kalisz-Sieradz będącej rozgrywkami późniejszej czwartej ligi. Przez
ponad pół wieku istnienia Piast był i w
dalszym ciągu jest klubem szczególnym w regionie sieradzkim. Dlaczego?
Przez lata niewielki Piast wychowywał
wielu solidnych piłkarzy. Pierwszymi
wychowankami, którzy zapisali się w
historii byli Edward Kuchnicki, który w 1952 r. odszedł do Calisii Kalisz
oraz Jan Więcław, który także w tym
samym roku zamienił Piasta na Arkonię
Szczecin. Później w Piaście pojawiali

również Arkadiuszowi Maciejewskiemu. W wieku 22. lat przeniósł się z
KKS-u Kalisz do rezerw Legii Warszawa, ale nie przebił się do ekstraklasowego zespołu. Na dwa sezony osiadł za to
na zapleczu Ekstraklasy, broniąc barw
Aluminium Konin, Górnika Polkowice
i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Jednak w przeciwieństwie do kolegów nie
zagrał na Alei Piłsudskiego. Najbardziej
rozpoznawalny był do momentu pojawienia się Mariusza Stępińskiego, Marcin Kaczmarek. Pech chciał, że początkowo nie przeszedł testów w Widzewie
i był zmuszony szukać miejsca gdzie
indziej. Fenomenalna postawa w pierwszej lidze w Ceramice Opoczno, KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski poskutkowały
przenosinami na boiska najwyższej klasy rozgrywkowej. Trzy sezony spędził
w Koronie Kielce, dwa w Lechii Gdańsk
i półtora w ŁKS-ie Łódź. W latach 20122014 Marcin Kaczmarek spełnił wielkie
marzenie z dzieciństwa, decydując się

na transfer do Widzewa Łódź. Wspominamy tych zawodników nieprzypadkowo, bowiem podczas pamiętnego meczu
z Polonią Kępno w 1998 r. stanowili oni
o sile drużyny z Błaszek.

Piast i Polonia szalały
w pucharach

Kibice w Błaszkach i Kępnie do
dziś wspominają 1998 r. Dwadzieścia
dwa lata temu zarówno Piast jak i Polonia notowały największe sukcesy w
swojej historii. Zwłaszcza w Błaszkach
okres ten wspominany jest z nostalgią,
bo, gdyby nie Puchar Polski, nie byłoby
czego wspominać. Później w Błaszkach
nie udało się już zbudować tak silnej
drużyny. Piast w 1998 r. miał w składzie
wielu dobrych piłkarzy, między innymi przywołanych wcześniej do tablicy
Mariusza Gostyńskiego, Marcina Kaczmarka czy Arkadiusza Maciejewskiego.
Finałowy mecz o Puchar Polski w województwie sieradzkim rozegrano w 1998
roku w Błaszkach. Rywalem Piasta był
trzecioligowy wówczas WKS Wieluń.
Piast rozegrał wtedy wielki mecz. Zdeterminowani gospodarze nie dali szans
WKS-owi, gromiąc go aż 4:0. Polonia
Kępno finałowy mecz o Puchar Polski
w województwie kaliskim rozgrywała także przed własną publiczności i
podobnie jak w przypadku drużyny z
Błaszek, jej rywalem był również trzecioligowiec. Spotkanie Polonii z Astrą
Krotoszyn było jednak bardziej zacięte,
a kępnianie sięgnęli po trofeum dopiero
po rzutach karnych. Polonia i Piast jako
zdobywcy pucharów na szczeblu wojewódzkim wywalczyły więc historyczną
przepustkę do rozgrywek centralnych.
Polonia zmagania o krajowe trofeum
miała rozpocząć od pierwszej rundy,
Piast z kolei musiał przebijać się przez
rundę wstępną. Podopieczni trenera
Donata Kuchnickiego gładko wygrali jednak na wyjeździe z trzecioligową
Unią Skierniewice 5:3. Awans Piasta
oznaczał, że pod koniec lipca 1998 r.
drużyna z Błaszek o awans do dalszych
gier miała zagrać w Kępnie z Polonią, a
więc starym znajomym z rozgrywek na
zapleczu trzeciej ligi.

Rachunki do wyrównania

– Z Polonią mamy rachunki do
wyrównania. Z drużyną z Kępna gramy trzeci mecz o stawkę, więc wypadałoby wreszcie wygrać. Rywalizacja
z Kępnem w ubiegłym sezonie nie była
dla nas udana i powinnyśmy wyrównać
rachunki – mówił przed pucharowym
meczem w Kępnie Donat Kuchnicki,

1. runda Pucharu Polski 1998/1999
Środa, 29 lipca 1998 r. – Kępno / Stadion Miejski
KKS Polonia Kępno – LKS Piast Błaszki – 0:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Mariusz Gostyński - 11’, 0:2 Witold Sowała - 32’.
Polonia: Jakub Skrzypiec – Piotr Korabik, Paweł Kaźmierczak,
Dariusz Fabisiak, Aleksander Matkowski, Piotr Matkowski,
Andrzej Mielczarek, Jacek Grześkowicz, Marek Marczak, Tomasz Bobik,
Robert Ciurys. Trener: Marek Wojtasiak.
Piast: Albert Kamańczyk – Andrzej Sibiński, Piotr Będkowski
(Michał Szewczyk - 66’), Mariusz Gostyński, Janusz Pawlak
(Emil Brocki - 53’), Marcin Kaczmarek, Arkadiusz Maciejewski,
Grzegorz Będkowski, Piotr Stasiak, Artur Polewski
(Grzegorz Grabowski - 76’), Witold Sowała. Trener: Donat Kuchnicki.
trener drużyny z Błaszek. Opiekun Piasta nawiązywał do zakończonego kilka
tygodni wcześniej sezonu 1997/1998, w
którym drużyna z Błaszek w rywalizacji z Polonią zdołała zdobyć zaledwie
punkt. Jesienny mecz na Stadionie Miejskim zakończył się istnym pogromem
Piasta, bowiem Polonia rozbiła swojego
wielkiego przeciwnika aż 5:0. Wiosną,
podczas meczu w Błaszkach padł natomiast remis. Faworytem pucharowego spotkania, które rozegrano 29 lipca
1998 r. byli piłkarze Piasta. Natomiast
osłabiona brakiem kilku podstawowych
piłkarzy Polonia była skazywana na porażkę. W zespole gospodarzy zabrakło
między innymi Grzegorza Mędrka,
Mariusza Kowalczykowskiego, Adama Jaremko oraz Grzegorza Ratajszczaka. Trzej pierwsi rozstali się z kępińskim klubem kilka tygodni wcześniej, z
kolei Grzegorz Ratajszczak musiał pauzować za czerwoną kartkę. Warto dodać
jeszcze, że pucharowe starcie z Piastem
było pożegnalnym meczem Andrzeja
Mielczarka, który kilka dni później
zdecydował się opuścić kępiński zespół
i zamienić go na Metal Kluczbork. Absencja tych graczy sprawiła, że to Piast
od pierwszych minut o sprawiał o wiele
lepsze wrażenie. Goście narzucili Polonii swoje tempo i styl. Miejscowi razili
natomiast brakiem pomysłu i nieporadnością w ataku. W zespole Polonii wyróżniali się jedynie Dariusz Fabisiak i
Jakub Skrzypiec, ale okazało się to za
mało na pewnych siebie graczy z Błaszek. Przyjezdni mogli, a właściwie
powinni objąć prowadzenie już na samym początku spotkania. Dwukrotnie
przed znakomitą szansą stanął Artur
Polewski, ale na posterunku był Jakub
Skrzypiec. W 11. minucie golkiper kępnian okazał się jednak bezradny. Fantastycznym strzałem w samo okienko popisał się Mariusz Gostyński. Popularny

„Gostek” z Kępnem wiąże bardzo miłe
wspomnienia. To właśnie podczas pucharowego meczu w Kępnie przeciwko
Polonii zdobył on swoją pierwszą bramkę w seniorskiej piłce. – Odległe czasy,
ale rzeczywiście tak było. Grając w Piaście Błaszki, strzeliłem Polonii swoją
pierwszą bramkę w seniorskiej piłce.
Ponadto wcześniej podczas meczu w
Kępnie debiutowałem w rozgrywkach
seniorskich jako szesnastolatek. Okres
swojej gry w Piaście Błaszki wspominam bardzo dobrze. Mieliśmy wówczas
zgraną drużynę. W większości graliśmy
swoimi ludźmi, z zewnątrz było dwóch,
może trzech piłkarzy. Była to fajna ekipa bo chciało nam się grać i przy tym
mieliśmy sukcesy – wspomina w rozmowie z Tygodnikiem Kępińskim będący
już na „piłkarskiej emeryturze” Mariusz
Gostyński. Jego bramka pobudziła kępnian do lepszej gry. Dwukrotnie bramkarza przyjezdnych próbował pokonać
Robert Ciurys, ale także bramkostrzelny zawodnik biało-niebieskich miał tego
dnia ogromne problemy ze skutecznością. Gdy Polonia ambitnie dążyła do
wyrównania została skarcona. W 32.
minucie Witold Sowała ośmieszył obronę kępnian i bez większych problemów
umieścił futbolówkę w siatce miejscowych. Druga część meczu nie przyniosła
spodziewanych emocji. Polonia walczyła o zmianę niekorzystnego rezultatu,
ale z tej walki zupełnie nic nie wynikało.
Polonia w bardzo smutnych okolicznościach pożegnała się z rozgrywkami
centralnego Pucharu Polski, tracąc tym
samym szansę na grę z drugoligowym
Naprzodem Rydułtowy. Na tym rywalu skończyła się natomiast pucharowa
przygoda błaszkowian. Drugoligowiec
wygrał w Błaszkach 3:1. Pucharowa
przygoda w 1998 r. do dziś uznawana
jest za największy sukces w historii Piasta.
Bartłomiej STEINERT
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gmina
Gmina Trzcinica w programie „Lokalny animator sportu”

Są animatorzy

G£OS TRZCINICY
lipiec 2022, nr 29 (1246)
25 czerwca 2022 r. w Smardzach odbył się tradycyjny festyn rodzinny

Festyn rodzinny w Smardzach

24 czerwca 2022 r. Gmina Trzcinica podpisała umowę na realizację
projektu „Lokalny animator sportu”
2022 r. Animatorami są: Adam Żłobińśki i Kamil Piędzioch, którzy
odpowiadają za organizację zajęć
sportowych oraz zarządzanie obiektem „Orlika” w Trzcinicy. W miesiącu lipcu zaplanowano już kilka
rozgrywek sportowych w różnych
dyscyplinach oraz dla różnych grup
wiekowych. 13 lipca br. (środa),
godz. 17.00, odbędą się gry i zabawy w piłce nożnej dla chłopców do
lat 10. 16 lipca br. (sobota), na godz.
13.00, zaplanowano zmagania w
streetballu w kategorii wiekowej do

lat 18. Z kolei 17 lipca br. (niedziela),
godz. 13.00, zaplanowano zawody w
turnieju tenisa stołowego. 30 lipca br.
(sobota), o godz. 13.00, mieszkańcy
mogą spróbować swoich sił w turnieju tenisa ziemnego. Również 30 lipca
o godz. 17.00 obok „Orlika” przeprowadzone zostaną konkurencje siłowe
typu street workout.
Gmina Trzcinica otrzyma materiały promocyjne i reklamowe (plakaty,
banery) o realizacji programu „Lokalny animator sportu”, które pojawią się
między innymi na obiekcie „Orlika” w
Trzcinicy. W ramach podpisanej umowy współfinansowane jest wynagrodzenie animatorów.
Oprac. m

W ostatnim czasie w obiektach gminnych przeprowadzono
kilka modernizacji

Organizatorzy na czele z sołtysem Ireną Zimoch zadbali o wiele
atrakcji dla dzieci i dorosłych, a także o małą gastronomię. Były gry i
zabawy dla najmłodszych oraz dmuchańce. Można było zmierzyć się w
rywalizacji biegowej. Był pokaz różnych grup tanecznych oraz udzielanie
pierwszej pomocy. W trakcie imprezy wykorzystane zostały nowe ławy
i stoły, w których wykonanie zaangażowali się mieszkańcy Smardz. Wójt
gminy Grzegorz Hadzik oraz sekretarz gminy Renata Ciemny podziękowali i pogratulowali organizacji
imprezy i życzyli udanej zabawy oraz
kolejnych takich spotkań integracyjnych. Impreza trwała długo w miłej
i rodzinnej atmosferze.
Oprac. m

Do startu gotowi...

Do końca bieżącego roku ma powstać garaż w miejscowości Aniołka Pierwsza

Usprawnienie jednostki strażackiej

20 czerwca 2022 r. w Urzędzie
Gminy Trzcinica zawarta została
umowa na zadanie: „Budowa budynku garażu dla pojazdów straży
pożarnej w miejscowości Aniołka
Pierwsza”. Wykonawcą za kwotę
52,500 zł będzie Murarstwo-Tynkarstwo Mariusz Żłobiński. Realizacja
zadania planowana jest w terminie do
6 miesięcy od podpisania umowy.
Oprac. Maciej Wardęga

Podpisanie umowy

W gminie Trzcinica wzorem ubiegłych lat zorganizowano letni wyjazd dla dzieci

Modernizacja obiektów Wakacyjny wypad uczniów
W Domu Ludowym w Pomianach zamontowano centralne ogrzewanie oraz nową podłogę ceramiczną
w pomieszczeniu kuchni. W Domu
Ludowym w Piotrówce zamontowana
została klimatyzacja, a w budynku nr
22 przeprowadzono remont łazienek.
Kontynuowane są inwestycje w garażach OSP Trzcinica i OSP Laski. W
Domu Ludowym w Laskach rozpoczęła się modernizacja głównej sali, a
w budynku małej szkoły w Laskach
modernizacja łazienek. Doposażono
plac zabaw w Aniołce Pierwszej poprzez montaż zjeżdżalni. Na stadionie w Trzcinicy zamontowano wiaty
dla zawodników oraz przeprowadzono prace konserwacyjne sceny i wiat

rekreacyjnych. Zakupiono i zamontowano meble w pomieszczeniach
KGW Trzcinica. W Domu Ludowym
w Wodzicznej zainstalowano wentylację pomieszczenia kuchni, zawarta
została umowa na położenie płytek
ceramicznych oraz zainstalowano
system selektywnego powiadamiania
OSP Wodziczna. Zamontowano płot
przy altanie obok Domu Ludowego
w Smardzach oraz ławy i stoły. Zakupiono samochód użytkowy do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnych.
Zawarto umowy na dalszy etap budowy garaży w Aniołce Pierwszej i Wodzicznej oraz modernizację schodów
zewnętrznych przy Domu Ludowym
w Kuźnicy Trzcińskiej.
Oprac. m

Kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne w gminie Trzcinica

Nowa sieć kanalizacyjna

Gmina Trzcinica otrzymała informację o dofinansowaniu w kwocie
1007 000 złotych na realizację zadania
„Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Trzcinica” w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych- II
Edycja. W ramach inwestycji plano-
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wana jest budowa kolejnych odcinków wodociągowych lub kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Kuźnica Trzcińska (dwa odcinki wodociągowe), Laski (północna część Osiedla
Nowego) i Trzcinica (nowa część ulicy
Kościelnej, łącznik ulica Spokojna i
ulica Wrzosowa).
Oprac. m

28 czerwca 2022 r. uczniowie
klas I-VIII Szkoły Podstawowej w
Trzcinicy odwiedzili Łódź. Podczas
wizyty w ZOO uczniowie zwiedzili orientarium - najnowocześniejszy
pawilon poświęcony faunie i florze
Azji Południowo-Wschodniej, a przewodnik przybliżyła gatunki znajdujących się tam zwierząt. Uczestnicy
wycieczki poznali takie gatunki jak:
słoń indyjski, krokodyle gawilowe,
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orangutany sumatrzańskie i makaki.
Jedną z największych atrakcji orientarium był podwodny tunel z rekinami i płaszczkami. Dzieci i młodzież
udała się także do planetarium EC
1 Łódź, które jest najnowocześniejsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na początku pod kopułą zostało zobrazowane niebo nocą,
jak zmienia się w zależności od pory
dnia oraz konstelacje gwiazd w za-

leżności od pór roku. Następnie dla
uczniów ze szkoły w Trzcinicy wyświetlony został film „Na skrzydłach
marzeń”, opowiadający o historii
lotnictwa, realizacji snów setek pokoleń. Nie obyło się również bez zrobienia zakupów w sklepie z pamiątkami
i lodziarni. Wycieczka została zakończona obiadem. Wyjazd sfinansowano ze środków Gminy Trzcinica.
Oprac. Maciej Wardęga

Region

gmina
Trwają prace przy modernizacji drogi w Feliksowie. Wykonawcą inwestycji jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Koszt zadania to 1.032.376,45 zł

kurier baranowa
lipiec 2022, nr 28 (1255)
Władysław Kącki ze Słupi mistrzem Polski w Tenisie Stołowym Parlamentarzystów, Radnych i Pracowników Samorządowych

Idź złoto do złota!

W XXI Mistrzostwach Polski
Parlamentarzystów, Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie
Stołowym, które odbyły się w czerwcu br. w Gorzowie Śląskim, wzięło
udział 65 zawodników startujących
w dziewięciu kategoriach. Organizatorem był Urząd Miejski w Gorzowie
Śląskim i Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury oraz LMKS Piast Gorzów
Śląski. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Beniamin Godyla – senator RP, Andrzej Buła – marszałek
województwa opolskiego, Roland
Fabianek – starosta oleski oraz Rafał Kotarski – burmistrz Gorzowa
Śląskiego. W najstarszej kategorii
wiekowej (powyżej 70 lat) złoty medal wywalczył Władysław Kącki.
- Wygrałem wszystkie sześć meczów,

w tym z ubiegłorocznym mistrzem.
Przegrywałem już 0:2, wydawało się,
że nic mi już nie pomoże, ale jakoś

zebrałem dodatkowe siły i pokonałem go 3:2 – opowiada z dumą. Warto
podkreślić, że to już drugi złoty medal pana Władysława w historii tych
mistrzostw. Pierwsze złoto wywalczył
w 2017 r. To kolejna cenna zdobycz
we wspaniałym dorobku Władysława
Kąckiego. Z rozrzewnieniem wspomina pierwsze tytuły, które zdobywał
jako nastolatek. Nie miał wtedy równych sobie. Imponująco prezentuje się
jego dorobek z ostatniej dekady: dwukrotny Mistrz Powiatu Sołtysów i Rad
Sołeckich, trzykrotny Mistrz Gminy
Baranów (w tym w kategorii open!),
złoty medalista Mistrzostw Kępna,
Mistrzostw Oleśnicy i Mistrzostw
Byczyny. Lista byłaby dłuższa, gdybyśmy zechcieli odnotowywać miejsca drugie, trzecie czy czwarte. Panu
Władkowi życzymy więc siły i entuzjazmu, by jego trofea lśniły wciąż nowym złotem.
ems

Delegacja z Baranowa gościła w zaprzyjaźnionej gminie Ihlow

Z partnerską wizytą w Ihlow

Pamiątkowe zdjęcie
gości i gospodarzy

Od 30 czerwca do 3 lipca br. delegacja z Baranowa gościła w zaprzyjaźnionej gminie Ihlow (Niemcy). Wizyta odbyła się na zaproszenie Arno

Urlichs`a – burmistrza gminy Ihlow.
Baranowska delegacja w składzie:
wójt gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek, przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer, skarbnik gminy
Marzena Żłobińska oraz kierownik
Referatu Inwestycji Andrzej Kiedos
uczestniczyła w uroczystościach z
okazji okrągłego jubileuszu 50-lecia
gminy Ihlow. Wizyta ta zbiegła się
również z inną, bardzo ważną datą –
25 lat temu, 14 lipca 1997 r., podpisano
umowę partnerską między gminami.
Podczas pobytu u zachodnich sąsiadów zwiedzano nowe inwestycje
w gminie, w tym budowany żłobek
oraz nietypową halę do piłki nożnej
z otwieranymi ścianami. Była to również okazja do poznania nowo wybranego burmistrza Arno Urlichs`a oraz
określenia planów dalszej współpracy i kierunków rozwoju partnerstwa.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe na drodze krajowej nr 11 w Baranowie

Samochód wjechał w bariery

4 lipca br., około godziny 12.55,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu drogowym
na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Baranów. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP
Baranów.
Po dotarciu stwierdzono, że samochód osobowy wypadł z jezdni
i uderzył w bariery energochłonne.
Pojazdem podróżowały 2 osoby (w
tym dziecko), które nie wymagały
opieki medycznej. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i rozłączeniu zasilania w uszkodzonym pojeździe.
W celu potwierdzenia stanu zdrowia
9-miesięcznego dziecka, na miejsce
przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, który przebadał uczestników zdarzenia. Po zakończeniu

czynności policji udrożniono ruch
na drodze – powiedział oficer praso-

Na szczęście nikt nie odniósł
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

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

Droga w Feliksowie
Umowę na realizację tego zadania podpisano 7 kwietnia br. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi gminnej w Feliksowie o długości
około 1070 m (wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 5,0 m z obustronnym poboczem gruntowym).
Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie do przełożenia zjazdów
do posesji z kostki bitumicznej i płyt

ażurowych, przestawienia znaków
istniejących drogowych, regulacji
wszystkich studzienek oraz zasuw
na sieci wodociągowej i gazowej oraz
wykonania poboczy gruntowych od
krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego wraz z ich wyprofilowaniem
i obsianiem trawą. Wszystkie prace
mają zostań ukończone jeszcze tego
lata.
ems

Zakończył się remont szatni na baranowskim „Orliku”.
Odbiór prac miał miejsce 13 lipca br. Inwestycję wykonała firma „Projektobud”. Prace trwały od końca kwietnia i
kosztowały 400.980,69 zł

Szatnia na „Orliku”
już po remoncie
Zmianie uległy m.in. takie pomieszczenia, jak WC dla niepełnosprawnych. Zamurowano otwór
drzwiowy, wykonano wejścia od
frontu budynku poprzez wykucie
otworu w ścianie zewnętrznej, położono nowe płytki na ścianach i
posadzce. Wyremontowano również
ubikację ogólnodostępną. Powiększyła się powierzchnia magazynu
na sprzęt sportowy. Położono nową
izolację ścian na części budynku oraz
wykonano nową podbitkę z blachy.

Całość budynku pomalowano farbami silikatowymi. Przede wszystkim
zaś położono panele fotowoltaiczne.
W szatniach pojawiły się nowe ławki
i szafki (36 szafek dla zawodników,
po 18 w każdej szatni). Inwestycja
została dofinansowana w kwocie
100.000,00 zł ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”.
Całkowita wartość prac zamknęła się
w kwocie 400.980,69 zł.
ems

Pochylone drzewo zagrażało budynkowi użyteczności publicznej przy ul. Katowickiej w Słupi pod Kępnem

Usunęli pochylone drzewo

11 lipca br., o godzinie 11.12, do
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pochylonym drzewie, zagrażającym budynkowi użyteczności publicznej przy ul. Katowickiej
w Słupi pod Kępnem. Na miejsce
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Słupia pod Kępnem.
Po dotarciu stwierdzono, że nad
budynkiem znajduje się mocno pochylone drzewo, stwarzające zagrożenie.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie, po sprawieniu drabiny
mechanicznej SD-30, przy pomocy
mechanicznej pilarki do drewna,

Podczas akcji strażaków.
Fot. OSP Słupia pod Kępnem

usunięto zagrożenie – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR
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Gmina

REGION
„Cała Polska czyta dzieciom” w Zespole Szkół w Nowej Wsi
Książęcej

Poznali Konopnicką

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2022, nr 29 (1353)
Uchybienia i błędy w dokumentacji stały się powodem wydania przez wojewodę wielkopolskiego negatywnej dla Gminy Bralin decyzji na realizację inwestycji drogowej

Czerwone światło dla Gminy Bralin

Młodzi słuchacze poznali
utwory Marii Konopnickiej

Jak co roku, w czerwcu br. szkoła
w Nowej Wsi Książęcej przyłączyła się
do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”. Tegoroczna edycja
poświęcona była życiu i twórczości
Marii Konopnickiej. Do szkoły zawitali: zastępca wójta gminy Bralin
Karol Wanzek, pracownik Urzędu
Gminy w Bralinie Marta Brząkała i
przedstawiciel Rady Rodziców Ewa
Hojeńska. Wśród zaproszonych osób
znaleźli się ponadto: dyrektor Zespołu
Szkół w Nowej Wsi Książęcej Elżbieta
Kuropka, sekretarz szkoły Elżbieta
Moskalik-Sobczak oraz nauczyciele:
Teresa Kurant i Andrzej Mirowski.
Zaproszeni goście stanęli na wysokości zadania i sprawili przedszkolakom

oraz uczniom klas I-IV wielką radość,
pięknie czytając wiersze. Młodzi słuchacze, po zapoznaniu się z niektórymi faktami z biografii oraz twórczości
Marii Konopnickiej, wysłuchali takich utworów, jak: „Stefek Burczymucha”, „Pan Zielonka”, „Krasnoludki”,
„Wesoły Janek” czy „Zamiary Stasia”.
Następnie dzieci miały okazję wykazać się, w formie quizu, znajomością
treści poznanych utworów i faktów
z życia Marii Konopnickiej. Wszyscy zgromadzeni byli pod ogromnym wrażeniem i z przyjemnością
będą wspominali chwile spędzone na
wspólnym słuchaniu wierszy wybitnej
polskiej poetki i nowelistki.
Wiesława Mirowska

Urząd Gminy Bralin przyjaźniejszy osobom z niepełnosprawnościami

29 czerwca br. wojewoda wielkopolski zdecydował o uchyleniu w całości zezwolenia Gminie Bralin na realizację inwestycji drogowej, polegającej
na budowie ul. Południowej w Bralinie
(od ul. Namysłowskiej do ul. Kępińskiej) i przekazał Starostwu Powiatowemu w Kępnie do ponownego rozpatrzenia. Treść wspomnianej decyzji
dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce „Ogłoszenia/Obwieszczenia”.
Na decyzję wojewody Gmina Bralin miała prawo do złożenia
sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Czy skorzystała
z tej możliwości? Wydaje się to mało
prawdopodobne, bo skala uchybień
i błędów w dokumentacji jest duża.

Warto wspomnieć, że wynagrodzenie projektanta wspomnianej inwestycji drogowej o długości 1,7 km
wyniosło blisko 138 tys. zł!
W odpowiedzi na prośbę o skomentowanie sprawy, przesłaną do
Biura Prasowego Oddziału Mediów

i Komunikacji Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, otrzymaliśmy jedynie
pełną treść obwieszczenia i decyzji,
przekazaną z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu.
TK

Sprawa dotyczy
ul. Południowej w Bralinie

Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Bralinie, seniorzy Klubu Senior+ w Bralinie oraz młodzież ze Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie wzięli udział w wycieczce do Wadowic

Śladami Wandy Rutkiewicz

Urząd otwarty
na mieszkańców

Gmina Bralin znalazła się na
liście gmin, które biorą udział w
projekcie pn. „Dostępność plus w
urzędach JST województwa wielkopolskiego” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne
na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości
usługi administracyjne”.
W ramach projektu w Urzędzie

Wśród udogodnień znalazły
się m.in. lupy elektroniczne
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Gminy Bralin pojawił się nowy sprzęt,
ułatwiający obsługę klientów niedosłyszących i niewidomych, zakupiono
lupę elektroniczną, ramki do podpisu, pętle indukcyjne, które wzmacniają działanie aparatu słuchowego,
pomagając porozumieć się z osobą
słabosłyszącą, zamontowane zostały
na drzwiach tabliczki informacyjne
w alfabecie Braille’a oraz tabliczki z
wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi toalety.
Oprac. KR

Wyjazd zorganizowany był przez
Bibliotekę Publiczną oraz Szkolne
Koło Krajoznawczo-Turystyczne w
ramach projektu „Z buta – śladami
Wandy Rutkiewicz”. Himalaistka
dokładnie wtedy, kiedy 16 października 1978 r. konklawe kardynałów w
Rzymie wybrało Karola Wojtyłę na

papieża, weszła na najwyższą górę
świata. 10 czerwca 1979 r., w ostatnim dniu pierwszej pielgrzymki Ojca
Świętego Jana Pawła II do Polski,
Wanda Rutkiewicz wręczyła papieżowi kamień z tzw. Dolnego Szczytu
Mount Everestu. Papież powiedział
wówczas: - Dobry Bóg tak chciał, że

tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Oboje po raz pierwszy z Polski. Obecnie kamień oprawiony w
srebrną tabliczkę z wygrawerowaną
dedykacją i zarysem góry znajduje
się w Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach.
Oprac. KR

Pożar w budynku mieszkalnym w Bralinie

Paliło się w kotłowni

Pomieszczenia przewietrzono.
Fot. KP PSP Kępno
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22 czerwca br., tuż po godzinie
21.00, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku
mieszkalnym w Bralinie. Przybyli na
miejsce strażacy zastali pożar w pomieszczeniu kotłowni. Wszyscy domownicy opuścili budynek przed
przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, odłączeniu zasilania w
energię elektryczną oraz podaniu
dwóch prądów wody na źródło pożaru. Po ugaszeniu pożaru pomieszczanie przewietrzono oraz sprawdzono
pod kątem obecności tlenku węgla
oraz potencjalnych zarzewi ognia –
relacjonuje mł. kpt. Jakub Sobczak z
KP PSP Kępno. W działania trwające
godzinę zaangażowanych było 5 zastępów straży pożarnych. Oprac. KR

Pożar objął pomieszczenie
kotłowni. Fot. KP PSP Kępno

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia drobne
przyjmujemy
w redakcji

OFERTY PRACY
Aktualne oferty pracy PUP Kępno.

Bliższe informacje: 62 78 203 69 lub 607 174 608; www.kepno.praca.gov.pl
KASJER/SPRZEDAWCA – 1 osoba
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: obsługa klientów, eksponowanie towaru, obsługa kasy fiskalnej i
terminala płatniczego.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 3.010,00 zł brutto/mies.,
Zmianowość: II zmiany, 6.00-14.00;
14:00-22:00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 523/22, gm. Perzów)
SPRZEDAWCA W KWIACIARNI – 1 os.
Wykształcenie: średnie
Wymagania: obsługa klienta w kwiaciarni,
ekspozycja towaru i pielęgnacja kwiatów,
przyjmowanie towaru. Wymagane zdolności manualne do tworzenia kompozycji
kwiatowych.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 1800,00-2000,00 zł
brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana: 4 godziny dziennie, między 9.00-17.00 (do uzgodnienia)
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 557/22, m. Kępno)
KUCHARZ – 2 osoby
Wykształcenie: Wymagania: przygotowywanie posiłków
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3010,00 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 10.00-18.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 467/22, m. Kępno)

MURARZ – 2 osoby
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: wykonywanie prac remontowo-budowlanych.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 6.000,00 zł brutto/
mies.,
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 494/22, gm. Kępno)
BRUKARZ/POMOCNIK BRUKARZA
– 1 osoba
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: układanie kostki brukowej.
Wymagane prawo jazdy kat. B. Praca w
delegacji. Możliwość przyuczenia.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3010,00 – 4000,00
zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 492/22, m. Kępno)
HYDRAULIK – 2 osoby
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: rozprowadzanie instalacji
sanitarnych i C.O.
Staż pracy: rok
Wynagrodzenie: od 3.010,00 zł brutto/
mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 551/22, gm. Kępno)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY
– 2 osoby
Wykształcenie: Wymagania: wykonywanie prac pomocniczych na budowie. Praca na terenie
powiatu kępińskiego i namysłowskiego.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3.500,00 zł brutto/
mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 459/22, gm. Trzcinica)
ŚLUSARZ/SPAWACZ – 1 osoba
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: spawanie elementów metalowych, obsługa maszyn i urządzeń
służących do obróbki metali.
Staż pracy: rok
Wynagrodzenie: od 3.010,00 zł brutto/
mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 563/22, gm. Bralin)
PAKOWACZ MEBLI – 3 osoby
Wykształcenie: Wymagania: pakowanie mebli, zabezpieczanie mebli podczas transportu.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 4.000,00 zł brutto
Zmianowość: I zmiana, 6.00-14.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 253/18, gm. Łęka Opat.)

KIEROWCA KAT. B – 1 osoba
Wykształcenie: Wymagania: Krajowy przewóz towaru w
branży meblowej samochodem dostawczym do 3,5 t.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3.500,00 zł do
4.200,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 318/22, gm. Łęka Opatowska)
ROBOTNIK DROGOWY – 2 osoby
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: Prace drogowe i drobne roboty budowlane. Patrolowanie dróg. Mile
widziane umiejętności przy pracach budowlanych. Wymagane prawo jazdy kat.
B. Praca na terenie powiatu kępińskiego.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 4000,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: 8.00-16.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
(oferta nr 461/22, gm. Baranów)
FRYZJER MĘSKI, BARBER – 1 osoba
Wykształcenie: Wymagania: Strzyżenie męskie. Pielęgnacja włosów i brody. Możliwość podwyższenia kwalifikacji.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 4.010,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: II zmiana, 10.00-18.00 do
uzgodnienia
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 568/22, m. Kępno)

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 ziemię w jednym kawałku 5 ha,
dojazd z drogi głównej. Tel. 692 060 578.
(TK 36/07/22)
Sprzedam mieszkanie 33 m2 do remontu w
Siemianicach. Tel. 661 044 430.
(TK 37/07/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
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
Sprzedam krowę. Tel. 62 78 15 664.
(TK 33/07/22)
Sprzedam 16-tygodniowego psa rasy Rottweiler. Tel. 691 957 156. (TK 34/07/22)
Oddam tanio gołębie pawiki.
Tel. 601 563 074.
(TK 35/07/22)

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

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

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

M
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E
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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

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice

-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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.

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
Tygodnik Kępiński 20 lipca 2022
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Recenzje

ogłoszenia

Uwaga! Potrzebna krew!

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

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

Stach Szulist - „Ćwiczenia akrobatyczne”
Szesnastoletni Karol wie, że życie nastolatka bywa koszmarem. W domu codziennie zderza się
z murem niezrozumienia i egoizmu skupionych na własnej karierze rodziców. W szkole – wikła
się w ryzykowne układy miłosno-towarzyskie i nieustannie prowokuje nauczycieli, chcąc choć
przez chwilę zaistnieć. Nic dziwnego, że w swoich snach Karol w bezkompromisowy sposób
rozprawia się ze znienawidzoną szkolną rzeczywistością… Zawieszony między dzieciństwem
a dorosłością, bacznie obserwuje zachodzące w jego otoczeniu zmiany i robi wszystko, by
przetrwać w opresyjnym systemie, który wymaga od niego nieustannego zginania
karku. Obawa przed tym, że mógłby stać się taki sam jak jego rodzice, doprowadzi
go wkrótce do najtrudniejszych w życiu wyborów…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Za oddanie krwi przysługują dwa dni wolnego.

Liz Lawler - „Kiedy spałaś”
Doktor Alex Taylor budzi się na stole operacyjnym. Jest unieruchomiona. Tuż nad nią stoi
lekarz ukryty za maską chirurgiczną. Nie zna go, ale z przerażeniem stwierdza, że ma on zamiar
ją skrzywdzić. I w chłodny, metodyczny sposób opowiada, w jaki sposób to zrobi. Zanim Alex
zdąży zawołać o pomoc, dostaje kolejną dawkę znieczulenia. Kobieta zostaje znaleziona w
środku nocy na szpitalnym parkingu. Kiedy budzi się po raz kolejny pośród życzliwych sobie
osób, natychmiast zgłasza atak i gwałt. Jednak policja sceptycznie odnosi się do jej opowieści.
Uważa, że Alex jest ofiarą ataku sadystycznego psychopaty. Badanie nie wykazuje śladów
napadu. Pomimo istnienia drobnych dowodów potwierdzających prawdomówność Alex nikt jej
nie wierzy. Jej zeznania są kwitowane lekceważącym tonem, niemal chichotem. Nawet najbliżsi
są przekonani, że uroiła sobie napaść. Jest pozostawiona kompletnie sama
sobie. Aż dowiaduje się, że jest kolejna ofiara.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jürgen Thorwald - „Pacjenci. Sztuczna nerka, nowe serce. O
początkach transplantologii”
Opisując historie pacjentów, Thorwald kreśli dzieje jednego z najśmielszych pomysłów
ludzkości – wymieniania uszkodzonych narządów na nowe. Autor oddaje głos cichym bohaterom
medycyny – chorym, których wola życia i odwaga, by poddać się nowatorskim i ryzykownym
zabiegom, przyczyniły się do uratowania ludzkich istnień. Dzięki nim lekarze, odkrywcy i
konstruktorzy mogli zbudować i udoskonalić płucoserce, wykorzystać kawałek celofanu do
pierwszych dializ i przeszczepić nerkę. Aż w końcu dokonać niemożliwego – sprawić, że w
czyjejś klatce piersiowej zabije serce innego człowieka. Wszystko to działo się zadziwiająco
niedawno. Jürgen Thorwald pokazuje, że historię medycyny tworzą losy pojedynczych ludzi
i każda z tych osób ma tak samo istotne znacznie – niezależnie od tego, czy stoi przy stole
operacyjnym, czy na nim leży. Dziś transplantologia jest jedną z najszybciej
rozwijających się gałęzi medycyny.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 29
SPONSORZY NAGRÓD:

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

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

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 27 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. Stach Szulist - „Ćwiczenia akrobatyczne”,
2. Jürgen Thorwald - „Pacjenci...”,
3. Liz Lawler - „Kiedy spałaś”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 28 nagrody otrzymuj¹:

Teresa Moś (Słupia p. Kępnem),
Marian Pacyna (Kępno),
Jadwiga Łuszczak (Drożki).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.

14

Tygodnik Kępiński 20 lipca 2022

Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz z
nich wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i doświadczeniem porozmawia z Tobą i wskaże Ci
drogę.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu czeka Cię rozprawa z przeciwnikiem lub inną osobą, która spróbuje przypisać
sobie Twoje sukcesy. Nie zwlekaj dłużej i podejmij
właściwe działania. Z dawnych niepowodzeń wyciągnij wnioski i zacznij działać.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Jesteś gotowy do wykonania trudnego i samodzielnego zadania. Uwierz we własne siły, a ze
wszystkim sobie poradzisz. Dobrej rady oczekuj
od matki lub innej ważnej dla Ciebie kobiety. Dla
samotnych karta wróży możliwość flirtu.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 20.07.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
2. Apteka „Św. Maksymiliana” - 21.07.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
3. Apteka „Burchacińscy” - 22.07.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
4. Apteka „Na Zdrowie” - 23.07.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
5. Apteka „Dr. Max” - 24.07.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
6. Apteka „Na Zdrowie” - 25.07.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
7. Apteka „Przy Szpitalu” - 26.07.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Pewna sytuacja stanie się dla Ciebie ciężarem. Zastanów się, w jaki sposób uchronić się przed atakami osób, które wymagają od Ciebie zbyt wiele. Nie
odpowiadaj na ich zaczepki! Sięgnij po dyplomatyczne metody i wycofaj się z otwartej konfrontacji.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu spotka Cię miłe wydarzenie lub
wiadomość, która poprawi Ci humor. Poczujesz,
że sprawy zmierzają we właściwym kierunku, a
Twoje obawy były przesadzone. W miłości karta
wróży szczęśliwe chwile we dwoje.

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.

Oderwij się choć na chwilę od przyziemnych problemów, a znajdziesz w sobie siłę i inspirację.
Czeka Cię szczęśliwe wydarzenie. Będziesz w dobrym nastroju, chętnie pomożesz innym lub zwrócisz większą uwagę na prośby i potrzeby bliskich.

Waga 23 IX – 23 X
W tym tygodniu musisz się zdecydować, za co się
zabrać i w którą stronę podążać. Zbyt dużo spraw
i zdarzeń może przesłonić Ci cel, jaki sobie wyznaczyłeś. Nastąpią ważne wydarzenia, dostaniesz
przełomowe wiadomości i sprawy ruszą do przodu.

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Ryby 19 II – 20 III
W tym tygodniu zostaniesz doceniony. Czeka Cię
propozycja wyjazdu, współpracy lub nawiązania
ciekawej znajomości. Będziesz ruchliwy, wesoły i
towarzyski. Wystarczy Ci czasu na wszystko, choć
rodzinne obowiązki mogą trochę ucierpieć.

Z teki Marka Kameckiego

Porozmawiaj z przyjacielem, a wspólnie wpadniecie na doskonałe pomysły. Karta wróży możliwość
pogodzenia się z osobą, która była na Ciebie obrażona. Bądź szczery i wyrozumiały, a spotkasz
się z wielką życzliwością i wsparciem.

Będziesz miał możliwość wykazać się talentami organizacyjnymi i umiejętnością zarządzania. Zdobędziesz autorytet, jeśli będziesz hojny
i wspaniałomyślny. Postępuj zgodnie z prawem i
obowiązującymi regułami, a osiągniesz sukces.

kontakt:

(62) 78 292 84

SPORTOWE

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II

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

ODZNAKI
I WPINKI

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

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.

(62) 78 292

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Drodzy
Czytelnicy!

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

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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

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

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

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

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

Piaski k. Kępna 1A
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