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Wojenna
kolej w
Wielkopolsce
i Kępnie –
część I
Kolej i wojna. Zmiany na
kolei podczas drugiej wojny światowej. Program
„Otto” w Kępnie. Przemiany węzła kolejowego
w Kępnie podczas drugiej
wojny światowej opisują
wrocławscy eksperci kolejnictwa.

Susza hydrologiczna, duże nasłonecznienie i wysokie temperatury, a często także maszyny rolnicze, przyczyniły się
do wielu pożarów zbóż na pniu oraz ściernisk. Również w
powiecie kępińskim w ostatnim czasie doszło do wielu takich zdarzeń, w których interweniowali strażacy. W akcjach
gaśniczych pomagali również rolnicy.

Miło Tanio Smacznie
ZAPRASZAMY!
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Przyszedł wczoraj,
a był 36 lat

W godzinę „W”, czyli
patriotyzm na wakacjach
str. 12
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Półmetek wakacji Po bratersku dla Ukrainy
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wiadomości
Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski działa już 14 lat

Ponad 2 mln zł dla Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski na przygotowanie nowych
lokalnych strategii rozwoju

O „Wrotach Dofinansowanie dla
Wielkopolski” „Wrót Wielkopolski”
cyklicznym kiermaszem, promującym wykorzystanie zasobów lokalnej
żywności oraz rękodzieła. W ramach
działalności Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania zorganizowano
jarmark bożonarodzeniowy, którego
główną ideą jest kultywowanie tradycji rękodzielnictwa i wyrobów naturalnych, nawiązujących do tradycji
Bożego Narodzenia.
Lokalna Grupa Działania była
również organizatorem dwóch edycji szkolenia pt. „Zachęta do sztuki
nalewek”. Szkolenie przeprowadził
mistrz Polski nalewek Hieronim Błażejak, który w programie przedstawił
historię nalewkarstwa w Polsce. Do
tradycji Wrót Wielkopolski należą
organizowane rajdy rowerowe po szlaku turystycznym „Rowerowa pętla
południowej Wielkopolski”. Zwiedza-

Po podpisaniu umowy
na przyznaną dotację

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski
jest stowarzyszeniem otwartym na
nowych członków. Od początku założenia stowarzyszenia liczba członków stale rośnie i aktualnie liczy
84. Dużą pomocą w bieżącej pracy
Stowarzyszenia jest jego biuro, powołane we wrześniu 2009 r. Obecnie
Stowarzyszenie w biurze zatrudnia 3
pracowników. Wybrany skład Rady
liczy 22 osoby.
Dzięki środkom z Lokalnej
Grupy Działania odbywa się wiele imprez, kultywujących kulturę i
tradycje regionalne. Ponadto dzięki
dofinansowaniom powstają nowe
podmioty gospodarcze i miejsca pracy. Doposaża się innowacyjny sprzęt
do prowadzenia działalności. We
współczesnych czasach, kiedy panują
sprzyjające warunki do rozwoju regionów, które poszukują swojej tożsamości, również i na obszarze LGD
Wrota Wielkopolski podjęto działania, mające na celu odszukanie smaku tradycyjnych potraw i wyrobów
charakterystycznych dla południowej
Wielkopolski, jak i również rękodzieł charakterystycznych dla tego
regionu. Organizowano Festiwale
Produktu Lokalnego, które stały się

nie ciekawych zakątków na obszarze
Wrót Wielkopolski może odbywać się
dzięki wydanym przez stowarzyszenie mapom i folderom. Każdy może
znaleźć coś dla siebie. Zabytkowe
perełki architektury sakralnej, bogactwo dworków i pałaców wprowadzają
nas w świat tradycji, kultur i historii
naszego regionu. W zaciszu leśnych
ścieżek możemy kontemplować piękno przyrody, wsłuchiwać się w beztroskie odgłosy ptaków. Znajdują się tu
ciekawe zabytki, ciche ustronne miejsca oraz idealne warunki do uprawiania turystki aktywnej. Lokalna Grupa
Działania oraz przedstawiciele lokalnych organizacji z obszaru działania.
LGD Stowarzyszenie Wrota
Wielkopolski uczestniczą w projekcie
współpracy międzynarodowej. Biorą
w nim udział również przedstawiciele
LGD z Finlandii – Rieska – Leader,
Leader – Pirytyiset oraz Keskipiste - Leader. Misją Stowarzyszenia
Wrota Wielkopolski jest uczynienie
terenu działania dobrym miejscem
do życia i aktywności w obszarze gospodarczym, kulturowym i społecznym w oparciu o lokalne zasoby oraz
współpracę międzynarodową.
Oprac. Andrzej Wawrzyniak

28 Lokalnych Grup Działania
(LGD) działających na terenie całego Województwa Wielkopolskiego
otrzymało wsparcie finansowe po
74 tys. zł, na opracowanie lokalnych
strategii rozwoju. Wsparcie przekazano w ramach poddziałania „Wsparcie
przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Łączna wysokość
wsparcia wynosi ponad 2 mln zł.
Umowy z przedstawicielami LGD
w piątek 1 lipca 2022 roku podpisał
wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Środki, które trafiły do 28 LGD to
ponad 2 mln zł i są istotnym wsparciem na etapie opracowywania dokumentów strategicznych będących
wyznacznikiem dalszych kierunków
rozwoju wielu obszarów naszego województwa. LGD, opracowując lokalne strategie rozwoju (LSR) na nową
perspektywę finansową na lata 20232027, mogą z wyprzedzeniem zbadać
potrzeby gospodarcze i społeczne
tym samym pozyskać środki na ich
rozwój i zaspokojenie. Każda z Grup
funkcjonuje na terenie o różnych
walorach, możliwościach, zasobach
ludzkich oraz dorobku historyczno-kulturowym. Opracowana strategia,
uwzględniająca liczne aspekty i po-

trzeby, to klucz do efektywnego rozwoju. Dofinansowanie w kwocie 74
tys. zł. otrzymało również stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”, działające w powiecie kępińskim.
- Lokalne Grupy Działania
funkcjonują na obszarach wiejskich
naszego województwa, wsłuchując
się w potrzeby lokalnych społeczności. Znając te potrzeby, słabe i mocne
strony obszaru, potencjał oraz lokalne tradycje, wspierają rozmaite inicjatywy i umożliwiają rozwój naszego regionu. Środki finansowe, które
trafiają za pośrednictwem LGD do
mieszkańców, samorządów i innych
organizacji działających w naszym
województwie, przyczyniają się do
powstawania nowych miejsc pracy oraz do rozwoju infrastruktury
służącej lokalnym społecznościom.
Działania realizowane przez LGD
nakierunkowane są także na rozwój
kultury, zachowanie dziedzictwa
oraz promocję walorów przyrodniczych, co przekłada się na rozwój
turystyki. Opracowanie nowych
lokalnych strategii rozwoju na lata
2023-2027 ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju Wielkopolski. Zarząd Województwa Wielkopolskiego
przeznaczył bowiem na ten cel dodatkowe środki - aż 50 milionów

euro w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski. Dzięki temu strategie finansowane będą
nie tylko z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich, ale także z Europejskiego
Funduszu Społecznego + oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zaznacza K. Grabowski
Wsparcie umożliwia opracowanie LSR obszarów objętych działalnością poszczególnych Grup Działania w nadchodzącej perspektywie
finansowej, w szczególności na przeprowadzenie konsultacji społecznych
na obszarze każdej z gmin w których
wdrażane będą poszczególne założenia LSR. Proces ten już się rozpoczął. Opracowane strategie zostaną
złożone w konkursie, którego ogłoszenie przewiduje się na drugie półrocze 2022 r. Prognozowany termin
uruchomienia naborów wniosków o
przyznanie pomocy w ramach wdrażania nowych LSR to druga połowa
roku 2023. W uroczystości brali także
udział wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, radna Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk
oraz dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Izabela Mroczek.
Oprac. m

29-letni obywatel Ukrainy celował w kierunku policjantów przedmiotem przypominającym
broń palną. Funkcjonariusz oddał strzał ostrzegawczy, a następnie obezwładniono obcokrajowca

Mierzył z broni do policjantów

29 lipca br., około godziny 14.20,
funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie na ul. Estkowskiego w Kępnie zauważyli
pojazd marki Volkswagen,
we wnętrzu którego siedział mężczyzna z głową
opartą na kierownicy. - Policjanci, zaniepokojeni sytuacją, chcąc udzielić pomocy, podeszli do pojazdu
i podjęli próbę kontaktu
z mężczyzną. W pewnym
momencie wyciągnął on
przedmiot
przypominający broń palną, wyszedł
z pojazdu i wycelował w
kierunku funkcjonariuszy. Nie stosował się do poleceń
funkcjonariuszy, cały czas celując w
ich stronę. Jeden z policjantów od-

dał strzał ostrzegawczy w powietrze,
a następnie udało się obezwładnić
mężczyznę – relacjonuje oficer pra-

ną był pistolet wiatrówkowy na metalowe kulki, wzorowany na pistolet
CZ-75 – dodaje.
Sprawca to 29-letni
obywatel Ukrainy, czasowo przebywający na terenie powiatu kępińskiego.
Podczas wykonywanych
czynności
służbowych
był agresywny i arogancki. Odmówił poddania
się badaniu na zawartość
alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Mężczyzna usłyszał
zarzuty kierowania gróźb
karalnych w kierunku
funkcjonariuszy policji i
decyzją Prokuratury Rejonowej w Kępnie objęty został dozorem policyjnym.
Oprac. KR
Fot. KPP Kępno

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski powstało w 2008 r. w wyniku poszerzenia obszaru działalności
Fundacji Wrota Wielkopolski (gminy
Baranów, Łęka Opatowska, Rychtal i
Trzcinica) o gminę wiejsko-miejską
Kępno oraz dwie gminy wiejskie:
Perzów i Bralin, objęte wcześniejszą
działalnością lokalną grupą działania „Smocza Kraina”. Duży autorytet i możliwości działania zapewnia
partnerstwu obecność w składzie
7 gmin powiatu kępińskiego oraz
sam powiat. Poza gminami sektor
publiczny reprezentują przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ośrodków kultury,
bibliotek publicznych, organizacji
sportowych, kół gospodyń wiejskich,
ochotniczych straży pożarnych oraz
sołtysów i członków rad sołeckich.

sowy KPP Kępno, st. sierż. Rafał
Stramowski. - Okazało się, że przedmiotem przypominającym broń pal-
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Czym jest Komisja Wspólna walka
Praw Kobiet
z żywiołem
i Równouprawnienia?
Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska jest członkinią Komisji FEMM. - Komisja ta skupia się na tematach związanych z zapewnieniem równości kobiet i mężczyzn
w Unii Europejskiej. Równe prawa dla kobiet i mężczyzn to gwarancja osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie: wzrostu
gospodarczego, zatrudnienia oraz spójności społecznej. Choć z
roku na rok dyskryminacja się zmniejsza, nadal występuje, dlatego dzięki działaniom komisji staramy się wyrównywać szanse
dla obu płci – mówi europoseł.

KAMPANIA INFORMACYJNA

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?
Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska na swoim profilu Facebook wyjaśnia, jak można skorzystać z Funduszy
Europejskich. - Możesz wybrać jedną z dwóch
dróg: przygotować własny projekt lub wziąć
udział w projektach realizowanych przez innych. W przypadku brania udziału w projektach realizowanych przez innych, możliwy jest
udział w szkoleniach lub stażach, co bezpośrednio jest powiązane z podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych. Unia Europejska oferuje wsparcie dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz
instytucji – podkreśla europoseł.

Czechy uruchomiły Unijny
Mechanizm Ochrony Ludności, by
walczyć z pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. - Tego
lata mamy do czynienia z bardzo
intensywnymi pożarami. Warte
uwagi są wspólne działania Unii
Europejskiej w walce z pożarami
w Czechach. W akcję gaśniczą za-

O godz. 17:00 w całym kraju zawyły syreny alarmowe. W ten sposób Polacy, a szczególnie
Warszawiacy oddali hołd powstańcom, nieco inaczej było w Kępnie

angażowane są śmigłowce z Polski
oraz Słowacji. Dołączają do nich
dwa śmigłowce z floty #rescEU we
Włoszech. Unia Europejska w pełni
solidarnie stawia czoła niszczycielskiemu żywiołowi w parku narodowym na północy Czech – zauważa
poseł do Parlamentu Europejskiego
Andżelika Możdżanowska.

29 lipca w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie odbyło się wręczenie decyzji o przyznaniu świadczeń
ratowniczych dla 120 druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kępińskiego

W godzinę „W”,
Świadczenia
czyli patriotyzm na wakacjach ratownicze dla druhów

Na kępiński rynek tradycyjnie,
jak co roku, przybyły delegacje Fan-clubu Lecha Poznań i Kępińskiego

łowania do wolności. O Powstaniu
Warszawskim powiedziano już wiele. To jedno z najważniejszych wy-

Delegacja strzelców oddaje
honory powstańcom

Związku Strzeleckiego, aby oddać
hołd poległym – tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w
ręku walczyli o wyzwolenie stolicy,
dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej.
- Walka ta w okupowanej przez
Niemców Europie stała się symbolem heroizmu Polaków i ich umi-

darzeń w najnowszej historii Polski
dawno obrosło legendą. Szczególnie dlatego, że udział w nim brali
głównie ludzie bardzo młodzi, którzy ginęli z rąk bezwzględnego niemieckiego okupanta. Ślady pamięci
o Powstaniu rozrzucone są dziś po
całej Polsce, bo walczący w nim ludzie pochodzili z nawet najdalszych
zakątków kraju, w tym z Kępna –

stwierdza prezes Fan-clubu Lecha
Poznań.
Pamięć o Powstaniu Warszawskim była przez władze komunistyczne brutalnie zwalczana. Dopiero w
wolnej Polsce stopniowo zdołano
przywrócić sierpniowemu zrywowi
i jego bohaterom należyte miejsce
w świadomości społecznej. W 2009
r. Sejm ustanowił 1 sierpnia Narodowym Dniem Pamięci Powstania
Warszawskiego. W preambule ustawy czytamy: W hołdzie bohaterom
Powstania Warszawskiego niewoli
zagrażającej następnym pokoleniom
Polaków. Niech świadectwo ich odwagi i miłości do Ojczyzny trwa w
pamięci i sercach kolejnych pokoleń.
- Wraz ze związkiem strzeleckim
byliśmy jedynymi przedstawicielami
społeczeństwa kępińskiego, oddającymi pod pomnikiem hołd powstańcom warszawskim – podsumowuje z
smutkiem K. Wełdziński. Gdzie tego
dnia był kępiński patriotyzm? Patriotyzm był na wakacjach.
Cześć i chwała bohaterom!
m

Wszystkich zgromadzonych powitali Komendant Powiatowy PSP
w Kępnie st. bryg. Wojciech Grabarek oraz zastępca Komendanta
Powiatowego PSP st. kpt. Jarosław
Kucharzak. Podniosłą chwilą było
wręczenie Złotej Odznaki Honorowej dh Michałowi Błażejewskiemu
- prezesowi Oddziału Powiatowego
ZOSP RP. Odznaczenie przyznał Zarząd Główny PZERiI w Warszawie
na wniosek Zarządu Oddziału Rejo-

nowego w Bralinie. Odznakę wręczył
prezes Koła Rejonowego w Bralinie
płk w st. spoczynku Alojzy Leśniarek
wraz z Komendantem Powiatowym
PSP st. bryg. Wojciechem Grabarkiem.
W uroczystości udział wzięli
wicestarosta Powiatu Kępińskiego
Alicja Śniegocka, wiceburmistrz
Krzysztof Godek, poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika
Możdżanowska i poseł na Sejm RP
Katarzyna Sójka.
Oprac. m

Po uroczystości wręczenia odznaczenia. Od lewej: płk w st. spocz. A. Leśniarek,
dh M. Błażejewski poseł do Parlamentu Europejskiego A. Możdżanowska, poseł na Sejm RP
K. Sójka, wicestarosta A. Śniegocka i wiceburmistrz K. Godek
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Kolej i wojna. Zmiany na kolei podczas drugiej wojny światowej. Program „Otto” w Kępnie. Przemiany węzła kolejowego w Kępnie podczas drugiej wojny światowej opisują wrocławscy eksperci kolejnictwa

Wojenna kolej w Wielkopolsce i Kępnie – część I

Budujecie koleje
„Nie budujcie fortec – budujcie
koleje” to jedno ze strategicznych
stwierdzeń i przesłań, które przekazał narodowi niemieckiemu Helmuth
Karl Bernhard von Moltke (hrabia)
(1800-1891) – pruski generał i feldmarszałek, reformator armii pruskiej,
a potem Armii Cesarstwa Niemieckiego. Uznawany jest za twórcę nowoczesnej operacji wojskowej. Inny
ze znanych wielkich dowódców armii niemieckiej stwierdził: „O ile
kolej (sama) nie może wygrać wojny
to na pewno może ją przegrać”. W

dokonywać napraw linii kolejowych.
Generał Ludendorff napisał później
w swoich pamiętnikach: „Miałem to
zadowolenie, że marsz nieprzyjaciela
stawał się coraz powolniejszy i wreszcie zatrzymał się. […] Odwrót ten ma
być po wsze czasy przykładem humanitarnego prowadzenia wojny”.
Kolej w czasie wojny
Wybuchła druga wojna światowa. Kolej była intensywnie niszczona
przez bombardowania niemieckie, ale
również cofające się wojska polskie
dokonywały zniszczeń tak, aby urządzenia i budynki kolejowe nie dostały

Stacja transformatorowa przy dworcu w Kępnie

drugiej połowie XIX w. utrwalone
zostało przekonanie, że nowoczesnej
wojny bez udziału kolei nie da się
prowadzić. Kolej była niezbędna do
szybkiego przemieszczania wielkich
armii, wielu tysięcy ton zaopatrzenia
w żywność - zarówno koni jak i ludzi,
przemieszczania wielu tysięcy ton
sprzętu wojskowego i amunicji. Stąd
m.in. wynikło upaństwowienie kolei,
aby można było podporządkować ją
całkowicie potrzebom wojska.
Z zadań jakie stanęły przed koleją
wynikło to, że jej budowle i cała infrastruktura były niszczone starannie
zarówno podczas ataku wojsk nieprzyjaciela, jak i przez wycofującą się
własną armię. Inny wybitny generał
niemiecki Erich Ludendorff stworzył
podczas pierwszej wojny światowej
doktrynę masowych zniszczeń, która
okazała się skutecznym środkiem do
opóźniania marszu wroga. Istotą tej
doktryny było: „niszczyć wszystkie
opuszczane obiekty komunikacyjne
i dążyć do takiego zniszczenia, by
nie zostawić ani kawałka murów, ani
kawałka żelaza, ani kawałka fundamentów zdatnych do dalszego bezpośredniego użytku”. W tym celu stworzono specjalne oddziały saperów
którzy wysadzali rozjazdy kolejowe,
parowozownie, wieże ciśnień, wodociągi, obrotnice, a za nimi posuwały
się specjalne oddziały niszczycieli-podpalaczy którzy niszczyli maszyny i podpalali budynki. Działania te
nie zawiodły. W ciągu pięciu tygodni
zniszczono 1200 km linii kolejowych.
Cztery armie rosyjskie, które miały
wtargnąć na Śląsk stanęły, zaś armie
niemieckie zdążyły przemieścić się
na planowane pozycje bez kontaktu z
wrogiem. Front rosyjski, który został
wyprzedzony zniszczeniami kolejowymi o 60 do 75 km stracił kontakt z
armią niemiecką, bo nie był w stanie
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się w ręce okupanta. Bombardowane
były linie kolejowe, stacje, transporty. Polacy natomiast niszczyli dworce
kolejowe, rozjazdy, nastawnie, mosty
i infrastrukturę kolejową uniemożliwiając korzystanie z kolei. Niemcy
niemal natychmiast po zajęciu Wielkopolski przystąpili do tworzenia
nowej infrastruktury administracji
kolejowej. Wojska hitlerowskie wkroczyły do Gniezna 10 września, a już
dzień wcześniej we Frankfurcie nad
Odrą powstawała nowa administracja
mająca obsadzić urząd Dyrekcji Kolejowej w Poznaniu.
W październiku, po ustaleniu
„granicy przyjaźni” ze Związkiem
Sowieckim, Niemcy przystąpili do intensywnej odbudowy kolei ze zniszczeń i uruchamiania poszczególnych
linii i stacji kolejowych z ich infrastrukturą. Zarówno plany gospodar-

Zadania stawiane przez decydentów
i szczególnie ostro przez Wehrmacht
zmierzały do jak najszybszego zwiększenia przepustowości istniejących
linii a także ich rozbudowy. Specjalne
komisje rzeczoznawców Ministerstwa Komunikacji Rzeszy dokonywały objazdów najważniejszych linii
kolejowych mających znaczenie dla
potrzeb gospodarki i oraz sił zbrojnych żądania III Rzeszy. I tak 22
maja komisja objechała i zwizytowała trasę Poznań-Jarocin-Ostrów
Wielkopolski-Kępno-Kostów-Ostrów
Wielkopolski—Skalmierzyce-Łódź,
a następnego dnia komisja rozpoczęła objazd od stacji Łódź Wschodnia
(obecnie Łódź Olechów) i dalej przez
Widzew, Łódź Główną (obecnie Łódź
Fabryczna), Kutno, Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Toruń dotarła
do Bydgoszczy.
Program „Otto”
Żądania Wehrmachtu spowodowały opracowywanie planów, które
zostały przedstawione w lipcu 1940 r.
w postaci programu budowlanego
o kryptonimie „Otto” (Ottobauprogramm/Bauforhaben Otto). Program
ten dotyczył kolei i sieci prowadzących z zachodu na wschód i wynikał z podjętej przez Hitlera decyzji
o ataku na ZSRR. Program ten przy
wykorzystaniu olbrzymich środków
finansowych, materiałowych i ludzkich był realizowany priorytetowo
mając nawet pierwszeństwo przed
realizowanym równolegle programem budowy schronów o kryptonimie „Ascania Werke” (budowa
m.in. Wilczego Szańca w Gierłoży
i budowa stanowisk dowodzenia
– 400 metrowych schronów kolejowych). Program „Otto” – jego
pierwsza faza była realizowana do
maja 1941 r. (praktycznie do ataku
na ZSRR), a następne fazy pod innymi nazwami do 1944 r. W trakcie realizacji programu rozpoczęto
następujące inwestycje: budowę
w krótszych odległościach posterunków odstępowych, przebudowę stacji przez zwiększenie ilości i
wydłużenie torów rewizyjnych oraz
przetokowych, wykonanie nowych
torów postojowych, odnowienie

Stacja transformatorowa przy stacji Hanulin

nie zasieków węglowych, budowę
nowych wież wodnych o zwiększonej pojemności zbiorników wody. W
czasie trwania programu „Otto” na
terenie Dyrekcji Poznańskiej (RDB
Posen) zaprojektowano 50 nastawni,
a w sumie podczas wojny zbudowano ok. 250 nastawni opartych głównie o typowe projekty. Zbudowano
także ok. 80 typowych trafostacji.

Budowano drugie tory, prostowano
odcinki linii kolejowych. Intensywnie rozbudowywano parowozownie.
Gruntownie przebudowano i rozbudowano węzły kolejowe w Gnieźnie
i Ostrowie Wielkopolskim.
prof. dr hab. inż. arch.
Grażyna Maria Balińska
mgr inż.
Jerzy Aleksander Baliński

Budynek centrali telefonicznej (BASA) - widok od strony torów (widoczne charakterystyczne
dla tego typu obiektów stalowe okiennice)

Będzie remont i doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w Kępnie

Szkolna kuchnia
przejdzie remont

Kuchnia Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kępnie przejdzie w 2022 r.
modernizację. Zakupiony zostanie
profesjonalny sprzęt gastronomiczny, a także, w znacznym zakresie,
wymienione będą dotychczasowe
urządzenia w kuchni. W ramach modernizacji zostanie dokonana także

przebudowa przyłączy mediów do
podłączenia sprzętów.
Gmina Kępno pozyskała dotację
z programu rządowego „Posiłek w
szkole i w domu – moduł 3” w kwocie 80.000 zł. Planowana wartość całości zadania wynosi 100.000 zł.
Oprac. KR
Kuchnia w SP nr 2 w Kępnie
zostanie doposażona

Budynek centrali telefonicznej (BASA) - widok od ul. Dworcowej

cze Niemiec budowy na ziemiach Polski „1000-letniej Rzeszy”, jak i plany
dalszej ekspansji wymagały sprawnej
kolei, która mogłaby sprostać stawianym jej wielkim wymaganiom.

starych i budowę nowych posterunków blokowych, rozbudowę starych
i budowę nowych lokomotywowni,
wykonanie nowoczesnych instalacji
nawęglania parowozów, powiększe-
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W powiecie kępińskim doszło do kilku pożarów zbóż, ściernisk i maszyn rolniczych

Płonęły zboża i ścierniska

Trwają żniwa. Na pola wyjeżdżają kombajny i ciągniki rolnicze. Jednak wielu rolnikom w zbiorze plonów
przeszkodził żywioł. Susza hydrologiczna, duże nasłonecznienie i wysokie temperatury, a często także awa-

i OSP Rychtal. Po dotarciu stwierdzono, że ma miejsce pożar zboża oraz
ścierniska na powierzchni 30 arów.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
następnie podano dwa prądy wody

Fot. OSP Wodziczna

Pożar w Ignacówce.
Fot. OSP Trzcinica

rie maszyn rolniczych, przyczyniły
się do wielu pożarów zbóż na pniu
oraz ściernisk. Również w powiecie
kępińskim w ostatnim czasie doszło
do kilku takich zdarzeń, w których
interweniowali strażacy – zarówno
zawodowi, jak i ochotnicy. Walkę z
ogniem podejmowali również sami
rolnicy.
Pożar zboża i ścierniska
w Małym Buczku
4 lipca br., około godziny 18.15,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej (SKKP PSP) w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze
zboża w miejscowości Mały Buczek.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
(JRG) w Kępnie, OSP Wielki Buczek

na palące się zboże i ściernisko. W
trakcie prowadzonych działań strażacy wykryli pożar w podsiewaczu
pracującego na polu kombajnu. Do
podsiewacza podano prąd wody, co
doprowadziło do ugaszenia pożaru.
Temperaturę w komorze maszyny sprawdzono, używając kamery
termowizyjnej – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Pożar zboża w Przybyszowie
19 lipca br., o godzinie 19.13, dyżurny SKKP PSP Kępno otrzymał
zgłoszenie o pożarze zboża w miejscowości Przybyszów. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG Kępno, OSP
Mikorzyn, OSP Myjomice-Ostrówiec
i OSP Kępno. Po dotarciu stwierdzono, że ma miejsce pożar zboża na pniu

o powierzchni około 6 arów. - Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia,
następnie podali dwa prądy wody w
natarciu na palące się zboże, co doprowadziło do ugaszenia pożaru. Następnie pogorzelisko dokładnie przelano wodą – mówi strażak.
Pożar zboża na pniu
w Żurawińcu
Do kolejnego pożaru zbóż doszło
20 lipca br., około godziny 13.40, w
miejscowości Żurawiniec. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG
Kępno, OSP Grębanin, OSP Mroczeń
i OSP Nowa Wieś Książęca. Po dotarciu stwierdzono, że na polu podczas
zbioru zboża doszło do zaprószenia
ognia. Pożarem objęte było około 25
arów ścierniska i zboża. Rolnicy prowadzący prace żniwne podjęli próbę
gaszenia ognia przed przybyciem
jednostek ochrony przeciwpożarowej. - Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie, w miarę docierania
na miejsce zadysponowanych zastępów, podano cztery prądy wody w
natarciu na źródło pożaru, co do-

Podczas wizyty w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie...

Bezpłatne półkolonie dla uczniów
klas I-IV szkół podstawowych przygotowała dla najmłodszych Gmina
Kępno.
Od 4 lipca br. na półkoloniach
aktywnie czas spędzała 60-osobowa
grupa uczniów z Mikorzyna, Kierzna, Myjomic, Świby, Olszowy i Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie. Kolejna 60-osobowa grupa wzięła udział
w półkoloniach od 18 do 29 lipca br.
Były to dzieci z: Krążkowych, Hanulina, Osin, Szklarki Mielęckiej, Borku Mielęckiego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie.

cji pożaru. Pogorzelisko dokładnie
przelano wodą – relacjonuje kpt. P.
Michalski. Pożar objął uprawy rolne
na powierzchni 5,5 ha.
Pożar prasy i ścierniska
w Ignacówce Trzeciej
21 lipca br., około godziny 15.00,
dyżurny SKKP Kępno otrzymał
zgłoszenie o pożarze prasy rolniczej
w miejscowości Ignacówka Trzecia.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z JRG Kępno, OSP Trzcinica, OSP
Laski, OSP Aniołka Pierwsza i OSP
Wodziczna. Po dotarciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono, że pali się
ściernisko wraz ze słomą oraz maszyna rolnicza. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie podano trzy
prądy wody na źródła pożaru, co doprowadziło do ugaszenia. Będący na
miejscu rolnicy przeorali pole. Pogorzelisko przelano wodą – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno.
KR

Pożar w Przybyszowie.
Fot. KP PSP Kępno

Wakacje pełne atrakcji
W ramach zajęć dzieci korzystały z obiektów Spółki „Projekt
Kępno”, relaksując się na krytej pły-

prowadziło do jego ugaszenia. Na
zakończenie działań pogorzelisko
dokładnie przelano wodą – informuje kpt. P. Michalski.
Pożar zboża na pniu
w Skoroszowie
Największy pożar terenów rolniczych miał miejsce w Skoroszowie.
Doszło do niego 21 lipca br., około godziny 14.00. Na miejsce zadysponowano liczne siły i środki z: JRG Kępno, OSP Rychtal, OSP Krzyżowniki,
OSP Proszów, OSP Wielki Buczek i
OSP Trzcinica. Zdarzenie miało miejsce na pograniczu z województwem
opolskim, dlatego w akcji gaśniczej
udział brały też jednostki straży po-

W Skoroszowie spłonęło 5,5 ha
upraw. Fot. OSP Wielki Buczek

Zakończyły się „Zielone wakacje z profilaktyką” w gminie Kępno

Aż 120 dzieci z gminy Kępno
wzięło w tym roku udział w „Zielonych wakacjach z profilaktyką”.

Pożar w Skoroszowie.
Fot. OSP Rychtal

walni „Qarium”, a także brały udział
w grach i zabawach na świeżym powietrzu, spotkaniach z ciekawymi
ludźmi oraz wizytach w kępińskich
instytucjach, jak np. Muzeum Ziemi
Kępińskiej, kino „Sokolnia”, wieża
„Wodociągów Kępińskich”, a nawet
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie.
Organizatorzy „Zielonych wakacji” zagwarantowali uczestnikom
wyżywienie, a także dowóz dzieci na
zajęcia, ubezpieczenie i opiekę medyczną.
Na zakończenie dzieci, oprócz rewelacyjnych wspomnień, otrzymały
też Dyplom Wzorowego Kolonisty i
wyprawkę szkolną.
Oprac. KR

żarnej z powiatu namysłowskiego.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia
pierwszych zastępów stwierdzono,
że ma miejsce pożar zboża na pniu na
znacznej powierzchni. Porywy wiatru intensyfikowały rozprzestrzenianie się ognia. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie, wraz dojazdem
kolejnych zastępów, podano łącznie
osiem prądów w obronie i natarciu.
Pola zostały oborane maszynami
rolniczymi przez właścicieli. Działania te doprowadziły do lokaliza-

Rekordowa liczba 745 dzieci z gminy Kępno bierze w tym
roku udział w programie powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”

„Umiem pływać” na plus
...i podczas zajęć w Muzeum
Ziemi Kępińskiej

Mimo zmniejszonej dotacji z
Ministerstwa Sportu i Turystyki,
kępiński samorząd podjął decyzję o
objęciu programem wszystkich chętnych uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Z nadejściem wakacji zakończył
się I turnus tegorocznej edycji programu nauki pływania. W ramach

pierwszego turnusu przeszkolili aż
404 dzieci. W drugim, trwającym od
września do listopada, pływać będzie
się uczyło 341 dzieci.
Z każdym rokiem chętnych do
udziały w zajęciach jest coraz więcej. Dla instruktorów krytej pływalni
„Qarium” w Kępnie było to nie lada
wyzwanie.
Oprac. KR
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informacje
Rajd rowerowy pt. „Jedziemy, bo lubimy”, zorganizowany
przez Komendą Powiatową Policji w Ostrzeszowie, już za
nami

29 lipca 2022 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie z ukraińskim
poetą Oleksandrem Kosenko

Jadą, bo lubią Po bratersku dla Ukrainy

17 lipca br. w Ostrzeszowie odbył się XXII Rajd Śladami Ryszarda
Szurkowskiego. Po raz kolejny wziął
w nim udział mieszkaniec miasta
Kępno, Leszek Dąbrowski. Pan Leszek jest pasjonatem rowerowym, ilością przejechanych kilometrów może
zawstydzić niejednego kierowcę.
- Do koleżanki Magdy, zajmującej
się rajdami rowerowymi, dzwoniłem już w marcu z zapytaniem, czy
będzie organizowany kolejny rajd
policyjny. W maju dostałem telefon,
że prawdopodobnie obędzie 17 lipca.
W czerwcu otrzymałem szczegółowe
informacje, o terminie, przez jakie
miejscowości będziemy przejeżdżać
oraz gdzie będzie zakończenie –
mówi L. Dąbrowski.

-Pierwszy przystanek mieliśmy
w Bukownicy, gdzie po krótkim odpoczynku udaliśmy się do Grabowa
nad Prosną. Tam zorganizowano
drugi postój, dołączyła też następna
grupa, około stu uczestników. Przejechalismy przez Kraszewice i udaliśmy się do Kuźnicy Grabowskiej.
Tam rajdowcy zostali poczęstowani
drożdżówkami, kawą i herbatą, dodatkową atrakcją stało się zwiedzanie
domu, w którym mieszkał twórca elementarza - profesor Marian Falski. Bardzo piękne muzeum – zachwycał
się pan Leszek. Następnie uczestnicy
rajdu byli oprowadzani przez sołtysa.
- Otrzymałem wpis do notesu objazdowego, pieczątkę i zaproszenie na
festyn zorganizowany na pamiątkę

Zebranych na spotkaniu autorskim z Oleksandrem Kosenko
przywitał
dyrektor
biblioteki
Wiesław Walas, krótko
przedstawiając gościa z Ukrainy i
wspominając, iż inicjatorem spotkania był Piotr Wieczorek, członek Kępińskiego Koła Literatów. W bardzo
przyjemnej i przyjaznej atmosferze

A pod śniegiem na roztopy czekają
stepy
W kwietniu lód stopi się a ziemia
podda
Oprą się o niebo tęcze miast
A świat będzie się radował jak orka
nadal jestem optymistą
nadal jestem optymistą
(tłum. ajpiotr)

W czasie recytacji O. Kosenko.
Fot. Maja Wieczorek

Uczestnicy rajdu rowerowego

Była to dobra wiadomość dla
pana Leszka. Po otrzymaniu plakatu
przekazał wiadomości znajomym,
którzy również pasjonowali się jednośladami. Pan Leszek nie jechał
pierwszy raz, dlatego wiedział, żeby
przygotować zestaw naprawczy, klucze, dętki, pompki oraz rzeczy na
przebranie. - 17 lipca wyjechałem o
godzinie 7:00 na ten 4. rajd rowerowy. Na miejsce startu dojechałem
około godziny 8:30. Godzinę później
Magda Hańdziuk serdecznie powi-

Marcina Falskiego oraz inscenizację, które odbędą się 14 sierpnia.
Po odpoczynku wykorzystanym
na zjedzenie posiłku peleton udał
się na „Koniec Świata”. Na miejscu
rowerzyści zostali przywitani przez
sekretarza gminy Kraszewic, Pawła Uścianowicza. To był finał rajdu
rowerowego, pan Leszek, jak to miał
w zwyczaju wręczył sekretarzowi
upominek. Na koniec został zorganizowany grill, uczestnicy mogli się
również poczęstować ciastem oraz

L. Dąbrowski podczas
ostrzeszowskiego wydarzenia

tała uczestników wyprawy. Miałem
też okazję wręczyć pani Magdzie
upominek, który otrzymałem od pracowników starostwa. Pan Leszek za
każdym razem, gdy wyrusza na rajdy
rowerowe, udaje się do działu promocji w Kępnie po upominki, aby potem wręczać je organizatorom rajdu,
burmistrzom, wójtom. Po dziewiątej
rozległ się sygnał do startu. Z Ostrzeszowa wystartowała grupa 60 osób
w towarzystwie funkcjonariuszy
policji. Przed rozpoczęciem każdy
uczestnik otrzymał białą koszulkę z
nadrukiem: „Rajd Rowerowy na Koniec Świata 2022 r.” z logiem Kraszewic oraz ostrzeszowskiej policji.
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kawą, nasz lokalny miłośnik rowerów dostał od Pawła Uścianowicza
wpis do notesu objazdowego. - Do
Kępna wracałem rowerem sam,
łącznie tego dnia przejechałem
120 kilometrów. Rajd bardzo mi
się podobał. Był sprawnie pilotowany przez służby policyjne, nad
naszym zdrowiem czuwała służba
medyczna. Organizator stanął na
wysokości zadania. Chciałem złożyć podziękowania pani Magdalenie
Handziuk, twórczyni tych rowerowych rajdów. Czekamy na następny,
już piąty, rajd można powiedzieć, że
jubileuszowy.
Oprac. Maciej Wardęga

rozmawialiśmy o sytuacji literatury
w kraju objętym wojną. Bardzo cenna
była pomoc Mariany Mininok, która
podjęła się wsparcia w tłumaczeniu z
języka ukraińskiego na polski.
Nie zabrakło oczywiście poezji
ukraińskiego gościa. Jednym z wierszy był tekst zamieszczony w antologii charytatywnej „Po bratersku
dla Ukrainy. Nadziejo, dodaj sił”, w
której Oleksandr był współautorem i
opatrzył ją wstępem.
Gdzieś w kwiatach pszczół dojrzewa
miód
Gdzieś kryją się mgły na ulicach
miasta
Gdzieś w tafli źródeł odbija się próg
jestem takim optymistą
jestem takim optymistą
Zima puka do drzwi z zamieci
W nocy Morozenko zaciska zęby
Osierocone bez ptaków ujście rzeki

Wśród osób, które przyszły na
spotkanie, były osoby z Ukrainy
mieszkające w Polsce od kilku lat,

ale i troje nastolatków. Oczywiście
nie zabrakło twórców z powiatu kępińskiego, w tym należących do Kępińskiego Koła Literatów. Wszystkich bardzo wciągnęło wspólne
tłumaczenie jednego z wierszy O.
Kostenko z książki „Apostrof”. Sam
autor stwierdził, że jest to bardzo
trudny wiersz do tłumaczenia, ale razem daliśmy radę.
Była to również okazja, by
wspomnieć o jeszcze jednej antologii
charytatywnej „Solidarni z Ukrainą”.
Obie publikacje wydano nakładem
Wydawnictwa Edu-Art, a środki przekazano na rzecz pomocy Ukrainie.
O akcenty muzyczne w tracie
spotkania zadbał Marek Kowalski.
Po tym spotkaniu udaliśmy
się wszyscy na kępiński rynek,
by podzielić się poezją m.in. z
mieszkańcami Kępna.
Bardzo serdecznie dziękuję M.
Mininok i W. Walasowi w zorganizowaniu tego spotkania, a M. Kowalskiemu dziękuję pięknie za wsparcie
muzyczne.
Piotr Wieczorek

Oleksandr Kosenko
Urodził się w 1957 r. w Donino-Kamionka Znamienskiego rejonu na Kirowohradczyźnie. Poeta, tłumacz, redaktor literacki. Autor książek poetyckich
Na 7 dzień (2010), Hartowanie wody (2013), Egregor (2017), które zostały
przetłumaczone na język rosyjski, białoruski, rumuński, bułgarski, polski, angielski, niemiecki, słowacki, węgierski, tatarski. Laureat nagrody literackiej
Sokół stepów (2009), literackiej nagrody imienia E. Malaniuka (2011), nagrody imienia B. Neczerdy (2015), nagrody imienia W. Juchymowicza (2016),
nagrody imienia M. Czerevatenka (2017), uhonorowany międzynarodowym
medalem Aleksandra Dowżenki Międzynarodowej Akademii Literackiej (2018),
międzynarodowym wyróżnieniem pisarzy Rzeczypospolitej Polskiej, nagrody
literackiej imienia I. Dracza Złoty cap (2020). Członek Stowarzyszenia Pisarzy
Ukrainy od 2013 oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy od 2014 roku. Inicjator i współinicjator wielu projektów twórczych, w tym tradycyjnego wspinania się ukraińskich pisarzy na Howerle w Dzień Niepodległości Ukrainy w obronie języka ukraińskiego, Festiwalu Literacko-Artystycznego Pegaz Karpacki
(Winogradow), Warsztatu Literacko-Artystycznego Krzak (Równe), Nagrody
Literackiej imienia Jurija Janowskiego (obwód Kierowohradzki) i inne.

Na kępińskim Rynku odbyły się kolejne dwa koncerty w ramach „Muzycznego lata”

Artyści oczarowali publiczność

W ramach „Muzycznego lata”,
organizowanego przez Kępiński
Ośrodek Kultury oraz Miasto i Gminę Kępno, na kępińskim Rynku odbyły się trzy piątkowe, wieczorne
koncerty. Jako pierwsza na scenie
wystąpiła Magda Steczkowska.
15 lipca br. przed kępińską publicznością zaprezentowała się legendarna Wolna Grupa Bukowina. To
polski zespół muzyczny z nurtu folk
rocka i poezji śpiewanej, założony
przez Wojciecha Belona w 1970 r.
Grupa stale, od ponad 50 lat, z nieustającym powodzeniem, koncertuje

... oraz grupa Madam
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Na scenie pojawił się zespół
Wolna Grupa Bukowina...

w Polsce, zdobywając sobie coraz to
nowe pokolenia wiernych słuchaczy.

Obecnie stała się na polskiej scenie
muzycznej zjawiskiem trwałym i
znaczącym. Obecny skład zespołu to:
Grażyna Kulawik – śpiew, Wojciech
Jarociński – śpiew, gitara akustyczna,
Wacław Juszczyszyn – śpiew, gitara
akustyczna, Marek Zarankiewicz –
instrumenty perkusyjne oraz Krzysztof Żesławski – gitara basowa.
Z kolei 22 lipca br. na kępińskim
Rynku muzyczną ucztę zaserwowała grupa Madam z rockowo-bluesowym graniem. Energetyczny koncert
był niezwykłym artystycznym przeżyciem dla wszystkich słuchaczy.
KR

Region

gmina

24 lipca br. w parafii Św. Jadwigi Śląskej w Olszowie odbyła się doniosła uroczystość – pożegnanie ks. kan. Kazimierza Sobasika i dziękczynienie za jego 36-letnią posługę w parafii

Przyszedł wczoraj, a był 36 lat

A teraz od początku: 3 czerwca
br. ks. biskup Damian Bryl – ordynariusz diecezji kaliskiej – wydał
dekret o zmianach personalnych w
diecezji. Wśród proboszczów odcho-

przez społeczność lokalną, brał czynny udział w akcjach charytatywnych
na rzecz potrzebujących. Niejedno
dziecko w trudnych czasach nie wiedziało, dlaczego jedzie na wycieczkę,

Ks. K. Sobasik podczas
mszy dziękczynej

dzących na zasłużoną emeryturę znalazł się m.in. ks. kanonik Kazimierz
Sobasik – proboszcz parafii pw. św.
Jadwigi Śląskiej w Olszowie.
Ks. Kazimierz był proboszczem
tej parafii nieprzerwanie przez 36 lat.
W okresie sprawowania pieczy nad
parafią dokonał wielu korzystnych
zmian, co usprawniło jej funkcjonowanie i poprawiło estetykę obiektów
kościelnych. Została pobudowana
kaplica cmentarna, dzwonnica przykościelna, opłotowanie kościoła i plebanii po frontowej stronie. W otoczeniu kościoła, plebanii i na cmentarzu
położono kostkę brukową, dokonano
dwukrotnie gruntownej konserwacji
świątyni. W trosce o bezpieczeństwo
kościoła, jego wyposażenia i znajdujących się w nim zabytków, zainstalowana została alarmowa sygnalizacja
przeciwpożarowa i przeciwwłamaniowa. Proboszcz podejmował się
tych inwestycji, mając świadomość,
iż przewodniczy wspólnocie niewiele
większej niż 1000 dusz.
Ks. Kazimierz Sobasik był zawsze z mieszkańcami wsi, a oni z nim.
Prócz działalności duszpasterskiej,
polegającej na odprawianiu mszy
świętych i udzielaniu sakramentów,
a było ich wiele – 702 chrzty, 732 I
Komunie Święte, 706 osób przygotowanych do bierzmowania, 308 ślubów, 648 parafian odprowadzonych
na miejsce wiecznego spoczynku
– dokonywał święcenia inwestycji
wiejskich i gminnych, uczestniczył
w uroczystościach organizowanych

Podniosłości wydarzeniu
dodały poczty sztandarowe

skoro rodzice nie mają pieniędzy.
Nigdy nie gardził zaproszeniem na
uroczystości rodzinne, na których
parafianie bardzo chętnie go gościli.
Proboszcz z własnej woli postanowił, ze względów zdrowotnych,
odejść na emeryturę. Jednak wiadomość ta wywołała wśród parafian nastrój żalu, zadumy i smutku.
Ks. Kazimierza można scharakteryzować krótko, mówiąc: „Dla siebie skromny jest, wręcz skąpy, Bogu
poświęcony i wierny, bliźniemu w

za pośrednictwem przedstawicieli
organizacji wiejskich zorganizowała
uroczyste pożegnanie kapłana podczas dodatkowej uroczystej mszy
świętej. Przewodnictwo organizacyjne tej uroczystości przyjęła na siebie
miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna
wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich,
z pomocą Róż Różańcowych, Rady
Sołeckiej, Stowarzyszenia „Olszowa – sołectwo na czasie” oraz LZS.
W koncelebrze mszy uczestniczyło 8
księży. Byli to duchowni wywodzący
się z olszowskiej parafii, koledzy i
współpracownicy proboszcza, a także jego następca na tym stanowisku.
Mszę celebrował ks. Eugeniusz Hanas – Filipin z Gostynia, najstarszy
kapłan wywodzący się z parafii w
Olszowie. Okolicznościową homilię
wygłosił ks. dr Waldemar Hanas
– ekonom Archidiecezji Poznańskiej, także syn olszowskiej parafii.
Oprócz nich mszę koncelebrowali: ks.
Krzysztof Wróbel (też z Olszowy),
ks. Łukasz Rau (nowy proboszcz),
ks. Antoni Ratajczak (kolega kursowy ks. Kazimierza), o. Stanisław –
paulin z klasztoru w Wieruszowie, na
którego pomoc zawsze mogła liczyć
parafia, i w końcu – ks. kan. Kazimierz Sobasik.
Wspólnota parafialna reprezentowana była przez delegacje organizacji parafialnych i wiejskich oraz dobroczyńców. Przybyła też delegacja
parafii Donaborów wraz ze swoim
proboszczem, ks. Tomaszem Szym-

wi podziękowania za posługę duszpasterską. Kapłan został uhonorowany przez burmistrza dyplomem z
okazji 360-lecia nadania Kępnu praw
miejskich.
Ks. Kazimierz z wrodzoną
skromnością i wzruszeniem w głosie
podziękował wszystkim za obecność

towaną przez Grażynę Dylę i Iwonę
Malik z miejscowej szkoły, z którą
proboszcz było mocno związany. Na
ekranie prezentowane były zdjęcia z
36-letniej duszpasterskiej pracy ks.
Kazimierza w Olszowie, opatrzone
komentarzem słownym oraz stosownymi piosenkami, odpowiadającymi
Spotkanie przy stole przebiegało
w przyjemnej atmosferze

i wiele ciepłych słów skierowanych
do niego. Ponieważ wzruszenie nie
pozwalało mu mówić, pomógł mu w
tym o. Stanisław.
Po błogosławieństwie kończącym mszę świętą, w rytmie marsza w
wykonaniu orkiestry, zaproszeni goście wspierający proboszcza w pracy
duszpasterskiej przeszli z kościoła na
salę OSP, gdzie panie z KGW przygotowały poczęstunek. Podczas uroczystego obiadu osoby, które chciały
osobiście podziękować proboszczowi
za lata opieki duchowej, miały okazję to uczynić. Przedstawiono też
multimedialną prezentację, przygo-

nastrojowi uroczystości, wykonanymi przez olszowskich uczniów.
Spotkanie przygotowane przez
panie z KGW Olszowa przebiegało
w przyjemnej atmosferze i sprzyjało wspomnieniom oraz zadumie nad
nieuniknionym przemijaniem. Smutno, ale: „Nie żal tych lat, długich jak
oka mgnienie, jeśli choć jedna z jego
prawd gdzieś zaczepiła korzenie”. Żal
żegnać ks. Kazimierza, ale mamy satysfakcję, że nasz proboszcz szczęśliwie przeżył z nami, a my z nim aż 36
lat. A to, jak się okazuje, niestety, nie
jest już standardem.
Wspólnota parafialna Olszowy

kurier baranowa
sierpień 2022, nr 30 (1257)

Mieszkańcy podziękowali
kapłanowi za jego posługę

potrzebie pomocny, ojczyznę Bogu
polecający, dla parafian w modlitwach owocny”.
Olszowski proboszcz swą postawą zasłużył w oczach parafian na
wdzięczność, szacunek i uznanie,
toteż niedziela, 24 lipca br., była
niedzielą dziękczynną, niedzielą
wdzięczności. Wspólnota parafialna

Parafianie wyrazili swoją
wdzięczność proboszczowi

czakiem, oraz delegacja z sąsiedniej
Świby, która kiedyś była częścią parafii w Olszowie. Obecni byli również
członkowie najbliższej rodziny proboszcza. Przebieg mszy uświetniała
orkiestra dęta z Wieruszowa.
Msza święta zakończyła się wystąpieniem przedstawiciela wspólnoty parafialnej – Andrzeja Woźniaka
– zolatora Róży Różańcowej Ojców,
który krótko przedstawił przebieg
działalności proboszcza w Olszowie.
W imieniu parafian złożył on ks. Kazimierzowi serdeczne podziękowanie
za lata prowadzenia parafian drogą
wiary oraz życzenia wielu łask Bożych na nowym etapie kapłańskiego
życia. Nie mogło także zabraknąć
prezentu. Po tym wystąpieniu obecne delegacje, przy dźwiękach pieśni i
orkiestry dętej, poszły w ślady przodownika.
Na uroczystości obecny był także
burmistrz Piotr Psikus oraz jego zastępca Krzysztof Godek. Włodarz,
w imieniu mieszkańców miasta i
gminy Kępno, przekazał proboszczo-

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

Hydrobudowa
dla Donaborowa

Podczas podpisania umowy
na realizację inwestycji

W Donaborowie rozbudowana zostanie sieć wodociągowa oraz
kanalizacji sanitarnej. Inwestycję
wykona firma HYDRO-INSTAL
z Ostrowa Wielkopolskiego. Prace
potrwają do wiosny przyszłego roku
(umowa, zawarta 15 lipca br., mówi

o 10 miesiącach), a kosztować będzie
1.549.000,00 zł.
Dzięki tej inwestycji powstanie
nowa sieć wodociągowa wraz z sięgaczami, sieć kanalizacji sanitarnej,
kolektor tłoczny oraz przepompownia ścieków.
ems
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Z KART HISTORII / Lignomat Jankowy – KKS Kalisz – 2:1
Spotkania Lignomatu Jankowy z KKS-em Kalisz zawsze wzbudzały masę emocji wśród kibiców obu zespołów. Stawką tych spotkań były bowiem nie
tylko trzy punkty, ale nieformalne miano najlepszej drużyny w byłym województwie kaliskim. W jednym z ostatnich spotkań w historii Lignomatu górą
była ekipa z Jankowych

Lignomat lepszy od KKS-u w finale stulecia

„Tygodnik Kępiński” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Spośród rozegranych kilkudziesięciu spotkań pomiędzy drużynami Lignomatu Jankowy i KKS-u Kalisz było kilka, które fani wspominają do dziś. Jedne z wyraźną lubością, inne z goryczą w głosie. To przecież w pojedynku z KKS-em Kalisz
piłkarze Jerzego Stempina odnieśli jedno z największych wyjazdowych zwycięstw w trzeciej lidze. Po pamiętnym meczu z 20 września 1997 roku Lignomat zwyciężył
w Kaliszu 5:0, ale wiosną 1998 roku wynik anulowano, bowiem KKS wycofał się z rozgrywek. Znacznie skromniejszym rezultatem zakończył się mecz, do którego doszło w sezonie 2000/2001, ale radość była niemalże identyczna jak w przypadku okazałej wygranej z sezonu 1997/1998. Albowiem o losach toczonego w ekstremalnych
warunkach – przy potwornym upale – meczu zdecydował gol zdobyty w 58. minucie przez Roberta Jonczyka. My jednak postanowiliśmy przypomnieć wcześniejszą
konfrontację, która odbyła się 22 czerwca 2000 roku w Pleszewie.

W tym numerze postanowiliśmy przypomnieć konfrontację,
która odbyła się 22 czerwca 2000
roku na Stadionie Miejskim w
Pleszewie. W finale Pucharu Polski dotychczas czterokrotny jego
zdobywca – Lignomat Jankowy
zmierzył się z KKS-em Kalisz.
Spotkania pomiędzy drużynami
Lignomatu i KKS-u od zawsze
elektryzowały kibiców jednej i
drugiej strony. W końcu stawką

gole zapewniły KKS-owi Kalisz
awans, był Adam Kutynia, a
więc doskonale znany kibicom w
regionie napastnik, który po sezonie mistrzowskim przeniósł się
do trzecioligowego Aluminium
Konin. Lignomat miał jednak w
swoich szeregach zdecydowanie
bardziej klasowych piłkarzy. Zawodników takich jak Wiesław
Wojewoda, Wadim Rogowskoj,
Błażej Marczak, Andrzej Wojtkowiak czy Leszek Rusiecki
nikomu przedstawiać nie było
trzeba.
Trzecia liga zaprzątnęła
głowy kaliskich piłkarzy

Bramki Jacka Boni zapracowały na tytuł
najlepszego piłkarza meczu finałowego

tych spotkań było bowiem nie
tylko zwycięstwo, ale nieformalne miano najlepszej drużyny w
byłym województwie kaliskim.
Przed tym pojedynkiem obie
drużyny w rozgrywkach ligowych walczyły o zupełnie inne
cele. Piłkarze Lignomatu bezskutecznie pukali do bram zaplecza
ekstraklasy. Z kolei KKS Kalisz,
który po dwuletniej przerwie w
sezonie 1999/2000 powrócił w
szeregi drużyn trzeciej ligi, oparł
swój skład na rutyniarzach doskonale znanych z gry w byłym
województwie kaliskim i nie
tylko. Obronę trzymał w ryzach
Mariusz Gostyński, znakomity obrońca kaliskiej drużyny,
który do KKS-u trafił w 1998
roku z Piasta Błaszki. Po sezonie
1999/2000 obrońca KKS-u przeniósł się do rezerw Legii Warszawa, a później w latach 2001-2003
kontynuował karierę w pierwszoligowym Widzewie Łódź.
Natomiast liderem ofensywnej
formacji, człowiekiem, którego

Piłkarze KKS-u Kalisz, którzy w upalne czwartkowe popołudnie zmierzyli się z Lignomatem, głowy mieli zaprzątnięte
nie pucharem, ale marzeniami o
trzeciej lidze. W meczu z Lignomatem, trener KKS-u Sławomir
Pawelec dokonał wielu rotacji
w składzie. W wyjściowej jedenastce zabrakło między innymi
Grzegorza Dziubka, Remigiusza Włosiaka, Arkadiusza
Kranca, Tomasza Adamczyka czy Marcina Kaczmarka. Szkoleniowiec kaliszan na
przedmeczowej konferencji wyjaśnił, że chciał dać odpocząć kilku
zawodnikom i stworzyć tym samym szansę do gry dla tych piłkarzy, którzy ostatnio rzadziej się
pojawiali na boisku. – Na murawę
wybiegną ci, którzy czuli się mocniejsi fizycznie. Ostatnie mecze
ligowe były niezwykle męczące i
kosztowały nas sporo sił. Zależało
mi także na tym, by niektórzy zawodnicy rozegrali pełne 90 minut
– tłumaczył Sławomir Pawelec. Z
kolei trener Lignomatu, Antoni
Kot rzucił do walki wszystkich,
którzy mieli zdrowie, by walczyć
w skwarze. W składzie trzecioligowca zabrakło jedynie kontuzjowanego Janusza Luberdy.
Lignomat zmienił taktykę

Absencja Janusza Luberdy
była jednak znacząca. Pomocnik
Lignomatu z pewnością potrafiłby
rozkręcić swój zespół i być jego
siłą napędową. Jasne było więc, że
pod jego nieobecność jankowianie musieli obrać zupełnie inną
taktykę. Podopieczni Antoniego
Kota umiejętnie zwalniali grę,
rozbijali ataki KKS-u i czyhali na

finał pucharu polski 1999/2000
kontry. Gdyby jednak kaliszanom
Czwartek,
22 czerwca 2000 r. – Pleszew / Stadion Miejski OSiR
już na początku udało się pokonać
LKS
Lignomat Jankowy – KKS Kalisz – 2:1 (2:0)
Zbigniewa Millera, to Lignomat
Bramki: 1:0 Jacek Bonia - 21’, 2:0 Jacek Bonia - 43’,
wyjechałby z Pleszewa na tarczy.
2:1 Grzegorz Dziubek - 59’.
Początek spotkania nie zapoLignomat Jankowy: Zbigniew Miller – Adam Grabowiecki, Wadim Rogowskoj,
wiadał jednak łatwej przeprawy
Wiesław Wojewoda, Tomasz Drąg – Błażej Marczak, Andrzej Wojtkowiak
trzecioligowca z Jankowami. W
(Leszek Rusiecki - 54’), Krystian Sikora (Jarosław Kubasik - 85’),
4. minucie dwukrotnie zakotłoMarek Tracz – Jacek Bonia (Artur Kosma - 86’), Dominik Jasiński
(Mariusz Kowalczykowski - 65’). Trener: Antoni Kot.
wało się pod bramką Lignomatu.
KKS Kalisz: Przemysław Zając – Mariusz Gostyński, Dariusz Smoliński,
Pewnie między słupkami zachoJacek Rosadziński, Radosław Grzesik – Maciej Zapart (Tomasz
wał się jednak Zbigniew Miller.
Adamczyk
- 71’), Arkadiusz Maciejewski, Sławomir Pawelec, Tomasz
W 6. minucie KKS mógł, a właKobyłka (Remigiusz Włosiak - 46’) – Adam Kutynia (Grzegorz
ściwie powinien, prowadzić 1:0,
Dziubek - 46’), Piotr Witoń. Trener: Sławomir Pawelec.
ale Adam Kutynia pomylił się w
Sędziował: Witold Bagiński (Zduny).
dogodnej sytuacji. Sytuacje te
tak bardzo rozgrzały kibiców z Dziubka, który zastąpił Adama pamiętającego występy między
Kalisza, że głośno zaczęli doma- Kutynię oraz Remigiusza Włosia- innymi w ŁKS-ie Łódź zawodnigać się kary dla Lignomatu. Gdy ka. Ten drugi zastąpił z kolei nie ka zupełnie zaskoczyła Zbigniekaliszanie tak ambitnie walczyli o najlepiej spisującego się Tomasza wa Millera. – Zupełnie nie wiem
zdobycie pierwszej bramki, zostali Kobyłkę. KKS z dwoma zmiana- jak to się stało. Dziubek uderzył
skarceni w 21. minucie. Zupełnie mi w składzie znacznie podkręcił z rzutu wolnego tak dziwnie, że
niewidoczny do tej pory Jacek tempo. Przyniosło to efekt czter- piłka w ostatniej chwili zakręciBonia sprytnie przedłużył strzał z naście minut po zmianie stron, ła rogala i całkowicie mnie zmyrzutu wolnego Andrzeja
liła – mówił po meczu bramkarz
Wojtkowiaka i pokonał
Lignomatu. Na szczęście dla podbezradnego w tej sytuacji
opiecznych Antoniego Kota było to
Przemysława
Zająca.
pierwsze i zarazem ostatnie trafienie
Zawodnikom KKS-u nie
KKS-u w tym meczu. W końcówpozostało nic innego, jak
ce spotkania tempo podkręcił narzucić się do odrabiania
tomiast Lignomat, który był nawet
jednobramkowej straty.
blisko zdobycia trzeciej bramki.
Kaliszanie byli blisko tej
Doskonałej okazji w 83. minucie
sztuki, ale podopiecznym
nie wykorzystał Jacek Bonia. NaAntoniego Kota z Lignopastnik Lignomatu zwiódł dwóch
matu sprzyjało ogromne
obrońców KKS-u, przelobował
szczęście.
Jankowianie
Przemysława Zająca, ale piłka
powinni stracić przynajtrafiła w poprzeczkę. Ostatecznie
mniej dwie bramki (raz
dwie bramki Jacka Boni zapracoz pustej bramki piłkę w
wały na tytuł dla najlepszego piłostatniej chwili wybił
karza meczu finałowego. Triumf
Wiesław Wojewoda), nie
Lignomatu w pleszewskim finale
stracili żadnej, a na doda- Zdobycie Pucharu Polski w 2000 roku było ostatnim
był zarazem ostatnim poważniejtek w końcówce pierwszej poważnym sukcesem w historii klubu z Jankowych
szym sukcesem w historii klubu z
połowy po raz drugi skarkiedy do bramki Lignomatu tra- Jankowych.
cili KKS. To była iście książkowa fił Grzegorz Dziubek. Bramka
Bartłomiej STEINERT
akcja. Jacek Bonia odebrał piłkę
Sławomirowi Pawelcowi, zagrał
Pomeczowe wypowiedzi
do Błażeja Marczaka, następnie
Antoni Kot - trener Lignomatu Jankowy
piłką powędrowała do rozgrywaPrzed rokiem w Krotoszynie wygraliśmy po ciężkiej walce. Dziś było nieco
jącego bardzo dobre spotkania
gorzej, ale mój zespół był sprytniejszy. Strzeliliśmy dwie bramki, a przeciwnik
Dominika Jasińskiego, a wrzuto jedną mniej. Trzeba jednak powiedzieć, że KKS Kalisz był lepszy piłkarsko,
kę w pole karne wykończył Jacek
ale przegrał. To dobrze świadczy o Lignomacie.
Bonia.
KKS wziął się za odrabianie
strat

Gol do szatni bynajmniej nie
odebrał ochoty do gry kaliszanom.
Trener Sławomir Pawelec, chcąc
zmienić niekorzystny dla swojej
drużyny wynik, w 46. minucie
delegował na murawę Grzegorza

Andrzej Wojtkowiak - kapitan Lignomatu Jankowy
Mecze z Kaliszem zawsze mają swoją historię. Dzisiaj tak naprawdę oprócz
KKS-u walczyliśmy z potwornym upałem. Żar lejący się z nieba nie sprzyjał
nam. Strzeliliśmy dwie bramki, o jedną więcej niż nasz rywal i wygraliśmy
zasłużenie.
Jerzy Stempin - prezes Lignomatu Jankowy
To już piąty puchar dla drużyny z Janków. Bardzo chciałem udowodnić, że
Lignomat jest najlepszą drużyną Kaliskiego. I to się udało.
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gmina
W ubiegłym tygodniu, we wtorek, prezydent Rzeczpospolitej Polski wręczył odznaczenia urzędnikom gminy Trzcinica

G£OS TRZCINICY
sierpień 2022, nr 31 (1248)

Przyznano Srebrny „Alarm” o godzinie „W”
Krzyż Zasługi

26 lipca 2022 r. w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczeń państwowych. Wśród wyróżnionych znalazł się wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik, który
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi

nadany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego.
Wręczenia odznaczenia dokonała
Aneta Niestrawska, I wicewojewoda
Wielkopolski.
Oprac. Maciej Wardęga

Obchody 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego
w gminie Trzcinica

Zapalenie zniczy w godzinie „W”

Wójt G. Hadzik odznaczony. Fot.
Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dodatkowe środki dla gminy Trzcinica

Mieszkańcy bawili się na festynie
W pierwszą sobotę miesiąca mieszkańcy Piotrówki
bawili się na festynie
2 lipca 2022 r. w Piotrówce odbył
się festyn rodzinny. Organizatorzy,
na czele z sołtysem Leszkiem Gawińskim, zadbali o jedzenie i napoje,
różnorodne atrakcje, między innymi
dmuchane zamki dla dzieci. Podczas
gier można było zdobyć medale oraz
nagrody. OSP Piotrówka zadbała o

Uciechy było co niemiara

Nowa droga w Laskach
W ramach Rządowego Programu
Inwestycji Strategicznych „Polski
Ład” w ramach edycji przeznaczonej
dla samorządów, gdzie w przeszłości
funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne Gmina Trzcinica otrzy-

mała dofinansowanie. Dotyczy to inwestycji „Przebudowa drogi gminnej
w m. Laski – ul. Parkowa” o wartości
całkowitej 785 000 złotych w tym
otrzymane dofinansowanie 769 000
złotych.
Oprac. m

Podpisano umowę na realizację transportu publicznego w
gminie

1 sierpnia 2022 roku obchodzimy 78. rocznicę wybuchu powstania
warszawskiego. Tego dnia przy tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom polskim poległym za ojczyznę
zapalone zostały znicze.
O godzinie 17.00, w tzw. godzinie
“W”, w związku z ogólnokrajowymi
obchodami rocznicy walk powstańczych na terenie gminy Trzcinica zostały uruchomione syreny alarmowe dźwięk ciągły, trwający jedną minutę.
Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Trwało ono 63 dni, a w czasie walk zginęło
wielu powstańców i mieszkańców
stolicy. 1 sierpnia wspominamy te
bolesne, ale jednocześnie bohaterskie
karty z historii Polski.
Oprac. m

bezpieczeństwo i uatrakcyjniła spotkanie prezentacją sprzętu. Wójt gminy Grzegorz Hadzik oraz sekretarz
gminy Renata Ciemny pogratulowali i podziękowali za zorganizowanie
imprezy, życzyli kolejnych takich
spotkań integracyjnych. Zabawa w
rodzinnej atmosferze trwała przez
całe popołudnie aż do późnego wieczora.
Oprac. Maciej Wardęga

Mieszkańcy Piotrówki
z wójtem G. Hadzikiem

Grano w tenisa stołowego na Orliku

Transport publiczny Pingpongiści na medal

W Urzędzie Gminy Trzcinica
zawarte zostało porozumienie w
sprawie współdziałania Powiatu Kępińskiego i Gminy Trzcinica w realizacji zadania organizacji publicznego
transportu zbiorowego w przewozach
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Porozumienie jest

Po podpisaniu umowy
w Urzędzie Gminy Trzcinica
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kontynuacją ubiegłorocznego i dotyczy publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Trzcinica. Gmina Trzcinica w ramach porozumienia
przekaże 23 570,91 złotych pomocy
finansowej na realizację powyższego
zadania.
Oprac. m

17 lipca 2022 r. na obiekcie Orlika
w Trzcinicy w ramach wakacyjnych
zajęć sportowych animatorzy sportu
przygotowali rozgrywki tenisa stoło-
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wego w grze pojedynczej w kategorii
wiekowej open, czyli bez ograniczeń.
W końcowej klasyfikacji pierwsze
miejsce zajął - Przemysław Podpo-

ra, drugie - Oliwia Podpora i trzecie
- Piotr Szatkowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i
dyplomy.
Oprac. m

Region

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2022, nr 31 (1355)

Wycieczka do wrocławskiego ZOO w ramach akcji „Lato 2022”

Dzieci poznawały zwierzęta
Srebrna Milena i drużyna
Bralinianka, Milena Drelak,
wraca z Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim z dwoma srebrnymi
medalami! Jeden zdobyła w wyścigu
indywidualnym, drugi – w sztafecie

Wycieczka do wrocławskiego
ZOO była kolejną ciekawą ofertą
wakacyjną zorganizowaną dla najmłodszych mieszkańców gminy Bralin. Wcześniej dzieci w ramach akcji
„Lato 2022” brały udział w wyciecz-

ce do Wioski Indian.
W ZOO dzieci miały okazję zobaczenia i poznania przeróżnych gatunków zwierząt. Najbardziej podobało
im się afrykarium, w którym podziwiały wodne zwierzęta z całej Afryki.

drużynowej wraz z Krzysztofem
Klimkiem, Piotrem Śliwińskim
i Maksymilianem Wiśniowskim.
Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
Oprac. KR

...oraz afrykarium

Uczniowie zwiedzali
oceanarium...

M. Drelak, K. Klimek, P. Śliwiński
i M. Wiśniowski na podium

Po wyczerpującym, pełnym wrażeń dniu, dzieci wróciły do domu z
uśmiechem na twarzy. Na zakończenie wycieczki na milusińskich czekała wizyta w McDonaldzie.
Oprac. KR

Wycieczka do w Ośrodka Rehabilitacji i Rekreacji „Na
Wzgórzu” w Parzynowie w ramach akcji „Lato 2022”

Przygoda na wzgórzu

Policjanci odwiedzili dzieci biorące udział w wakacyjnych zajęciach w Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie

Mundurowi z wizytą u dzieci

W Świetlicy Profilaktyczno-Środowiskowej „Tęcza” w Bralinie odbywają się zajęcia wakacyjne dla dzieci z
gminy Bralin. W ubiegły wtorek miejscowi policjanci mł. asp. Michał Jurowicz oraz st. sierż. Piotr Gola złożyli
wizytę uczestnikom zajęć. Mundurowi
przekazali najmłodszym szereg bezcennych informacji na temat bezpiecznych wakacji. Dzieci miały też okazję
zapoznać się ze sprzętem policyjnym.
Największą atrakcją był wóz policyjny.
Rady i wskazówki przekazane przez
policję z pewnością zostaną wykorzystane przez dzieci w okresie wakacyjnym – i nie tylko.
Oprac. KR
Największą atrakcją
był radiowóz

Policjanci przekazali
szereg ważnych informacji

Ostatnia wycieczka profilaktyczna w ramach aktywnych wakacji już
za nami. Tym razem dzieci z terenu
gminy Bralin odwiedziły Ośrodek
Rehabilitacji i Rekreacji „Na Wzgórzu” w Parzynowie. Uczestnicy wycieczki spędzili ten dzień bardzo

aktywnie na poszukiwaniu ukrytego
skarbu w lesie, jeździe konno, zabawach na placu zabaw oraz zwiedzaniu stajni, toczyły bitwę o flagę oraz
spacerowały z alpakami. W otoczeniu pięknej przyrody czas upłynął
bardzo miło.
Oprac. KR

Dzieci mogły zapoznać się
ze sprzętem policyjnym
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Uczestnicy wycieczki
podczas spaceru z alpakami
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Za nami połowa wakacji

Półmetek wakacji

Dzieci z gminy Perzów mogą
uczestniczyć w zajęciach organi-

zowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Perzowie oraz Bibliotekę
Publiczną. W lipcu
najmłodsi mieli okazję
Dzieci chętnie
uczestniczą w zajęciach nauczyć się formy malowania, jaką jest decupage. Na zajęciach
powstały piękne słoje,
które dzieci zabrały do
swoich domów. Na innych zajęciach wykonywały kwiaty z pianki, malowały koszulki
czy origami modułowe. W wolnych chwilach, by oderwać się
od prac plastycznych,
toczono rozgrywki w
grach planszowych. W
sierpniu poza zajęciami plastycznymi odbędzie się teatrzyk, będzie także możliwość
skorzystania z zamka
dmuchanego.
Oprac. m

wieści znad pomianki
sierpień 2022, nr 31 (1071)
Za trzy tygodnie na własnym boisku „Zawisza” meczem z
LZS Poniec rozpocznie występy w 5. lidze. Mecz sparingowy to istotny element przygotowania do nowego sezonu. W
pierwszym teście „Zawisza” pokonał Iprime Bogacicę 4:2.
W ubiegły piątek zmierzył się z innym zespołem z opolskiej
okręgówki – LZS Kuniów. W obu meczach zagrało kilku
nowych piłkarzy, których być może zobaczymy w barwach
„Zawiszy” w meczach ligowych

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2022, nr 30 (1027)
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zorganizowało 12 lipca 2022 r. jednodniowy wyjazd
do Warszawy - miejsca związanego z historią Polski

Wycieczka do Warszawy

Uczestnikami wyjazdu byli
mieszkańcy gminy Perzów. To forma aktywizowania społeczeństwa
na rzecz rozwoju małej ojczyzny. Poprzez odkrywanie tradycji i historii
przekazywanej przez bezpośrednich
świadków uczymy się szacunku do
Ojczyzny, wartości uniwersalnych
oraz tolerancji dla innych ludzi. Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy
zwiedzili najważniejsze punkty naszej stolicy pod okiem przewodnika
m.in. Łazienki Królewskie, Belweder i Pomnik Piłsudskiego, spacer
po Starym Mieście wraz z Zamkiem
Królewskim, Grób Nieznanego Żołnierza, pl. marsz. Józefa Piłsudskie-

Zawisza testuje
nowych piłkarzy

W piątkowym sparingu zobaczyliśmy nowego obrońcę, pomocnika i
napastnika. Do drużyny wrócił natomiast Damian Dwornik. W meczu
z Kuniowem zagrali prawie wszyscy
zawodnicy „Zawiszy”. Prawie, gdyż
zabrakło bramkarza i trenera w jednej osobie. Zespołem zza linii bocznej
kierował Łukasz Domino. W bramce
stanął Błażej Janczak. Młody bramkarz zaczął od przykrego błędu, ale
później pokazał się z bardzo dobrej
strony i uchronił swój zespół przed
niechybnymi stratami. A za skuteczną
obronę w sytuacji sam na sam, zebrał
od kibiców gorące brawa. W pierwszej połowie „Zawisza” wystawił
następujący skład: Janczak, Gierak,
Dwornik, Glatz, Malina, Gawlik,
Nitkiewicz, Jurasik, C. Nawrot plus
dwóch zawodników testowanych. W
tej odsłonie padło pięć goli, w tym
cztery dla gospodarzy. Pierwszą
bramkę strzelił Nitkiewicz (podawał
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Jurasik). Drugi gol to dzieło C. Nawrota (fantastyczna bomba!). Dwie
następne strzelił Jurasik (trzecia głową!). Warto dodać, że Juras najlepszą
okazję, czyli rzut karny, zmarnował.
W drugiej połowie weszli na boisko
zmiennicy: Kurkiewicz, Muzyka,
Albert, Parchomienko, D. Nawrot,
Domino, dwóch test piłkarzy. Kontuzja wyeliminowała Gawlika. Zastąpił
go Baraniak. Goście zwietrzyli szansę na poprawienie wyniku i w kilka
minut strzelili dwa gole. „Zawisza”
wrócił więc do podstawowego ustawienia w obronie (wrócił Gierak), a
do roboty zabrał się Baraniak, który
strzelił dwa piękne gole. Wynik ustalił Muzyka celnym strzałem zza pola
karnego.
„Zawisza” Łęka Opatowska –
LZS Kuniów 7:3 (4:1) Gole dla „Zawiszy”: Nitkiewicz 12’, C. Nawrot
(w okienko), Jurasik 15’, 30’ (głową),
Baraniak 65’, 70’, Muzyka 75’. ems

go. Stare Miasto to tętniące życiem
centrum turystyczne z uliczkami wybrukowanymi kostką i średniowiecznymi budynkami odnowionymi po II
wojnie światowej. Jego serce stanowi
Rynek Starego Miasta – gwarny plac,
wokół którego znajdują się kamienice dawnych mieszczan i eleganckie
restauracje serwujące dania polskiej
kuchni. Poprzez realizację projektu
„Uroki Warszawy – poznaj Polskę”
przyczyniliśmy się do podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz
do poznania kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Poprzez to zadanie zaktywizowaliśmy i przyczyniliśmy się do rozwoju kulturalnego mieszkańców oraz
zagospodarowaliśmy ich wolny czas.
To wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących
tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe, inicjowanie działań, zachęcających do aktywnego spędzania czasu.
Całość projektu to koszt w wysokości 6 750,00 zł, w tym środki własne: 675,00 zł. Pozyskano wsparcie w
kwocie 6 075,00 zł na działalność na
wspieranie i upowszechnianie kultury w ramach tego projektu.
Oprac. m

ECHO RYCHTALA
sierpień 2022, nr 28 (1021)

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny jubileusz wspólnego pożycia
małżeńskiego bądź też huczne urodziny, a chcielibyście upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika - zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami. Z radością przygotujemy
reportaż z tego szczególnego wydarzenia, który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
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Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.

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
POMOCNIK MURARZA – 2 osoby
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: wykonywanie prac pomocniczych przy murowaniu i tynkowaniu.
Staż pracy: mile widziany
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 547/22, gm. Kępno)

SPAWACZ – 1 osoba
Wykształcenie: Wymagania: spawanie elementów metalowych MIG/TIG
Staż pracy: Wynagrodzenie: od 5.000,00 zł brutto/
mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 581/22, gm. Kępno)

POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY
– 2 osoby
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: wykonywanie prac pomocniczych przy pracach budowlanych.
Staż pracy: mile widziany
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 546/22, gm. Kępno)

POMOCNIK STOLARZA – 5 osób
Wykształcenie: Wymagania: praca przy montażu stolarzy
meblowych.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3.500,00 zł do
5.000,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 410/22, gm. Łęka Opatowska)

OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH
– 2 osoby
Wykształcenie: Wymagania: praca na maszynach zbrojarskich typu WED, STEMA, EXON oraz
maszyny do produkcji materiałów budowlanych i elementów kanalizacji.
Staż pracy: mile widziany
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 507/22, m. Kępno)

KIEROWNIK BUDOWY – 1 osoba
Wykształcenie: wyższe (licencjat), typ:
budowlane
Wymagania: Prowadzenie robót budowlanych, kierowanie zespołem pracowników,
obsługa niwelatora. Znajomość programu kosztorysowego NORMA. Wymagane
prawo jazdy kat. B.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 4.900,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 545/22, gm. Kępno)

TAPICER – 5 osób
Wykształcenie: Wymagania: produkcja mebli tapicerowanych. Możliwość tapicerowania lekkich
łóżek i materacy.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 5.000,00 zł brutto/
mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 614/22, gm. Bralin)

PIELĘGNIARKA – 1 osoba
Wykształcenie: Wymagania: świadczenie usług pielęgniarskich dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej. Wymagane aktualne
uprawnienia do wykonywania zawodu.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 4.000,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: II zmiany, 6.30-18.30;
18.30-6.30
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
(oferta nr 542/22, gm. Kępno)

KIEROWCA KAT. C – 1 osoba
Wykształcenie: Wymagania: Międzynarodowy transport
towaru w branży meblowej. Dobre warunki pracy.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 4.500,00 zł do
5.300,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 585/22, gm. Łęka Opatowska)

ELEKTROMECHANIK/MECHANIK – 1 os.
Wykształcenie: Wymagania: kompletowanie i naprawa
drobnych elek tr ycznych urządzeń.
Budowa, eksploatacja i modyfikowanie
maszyn i urządzeń.
Staż pracy: Wynagrodzenie: od 4.600,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
na okres próbny
(oferta nr 580/22, gm. Kępno)

FAKTURZYSTA/KASJER/MAGAZYNIER
– 2 osoby
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wymagania: Prace magazynowe, fakturowanie, rozkładanie towaru.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3310,00 zł brutto/
mies.
Zmianowość: II zmiany, 6.00-14.00;
12.00-20.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
(oferta nr 488/22, m. Kępno)

KSIĘGOWA – 1 osoba
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wymagania: prowadzenie pełnej księgowości, organizowanie, nadzór i kontrola
wszystkich operacji i płatności w firmie.
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 587/22, gm. Łęka Opatowska)

Fabryka Mebli TOM-POL z Opatowa

WÓJT GMINY RYCHTAL
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychtalu ul. Rynek nr 1
oraz wsi Drożki, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Rychtalu bip.rychtal.pl został wywieszony na okres 21 dni od
29 lipca 2022 r. – wykaz nieruchomości stanowiących własność
Gminy Rychtal, oznaczonych jako działka nr 233/27 o pow.
0,0570 ha położona w Drożkach oraz lokal mieszkalny położony
w Drożkach 58A/7, przeznaczonych do sprzedaży.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Rychtal.
Tel. 62 / 78 16 820.
WÓJT GMINY RYCHTAL
mgr inż. Adam Staszczyk

zatrudni stolarzy na montaż i na maszyny
oraz osoby na magazyn, pakowanie mebli.

Kontakt 62 78 13 330
lub osobiście w siedzibie firmy.

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
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)
Oddam tanio gołębie pawiki.
Tel. 601 563 074.
(TK 35/07/22)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m

2

Sprzedam
Sprzedam 16-tygodniowego psa rasy Rottweiler. Tel. 691 957 156.
(TK 34/07/22)

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

Oddam małe psy - czarno-brązowe.
Tel. 668 173 538.
(TK 38/08/22)

kontakt: 600 959 111.

Fachowa

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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

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

ogłoszenia

Uwaga! Potrzebna krew!

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

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

Kuba Fiderkiewicz - „Wtorek”
We wtorkowy wieczór SOR jednego z warszawskich szpitali jest jak zwykle zapełniony ludźmi,
którzy z niecierpliwością czekają na pomoc. Codzienną rutynę zakłóca pojawienie się Jego –
mężczyzny w towarzystwie dwóch policjantów, na dodatek zakutego w kajdanki. Jak to się stało,
że On, który nigdy nie przyciągał wzroku nieznajomych, nagle skupił na sobie całą uwagę i stał
się tematem przekazywanych z ust do ust plotek? Jeden, pozornie niczym nie wyróżniający się,
wieczór z żoną rozpoczyna przyspieszony proces autodestrukcji, którego nic nie jest w stanie
zatrzymać. Czy to możliwe, by z dnia na dzień zmienić się w kogoś innego? A
może to świat oszalał i wszelkie reguły przestały obowiązywać? Wolność bywa
bardziej niebezpieczna, niż nam się wydaje…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Za oddanie krwi przysługują dwa dni wolnego.

Curtis Sittenfeld - „Hillary. Historia alternatywna”
Jest rok 1971. Hillary Rodham to młoda, obiecująca studentka prawa na Yale, o której
przemówieniu podczas ceremonii rozdania dyplomów w college’u Wellesley pisał sam
magazyn „Life”. Aktywnie angażuje się w studenckie życie polityczne i konsekwentnie
walczy o prawa kobiet. I wtedy poznaje przystojnego, charyzmatycznego Billa Clintona, który
przyjechał z południa Stanów, żeby także studiować prawo. Mimo młodego wieku Bill planuje
już swoją przyszłą karierę polityczną. Między dwojgiem młodych ludzi rodzi się głęboka więź
intelektualna, emocjonalna i fizyczna, jakiej żadne z nich nigdy wcześniej nie doświadczyło.
W prawdziwym świecie Hillary pojechała razem z Billem do Arkansas, a on kilkakrotnie prosił
ją o rękę. Choć z początku odmawiała, w końcu, jak wiemy, przyjęła oświadczyny i stała się
znaną na całym świecie Hillary Clinton. Ale w powieści Curtis Sittenfeld, będącej prawdziwym
popisem wyobraźni pisarki, Hillary wybiera inną drogę. Nie mogąc się wyzbyć wątpliwości
wobec Billa, decyduje się na bolesne rozstanie i opuszcza Arkansas. Przez kolejne
czterdzieści lat przeciera swój własny szlak, zarówno w życiu publicznym, jak i
prywatnym. Los sprawi, że ścieżki jej i Billa przetną się jeszcze nie raz, przywodząc
na myśl pytania o konsekwencje wyborów, jakich podczas podróży przez życie
dokonuje każdy z nas.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Remigiusz Mróz - „Egzekucja”
Minęły trzy miesiące, od kiedy Kordian Oryński zaginął. Przez cały ten czas Chyłka robiła
wszystko, by go odnaleźć, ale nie natrafiła na żaden ślad. Prawniczka nie zamierza jednak
się poddawać. Aby zapewnić sobie fundusze na dalsze poszukiwania, prowadzi biuro porad
prawnych i mimo że nie może sama reprezentować klientów przed sądem, nic nie stoi na
przeszkodzie, by wykorzystywała do tego kogoś innego. Jednocześnie stara się doprowadzić
do uchylenia decyzji sądu dyscyplinarnego o usunięciu jej z zawodu. Nic nie wskazuje na to,
by w którejkolwiek ze spraw udało jej się odnieść sukces – aż do momentu, kiedy
zgłasza się do niej policjant oskarżony o zabójstwo cywila…

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 31
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 9 sierpnia 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. Kuba Fiderkiewicz - „Wtorek”,
2. Remigiusz Mróz - „Egzekucja”,
3. Curtis Sittenfeld - „Hillary...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 30 nagrody otrzymuj¹:

Łukasz Rachlak (Mroczeń),
Grażyna Seiffert (Baranów),
Tomasz Walczak (Kępno).

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

Horoskop

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

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu pokażesz innym dobre cechy
swojego charakteru. Staniesz się wyrozumiały,
cierpliwy i uprzejmy. Osoby, które wymagają pomocy, znajdą w Tobie dobrego sojusznika. Karta
wróży powodzenie i szczęście w miłości.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Traktuj ludzkie uczucia z większą wyrozumiałością
i życzliwością. Ktoś może potrzebować Twojego
zrozumienia, a nie żartów i poklepywania po plecach. W miłości bądź ostrożny, bo Twoje zachowanie może zranić bliską Ci osobę.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Burchacińscy” - 3.08.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 4.08.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 5.08.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 6.08.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 7.08.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
Apteka „Pod Kasztanami” - 8.08.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 9.08.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Czeka Cię trudna rozmowa. Staniesz na przeciwko osoby, do której czujesz żal lub urazę. Ktoś
oceni Twoje postępowanie i wcale Ci się to nie
spodoba. We wszystkich wyzwaniach, przed jakimi staniesz w tym tygodniu, zachowaj spokój.

Lew 23 VII – 22 VIII
Postanowisz uporać się z trudnymi i zaległymi
sprawami. Kiedy inne osoby w Twoim otoczeniu
ogarnie marazm i zniechęcenie, Ty poczujesz
przypływ energii. Wykorzystasz każdą okazję, aby
zaistnieć publicznie i pokazać innym swoje talenty.

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.

Zadbaj o swoje zdrowie i nie próbuj w tym tygodniu
na siłę przeprowadzać swoich zamiarów. Jeśli nie
będziesz się przepracowywać, wtedy karta da Ci
szansę na odpoczynek i ponowne przemyślenie
swoich planów.

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

Kontakt:
602 639 236

W tym tygodniu możesz poczuć się zmęczony
wszystkimi sprawami, z jakimi przyszło Ci się
zmagać w ostatnim czasie. Dojdziesz do wniosku,
że czas pozbyć się części obowiązków, a nawet
zakończysz pewną niechcianą znajomość.

Z teki Marka Kameckiego

Ryby 19 II – 20 III

(62) 78 292 84

najlepiej
większe kolekcje

Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz
to, co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać
więcej dystansu do zawodowych obowiązków i
niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość,
rodzina i przyjaciele warci są Twojej uwagi.

W tym tygodniu ktoś może rozpraszać Cię i odciągnąć Twoją uwagę od ważnych spraw. Różne
plotki i pogłoski mogą Cię zdenerwować, a nawet
skłonić do pochopnych decyzji. Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń.

kontakt:

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

Bądź ostrożny, bo błąd lub kłamstwo mogą obrócić się przeciwko Tobie. Karta radzi, abyś nie słuchał fałszywych doradców i trzymał się z daleka
od osób, które gardzą sprawiedliwością i prawem.

Zaryzykuj i zacznij realizować swoje marzenia.
Nie czekaj do następnego tygodnia, bo taka szansa może się już nie powtórzyć! Bliscy na pewno
Ci pomogą, tylko odważ się na ten pierwszy krok!

(62) 78 292

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

Koziorożec 22 XII – 19 I

RE
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Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

Drodzy
Czytelnicy!

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

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.

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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