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Tegoroczne dożynki gminy Kępno odbyły się 14 sierpnia w Mikorzynie. Na zaproszenie
burmistrza Piotra Psikusa, przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępnie Grzegorza Mikołowskiego, sołtysa Mikorzyna Adama Tęsiorowskiego oraz Kępińskiego Ośrodka Kultury licznie zgromadzili się mieszkańcy gminy oraz parlamentarzyści, przedstawiciele
władz samorządowych, reprezentanci służb i instytucji. Role starostów dożynkowych
pełnili Małgorzata Pilarska i Rafał Mencel.
str. 7

Żniwiarzom w tym roku
sprzyjają warunki atmosferyczne, jest ciepło, wręcz gorąco, temperatura sięga średnio
ponad 25 stopni Celsjusza, co przekłada się
na sprawne planowanie
prac w polu.

Miło Tanio Smacznie
ZAPRASZAMY!

Zmarła Olivia Newton-John,
prawnuczka Żyda z Kępna
Fot. IMDb.com Lachlan Moore

Tegoroczne
zbiory są
zadowalające
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10 sierpnia 2022 r. we Wrocławiu spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przedstawiła wariant inwestorski 195-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości między Łodzią, Sieradzem i Wrocławiem, z pociągiem zatrzymującym się w Kępnie. Pierwsze prace mają ruszyć w 2024 r., a zakończenie
całej inwestycji planuje się na 2034 r.

Kolej szybkich prędkości coraz bliżej

Uczestniczący w konferencji wyjaśniali, iż rekomendowany przebieg
linii nr 85 Łódź–Sieradz i nr 86 Sie-

Warszawą nie ma obecnie bezpośredniej, szybkiej trasy kolejowej,
dlatego czasy przejazdu są dla pasa-

czasie krótszym niż dwie godziny.
Dzisiaj przejazd tym odcinkiem trwa
co najmniej dwa razy tyle – pod-

Przebieg linii kolejowej - wariant W51

radz–Kępno– Czer nica–Wrocław
Główny został wybrany w trakcie
szczegółowych prac i analiz uwzględniających koszty i korzyści wielokryterialne, na które składają się
czynniki społeczne, techniczne, rozwojowe, ekonomiczne i środowiskowe.
– Między Wrocławiem a Łodzią i

żerów mniej atrakcyjne niż podróż
samochodem lub samolotem. Odcinek CPK Wrocław–Łódź to jedna z
najbardziej potrzebnych inwestycji
kolejowych w Polsce. Razem z przygotowywaną do realizacji trasą Warszawa-Łódź połączy stolice: Polski
i Dolnego Śląska w atrakcyjnym

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ireny
Nawrockiej,
śp.

ps. „Krysia”.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłej oraz Jej bliskim
składa
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

kreślił wiceminister infrastruktury
Marcin Horała, pełnomocnik rządu
ds. CPK. Wiceminister wskazał, że
jest to już drugi odcinek linii kolejowej budowanej w ramach programu
CPK, dla którego został wybrany wariant inwestorski. - To moment prac
niezwykle ważny, gdyż w ich toku
decyduje się, którędy dokładnie będzie przebiegała przyszła nowa linia
kolejowa – można powiedzieć linia
życia dla Wrocławia. Rzadko kiedy
w rozwiniętym państwie cywilizowanym istnieje taki brak w infrastrukturze, że wykonanie inwestycji
powoduje skrócenie czasu przejazdu
o ponad połowę, a tak będzie w tym
przypadku – podkreślił M. Horała.
Kolej w powiecie
Wybrany wariant inwestorski
W51 w powiecie kępińskim przebiega w okolicach Kierzna, Pustkowia
Kierzeńskiego, Ostrówca, gdzie zlokalizowany będzie przystanek techniczny, Hanulin, Szklarka Mielecka,
Bralin, gdzie przecina ul. Wrocławską w Bralinie i dalej przez Miechów
w kierunku Dziadowej Kłody. Nad
drogą S8 w Bralinie poprowadzony
zostanie wiadukt wielopoziomowy.
W Hanulinie planowana jest korekta
przebiegu trasy, aby ominąć zabudowania dworskie w tej miejscowości.
Cała linia będzie ogrodzona, podobnie jak teraz autostrady.
Prócz przejazdów pasażerskich na
linii Sieradz–Czernica, przez Kępno

planowany jest lekki ruch towarowy.
Po wybudowaniu tej linii skróci się czas podróży z Wrocławia do
Łodzi do 1 godz. (dziś to około 3
godz.)., a do Warszawy 1 godz. 30
min. Pociągi mają się tu rozpędzać
do 250 km/h, przy czym tzw. prędkość projektowa to 350 km/h – do
takiej prędkości będzie można w
przyszłości podnieść parametry bez
konieczności przebudowy torowiska.
Z Kępna do Wrocławia będzie można
dojechać w niespełna 30 minut.
Konsultacje z mieszkańcami
W ramach I tury konsultowane
były cztery warianty. Eksperci CPK
i wykonawca studium na podstawie
m.in. spotkań z samorządowcami,
mieszkańcami i przedsiębiorcami
przeprowadzili analizę, dzieląc je
na mniejsze odcinki. W efekcie powstały trzy warianty „hybrydowe”,
które składały się z wcześniejszych
wariantów najkorzystniej ocenionych pod względem społecznym i
środowiskowym. Dla wszystkich badanych przebiegów zostały przeprowadzone konsultacje z samorządowcami i mieszkańcami 33 gmin na 169
spotkaniach, przez które przebiegały
trasy. Spółka CPK zorganizowała w
tym celu 67 spotkań i zebrała prawie
35 tys. ankiet. - Większość parametrów wskazuje, iż wariant inwestor-

wariantami alternatywnymi zostanie przedstawiony przez spółkę CPK
we wniosku o tzw. decyzję środowiskową do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska (RDOŚ). Jest
to etap poprzedzający uzyskanie
tzw. decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane
na odcinku Sieradz-Kępno-Czernica
Wrocławska mają ruszyć w 2024 r.
Odszkodowania
za wywłaszczenia
Wiceminister przypomniał też,
że w tej chwili w Sejmie procedowany jest projekt, który – jak mówił
- ma zmienić na znacznie bardziej
korzystne dla mieszkańców zasady
odszkodowań za wywłaszczenia na
inwestycje celu publicznego.
- One od długiego czasu w Polsce nie uległy zmianie, były takie
same jak teraz za czasów, kiedy
rządziła obecna opozycja, ale my
chcemy je zmienić na lepsze. Ta
podstawowa zasada, że osoba wywłaszczana otrzymuje taką wartość
nieruchomości, jaką oszacował rzeczoznawca, czyli 100% tej wartości,
ma zostać obecnie zmieniona. Postulujemy, żeby dla nieruchomości
zabudowanych było to 140%, a dla
nieruchomości niezabudowanych
120% – mówił M. Horała.
Zdaniem projektantów wariant
W51 jest najlepszy i rekomendowany jako inwestorski z uwagi na
to, że ma najkrótszy czas przejazdu

ski W51, który ostatecznie został wybrany jest najlepszym i najkrótszym
rozwiązaniem dla prawie 200-kilometrowego odcinka Wrocław–Łódź.
Oznacza on również najniższe koszty
budowy i najmniejszą liczbę kolizji z
istniejącą zabudową spośród wszystkich analizowanych wariantów – informuje Radosław Kantak, członek
zarządu spółki CPK ds. inwestycji
kolejowych. We wrześniu ruszą kolejne konsultacje z mieszkańcami,
które dotyczyć będą już konkretnego
przebiegu trasy kolejowej.
W drugim kwartale 2023 r., wariant inwestorski razem z dwoma

między Łodzią a Wrocławiem. Jest
to wariant, który jest też najkrótszy
– 195 km, podczas gdy kolejny ma
już ponad 200 km. - Oznacza to,
że całkowita wartość nakładów inwestycyjnych jest w tym wariancie
najniższa. Wariant ten charakteryzuje się też najwyższą ekonomiczną
stopą zwrotu (...). Najmniej mamy
tu też działek do wykupu i budynków, które trzeba będzie rozebrać.
Do tego wariantu zgłaszanych było
także najmniej protestów społecznych – tłumaczył koordynator projektu CPK Łódź–Wrocław Jarosław
Zwolski.
m

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

2

Tygodnik Kępiński 17 sierpnia 2022

Informacje

wiadomości

Tygodnik Kępiński 17 sierpnia 2022

3

Informacje

wiadomości

W ubiegłym tygodniu w ramach rewitalizacji Parku Starościńskiego (park za starostwem) wyburzono schron (bunkier), który zdaniem wielu kępnian krył
w sobie tajemnice

Zburzono schron, czyli niewyjaśniona tajemnica

Schron przez wiele lat budził
wiele podejrzeń i owiany był mroczną tajemnicą. Ponoć to w nim funkcjonariusze urzędu bezpieczeństwa
w latach 50. XX w. wykonywali
wyroki śmierci na więzionych w
areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP)
przy ul. Kościuszki. Według relacji
aresztowanych wyprowadzano nocą
i strzelano do nich w bunkrze.
Bunkier czy schron?
Kępiński ceniony regionalista
(długoletni urzędnik w starostwie,
a wcześniej w urzędzie miasta) Marian Lorenaz wyjaśnia, że schron
wybudowano na przełomie lat 40. i
50. ubiegłego wieku. W okresie tzw.
„zimnej wojny” komuniści masowo
budowali schrony i bunkry. W latach 70. XX w. służył jako magazyn
paliwa dla straży pożarnej. Schron
(magazyn) wybudowano w ramach
trwającej wówczas zimno – wojennej kampanii, broniącej mieszkańców przed „amerykańskimi
imperialistami”. - Zenon Polek, ówczesny urzędnik miejski, opowiadał
mi, że w miejscu, gdzie wybudowano schrony, rosły potężne drzewa,
które zostały ścięte i w tym miejscu
wybudowano ten obiekt – wspomina
M. Lorenz. - W Kępnie w latach 80.
XX w. było 14 schronów – dodaje
regionalista. Schrony zlokalizowane
były w poniemieckich budynkach
blokowych przy ul. Sikorskiego, w
Rynku oraz na dworcu kolejowym.
Poszukiwanie ofiar
reżimu komunistycznego
W czerwcu 2013 r. odbyło się
przebadanie parku georadarem przez
specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej. Zabiegała o to przewodnicząca Społecznego Komitetu Pa-

Wrocławiu oraz na cmentarzu powązkowskim, tzw. „Łączce” w Warszawie. – Obszar, na którym kiedyś
znaleziono szczątki ofiar krwawej
nocy kępińskiej, myślę tutaj o zwłokach pana Stefana Drogiego, jest
to teren, który dziś znajduje się pod
współczesnymi budynkami, a nie
jest to obszar, który jest przy starostwie i w parku. Mogę powiedzieć,
że tam żadnych szczątków nie udało
się odnaleźć, pomimo że teren został
przebadany georadarem – wyjaśnił
dr Krzysztof Szwagrzyk.
Grupa badawcza złożona z kilku osób na miejscu stwierdziła z całą
pewnością, że obszar, gdzie w 1945 r.
dokonano pochówku co najmniej
jednego z zamordowanych w czasie
tzw. „Krwawej Nocy Kępińskiej”,
Zburzony schron w ogrodzie

znajduje się dziś pod budynkiem
przedszkola. Dzisiejszy park jest
około 50% mniejszy od tego z lat
czterdziestych. Ówczesne badania
georadarem nie wskazały, aby gdzie-

Badanie ogrodu
georadarem w 2013 r.

mięci Żołnierzy Wyklętych Iwona
Chowańska, jak również redaktor
naczelny „Tygodnika Kępińskiego”
Mirosław Łapa. To dzięki ich determinacji oraz lokalnych środowisk
patriotycznych ówczesny starosta
Włodzimierz Mazurkiewicz podjął
decyzję, aby przebadać ogród georaderem. Prace zespołu Krzysztofa
Szwagrzyka rozpoczęły się przed
południem 15 czerwca 2013 r. i trwały do godzin przedpołudniowych następnego dnia. Wówczas Kępno było
jednym z pierwszych miast, na terenie którego przeprowadzono poszukiwania ofiar reżimu komunistycznego przy pomocy specjalistycznego
sprzętu. Wcześniej takie prace odbyły się na cmentarzu osobowickim we
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wielkopolskiego umowę na rewitalizację Parku Starościańskiego.
Ze strony wykonawcy umowę podpisała Barbara Sowa, reprezentująca firmę „Elektromex” Sp. z o.o.
z siedzibą w Kępnie. Wykonawca
inwestycji został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.
Wszystkie roboty budowlane prowadzone będą w formie zaprojektuj
i wybuduj. Wartość kontraktu wynosi 3.321.000 zł, w tym unijna dotacja
2 104 128,60 zł.
Pawilon wystawowy, pergola z czytelnią i mini placem zabaw
oraz ogród sensoryczny to tylko niektóre zmiany zaplanowane w nowym
Parku Starościańskim.
Rewitalizacja Parku Starościańskiego, położonego przy ul. Ks. P.

kolwiek w parku znajdowały się mogiły ofiar terroru. - Na terenie Parku
Starościańskiego znajduje się jeszcze bunkier, który nie został przebadany przez pracowników IPN.
Jest to obszar, który musi być zbadany. O tym, że tak trzeba postąpić
rozmawialiśmy z władzami miasta i
powiatu - stwierdził K. Szwagrzyk.Uznaliśmy, że ten obszar do którego
wejście jest zamknięte i zasypane
musi być koniecznie przebadane.
Ale to jest najbliższa przyszłość –
dodał wówczas profesor IPN.
Rewitalizacja ogrodu
20 października 2021 r. burmistrz Piotr Psikus podpisał
w obecności Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa

Wawrzyniaka, przewiduje szereg
zmian. Od strony południowej wybudowany zostanie pawilon wy-

części parku powstanie plac z fontanną poidełkiem. Przed biblioteką
odtworzone zostaną ogród i zieleń

Wirtualny plan
przebudowy parku

stawowy. Ma to być budynek murowany z cegły, parterowy, kryty,
z przeszklonym wejściem od strony
parku oraz drugim przeszkleniem od
ulicy Ks. Magnuszewskiego.
W parku powstanie pergola wykonana z masywnych belek i słupów
drewnianych. Zostanie przeznaczona
na czytelnię na świeżym powietrzu
oraz plac zabaw dla dzieci. Obok pawilonu wystawowego w nasypie będą
zlokalizowane toaleta i pomieszczenie gospodarcze.
Ponadto w Parku Starościańskim
powstaną ogród sensoryczny ze ścieżek o zmiennej nawierzchni i alejka
z krzewów o jadalnych owocach.
Tutaj zamontowane zostaną również
gongi o różnych tonach.
Dla zaakcentowania centralnej

parkowa. W centralnej części ogrodu przed biblioteką powstanie także
ławka multimedialna z ładowarką do
telefonu i bezpłatnym wi-fi.
Ponadto przewidziany jest zakup i montaż koszy na śmieci, stojaków na rowery, latarni parkowych
oraz systemu monitorującego. Przebudowie podlegać będzie także kanalizacja deszczowa i nawierzchnia
sąsiadującej z parkiem ulicy Ks. Magnuszewskiego.
Tak zatem kończy się powojenna
historia miejsca, którego nie do końca
zostały odkryte wszystkie tajemnice.
m
Do napisania artykułu wykorzystałem tekst
pt „Nie znaleziono ofiar komunistycznego reżimu”,
Tygodnik Kępiński nr 25 z 20 czerwca 2013 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej co roku bada skuteczność powiatowych urzędów pracy, uwzględniając sześć instrumentów, do których należą: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
oraz środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy

Pośredniak w Kępnie najlepszy w kraju

Średnia wartość wskaźnika efek- Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
tywności zatrudnieniowej osiągnięNa podkreślenie zasługuje fakt,
ta za 2021 r. w skali kraju wyniosła że oferta Urzędu oprócz aktywizacji
84,51%, natomiast wartość wskaźnika zawodowej osób bezrobotnych konefektywności kosztowej wyniosła 16,6 centrowała się również na wsparciu
tys. zł. Tak więc, do najważniejszych, firm przed likwidacją miejsc pracy lub
ocenianych efektów działań aktywi- samych przedsiębiorstw dotkniętych
zacyjnych Powiatowych Urzędów negatywnymi skutkami COVID-19.
Pracy należy podjęcie i utrzymanie Urząd w 2021 r. w ramach Tarczy Anzatrudnienia przez osoby bezrobotne,
a także stosunkowo niskie koszty poniesione z tego tytułu.
Pod tym względem Powiatowy
Urząd Pracy w Kępnie uplasował się
na I miejscu w Polsce z uwagi na trwałe wprowadzenie osób bezrobotnych
na rynek pracy, tj. aż 99% (tzw. efekt
zatrudnieniowy) przy średnio koszcie
na 1 bezrobotnego na poziomie 11,4
tys. zł. (tzw. efekt kosztowy).
Urząd w 2021 r. realizował ogółem 3 projekty, z czego 2 współfinan- Dyrektor I. Rataj jest
sowane z Europejskiego Funduszu zadowolona z pracy urzędu
Społecznego. Ogółem na aktywizację zawodową w 2021 r. wydatko- tykryzysowej zrealizował ponad 1,2
wano ponad 4,5 mln zł, z czego 76% tys. wniosków, na podstawie których
stanowiły środki dodatkowo pozy- do kępińskich przedsiębiorców trafiło
skane. Udało się zaktywizować 360 ponad 6 mln zł (łącznie w ramach Tarosób bezrobotnych poprzez różno- czy Antykryzysowej PUP w 2020 r. i
rodne finansowane usługi i instru- 2021 r. wydatkował ponad 44 mln zł).
menty runku pracy. Dodatkowo 787
- Urząd dąży do stałego poprapracowników przeszkolono w ramach wiania jakości świadczonych usług i
kształcenia ustawicznego ze środków lepszego ich adresowania do uczestników lokalnego rynku pracy. W tym
celu Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
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prowadzi politykę otwartą na współpracę i partnerstwo, dzięki której
pozyskuje do współpracy partnerów
na lokalnym rynku pracy. Realizacja
Tarczy Antykryzysowej poszerzyła
grupę przedsiębiorców współpracujących z urzędem – wyjaśnia Iwona
Rataj, dyrektor PUB w Kępnie. - To
właśnie współpraca oraz dialog z
partnerami rynku pracy przekłada
się na wysoką efektywność działań
realizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Kępnie. Zależy nam
na tworzeniu dobrego klimatu na lokalnym rynku pracy, sprzyjającego
osób bez pracy. Mamy świadomość,
iż pracodawcy to główny napęd rozwoju regionu, dlatego nieustannie
podejmujemy i utrzymujemy dialog z sektorem gospodarki w celu
wspólnego poszukiwania dobrych
rozwiązań, spełniających oczekiwania klientów – podkreśla dyrektorka
„pośredniaka”. - Osiągnięte wyniki
to obok wytężonej pracy pracowników niewątpliwie zasługa lokalnych
partnerów powiatowego rynku pracy,
ich zaangażowania, aktywności, operatywności i z pewnością cierpliwości
dla biurokratycznych wymogów, którymi obwarowana jest współpraca z
urzędami. Dużą wagę ma na pewno
przychylność i otwartość Starosty Kępińskiego oraz całej Rady Powiatu –
zaznacza I. Rataj.
m
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Na czym polega #InvestEU?

KAMPANIA INFORMACYJNA

Program InvestEU wspiera zrównoważone inwestycje, innowacje i tworzenie miejsc pracy w Europie. Ma on na celu uruchomienie ponad 372 mld euro dodatkowych inwestycji w latach
2021-27. - Program InvestEU opiera się na planie Junckera.
Zgromadzi on pod jednym dachem Europejski Fundusz na rzecz
Inwestycji Strategicznych i 13 innych instrumentów finansowych
UE. InvestEU to promocja strategicznych, zrównoważonych i innowacyjnych inwestycji. W ramach programu wsparcie otrzyma
wiele obszarów: ochrona zdrowia, cyfryzacja, innowacyjność,
rozwój technologiczny gospodarki, ochrona środowiska, energetyka i odnawialne źródła energii, infrastruktura krytyczna oraz
transport – wymienia poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska.

UE dba o bezpieczeństwo
żywnościowe

Tocząca się za naszą wschodnią
granicą wojna wpływa bezpośrednio na
bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. Jak Unia Europejska dba o swoich
mieszkańców w tej sytuacji? - Pomaga w transporcie zboża z Ukrainy,
wspiera słabsze grupy społeczne,
zwiększa produkcję żywności, znosi
ograniczenia w handlu żywnością i
promuje multilateralizm. Ponad 70
krajów otrzyma wsparcie, które ma
pomóc w zwiększeniu odporności
systemów żywnościowych – podkreśla poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska.

Podsumowanie akcji żniwnej 2022 r. w powiecine kępińskim

Tegoroczne zbiory są zadowalające
Żniwiarzom w tym roku sprzyjają warunki atmosferyczne, jest
ciepło, wręcz gorąco, temperatura
sięga średnio ponad 25 stopni Celsjusza, co przekłada się na sprawne
planowanie prac w polu.
Sezon wegetacyjny i aura w
trakcie żniw były dość korzystne dla
upraw zbożowych i rzepaków, choć
ostatnie dni lipca przyniosły przerwę w pracach polowych ze względu
na silne opady deszczu (opady dobowe w powiecie kępińskim sięgały
miejscami 40-60 mm). W okresie
wiosennym pogoda charakteryzowała się początkowo niewielkimi
opadami atmosferycznymi rzędu
kilku milimetrów, co mogło mieć
wpływ na redukcję plonów. Okresy
bezopadowe i wysokie temperatury
dokuczały ponadto uprawom kukurydzy i okopowych. Obecnie okres
żniw dobiega końca, choć pojedyncze plantacje są jeszcze niewykoszone.
Dominującą rośliną zbożową jest
pszenżyto ozime, jednak w ostatnim
czasie zauważalnie wzrosła uprawa
słonecznika. Plony zbóż i rzepaku są
zadowalające, a na lepszych stanowiskach nieco powyżej normy, często
dość mocno zróżnicowane w zależności od stopnia zasobności i jakości
gleb, a także stosowanej intensywności uprawy.

Czym jest karta EKUZ
i dlaczego warto ją mieć?
W związku z trwającymi wakacjami warto przypomnieć o karcie
EKUZ, czyli Europejskiej Karcie
Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta
EKUZ potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż
Twoje państwie UE lub EFTA. - Dzięki karcie EKUZ możesz skorzystać
z leczenia w ramach publicznego
systemu opieki zdrowotnej danego
państwa na tych samych zasadach,
na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju. Co ważne – musi
być ono niezbędne i nieplanowane.

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne. Wniosek o kartę możesz złożyć na
jeden z pięciu sposobów: osobiście w
dowolnym oddziale lub delegaturze
NFZ , za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP , za
pośrednictwem Internetowego Konta
Pacjenta (IKP), pocztą tradycyjną,
na adres dowolnego oddziału lub
delegatury NFZ lub pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ) – wyjaśnia
poseł do Parlamentu Europejskiego
Andżelika Możdżanowska.

10 sierpnia br. z Pólka wyruszyła piesza pielgrzymka do
Częstochowy

Z Pólka na Jasną Górę
Po raz pierwszy z kościoła pw.
Najświeższej Marii Panny na Pólku pątnicy z Kępna, Bralina i okolic
wyruszyli w pieszą pielgrzymkę na
Jasną Górę. W uroczystej mszy, rozpoczynającej pielgrzymkę, udział
wzięło 110 pątników, którzy pod ha-

słem „Wszystko zaczyna się w rodzinie”, po błogosławieństwie, ruszyli w
3-dniową drogę do Częstochowy. Na
Jasną Górę dotrą 13 sierpnia i będą
uczestniczyć w Maryjnym święcie,
15 sierpnia.
m
Przed wyruszeniem
pielgrzymki

Prace polowe trwają

W obecnym czasie bardzo ważnym zagadnieniem dla rolników jest
spełnienie warunku zazielenienia,
co wiąże się z uprawą roślin wiążących azot w plonie głównym lub
obsiewem zadeklarowanych działek międzyplonem ścierniskowym
EFA, składającym się z 2 roślin i

należących do 2 różnych grup (np.
owies i gorczyca) nie później niż do
20 sierpnia i utrzymanie go na polu
przez co najmniej 8 tygodni.
Piotr Twardowski, główny
doradca-koordynator Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego
nr 8 w powiecie kępińskim
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3 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana
została umowa na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej wraz ze strefą workout przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie przy ulicy Przemysłowej w ramach
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nie żyje Olivia Newton-John gwiazda musicalu „Grease”, prawnuczka dr. Gustawa Jakuba
Borna (1851–1900), Żyda urodzonego w Kępnie

Zmarła Olivia Newton-John,
Dofinansowanie
prawnuczka
Żyda
z
Kępna
dla siłowni plenerowej
8 sierpnia br. świat obiegła
smutna wiadomość. Nie żyje Olivia
Newton-John. Australijsko-brytyjska piosenkarka i aktorka zmarła w
wieku 73 lat. Tę smutna wiadomość
przekazał w mediach społecznościowych jej mąż, John Easterling. Przy-

Wrocław), Żyda urodzonego w Kępnie (wtedy miasto pruskie w prowincji poznańskiej), mieszkającego
pod nr. 845. G. J. Born był lekarzem,
profesorem anatomii porównawczej i
embriologii. Ukończył najpierw gimnazjum w Görlitz na pruskim Śląsku,

Po podpisaniu umowy. Od lewej: zastępca Głównego Księgowego Anna Peter, członek
Zarządu M. Potarzycki, wicestarosta A. Śniegocka, wicemarszałek K. Grabowski, dyrektor
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich I. Mroczek, poseł na Sejm A. Grzyb

Stosowną umowę w tej sprawie
ze strony Powiatu Kępińskiego parafowali wicestarosta Alicja Śniegocka
oraz członek Zarządu Marek Potarzycki. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego swój podpis pod umową złożył

wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
Marszałkowi towarzyszyli poseł
na Sejm Andrzej Grzyb oraz dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Izabela
Mroczek.
Oprac. m

Liderka Kępińskiego Koła Literatów Renata Adamska–Garbowska wydała wyjątkowy tomik poezji

Wielojęzyczny
„powrót do wczoraj”

Publikacja „powrót do
wczoraj” to pierwsza część
większego wielojęzycznego
projektu Renaty Adamskiej-Garbowskiej. W ramach tego
projektu wiersze autorki ukazywać się będą w tłumaczeniu
na hebrajski, niemiecki, francuski i ukraiński. Wybór tych
tłumaczeń ma złożone podłoże. Po pierwsze, tłumaczenia
na języki hebrajski i niemiecki
jako pierwsze dotrą do czytelników ze względu na odbywający się w Kępnie Festiwal
Trzech Kultur, z którym autorka jest związana emocjonalnie
już od jego początku. Inne powody wyboru tłumaczeń mają
względy osobiste, o czym, jak
zapewnia poetka, można będzie przeczytać w książce. W czerwcu ukazała
się pierwsza z czterech części – wiersze R. Adamskiej-Garbowskiej w tłumaczeniu na hebrajski.
Warto zaznaczyć, że podczas te-

gorocznego Festiwalu Trzech Kultur
planowana jest promocja „powrotu
do wczoraj”, na którą już dziś serdeczne zapraszamy wszystkich miłośników poezji.
m

Osobiste podziękowania
Jestem niezmiernie wdzięczna tłumaczom, z którymi podjęłam
współpracę w ramach realizacji projektu. Dziękuję za Wasze
osobiste zaangażowanie, cierpliwość i pełen profesjonalizm.
Składam wyjątkowe podziękowania firmom i osobom prywatnym,
które wsparły projekt finansowo.
Moje osobiste podziękowania trafią do tych wszystkich
wyjątkowych ludzi po ukazaniu się wszystkich
czterech części „powrotu do wczoraj”
- czyli prawdopodobnie we wrześniu.
Chciałabym wyrazić również wdzięczność za objęcie projektu
patronatem medialnym redakcjom: Radia SUD
oraz „Tygodnika Kępińskiego”.

Renata Adamska- Garbowska

6

Olivia Newton-John.
Fot. Getty Images

czyna śmierci gwiazdy nie została
podana do publicznej wiadomości.
- Olivia Newton-John zmarła dziś
rano na swoim ranczu w południowej Kalifornii, w otoczeniu rodziny
i przyjaciół. Prosimy wszystkich o
uszanowanie prywatności rodziny w
tym bardzo trudnym czasie – napisał
J. Easterling w specjalnym oświadczaniu. Przekazał, że 73-latka odeszła spokojnie na swoim ranczo w
południowej Kalifornii 8 sierpnia
rano. Podczas ostatnich godzin życia towarzyszyła jej rodzina
i przyjaciele. Poprosił również o uszanowanie prywatności rodziny w tym bardzo
trudnym czasie. - Olivia od
ponad 30 lat jest symbolem
triumfów i nadziei, dzieląc
się swoją walką z rakiem
piersi - czytamy w oświadczeniu męża piosenkarki. Jej uzdrawiająca inspiracja
i pionierskie doświadczenie
w medycynie roślinnej będą
kontynuowane w ramach
Funduszu Fundacji Olivii
Newton-John, poświęconego
badaniom medycyny roślinnej i raka. Zamiast kwiatów
rodzina prosi o przekazanie
wszelkich darowizn na rzecz
fundacji - podkreślili bliscy.
O. Newton-John urodziła
się 26 września 1948 w Cambridge, w Wielkiej Brytanii,
jako córka Brinleya „Bryna”
Newton-Johna (1914-1992)
i Irene Helene z domu Born (19142003). Ojciec Olivii urodził się w
Walii. Był profesorem germanistyki i
oficerem MI6, brał udział w pracach
nad Enigmą oraz aresztował hitlerowskiego zbrodniarza Rudolfa Hessa.
Matka artystki urodziła się w Niemczech i wraz z rodziną przybyła do
Wielkiej Brytanii w 1933 r, uciekając
przed reżimem nazistowskim.
Dziadkiem Olivii był niemiecko-żydowski fizyk nagrodzony Nagrodą Nobla, Max Born, r. Jedyny
syn dr.Gustawa Jakuba Borna (22
kwietnia 1851 Kępno – 6 lipca 1900
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gdzie jego ojciec praktykował jako lekarz, a następnie pełnił funkcję Kreisphysicus (lekarz rejonowy). Studiował medycynę na uniwersytetach we:
Wrocławiu (Breslau), Bonn, Strasburgu i Berlinie, którą ukończył w
Wrocławiu w 1876 r. W tym samym
roku był już asystentem w zakładzie
anatomii C. Gegenbaura w Heidelbergu, a w roku kolejnym - C. Hassego we Wrocławiu W 1884 r. został
dyrektorem Instytutu Embriologii we
Wrocławiu.

W 1886 r. został profesorem nadzwyczajnym. Dwa lata później profesorem histologii i anatomii porównawczej na tym samym uniwersytecie,
otrzymując w tym samym roku pruski
Order Czerwonego Orła czwartej klasy. W latach 1892–1897 był członkiem
Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej. W 1898 r. uzyskał tytuł
profesora histologii i anatomii porównawczej.
Jest twórcą kilku wynalazków
technicznych, a także nowych metod
w dziedzinie mikroskopii i embriologii. Zmarł we Wrocławiu.

G. J. Born był w związku z Margarete Kauffmann (1856–1886),
pochodzącej z rodziny śląskich przemysłowców, a jej babką była Hedwig,
córka żydowskiego prawnika Victora Ehrenberga i jego żony, Elise
Marii von Jhering, córki Rudolfa
von Jheringa.
Wujem Olivii był farmakolog Gustav Victor Rudolf Born, a
poprzez linię Ehrenbergów, artystka
była trzecią kuzynką komika Bena
Eltona.
O. Newton-John karierę w show
biznesie rozpoczynała już jako nastolatka. W 1974 r. wzięła udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, w którym
reprezentowała Wielką Brytanię. Największą rozpoznawalność przyniosła
jej jednak główna rola w musicalu
„Grease” z 1978 r., w którym zagrała
z Johnem Travoltą. Wspólnie stworzyli niezapomniany duet, a utwory: „Summer Nights” czy „You’re
The One That I want” stały się ponadczasowymi hitami.
J. Travolta i O. Newton-John prywatnie bardzo się przyjaźnili i wspierali w trudnych chwilach. J. Travolta
mógł liczyć m.in. na pomoc gwiazdy
w 2020 r., kiedy zmarła jego żona:
Kelly Preston. Teraz musicalowy
Danny pożegnał swoją przyjaciółkę, pisząc: Moja najdroższa Olivio,
uczyniłaś całe nasze życie o wiele
lepszym. Twój wpływ był niesamowity. Tak bardzo cię kocham.
Zobaczymy się na końcu drogi i znów wszyscy będziemy
razem. Twój od pierwszej
chwili, gdy cię zobaczyłem i
na zawsze! Twój Danny, twój
John!
W 1979 r. została Oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego za zasługi w muzyce i
filmie. Piosenkarka nagrała
kilka albumów, które cieszyły się dużą popularnością.
30 lat temu aktorka przeszła
operację raka piersi. Od tego
czasu zajmowała się propagowaniem profilaktyki tego
nowotworu. W 2017 roku po
raz trzeci zdiagnozowano u
niej raka.
Po śmierci artystki na
dworcu kolejowym Perth i
Flinders Street w Melbourne
wieczorem pojawił się różowy blask ku pamięci aktorki.
Premier Australii Dan Andrews podkreślił: - Ten gest został
wykonany „aby pamiętać Olivię
Newton-John i jej ogromny wkład w
podnoszenie świadomości na temat
badań i leczenia raka.
O. Newton John zostanie pochowana w Australii, choć gdyby zechciała, mogłaby spocząć przy alei
na żydowskim cmentarzu w Nowym
Jorku, gdzie chowani są tylko potomkowie Żydów z Kępna.
m
Do napisania tekstu wykorzystałem doniesienia agencyjne: PAP, jewishencyclopedia.com i
lublin.todey
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Dożynki gminne w Mikorzynie

„Bez korzeni
nie zakwitniesz”

Tegoroczne dożynki gminy Kępno odbyły się 14 sierpnia w Mikorzynie. To doskonały czas, aby docenić trud pracy na roli oraz wspólnie cieszyć się i dziękować
za zebrane plony. Na zaproszenie burmistrza Piotra Psikusa, przewodniczącego
Rady Miejskiej w Kępnie Grzegorza Mikołowskiego, sołtysa Mikorzyna Adama
Tęsiorowskiego oraz Kępińskiego Ośrodka Kultury licznie zgromadzili się mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych oraz
reprezentanci służb i instytucji.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła dziękczynna msza święta w kościele pw. św.
Idziego w Mikorzynie, której przewodniczył proboszcz ks. Witold Kałmucki. Następnie barwny korowód dożynkowy przejechał ulicami Mikorzyna, kończąc swoją
podróż na boisku sportowym, gdzie odbyła się dalsza część wydarzenia, którą poprowadzili A. Tęsiorowski i Jolanta Jędrecka. W części artystycznej uczniowie mikorzyńskiej szkoły przypomnieli zgromadzonym, jak dawniej wyglądała praca rolnika.
Role starostów dożynkowych pełnili Małgorzata Pilarska i Rafał Mencel.
Trzymając się wiekowej tradycji, dopełniono wszystkich obrzędów, takich jak: złożenie przez starostów dożynkowych na ręce burmistrza bochenka chleba z tegorocznej mąki oraz dożynkowego wieńca, dzielenie się wypiekiem z mieszkańcami i
gośćmi czy staropolski obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu „Doruchowianie”,
który dodatkowo zaprosił gości do wspólnego, radosnego tańca w kole.
- Dla niektórych dożynki to tylko tradycja, ale dla większości z nas to element
kultury, folkloru i życia codziennego. To wyraz szacunku, jaki podczas święta plonów dajemy tym wszystkim, którzy powodują, że chleba na polskich stołach nigdy
nie zabraknie (...). Niech ten chleb będzie dzielony sprawiedliwie, aby nigdy nie
zabrakło go dla żadnego mieszkańca gminy Kępno – powiedział włodarz, dziękując
rolnikom za ich całoroczną, ciężką pracę oraz składając im życzenia dobrych plonów
każdego roku. Do tych słów dołączyli się w swoich przemówieniach przybyli goście.
Podczas dożynek zasłużonym wręczono dyplomy z okazji 360-lecia nadania
Kępnu praw miejskich. Otrzymali je: Stanisław Szmata, Anna Wojtaszek, śp. Kazimierz Klein (w jego imieniu – żona Seweryna Klein), Zbigniew Gajda, Marian
Połomski, Bożena Paprocka, śp. Stanisław Urbaniak (w jego imieniu – żona Monika Urbaniak), śp. Helena Lebek (w jej imieniu – córka Renata Baranowska),
Eugeniusz Przybył, Piotr Baraniak, Regina Kwiatek, Helena Kłobutowska, Kazimierz Czyż i Stanisław Młynarczyk.
Gwiazdą wieczoru był zespół „Boys”, który porwał tłumy do zabawy i wspólnego śpiewu największych hitów artystów.
Podczas dożynek nie zabrakło również wspólnej biesiady, grochówki z kotła i
specjałów serwowanych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Na najmłodszych czekały też liczne zabawy i dmuchańce. Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna z grupą „Music Dance”.
KR
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Sport

Piłka nożna

eWinner 2. Liga
6. kolejka | jesień 2022
GKS Jastrzębie – KKS Kalisz ....................– 1:1
Lech II Poznań – Polonia Warszawa . .......– 1:3
Wisła Puławy – Zagłębie II Lubin .............– 1:2
Hutnik Kraków – Kotwica Kołobrzeg ........– 1:5
Pogoń Siedlce – Motor Lublin ..................– 2:1
Stomil Olsztyn – Górnik Polkowice . .........– 2:1
Siarka Tarnobrzeg – Radunia Stężyca . ....– 0:2
Znicz Pruszków – Garbarnia Kraków .......– 2:1
Śląsk II Wrocław – Olimpia Elbląg . ..........– 1:1
5. kolejka | jesień 2022
Motor Lublin – KKS Kalisz – 0:3
Zagłębie II Lubin – Lech II Poznań ...........– 1:0
Kotwica Kołobrzeg – Wisła Puławy . .........– 2:1
Polonia Warszawa – Znicz Pruszków . ......– 1:1
Górnik Polkowice – Pogoń Siedlce ...........– 1:2
Radunia Stężyca – Hutnik Kraków ...........– 2:1
Olimpia Elbląg – Stomil Olsztyn ...............– 4:0
Siarka Tarnobrzeg – GKS Jastrzębie ........– 0:0
Garbarnia Kraków – Śląsk II Wrocław ......– 3:1
1. MKP Kotwica Kołobrzeg
6 16 14:5
2. KS Górnik Polkowice
6 10 9:6
3. MKS Znicz Pruszków
6 10 9:9
4. KKS 1925 Kalisz
5 9 11:6
5. ZKS Olimpia Elbląg
6 9
9:5
6. KS Wisła Puławy
6 9 10:8
7. OKS Stomil Olsztyn
6 9 11:10
8. MKP Pogoń Siedlce
6 9
8:8
9. GKS Jastrzębie
6 9
4:4
10. KGHM Zagłębie II Lubin
6 9 9:13
11. RKS Garbarnia Kraków
6 8 12:12
12. KS Radunia Stężyca
6 8 11:11
13. KS Hutnik Kraków
6 7 12:12
14. KSP Polonia Warszawa
5 6
7:6
15. WKS Śląsk II Wrocław
6 6 10:13
16. KS Siarka Tarnobrzeg
6 5 7:13
17. KKS Lech II Poznań
6 2 9:14
18. LKP Motor Lublin
6 2 5:12
3. Liga Grupa 2
2. kolejka | jesień 2022
Pogoń II Szczecin – Pogoń Nowe S. . ........– 2:1
Gedania Gdańsk – Stolem Gniewino ........– 3:0
Zawisza Bydgoszcz – Jarota Jarocin . .......– 1:2
Polonia Środa – Unia Solec Kujawski .......– 2:0
Cartusia Kartuzy – Sokół Kleczew ............– 4:0
Unia Janikowo – Vineta Wolin .................– 3:1
KP Starogard Gdański – Unia Swarzędz ...– 1:1
Błękitni Stargard – Bałtyk Gdynia ...........– 1:1
Olimpia Grudziądz – Świt Skolwin ...........– 2:0
1. GKS Olimpia Grudziądz
2 6
6:0
2. GKS Cartusia Kartuzy
2 6
5:0
3. MKS Pogoń II Szczecin
2 6
4:1
4. KP Błękitni Stargard
2 4
6:3
5. SKS Unia Swarzędz
2 4
4:2
6. KS Świt Skolwin-Szczecin
2 3
6:2
7. SP Zawisza Bydgoszcz
2 3
4:3
8. KS Gedania 1922 Gdańsk
2 3
5:5
9. KS Sokół Kleczew
2 3
4:5
=. KS Unia Janikowo
2 3
4:5
11. JKS Jarota Jarocin
2 3
2:3
12. KS Polonia Środa Wlkp.
2 3
2:6
13. KP Starogard Gdański
2 2
2:2
14. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 1
2:3
15. SKS Bałtyk Gdynia
2 1
2:4
16. KS Unia Solec Kujawski
2 0
0:3
17. LKS Vineta Wolin
2 0
2:6
18. KS Stolem Gniewino
2 0 0:7
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
2. kolejka | jesień 2022
Polonia Kępno – Obra Kościan . ...............– 1:2
Mieszko Gniezno – SKP Słupca ................– 2:0
Noteć Czarnków – Victoria Września ........– 1:2
Lipno Stęszew – Tarnovia Tarnowo ..........– 0:0
Kotwica Kórnik – Huragan Pobiedziska . ..– 5:1
Warta Międzychód – Centra Ostrów .........– 0:2
Polonia Leszno – LKS Gołuchów ...............– 0:1
Nielba Wągrowiec – Victoria Skarszew .....– 1:0
Korona Piaski – Iskra Szydłowo . .............– 1:2
1. MKS Mieszko Gniezno
2 6
5:0
2. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 6
5:1
3. LKS Gołuchów
2 6
4:2
4. KSS Kotwica Kórnik
2 4
5:1
5. MKS Victoria Września
2 4
2:1
6. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 2 4
1:0
7. KP Obra 1912 Kościan
2 3
2:4
8. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 2 3
2:2
9. GKS Iskra Szydłowo
1 3
2:1
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Po dwóch kolejkach na zapleczu trzeciej ligi komplet punktów mają tylko
Centra Ostrów Wielkopolski, LKS Gołuchów i Mieszko Gniezno, który utrzymał prowadzenie w tabeli. Bez przegranej jest
jeszcze jednak pięć zespołów, ale mają one punkty stracone w meczach remisowych

Porażka w pierwszym
domowym meczu kępnian

Udanie zrewanżowała się Obra Kościan piłkarzom Polonii 1908 Marcinków Kępno za porażkę z rundy wiosennej poprzedniego sezonu. W sobotę, na Stadionie Miejskim w Kępnie doszło więc do symbolicznego rewanżu za mecz z poprzedniego sezonu. Gracze Obry jako gospodarze doznali wtedy
porażki 1:2 z kępińską drużyną. W sobotę odegrali się. Kępnianie do drugiego ligowego meczu w
nowym sezonie i zarazem pierwszego przed własną publicznością przystąpili z kosmetycznymi
zmianami w składzie. W wyjściowym składzie zameldował się między innymi sprowadzony z LKS-u
Gołuchów Nikodem Marciniak.
Mecze pomiędzy Polonią Kępno
i Obrą Kościan mają już swoją historię i zawsze dostarczały sporo emocji.
Nie inaczej było i tym razem, choć tym
razem poziom sportowy spotkania nie
rozpieścił. Zaczęło się jednak od trzę-

Słupianek. Dobrze wrzucił piłkę w
pole karne, a tam Remigiusz Pastucha
tak naciskał na obrońcę Obry, Kacpra Czuba, że ten wpakował piłkę do
własnej bramki. Wyrównująca bramka
była jedynym pozytywem, który moż-

sienia ziemi, po tym jak w 2. minucie
katastrofalny błąd przy wyprowadzaniu
piłki popełnił Kamil Kosut. Bramkarz
kępnian tak niefortunnie wyprowadzał
piłkę, że ta trafiła pod nogi Jakuba
Płotkowiaka, a ten nie miał większych
problemów z umieszczeniem futbolówki w pustej bramce. Szybko zdobyta
bramka wprowadziła wiele spokoju
w poczynania przyjezdnych, którzy z
każdą upływającą minutą coraz bardziej kontrolowali przebieg meczu.
Tymczasem gospodarze nie mieli zbyt
wielu okazji do tego by pokusić się o
wyrównanie. Jedna z nielicznych akcji
przyniosła efekt dopiero minutę przed
końcem regulaminowego czasu gry
pierwszej połowy. Wolną przestrzeń na
prawym skrzydle wykorzystał Patryk

na było dostrzec w poczynaniach kępnian w pierwszej części spotkania. – O
pierwszej połowie musimy jak najszybciej zapomnieć. Niestety popełnialiśmy sporo własnych błędów, w moim
odczuciu wyszliśmy może nawet nieco
wystraszeni no i na samym początku
popełniliśmy błąd, który ustawił dalszą część gry w tej części spotkania –
powiedział Marcel Surowiak, trener
Polonii 1908 Marcinki Kępno. Po zmianie stron kibice obejrzeli już inne oblicze kępińskiego zespołu. Gospodarze
wyszli nieco wyżej do rywala i często
atakowali już na ich połowie. Obra była
w coraz większych tarapatach, ale biało-niebiescy nie potrafili zamienić tego
na bramki. Gracze Marcela Surowiaka
mogli i powinni zgarnąć tego dnia peł-

Fot: Przemysław Zimoch

wyniki i tabele

ną pulę. Brak skuteczności mimo wielu dogodnych okazji podbramkowych
spowodował, że strzegący dostępu do
bramki Szymon Liman skapitulował
zaledwie raz, który zresztą sam kilkakrotnie uratował swoich kolegów z
drużyny przed stratą kolejnych trafień.
A przecież, jak powszechnie wiadomo, niewykorzystane sytuacje lubią
się mścić. Nie inaczej było tym razem.
W 89. minucie gry Piotr Sznabel, przy
dużej dozie szczęścia, wpakował futbolówkę do bramki strzeżonej przez
Kamila Kosuta. To nie był dobry dzień
dla bramkarza kępińskiej Polonii. Oba
trafienia w dużym stopniu obciążają
bowiem jego konto. – W drugiej połowie wyszliśmy trochę wyżej do rywala, zaczęliśmy grać szybko piłką i
uruchamialiśmy skrzydła. Mieliśmy
trzy sytuacje, po których powinniśmy
cieszyć się z bramki. Z tego cieszył
się niestety nasz rywal. Cóż błędy się
zdarzają, szkoda, że Kamil popełnił
aż dwa, ale to świetny bramkarz i na
pewno wyciągnie konsekwencje po tej
porażce – dodał Marcel Surowiak. Polonia w przypadku zwycięstwa miała
okazję awansować w tabeli do pierwszej czwórki i po dwóch kolejkach
utrzymać status niepokonanej drużyny. Takim osiągnięciem w dalszym
ciągu mogą się pochwalić Mieszko
Gniezno, Centra Ostrów Wielkopolski
i LKS Gołuchów. Ligową tabelę po
dwóch seriach gier otwiera Mieszko
Gniezno.
BAS

Wyniki 2. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (1)
KP Obra 1912 Kościan			 2 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Płotkowiak - 2’, 1:1 Kacper
Czuba (samobójcza) - 44’, 1:2 Piotr Sznabel - 89’.

Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Mikołaj
Kubacha, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak,
Jakub Górecki, Remigiusz Hojka, Remigiusz Pastucha (Maksim Tsymbal - 88’), Dawid Stempin,
Nikodem Marciniak (Damian Kurzawa - 76’),
Patryk Słupianek, Dawid Rachel (Piotr Kubot 66’). Trener: Marcel Surowiak.
MKS Noteć Czarnków		
1 (1)
MKS Victoria Września		
2 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Groszkowski - 16’, 1:1 Wiktor Kacprzak - 19’, 1:2 Mateusz Majer - 64’.
MKS Mieszko Gniezno		
2 (1)
SKP Słupca			 0 (0)
Bramki: 1:0 Adam Konieczny - 39’, 2:0 Tomasz
Bzdęga - 58’.
KSS Kotwica Kórnik		
5 (2)
MGKS Huragan Pobiedziska
1 (1)
Bramki: 0:1 Marcin Jędrzejczak - 7’, 1:1 Dawid
Urbanek - 35’, 2:1 Dawid Urbanek - 45’, 3:1 Michał Patalas - 55’, 4:1 Mikołaj Panowicz - 84’, 5:1
Piotr Kalak - 88’.
MKS Nielba Wągrowiec		
1 (0)
KS Victoria Skarszew		
0 (0)
Bramka: 1:0 Rafał Leśniewski - 81’.
KP Polonia 1912 Leszno		
0 (0)
LKS Gołuchów			 1 (1)
Bramka: 0:1 Michał Skrzypczak - 13’ (samobójcza).
MLKP Warta Międzychód
0 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Kłobusek - 39’, 0:2 Jakub
Michalski - 64’.
LKS Korona Piaski		
1 (0)
GKS Iskra Szydłowo
2 (1)
Bramki: 0:1 Łukasz Skwarek - 2’, 1:1 Alan
Janowski - 49’, 1:2 Łukasz Kłączyński - 85’ (z
karnego).
KS Lipno Stęszew			
0
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0
2
2
2

Najskuteczniejsi strzelcy
Adam Konieczny (Mieszko Gniezno)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Krzysztof Wolkiewicz (Mieszko Gniezno)

Program 4. kolejki

Piątek, 19 sierpnia 2022 roku
17:00
Polonia Kępno – Centra Ostrów
Sobota, 20 sierpnia 2022 roku
14:00 Warta Międzychód – Huragan Pobiedziska
15:00
Noteć Czarnków – Iskra Szydłowo
16:00
Kotwica Kórnik – Polonia Leszno
16:00
Victoria Września – Tarnovia Tarnowo
17:00
Mieszko Gniezno – LKS Gołuchów
17:00
Korona Piaski – Obra Kościan
18:00
Lipno Stęszew – Nielba Wągrowiec
Niedziela, 21 sierpnia 2022 roku
11:00
Victoria Skarszew – SKP Słupca

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej postanowił wprowadzić kilka zmian w regulaminie na sezon
2022/2023

W nowy sezon ze zmianami w regulaminie

Jak zawsze przed startem nowego sezonu, w przepisach wprowadzono drobne korekty, które przedstawiciele klubów powinni mieć
na uwadze. Pierwsza z nich dotyczy rozgrywek Pucharu Polski. Będzie w nich można od tej pory dokonać siedmiu zmian zawodników.
Zdecydowanie więcej nowych zapisów pojawiło się w regulaminie rozgrywek ligowych. Pierwszą z istotnych
zmian regulaminowych jest doprecyzowanie kwestii sprawdzania tożsamości.
Dookreślono możliwość przedstawienia
przez zawodnika legitymacji szkolnej
bądź studenckiej w formie elektronicznej wyłącznie pod postacią oficjalnego

10. SKP Słupca
11. MKS Nielba Wągrowiec
12. KS Lipno Stęszew
13. MKS Noteć Czarnków
14. KS Victoria Skarszew
15. LKS Korona Piaski
16. KP Polonia 1912 Leszno
17. MLKP Warta Międzychód
18. MGKS Huragan Pobiedziska

2
2
2
2
1
2
2
2
2

3
3
2
1
0
0
0
0
0

2:2
1:1
0:0
1:2
0:1
1:3
1:4
0:4
3:8

dokumentu (mLegitymacji). Tym samym zapisy nie będą budziły żadnych
wątpliwości co do tego, czym jest dokument elektroniczny. Dalsze zmiany
pojawiły się w aspekcie rozgrywania
spotkań w kilku drużynach klubu. Co
do zasady, nadal jeśli zawodnik rozegrał mecz w wymiarze większym niż
połowa czasu gry, kolejny może zagrać
dopiero po 48 godzinach od zakończenia pierwszego pojedynku. Przepis ten
nadal nie dotyczy bramkarzy i tu nastąpiło doprecyzowanie, że po rozegraniu
pierwszego meczu jako bramkarz, drugi mecz zawodnik może rozegrać jako
gracz z pola. Kolejna zmiana jest efektem nowych regulacji wprowadzonych
przez PZPN już w trakcie poprzedniego sezonu. Obniżona została granica
wieku do uprawnienia w rozgrywkach

Tygodnik Kępiński 17 sierpnia 2022

seniorskich. Teraz zgłoszony może zostać zawodnik, który ukończył 14. rok
życia, a nie ukończył 15., po spełnieniu
warunków takich jak: rozegranie minimum jednego meczu w reprezentacji
Polski dowolnej kategorii wiekowej,
uzyskaniu przez klub pozytywnej opinii Komisji Technicznej PZPN w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów, uzyskaniu przez klub
pisemnej zgody rodziców/opiekunów
prawnych bądź uzyskaniu pozytywnej
opinii przychodni sportowo-lekarskiej
lub lekarza medycyny sportowej z adnotacją o dopuszczeniu do rozrywek
seniorskich.
Ponadto od sezonu 2022/2023
mecze rozgrywane w dni robocze nie
mogą rozpocząć się wcześniej niż o
godzinie 14. W przypadku zawodów

młodzieżowych spotkania rozgrywane w innym dniu niż sobota nie mogą
rozpocząć się później niż o godzinie
18. Każdorazowo zaproponowany termin podlega akceptacji przez Wydział
Gier i Ewidencji. Oczywiście powyższy
punkt ma zastosowanie względem terminów zgłaszanych przez gospodarzy.
W sytuacji, gdy kluby dojdą do porozumienia, Związek może zaakceptować
wcześniejszą lub późniejszą godzinę
spotkania. W regulaminie ujęta została również kwestia nagłego odwołania
spotkania, czyli w terminie krótszym
niż 48 godzin do planowanego rozpoczęcia. Gospodarze o każdym takim
przypadku są zobowiązani poinformować Związek telefonicznie oraz mailowo na adres rozgrywki@wielkopolskizpn.pl.
BAS

Piłka nożna
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artbud 4. liga grupa wielkopolska
SEZON 2022/2023
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RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> W sobotę zainaugurowano nowy sezon na zapleczu czwartej ligi. W sześciu dotychczasowych
meczach pierwszej kolejki kibice zobaczyli dwadzieścia pięć bramek. Strzelanie w sezonie 2022/2023 rozpoczął Damian Spaleniak z Astry Krotoszyn, a pierwszym liderem została Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski

Tylko Zawisza ma powody do zadowolenia

Bardzo interesujący przebieg miała pierwsza kolejka rozgrywek na zapleczu czwartej ligi. Padły zaskakujące rozstrzygnięcia, co tylko
potwierdza, że rywalizacja w rozpoczętym sezonie powinna być bardzo ciekawa. Na inaugurację piłkarze zaprezentowali niezłą skuteczność, w sześciu spotkaniach zdobywając dwadzieścia pięć bramek. Drużyny z naszego regionu niestety nie wystartowały najlepiej. Spośród trzech przedstawicieli powiatu kępińskiego po komplet punktów sięgnął tylko Zawisza Łęka Opatowska, który na własnym obiekcie
nie dał szans Piastowi Poniec odnosząc przekonujące zwycięstwo 4:1.
Zanim na zapleczu czwartej ligi wystartował obecny sezon, w składach poszczególnych grup doszło do kolejnych
zmian. Trzy dni przed startem sezonu
decyzję o wycofaniu z piątej ligi podjęli działacze Gromu Plewiska (grupa 3).
Zgodnie z wcześniejszym komunikatem
z początku sierpnia, składy dwóch wyższych poziomów nie będą uzupełniane
o nowe drużyny. Ale wobec wycofania
z rozgrywek zespołu z Plewisk doszło
jednak do przesunięcia między grupami.
Wydział Gier Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej po konsultacji z zainteresowanym klubem, postanowił, że do grupy
drugiej przesunięty został Kłos Zaniemyśl. Początkowo klub ten miał być rywalem między innymi reprezentantów
naszego regionu w grupie trzeciej. Ostatecznie decyzją Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej skład grupy trzeciej w
rozpoczętym sezonie będzie liczył piętnaście drużyn.
Strzelanie w sezonie 2022/2023
rozpoczął Damian Spaleniak z Astry
Krotoszyn, a jego zespół ograł na inaugurację Rawię Rawicz 1:0. Pierwszym
liderem została jednak Ostrovia 1909.
Jak wynikało z przedsezonowych doniesień, ostrowianie zmontowali solidny, choć dosyć młody zespół o dużych
aspiracjach. W pierwszej kolejce aspiracje te zostały w pełni potwierdzone,
bo drużyna Piotra Konstanciaka rozpoczęła rywalizację w imponującym stylu,
gromiąc przed własną widownią Piasta
Czekanów 5:0. Niestety inauguracyjna
kolejka nie była udana dla przedstawicieli naszego regionu. Spośród trzech
drużyn z powiatu kępińskiego po komplet punktów sięgnął tylko Zawisza
Łęka Opatowska, który przed własną
publicznością nie dał szans Piastowi Poniec odnosząc zdecydowane zwycięstwo
4:1. Gospodarze potrzebowali niespełna dwudziestu minut by wybić z głowy
swojemu rywalowi jakiekolwiek nadzieje na wywiezienie z Łęki Opatowskiej

choćby jednego punktu. Historyczną,
bo pierwszą bramkę na piątoligowym
szczeblu zdobył dla Zawiszy w 15. minucie Kamil Nitkiewicz. Wykorzystał on
podanie Aleksandra Muzyki, który trzy
minuty później wystąpił już w roli strzelca. Zawisza prowadził 2:0 i całkowicie
kontrolował przebieg boiskowych wydarzeń. Ostatecznie gospodarze schodzili
na przerwę z dwubramkową zaliczką i
był to najłagodniejszy wymiar kary, który w pierwszej części spotkania spotkał
gości z Pońca. Gospodarze mogli, a właściwie powinni dołożyć w tej części meczu jeszcze trzy trafienia, a najlepszych
okazji nie wykorzystał Kamil Jurasik.
W przerwie z obozu Zawiszy dotarły
informacje o urazie, które wykluczyły z dalszej gry Radosława Malinę. Na
boisku nie pojawił się też Aleksander
Muzyka. Ten został zastąpiony na placu
gry przez Krzysztofa Idźczaka, którego
sprowadzono w letniej przerwie z rezerw KKS-u Kalisz. Po zmianie stron z
letargu nieco wybudzili się przyjezdni.
Piłkarze Piasta ruszyli do odważnych
ataków, ale kiedy tak ambitnie dążyli do
zmiany niekorzystnego wyniku zostali
skarceni trzecim trafieniem. Obrońcy
gości zupełnie nie potrafili poradzić
sobie z szarżującym Pawłem Baraniakiem, który ostatecznie został powalony
w polu karnym przyjezdnych, a chwilę
później jedenastkę na bramkę zamienił
Grzegorz Gadecki. Strata bramki podziałała mobilizująco na gości, którym
momentami udało zepchnąć się Zawiszę
do defensywy. W 59. minucie przyniosło
to spodziewany efekt, bo Piast za sprawą
Kacpra Zapłackiego zdołał zmniejszyć
rozmiary porażki. Zawisza miał swoje
problemy, ale ostatecznie przetrzymał
napór przyjezdnych, nie pozwalając
Piastowi na powalczenie o korzystny
wynik. Dodatkowo dobił gości czwartym trafieniem. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Krzysztof Idźczak
obsłużył podaniem Kamila Jurasika, a

temu nie pozostało nic innego jak umieścić piłkę w bramce.
Remisami zakończyły się pozostałe
spotkania z udziałem naszych drużyn.
GKS Rychtal od 12. minuty meczu z
Białym Orłem Koźmin Wielkopolski
musiał radzić sobie w dziesiątkę, po tym
jak czerwoną kartkę zobaczył Damian
Maryniak. Nie był to jednak koniec
złych informacji dla gospodarzy, którzy
minutę później stracili bramkę. Drużyna
Marcina Raczkowskiego pomimo gry
w osłabieniu odrobiła straty, wyszła na
prowadzenie, a następnie długo utrzymywała korzystny wynik. Ostatecznie nie udało się go dowieźć do końca,
bo goście z Koźmina Wielkopolskiego
zdołali doprowadzić do wyrównania.
Rezultat nie uległ już zmianie i pierwsze
w tym sezonie spotkanie GKS-u Rychtal zakończyło się podziałem punktów.
Także Orzeł Mroczeń zremisował na
inaugurację. Mroczenianie po szalonym
meczu podzielili się punktami z Zefką
Kobyla Góra. Piłkarze Orła prowadzili
już w Kobylej Górze 2:0, ale Zefka odrobiła straty, a następnie objęła prowadzenie 4:2. To nie podłamało jednak gości z
Mroczenia, którzy doprowadzili do stanu 4:4 i ostatecznie wywieźli z Kobylej
Góry jeden punkt.
BAS

Wyniki 1. kolejki
LKS Zawisza Łęka Opatowska 4 (2)
PKS Piast Poniec		
1 (0)
Bramki: 1:0 Kamil Nitkiewicz - 15’, 2:0 Aleksander Muzyka - 18’, 3:0 Grzegorz Gadecki - 52’
(z karnego), 3:1 Kacper Zapłacki - 59’, 4:1 Kamil
Jurasik - 90+3’.
Zawisza: Paweł Chałubiec – Ivan Parkhomenko (Piotr Kurkiewicz - 80’), Łukasz Domino,
Paweł Gierak, Radosław Malina (Dawid Nawrot
- 46’), Grzegorz Gadecki, Cezary Nawrot (Przemysław Albert - 60’), Kamil Nitkiewicz, Paweł

Baraniak (Sebastian Joniak - 85’), Aleksander
Muzyka (Krzysztof Idźczak - 46’), Kamil Jurasik. Trener: Paweł Chałubiec.
GKS Rychtal			 2 (1)
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 (1)
Bramki: 0:1 Krzysztof Czabański - 13’, 1:1 Miłosz Kostrzewa - 42’, 2:1 Adrian Janeczek - 55’,
2:2 Szymon Pacholski - 73’.
GKS: Ivan Kodliuk – Bartosz Mazepa, Damian
Maryniak, Łukasz Śmiatacz, Rafał Ożóg, Jakub
Rabanda (Wojciech Czech - 80’), Michał Grochowski, Adrian Janeczek, Krzysztof Ćwikła,
Marcin Mendak, Miłosz Kostrzewa. Trener: Marcin Raczkowski.
KLKS Zefka Kobyla Góra
4 (3)
LZS Orzeł Mroczeń		
4 (2)
Bramki: 0:1 Krystian Uruski - 9’, 0:2 Rafał
Janicki - 30’ (z karnego), 1:2 Maciej Stawiński
- 31’, 2:2 Kamil Antosiewicz - 36’, 3:2 Maciej
Stawiński - 42’, 4:2 Błażej Ostry - 54’, 4:3 Jakub
Strąk - 69’, 4:4 Krystian Uruski - 70’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Kurzawa, Tobiasz
Rabiega, Jakub Strąk, Jakub Gogół, Szymon Jerzyk, Łukasz Gajewski (Klaudiusz Bociański - 66’),
Rafał Janicki, Krystian Uruski, Bartłomiej Rabiega,
Maciej Osesiak. Trener: Marek Wojtasiak.
2
2
2
2

Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Krystian Uruski (Orzeł Mroczeń)
Maciej Stawiński (Zefka Kobyla Góra)
Piotr Skrzypczak (Ostrovia Ostrów)

Program 2. kolejki

Sobota, 20 sierpnia 2022 roku
14:00
Warta Śrem – Zawisza Łęka O.
14:00
Rawia Rawicz – Victoria Ostrzeszów
15:00
GKS Rychtal – Kania Gostyń
16:00
Piast Poniec – Ostrovia Ostrów
17:00 Krobianka Krobia – Zefka Kobyla Góra
Niedziela, 21 sierpnia 2022 roku
16:00
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów
16:00
Orzeł Mroczeń – Biały Orzeł
KKS II Kalisz – pauza

wyniki i tabele
RedBox 5. Liga Grupa 3
1. kolejka | jesień 2022
Ostrovia Ostrów – Piast Czekanów ...........– 5:0
Rawia Rawicz – Astra Krotoszyn ..............– 0:1
Zawisza Łęka O. – Piast Poniec . ..............– 4:1
Kania Gostyń – Warta Śrem ....................– 1:1
Zefka Kobyla Góra – Orzeł Mroczeń ........– 4:4
GKS Rychtal – Biały Orzeł .......................– 2:2
Victoria Ostrzeszów – KKS II Kalisz . . – 17 sierpnia
Krobianka Krobia ................................– pauza
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 3
5:0
2. LKS Zawisza Łęka Opatowska 1 3
4:1
3. KKS Astra Krotoszyn
1 3
1:0
4. LZS Orzeł Mroczeń
1 1
4:4
=. KLKS Zefka Kobyla Góra
1 1
4:4
6. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
1 1
2:2
=. GKS Rychtal
1 1
2:2
8. MKS Kania Gostyń
1 1
1:1
=. ŚKS Warta Śrem
1 1
1:1
10. KKS 1925 II Kalisz
0 0 0:0
=. LZS Krobianka Krobia
0 0 0:0
=. KP Victoria Ostrzeszów
0 0 0:0
13. KP Rawia Rawicz
1 0
0:1
14. PKS Piast Poniec
1 0
1:4
15. LKS Piast Czekanów
1 0 0:5
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
1. kolejka | jesień 2022
GKS Grębanin – Ogniwo Łąkociny . ..........– 2:0
Stal Pleszew – KS Opatówek . ..................– 3:2
LZS Doruchów – KP Słupia . .....................– 2:3
Pelikan Grabów – Płomień Opatów ..........– 2:2
Jarota II Jarocin – Barycz Janków P. .......– 8:0
Odolanovia – Szczyt Sczytniki .................– 1:3
Masovia Kraszewice – Zieloni Koźminek ...– 24 sierpnia
LKS Jankowy . .....................................– pauza
1. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 1 3
8:0
2. LZS Szczyt Szczytniki
1 3
3:1
3. GKS Grębanin
1 3 2:0
4. KP Słupia
1 3
3:2
=. KS Stal Pleszew
1 3
3:2
6. LZS Pelikan Grabów
1 1
2:2
=. LZS Płomień Opatów
1 1
2:2
8. LKS Jankowy 1968
0 0 0:0
=. LKS Masovia Kraszewice
0 0 0:0
=. GOS Zieloni Koźminek
0 0 0:0
11. KS Opatówek
1 0
2:3
=. LZS Doruchów
1 0
2:3
13. MLKS Odolanovia Odolanów 1 0
1:3
14. LZS Ogniwo Łąkociny
1 0 0:2
15. Barycz Janków Przygodzki 1 0
0:8

Tygodnik Kępiński 17 sierpnia 2022

9

Region

gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2022, nr 33 (1357)

14 sierpnia br. odbyły się gminne dożynki w Taborze Małym

„Plon niesiemy, plon...”
Dziękczynna celebracja rozpoczęła się o godzinie 13:00 mszą świętą prowadzoną przez ks. kan. Mirosława Jankowskiego (proboszcz parafii Parzynów pw. św. Mikołaja) i ks. kan. Romana Krzyżaniaka (proboszcz parafii pw.
św. Anny w Bralinie).
W części obrzędowej przedstawiciele sołectw należących do gminy Bralin złożyli na ręce wójta Piotra Hołosia poświęcone wieńce żniwne. Gospodarzami dożynek byli: sołtys Weronikopola Paulina Pastusiak i sołtys
Taboru Małego Błażej Myśliński. Starościna tegorocznych dożynek, Emilia
Bajer (mieszkanka Taboru Małego-Utraty), ma 25 lat. Gospodarstwo rolne
prowadzi wraz z mężem. Areał ich gospodarstwa wynosi około 30 ha. Jest
ono nastawione na hodowlę roślinną oraz zwierzęcą. Mąż korzystał z programu dotacyjnego „Młody Rolnik”. Oboje interesują się piłką nożną i siatkówką, wolny czas spędzają z dziećmi. Praca na roli to ich pasja. Z kolei starosta
dożynkowy Paweł Biernat wraz z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni 45 hektarów. Uprawia pszenżyto, jęczmień, kukurydzę oraz
groch. Prowadzi również hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym 30
loch. Interesuje się sportem, w wolnym czasie lubi pograć w piłkę nożną.
Starostowie przekazali wójtowi bochen chleba. Tradycyjnie wypiekiem
zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy uroczystości.
W wydarzeniu uczestniczyła również delegacja z zaprzyjaźnionej gminy
słowackiej, Svinicy.
Oficjalnej części wydarzenia towarzyszyła oprawa muzyczna przygotowana przez orkiestrę dętą z Ostrzeszowa pod dyrekcją Pawła Kosoka. W czasie
uroczystości wręczono podziękowania dla państwa Gierzów, nominowanych
do tytułu Wielkopolski Rolnik Roku. Uhonorowano też sołectwa w konkursie na „Najładniejszy Wóz Dożynkowy” i wręczono nagrody w konkursie dla
sołectw „Tu jest pięknie”. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bralin
przygotowały stoiska degustacyjne. Dożynki zakończył koncert Łukasza Zagrobelnego i zabawa taneczna z zespołem „Dekret”.
m
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Region

gmina
Dzieci z gminy Trzcinica wyjadą na kolonie

G£OS TRZCINICY
sierpień 2022, nr 33 (1250)
Turniej siatkówki plażowej w Kuźnicy Trzcińskiej

Letni wypoczynek
Rywalizowali o Puchar Wójta
17 lipca 2022r. w Kuźnicy Trzcińskiej przy Domu Ludowym odbył się
Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar
Wójta Gminy Trzcinica oraz rodzinny festyn sołecki. W turnieju udział
wzięło łącznie 12 duetów, w tym pary
mieszane. Rywalizacja sportowa była
bardzo zacięta. Pierwsze miejsce zajął duet - Sebastian Banaś i Adrian
Zimoch, drugie - Maciej Piędzioch i

Michał Kokot, trzecie - Dawid Misiał
i Patryk Świerczyński i czwarte - Łukasz Klepacki i Kazimierz Kostera.
W trakcie turnieju siatkówki
zorganizowane zostały atrakcje dla
dzieci, w tym dmuchańce oraz mała
gastronomia, o którą zadbało KGW
w Kuźnicy Trzcińskiej. Pogoda w
tym dniu dopisała, a festyn przebiegał w miłej atmosferze przy muzyce

w tle. Wójt Grzegorz Hadzik oraz
przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk przekazali Annie
Bartkowiak - sołtys sołectwa Kuźnica Trzcińska podziękowanie dla
wszystkich organizatorów tego sportowego i integracyjnego wydarzenia.
Następnie zostały wręczone puchary,
medale i dyplomy ufundowane przez
wójta gminy Trzcinica.
Oprac. m

14 lipca 2022 roku zawarta została umowa na organizację wypoczynku w postaci obozu letniego z
programem profilaktycznym. Grupa
27 dzieci z terenu gminy Trzcinica
wypoczywać będzie od 7 do 21 sierp-

nia 2022 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Krokus” w Wieleniu Zaobrzańskim (na zdjęciu). Wypoczynek
finansowany jest ze środków Gminy
Trzcinica w ramach programu profilaktycznego.
Oprac. m

Kolejne środki dla Gminy Trzcinica

Termomodernizacja
budynków

Podpisano umowa na modernizacja Domu Ludowego w Laskach

Odremontują Dom Ludowy

28 lipca 2022 roku zawarta została umowa pomiędzy firmą Mal – Bud
Błażej Rubik a Gminą Trzcinica na
wykonanie przedsięwzięcia budowlanego „Modernizacja Domu Ludowego
w Laskach”. Wartość całkowita zadania to 139 000 złotych, w tym 30 418
złotych to dofinansowanie projektu
„W Laskach też pięknieje wielkopolska wieś” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020”. Termin
zakończenia prac to 31 października
2022 r. W modernizację włączyli się
także mieszkańcy sołectwa Laski
oraz druhowie OSP Laski.
Oprac. m

Zaczną remonty dróg

Podpisanie umowy na
remont Domu Ludowego

W ramach Rządowego Programu
Inwestycji Strategicznych „Polski
Ład” w ramach edycji przeznaczonej
dla samorządów, gdzie w przeszłości
funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne Gmina Trzcinica otrzymała dofinansowanie. Dotyczy to

inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących
własność Gminy Trzcinica” o wartości całkowitej 602 000 złotych, w tym
otrzymane dofinansowanie 589 960
złotych.
Oprac. m

W rankingu ekologicznym gmina Trzcinica w czołówce

Dodatkowe środki

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał dodatkowe środki na remont
dróg w gminie Trzcinica
18 lipca 2022 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego w 2022 roku. Gmina
Trzcinica otrzymała 79 000 złotych ze
środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w roku 2022. Jest to drugie tegoroczne dofinansowanie. Poprzednie
wyniosło 77 438 zł.
Oprac. m

W przedstawionym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rocznym rankingu aktywnych
gmin w zakresie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, gmina Trzcinica znalazła się
w grupie wyróżnionych, zajmując
26. miejsce w województwie wiel-

kopolskim. Wskaźnik aktywności
gminy Trzcinica wyniósł 4,60 i był
drugim w powiecie kępińskim. W
ciągu omawianego rocznego okresu
liczba złożonych przez mieszkańców
wniosków wyniosła 53. Dzięki temu
pozyskane zostały dodatkowe środki
finansowe.
Oprac. m

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”.

Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.

Tygodnik Kępiński 17 sierpnia 2022

11

Gmina

REGION
GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2022, nr 32 (1029)

kurier baranowa
sierpień 2022, nr 32 (1259)

Groźne zdarzenie drogowe w Słupi pod Bralinem

Rusza budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Joance

Motorowerzysta Będzie nowa kanalizacja
poszkodowany

Do groźnego zdarzenia doszło
8 sierpnia br., około godziny 17.00,
w Słupi pod Bralinem. - Na drodze
wojewódzkiej nr 482 kierujący motorowerem 60-letni mieszkaniec
Perzowa wymusił pierwszeństwo
przejazdu, w wyniku czego uderzył
w prawidłowo jadący pojazd marki
Fiat, którego kierowcą był 26-letni
mieszkaniec gminy Kobyla Góra

- poinformował sierż. sztab. Filip
Ślęk z Zespołu Prasowego kępińskiej policji.
Kierujący motorowerem z ogólnymi obrażeniami ciała zostały przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do
szpitala w Kępnie. Sprawę prowadzi
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. m

Umowę w tej s prawie podpisano
5 sierpnia. Inwestycję, wart ponad
6 mln zł, wykona ostrowska firma
„Eko-Inżynieria”. Na ten cel Gmina
Baranów pozyskała dofinansowanie
w kwocie 4,7 mln zł w ramach programu „Polski Ład”.
Przedmiotem umowy jest budowa
kanalizacji sanitarnej o długości niemal 3 km wraz sięgaczami do granic
działek oraz lokalnymi, czterema przepompowniami ścieków. Dodatkowo
wybudowany zostanie kolektor tłoczony o długości 140 m. Budowa kanalizacji w Joance potrwa 18 miesięcy (od
dnia podpisania umowy). Oprac. m

Podpisanie porozumienia
w sprawie nowej kanalizacji

wieści znad pomianki
sierpień 2022, nr 33 (1073)
8 sierpnia br na terenie powiatu kępińskiego policja przeprowadziła działania „Alkohol i
narkotyki”

Kierował, mając 2 promile

Po wypadku.
Fot. KPP Kępno

Kolejny wypadek z udziałem samochodu osobowego oraz
motocykla – tym razem na drodze łączącej miejscowości
Słupia pod Bralinem oraz Pisarzowice

LPR zabrał rannego

Biorący udział
w zdarzeniu samochód...

Działania były ukierunkowane
na przeprowadzenie kontroli jak największej liczby kierujących pojazdami i eliminowanie z ruchu drogowego
osób będących po spożyciu alkoholu
lub po użyciu środków działających
podobnie do alkoholu. Nasi funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.
- Głównym celem działań „Alkohol i narkotyki” jest poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
poprzez ujawnianie i eliminowanie
z ruchu kierujących pojazdami pod
wpływem alkoholu lub środków
działających podobnie do alkoholu.
Podczas działań łącznie przeprowadzono 311 kontroli stanu trzeźwości,
z czego jeden kierujący stracił swoje
uprawnienia do kierowania pojazdami za jazdę na podwójnym gazie –
informuje Rafał Stramowski, oficer

prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
W Trzebieniu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali
do kontroli 32-letniego obywatela

Ukrainy, który kierował po drodze
publicznej samochodem marki Seat
znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Badanie alkomatem wskazało ponad 2 promile alkoholu w wydycha-

nym powietrzu. Mężczyzna stracił
uprawnienia oraz został zatrzymany i
osadzony w pomieszczeniu dla osób
zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu
przed sądem odpowie za popełnione
przestępstwo.
- Każdy kierowca, prowadząc
samochód pod wpływem alkoholu
lub środka działającego podobnie do
alkoholu jest potencjalnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu
drogowego. Takie zachowanie jest
zachowaniem nieodpowiedzialnym i
może rodzić poważne konsekwencje.
Pamiętajmy, że alkohol obniża koncentrację, spowalnia reakcję oraz
powoduje błędną ocenę odległości
i prędkości. Tym samym uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w
ruchu drogowym i jest prawnie zabroniony – stwierdza rzecznik kępińskiej policji.
Oprac. m

Fot. OSP Perzów

Od 27 do 29 lipca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą
w Opatowie zorganizowała dla dzieci i młodzieży warsztaty z robotyki i programowania
z LEGO WeDo

...i motocykl

W środę, 10 sierpnia br., tuż
przed godziną 14.00, do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
wypadku z udziałem samochodu
osobowego oraz motocykla na drodze łączącej miejscowości Słupia
pod Bralinem oraz Pisarzowice. Na
miejsce zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, JRG Syców i OSP Perzów.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że kierowca jednośladu wymaga pomocy medycznej. Na
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Warsztaty z robotyki z LEGO WeDo

Zajęcia przeprowadzone zostały w
placówkach w Opatowie, Siemianicach

potrzeby działań zablokowano ruch
na drodze. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, sorpcji rozlanych płynów
oraz zabezpieczeniu lądowiska dla
śmigłowca Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Ratownicy medyczni,
po przebadaniu poszkodowanego,
podjęli decyzję o przetransportowaniu go do szpitala – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR
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oraz w Łęce Opatowskiej przez instruktorki z Wieruszowskiego Domu Kultury.
Dzieci zadowolone
z zabaw z klockami

Uczestnicy mogli w czasie warsztatów samodzielnie zbudować i zaprogramować wybranego przez siebie
mobilnego robota. Dodatkową atrakcją były wyścigi pojazdów, podczas
których uczestnicy mogli sprawdzić
swoje umiejętności w konstruowaniu
i programowaniu robotów.
Po warsztatach dzieci wysłuchały opowiadania Ewy Nowak pt.
„Apollo 11”, dzięki któremu poznały
fascynującą historię pierwszego lotu
człowieka na Księżyc.
Zajęcia zostały zorganizowane w
ramach zadania „Nauka, kultura, rozrywka – to lubię w mojej bibliotece!”
sfinansowanego ze środków Fundacji
PZU.
Oprac. m

Reklamy

ogłoszenia

OFERTY PRACY
Aktualne oferty pracy PUP Kępno.
Bliższe informacje: 62 78 203 69
lub 607 174 608; www.kepno.praca.gov.pl
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – 1 osoba
Wykształcenie: średnie
Wymagania: pozyskiwanie klientów i
aktywna sprzedaż surowców do produkcji
mebli.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 3010,00 zł brutto/mies
plus prowizja od sprzedaży
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 635/22, gm. Baranów)
KUCHARZ – 1 osoba
Wykształcenie: Wymagania: przygotowywanie posiłków.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3010,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 10.00-18.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 467/22, m. Kępno)
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)
POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY – 1 os.
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 630/22, gm. Kępno)
DEKARZ – 2 osoby
Wykształcenie: Wymagania: wykonywanie pokryć dachowych, praca na wysokości. Wymagana
dobra kondycja fizyczna. Mile widziane
doświadczenie zawodowe.
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 629/22, gm. Kępno)
OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI – 1 os.
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: obsługa koparko-ładowarki.
Wymagane uprawnienia.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 25,50 zł brutto/godz.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 642/22, m. Kępno)
ŚLUSARZ/SPAWACZ – 1 osoba
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: obróbka elementów konstrukcji stalowych za pomocą narzędzi
ślusarskich. Spawanie elementów metalowych. Znajomość rysunku technicznego.
Mile widziane uprawnienie na wózek
widłowy lub suwnice.
Staż pracy: 2 lata
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 491/22, gm. Kępno)

TAPICER – 1 osoba
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: produkcja mebli tapicerowanych. Wymagane doświadczenie 2-3 lata.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3.500 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 6.00-14.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr /22, m. Kępno)

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

PRACOWNIK DO SPRAW SPRZEDAŻY
INTERNETOWEJ ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA NIEMIECKIEGO – 1 osoba
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wymagania: obsługa kontrahentów
– utrzymywanie i rozbudowa relacji z
klientami. Przygotowywanie i prezentacja
ofert handlowych.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 5.500,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 584/22, gm. Łęka Opatowska)
REFERENT – 1 osoba
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wymagania: obsługa dokumentacji
szkolnej, obsługa urządzeń biurowych,
uzupełnianie rejestrów, wprowadzanie
danych do komputera. Obsługa BIP oraz
programu Librus. Umowa o pracę w
zastępstwie od października 2022 r.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3.500,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 8.00-16.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę w
zastępstwie
(oferta nr 538/22, m. Kępno)

NIERUCHOMOŒCI wynajmÊ
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w centrum Rynku, I piętro.
Tel. 604 904 358.
(TK 40/08/22)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
US£UGI
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJA) - KONSULTACJA, POMOC W
UZYSKANIU I ROZLICZENIU DOTACJI.
OKOLICE KĘPNA. TEL. 608 737 766.

KROJCZA – 2 osoby
Wykształcenie: Wymagania: wykrawanie elementów
materiałów według określonego wzoru.
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 589/22, gm. Łęka Opatowska)

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 583/22, gm. Łęka Opatowska)

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

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)

POMOCNIK STOLARZA – 2 osoby
(orzeczenie o niepełnosprawności)
Wykształcenie: Wymagania: wykonywanie prostych prac
pomocniczych na stolarni, układanie
elementów meblowych na maszynie i
odbieranie ich. Zwrot kosztów przejazdu.
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 628/22, gm. Baranów)

OPERATOR PIŁY PANELOWEJ – 1 osoba
Wykształcenie: Wymagania: obsługa piły panelowej.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 4.500,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa na okres próbny
(oferta nr 625/22, gm. Kępno)

Og³oszenia drobne
przyjmujemy
w redakcji

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

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
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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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
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)
Sprzedam
Sprzedam części do fiata 126 P.
Tel. 882 650 508.
(TK 42/08/22)
Sprzedam grzejnik płytowy 500/400, V22
Brugman z zaworem termostatycznym.
Tel. 692 276 995.
(TK 39/08/22)
Oddam małe psy - czarno-brązowe.
Tel. 668 173 538.
(TK 38/08/22)
praca
Rencista podejmie pracę jako dozorca
lub stróż. Tel. 606 757 246.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Natalia Sander - „Kociolandia”
Czternaście lat temu Jolanta Borowiec stanęła na czele Polsat Cafe, by od podszewki i kuchni
stworzyć pierwszą w Polsce telewizję dla kobiet. W tym czasie jej córka Natalka Sander stawała
na palcach przy oknie, żeby pomachać mamie wychodzącej do pracy. Jej mama codziennie
znikała z domu na wiele godzin. To wtedy Natalia wyobraziła sobie pierwszą różdżkę z
Kociolandii, która jak pilot do telewizora przeniosła ją do zaczarowanego świata – krainy, gdzie
mamy pracują tylko w weekendy, dziadkowie nigdy nie chorują, a Kicia, cudowny puchaty
kotek, całymi dniami bawi się i wypoczywa na hamaku. Teraz Natalia ma już 17 lat i szykuje
się na studia reżyserskie w USA. Ale nie byłaby córką swojej mamy, gdyby nie chciała zrobić
jeszcze czegoś. Przelać na papier swojej Kociolandii.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Aneta Krasińska - „Nauczycielka z getta”
Początek II wojny światowej. Łódź. Młoda nauczycielka Laura, z miłości do męża pochodzenia
żydowskiego, podejmuje drastyczną decyzję i dobrowolnie zamieszkuje z jego rodziną w
łódzkim getcie. Mimo wielu obaw nie jest do końca świadoma, co to oznacza. Wie jedno: kocha
i nie potrafi żyć bez swojego ukochanego. W getcie doświadcza piekła na ziemi. Stłoczeni na
niewielkim kawałku ziemi Żydzi umierają na jej oczach każdego dnia, a ona nie może temu
zaradzić. Wycieńczająca, wielogodzinna praca i głód stają się jej codziennością, w której za
wszelką cenę stara się przetrwać, a przy tym zachęcać dzieci do nauki, zachowując pozory
normalności. To misja, którą pragnie realizować bez względu na okoliczności. Na początku
uczy w szkole, a po jej zamknięciu organizuje lekcje w domu. Niestety Żydów, których stać
jeszcze na taki przywilej, jest coraz mniej. Z czasem pieniądze potrzebne są przede wszystkim
na… utrzymanie się przy życiu. Laura jest gotowa na wszystko, by ocalić rodzinę męża, i
nawet w najtrudniejszych chwilach, gdy ukochany trafia do więzienia, nie traci
nadziei, że uda im się uniknąć najgorszego.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Eliza Korpalska - „Podziały nocy”
Aurelia – ofiara niedostosowania czy niebezpieczna psychopatka? „Podziały nocy” wymykają się
schematom, wątki sensacyjne i kryminalne przeplatają się tu w z obyczajowymi. Eliza Korpalska
tworzy postać nieoczywistej, tajemniczej kobiety z bagażem doświadczeń, postrzegającej świat
w niezwykle specyficzny sposób. W szpitalu psychiatrycznym, gdzie poznajemy bohaterkę,
dochodzi do okrutnego morderstwa. Kto jest winny? Pacjent Fiodor, lekarz-stażysta, czy może
ktoś z zewnątrz? Czy Aurelia ciepli na narcystyczne zaburzenie osobowości, czy
może jednak jest ofiarą okrutnego świata bezdusznych ludzi? W czym tkwi sedno
jej szaleństwa? Ta powieść mnoży pytania, na które czytelnik musi odpowiedzieć
sobie sam.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 33
SPONSORZY NAGRÓD:

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 23 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. Aneta Krasińska - „Nauczycielka z getta”,
2. Natalia Sander - „Kociolandia”,
3. Eliza Korpalska - „Podziały nocy”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 32 nagrody otrzymuj¹:

Jadwiga Łuszczak (Drożki),
Paulina Pacyna-Dawid (Kępno),
Tomasz Mielczarek (Opatów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Wpadniesz na dobry pomysł i nie będziesz chciał
zwlekać z jego realizacją. Będziesz samodzielny
i gotowy zaryzykować. Uda Ci się zarazić innych
optymizmem, a nawet będziesz przewodzić grupie
przyjaciół lub współpracowników.

Byk 21 IV – 21 V
Czeka Cię udany tydzień. Jeśli znajdziesz czas
na chwilę refleksji, znajdziesz wyjście z kłopotów
i odzyskasz wewnętrzną równowagę. Karta wróży
poprawę zdrowia i nastroju. Poczujesz się weselszy i z optymizmem spojrzysz na świat.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Będziesz w dobrym nastroju, a Twój optymizm
udzieli się otoczeniu. To sprzyjający moment, aby
cieszyć się życiem i jego darami. Konflikty i spory
wyjaśnią się na Twoją korzyść. W miłości karta zapowiada szczęście i radość.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1. Apteka „Dr. Max” - 17.08.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
2. Apteka „Na Zdrowie” - 18.08.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
3. Apteka „Przy Szpitalu” - 19.08.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
4. Apteka „Pod Kasztanami” - 20.08.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
5. Apteka „Św. Marcina” - 21.08.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
6. Apteka „Na Kopie” - 22.08.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
7. Apteka „Nowa” - 23.08.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

W tym tygodniu Twoje sprawy nagle nabiorą
tempa. Będziesz energiczny i pomysłowy. Nie
będziesz zwlekać z tym, co ważne. Przypomnisz
sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych
pomocników.

Lew 23 VII – 22 VIII
Przez lekkomyślność lub zaniedbanie możesz
stracić coś, na czym Ci zależy. Uważaj więc na
swoje czyny i słowa, które mogłyby zranić kogoś
bliskiego. Karta radzi, abyś był ostrożny również w
sprawach finansowych.

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.

Będziesz musiał pogodzić się porażką lub niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu. Nie
szarp się, nie rozdrapuj starych ran. Poczujesz się
z sytuacją o wiele lepiej, jeśli zajmiesz się nowymi
sprawami.

Waga 23 IX – 23 X
Podejdź do spraw zawodowych czy szkolnych z
większym dystansem. Nie obrażaj się za słowa
krytyki, nie walcz z autorytetami, bo nic Ci to nie
da, a tylko pogorszy sytuację. Bądź szczery, nie
udawaj cwaniaka, nie bądź przebiegły i cyniczny.

Kontakt:
602 639 236

Dzięki swoim pomysłom staniesz się popularny, a
nawet naśladowany przez innych. Możesz teraz
liczyć na większe zyski, a nawet znaczący przypływ gotówki. Opłaci się rozmawiać o pieniądzach
i negocjować warunki różnych ważnych umów.

Z teki Marka Kameckiego

Ryby 19 II – 20 III

(62) 78 292 84

najlepiej
większe kolekcje

Spotkasz się z życzliwością i serdecznością w
swoim otoczeniu. Twoje decyzje i wybory będą
słuszne, jednak pod warunkiem, że będziesz
szczery i zaufasz swojej intuicji. Konflikty uda się
załagodzić, a trudne sprawy szybko rozwiązać.

Twoja sytuacja nie jest pewna, coś musi się skończyć, żeby nowa droga mogła się rozpocząć. Nie
uratujesz tego, co się wali. Nie bój się nowych
rozwiązań i znajomości. Inaczej stare związki czy
trudne relacje zawodowe przyniosą ci zmartwienia.

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

Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba i w porę zapobiegniesz kłopotom. Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej, niż
marsową miną.

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

(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.

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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