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Pod grębaniński szpital
wmurowano kamień węgielny

19 sierpnia 2022 r. w Grębaninie odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i
wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego. Wmurowanie kamienia węgielnego to jeden z najważniejszych elementów każdej inwestycji budowlanej, stąd w uroczystości wzięli udział przedstawiciele
rządu, władz wojewódzkich i samorządowych.
str. 5

W 2020 roku Piotr Kokociński zamieścił na stronie internetowej parafii
w Rychtalu szkic o rodzinie proboszcza Nieborowskiego. Zamieszczamy zaktualizowaną
wersję tekstu. Szkic zawiera kilka nowych informacji, odnalezionych
niedawno przez autora.
str. 4

Fot. OSP Bralin

Rodzeństwo
proboszcza
Nieborowskiego

Usuwali skutki burz i ulew
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Miło Tanio Smacznie
ZAPRASZAMY!

Święto plonów
w Biadaszkach
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Śmieciowa „instalacja”
Opatrzone kury, świnki
na fontannie

– teraz pora na dożynki
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Informacje

wiadomości
4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Celem wprowadzenia nowego świadczenia jest zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen
gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. W gminie Kępno zadanie to realizuje Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego do dnia 22 sierpnia 2022 r. wpłynęły 2402 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy

Dla kogo dodatek?
Dodatek osłonowy przysługuje
gospodarstwu domowemu, którego
przeciętne miesięczne dochody nie
przekraczają: 2.100 zł. w gospodarstwie jednoosobowym i 1.500 zł.
na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Osiągnięte w 2020 r - w
przypadku wniosku złożonego w
okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31
lipca 2022 r. lub 2021 r - w przypadku wniosku złożonego w okresie od
1 sierpnia 2022 r. do 31 października
2022 r.
Wysokość roczna dodatku
osłonowego
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400,00 zł. lub 500,00 zł.
Gospodarstwo 2-3 osobowe
otrzyma 600,00 zł. lub 750,00 zł.
Gospodarstwo 4-5 osobowe
otrzyma 850,00 zł. lub 1.062,50 zł.
Gospodarstwo 6 i więcej osobowe
otrzyma 1.150,00 zł. lub 1.437,50 zł.
Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.
Wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym
źródłem ogrzewania gospodarstwa
domowego jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza,

trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane
do centralnej ewidencji emisyjności
budynków.
Zasada złotówka za złotówkę
- W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to,
że dodatek ten będzie przyznawany
nawet po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie
wynosić 20 zł - informuje Maria Żurecka, dyrektor MGOPS w Kępnie.
W gminie Kępno do Miejsko –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, do 22 sierpnia 2022 r. wpłynęły
2402 wnioski o wypłatę dodatku
osłonowego
Wnioski o wypłatę dodatku
osłonowego należy składać do 31
października 2022 r. zł. tradycyjnie
(papierowo) – w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10,
wrzucając wniosek do skrzynki w
holu Ośrodka.
m

Dziękujemy za intencje mszalne,
kwiaty oraz uczestnictwo
w nabożeństwie pogrzebowym.
Szczególne podziękowania składamy:
krewnym, przyjaciołom, sąsiadom,
delegacjom oraz wszystkim,
którzy byli z nami w tej trudnej chwili
po śmierci

śp. Jerzego Kokot.
Żona z rodziną

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Zadanie to dla mieszkańców miasta i gminy Kępno realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Ks. Wawrzyniaka w Kępnie

Składają wnioski o dodatek węglowy
Dodatek węglowy
– komu przysługuje?
Dodatek węglowy przysługuje
gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania
jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy na paliwo
stałe – zasilane węglem kamiennym,
brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy
bez kryterium dochodowego
Przy ustalaniu prawa do dodatku
węglowego nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.
Dodatek węglowy – warunki
otrzymania wsparcia
Warunkiem otrzymania dodatku,
jeśli spełniamy kryteria wynikające ze sposobu ogrzewania, jest wpis
lub zgłoszenie źródła ogrzewania do
Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków.
- Obowiązek złożenia deklaracji
ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym
jednorodzinnych, wielorodzinnych
czy handlowo-usługowych – informuje Maria Żurecka, dyrektor
MGOPS. - Nie ma znaczenia, czy
źródło ciepła i spalania paliw znaj-

duje się w domku na działce, czy w
kamienicy, w warsztacie czy szpitalu - wszystko trzeba zgłosić, wybierając tylko odpowiednią formę
deklaracji. Trzeba zgłosić zarówno
„kopciuchy”, jak i wszystkie inne
piece i kotły: gazowe, węglowe czy
na pellet, piecokuchnie, kominki,
pompy ciepła czy ogrzewanie z sie-

Do wnioskodawcy pieniądze trafiają
na podany we wniosku rachunek bankowy.
Jak i do kiedy złożyć wniosek
o dodatek węglowy
Wnioski o dodatek węglowy
można złożyć w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie ul. Wawrzyniaka 10 osobiście,

ci. W imieniu mieszkańców domów
wielorodzinnych robi to zarządca, o
ile budynek ma jedno źródło ogrzewania i nikt sobie dodatkowo nie
zamontował np. kozy czy kominka –
wyjaśnia dyrektor MGOPS.
Dodatek węglowy – sposób
otrzymania pieniędzy
Dodatek węglowy nie jest żadnym bonem, ani talonem na węgiel.

za pośrednictwem poczty, a także za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Od 17 do 22 sierpnia 2022 r., do
godz. 10.00, do kępińskiego MGOPS
wpłynęło 526 wniosków o wypłatę
dodatku węglowego. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.
m

Przedsięwzięcie pt. „Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica poprzez zakup paneli dotykowych i pojemników do segregacji odpadów”

Panele dotykowe dla ZZO Olszowa

Sala edukacyjna w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów w
miejscowości Olszowa została wyposażona w kolejne trzy panele dotykowe. Zadanie jest realizowane w
ramach przedsięwzięcia pt. „Zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców gmin: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica
poprzez zakup paneli dotykowych
i pojemników do segregacji odpadów”, przy wsparciu ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
Tym razem na gości czekają trzy
nowe stanowiska multimedialne z
24-calowymi ekranami, posiadający-

mi nakładkę odporną na zadrapania,
porysowanie czy uszkodzenia mechaniczne. Obudowa paneli dotykowych
jest stabilna i w całości pokrywa
wszystkie urządzenia wewnętrzne.
Każdy z trzech paneli dotykowych
wyposażony został w zainstalowane oprogramowanie, umożliwiające
uruchomienie materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. wirtualnego
spaceru oraz gier edukacyjnych.
Przypomnijmy, że dostawę dwóch
pierwszych paneli dotykowych z
dwiema grami zrealizowano dla ZZO
Olszowa Sp. z o.o. w 2018 r., także w
ramach przedsięwzięcia z zakresu
edukacji ekologicznej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Poznaniu. Wówczas powstały też dedykowane gry z maskotką Zakładu
Ol-Sową, tj. „Ol-Sowa pojemniki Ci
wskazuje, Ty odpady segregujesz”
oraz „Memory z Ol-Sową. Segreguj
odpady z głową!”.
Nowe rozwiązania z pewnością
przyciągną na zajęcia edukacyjne dodatkowych słuchaczy. Dzięki zakupionym panelom dotykowym mieszkańcy mogą utrwalić obowiązujące
zasady segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji, a także poznać funkcjonowanie Zakładu, w tym sposób
postępowania z odpadami.
Grupy zorganizowane mogą odwiedzać ZZO Olszowa w ramach
warsztatów edukacji ekologicznej.
Oprac. KR
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY
10 mln zł z nowego rządowego programu Fundusz Młodzieżowy

Nowy mechanizm Komisji Europejskiej, zapobiegający stosowaniu przez
państwa trzecie nielegalnych nacisków ekonomicznych

KAMPANIA INFORMACYJNA

Dla młodzieży, chcącej działać Stop naciskom ekonomicznym!

Zadaniem Funduszu Młodzieżowego jest m.in. wspieranie młodych ludzi, by angażowali się
w akcje społeczne, wolontariat, procesy decyzyjne samorządów. W tym roku do podziału przewidziano 10 mln zł, ale od przyszłego roku ta kwota ma być dwukrotnie wyższa. O pieniądze z
funduszu mogą ubiegać się młodzieżowe organizacje pozarządowe, młodzieżowe rady gmin, miast
i województw, samorządy szkolne
oraz samorządy studenckie.
- To fantastyczna możliwość
dla młodych ludzi, chcących brać
udział w procesach konsultacyjnych i dialogu obywatelskim, na
dofinansowanie ich możliwości.
Wkład własny nie jest wymagany.
Najważniejszy jest pomysł! – przyznaje poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska.
Wnioski o wsparcie w pierwszej
edycji programu można składać do 12 września br., do godz. 16.00, przez internet – system obsługi
dotacji Narodowego Instytutu Wolności (NIW) pod adresem https://generator.niw.gov.pl.

Komisja Europejska pracuje nad mechanizmem Anti-Coercion Instrument (ACI), który ma zapobiegać stosowaniu przez państwa trzecie nielegalnych nacisków ekonomicznych wobec krajów
unijnych i firm z tych krajów.
- Nowy instrument umożliwi Komisji Europejskiej wprowadzenie środków zaradczych, jeśli
próby polubownego zakończenia sporów między krajami się nie powiodą. ACI daje Unii Europejskiej konkretne narzędzia, np. nakładanie
ceł, ograniczanie importu z danego kraju,
ograniczenia dotyczące usług i inwestycji
lub działania ograniczające dostęp kraju
trzeciego do rynku
wewnętrznego
UE.
Instrument ma wejść w
życie na początku 2023
r. O pomoc będą mogły
występować firmy i stowarzyszenia przedsiębiorców. Firma, która
eksportuje do kraju
trzeciego i spotka się z
takimi praktykami, będzie mogła zwrócić na
to uwagę Komisji Europejskiej. Przykładem
takich praktyk są działania Rosji względem
europejskich odbiorców gazu, zintensyfikowane po rosyjskiej inwazji na Ukrainę – mówi poseł
do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska.

Długi weekend poprzedzony został ogólnokrajowymi działaniami „Prędkość”, podczas
których ponad 50 kierujących pojazdami ukaranych zostało za wykroczenia popełnione
w ruchu drogowym. 6 nietrzeźwych kierujących zostało wyeliminowanych z dróg powiatu

Dobre wieści dla grzybiarzy - śmiało można już wybrać się
na grzybobranie

Policyjne podsumowanie Rozpoczął się
sezon grzybowy
długiego weekendu

Ogólnokrajowe działania „Prędkość” odbyły się 12 sierpnia br. W
działaniach wzięli udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie, którzy przeprowadzili ponad
50 kontroli pojazdów. Podczas nich
ujawniono aż 53 wykroczenia popełnione w ruchu drogowym, za które
kierujący zostali ukarani mandatami
karnymi.
Ponadto podczas weekendu mundurowi wyeliminowali z dróg powiatu aż sześciu nietrzeźwych kierujących.
13 sierpnia br., o godzinie 20.00,
na ul. Leśnej w Bralinie funkcjonariusze Posterunku Policji w Bralinie
zatrzymali 50-letniego obywatela
Ukrainy, który kierował samochodem osobowym marki Volkswagen,
znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Badanie alkomatem wskazało ponad
2,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
14 sierpnia br., o godzinie 2.00,
funkcjonariusze Posterunku Policji w
Łęce Opatowskiej zatrzymali na ul.
Wiosny Ludów w Kępnie 30-letniego
mieszkańca gminy Baranów, który
kierował samochodem marki Ford,
znajdując się w stanie nietrzeźwości.
W tym przypadku urządzenie do badania stanu trzeźwości wskazało ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Tego samego dnia, o godzinie
10.40, na ul. Sportowej w Kępnie
funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP Kępno zatrzymali 32-letniego mieszkańca gminy

Kępno, który kierował samochodem
marki Volkswagen, znajdując się w
stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wskazało prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
Również 14 sierpnia br., o godzinie 21.50, na ul. Radosnej w Kępnie
policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kępno zatrzymali 68-letniego mieszkańca Kępna, który kierował samochodem marki Peugeot,
znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Badanie alkomatem wskazało promil
alkoholu w wydychanym powietrzu.

kierował 19-letni mieszkaniec Pątnowa. Mężczyzna znajdował się pod
wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wskazało prawie 1,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
W tym samym dniu, o godzinie 13.30, na ul. Radosnej w Kępnie
funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego obywatela Ukrainy, który kierował samochodem marki BMW,
znajdując się w stanie nietrzeźwości.
Podczas kontroli funkcjonariusze od
mężczyzny wyczuli silną woń alkoholu. 42-latek odmówił poddania się
Grzyb znaleziony
przez pana Michała...

Policja zatrzymała sześciu
nietrzeźwych kierowców

Ponadto kierujący doprowadził do
kolizji, nie zachowując szczególnej
ostrożności podczas wykonywania
manewru cofania, przez co uderzył w
pojazd marki Skoda.
15 sierpnia br., o godzinie 1.45,
policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KPP Kępno na ul. Mickiewicza w Kępnie zatrzymali do
kontroli pojazd marki Audi, którym

badaniu alkomatem, w związku z
czym została od niego pobrana krew
do badań na zawartość alkoholu w organizmie.
Wszyscy zostali osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i
teraz przed sądem odpowiedzą za popełnione przestępstwa. Postępowanie
w tych sprawach prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Większość Polaków jest miłośnikami grzybobrania. Okres od końca
lipca do października, a nawet listopada - jeśli dopisuje odpowiednia
pogoda - jest czasem, w którym najczęściej udają się do lasów w poszukiwaniu najsmaczniejszych grzybów.
Sezon na wiele okazów już się rozpoczął! W runie leśnym można napotkać borowiki, gąski czy koźlarze.
Co ciekawe, choć sierpień i wrzesień to miesiące, które najbardziej
sprzyjają grzybobraniu, stworzony w
ubiegłym roku przez Główny Inspektorat Sanitarny kalendarz grzybiarza
wskazuje, że sezon na podgrzybki,
maślaki i kurki rozpoczął się już w
czerwcu.
Najlepiej na zbiory wybrać się o
poranku, po deszczowej nocy - takie
środowisko służy grzybom.
W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków jadalnych grzybów.

Tych trujących, niestety, jest znacznie więcej, bo około 200. Podczas
grzybobrania należy więc zachować
szczególną ostrożność i wybierać wyłącznie znane, pewne okazy. Nie warto wybierać się na grzyby, nie mając
choćby podstawowej wiedzy na temat
jadalnych i trujących gatunków.
Najbardziej cenionymi gatunkami w kraju są: borowiki, kanie, koźlarze, maślaki, podgrzybki, kurki,
rydze, gąski czy opieńki.
Prezentujemy grzyby znalezione
przez panią Wandę, a także pana Michała, który swoje znalezisko zauważył w nietypowym miejscu - wyrosło
bowiem na drzewie przy zalewie w
Kobylej Górze.
KR
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historia

Paul - „Polak z nazwiska, ale z sercem niemieckim”; Hubert - „o polskim szlacheckim nazwisku, nie poczuwał się do polskości”; Józef - „Padre polaco”.
Trzej księża, bracia z katolickiej, śląskiej rodziny. Dwaj z nich na trwałe związani z historią Rychtala. I ich matka Anna, pochowana na przykościelnym
cmentarzyku w Rychtalu. W 2020 roku Piotr Kokociński zamieścił na stronie internetowej parafii w Rychtalu szkic o rodzinie proboszcza Nieborowskiego. Zamieszczamy zaktualizowaną wersję tekstu. Szkic zawiera kilka nowych informacji, odnalezionych niedawno przez autora

Rodzeństwo proboszcza Nieborowskiego

Rychtalski proboszcz, dr Paul Nieborowski (urodził się 9 lutego 1873 r.
w Ornontowicach, zmarł 3 kwietnia
1948 r. w Moenchengladbach), posługę kapłańską pełnił tu w latach 1905
- 1920. Jest to kontrowersyjna postać z
historii Śląska. Ten Ślązak (zniemczony Polak?), wykształcony na Uniwersytetach we Wrocławiu i Królewcu, był
nieugiętym zwolennikiem niemieckości Śląska. Trudno dziś jednoznacznie
ustalić, czy jego rodzina miała polskie
korzenie. Podobno jego matkę wożono
z Rychtala do kościoła w Siemianicach,
aby mogła się spowiadać po polsku.
Informacja ta pochodzi z niepublikowanych wspomnień siostry Marii
Krysty - Zofia Teodora Maria hr.
Szembekówna znała Nieborowskiego,
bo w czasach, kiedy był proboszczem w
Byczynie, goszczono go w siemianickim pałacu (do czasu, gdy po jednej z
jego antypolskich publikacji, przestano
go zapraszać). Ks. Paul Nieborowski w
jednej z replik na łamach polskiej gazety twierdził jednak, że w jego domu
rodzinnym mówiono po niemiecku,
a polskiego nauczył się w czasie studiów… Faktem jest, że ogłoszenia i nekrologi rodzina ta publikowała tylko w
niemieckich katolickich gazetach.
Nieborowski był autorem licznych książek i broszur propagujących
konieczność pozostania Śląska w granicach Niemiec. Opublikował również wiele kiepskich powieści, nowel
i dramatów. Niechlubnie zapisał się w
dziejach Śląska jako nieobiektywny
historyk w służbie niemieckiej propagandy. Atakowany za swoje poglądy
na łamach polskich gazet, często polemizował z nimi na stronach tychże.
Wygłaszał też odczyty, przemawiał na
wiecach. Pisał po polsku i po niemiecku. Wydawał i redagował czasopisma.
W 1912 r. w Breslau zaczął się
ukazywać tygodnik „Das Katholische
Deutschland”. Wydawcą i redaktorem
był ks. Paul Nieborowski. W 1914 na
polecenie wrocławskich władz kościelnych czasopismo przestało się
ukazywać. W tymże roku Nieborowski
opublikował artykuł, w którym napisał,
że jedyną prawdziwą religią jest katolicyzm. Prokuratura uznała to stwierdzenie za obrazę wiary protestanckiej.
Sądy prawomocnie skazały Nieborowskiego na 3 dni więzienia… W ówczesnej prasie można znaleźć informację,
że w liście otwartym rychtalski proboszcz wezwał cesarza, aby przeszedł
na katolicyzm!
Nazywany przez Polaków hakatystą, polakożercą, agitatorem przeciwpolskim, pruskim patriotą nie zmienił
poglądów nawet wtedy, gdy musiał
opuścić Reichthal, który stał się polskim Rychtalem. Helmut Neubach ukuł
termin „kapłani-politycy” na określenie tej części ówczesnego polskiego i
niemieckiego kleru zaangażowanego
mocno w walkę polityczną. Księża ci
byli wybierani do pruskiego parlamentu, zakładali stowarzyszenia, gazety
czy czasopisma lub publikowali teksty
o określonym wydźwięku narodowym,
politycznym. Publicysta gliwickiej gazety „Sztandar Polski” (w numerze
z 3.09.1919 r.) na początku artykułu
omawiającego fałsze i przekłamania
historyczne zawarte w nowej publikacji
rychtalskiego proboszcza, stwierdza:
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„Górny Śląsk, Polska i katolicyzm. Pod
powyższym tytułem wydał Niemiec
Paul Nieborowski w Berlinie książkę,
którą obecnie rozpowszechnia się na
Śląsku. Książka ta należy do tych środków, które niemczyzna wymyśliła, by
Górny Śląsk dalej trzymać w niewoli
systemu pruskiego”.
Redaktor „Górnoślązaka”, krytykując poglądy Paula Nieborowskiego,
napisał o nim już w 1911 r. „[…] to Polak
z nazwiska, ale z sercem niemieckim”.
A kępiński „Nowy Przyjaciel
Ludu” (w numerze z 22.11.1919 r.) w
krytycznym omówieniu publicznej
działalności księdza Nieborowskiego
pisał: „Skąd powstała ta piekielna nienawiść w sercu ks. N. do Polaków ? —
Wszak ojciec był Polakiem z Gliwic,
gdzie uprawiał zawód malarski, wszak
matka w r. 1863 była w Warszawie i doskonale po polsku mówiła /…/ Opowiadała śp. matka ks. N. z ubolewaniem,
że kiedy jemu jako chłopcu szkólnemu
nakazywała mówić w domu po polsku,
to jej odpowiedział: «Mutter ich kann
nicht polnisch sprechen, polnisch sprechen nur die Schweine»”.
Opuściwszy Rychtal, ks. Nieborowski wyjechał do Breslau. Nie otrzymał już probostwa, zapewne z powodu
skrajnych poglądów i nieposłuszeństwa
wobec przełożonych. Już wcześniej, w
1914 r. gazety pisały, że kuria zabroniła mu wygłosić odczyt. Nieborowski
wygłosił tenże tekst, ale w innym lokalu… W informatorach archidiecezji
wrocławskiej od 1921 r. podawany jest
jako emerytowany proboszcz. Posługę
kapłańską pełnił w różnych parafiach,
był związany m.in. z parafią św. Bonifacego i pw. św. Henryka. W 1921 r.
założył wydawnictwo Wahlstatt-Verlag, w którym drukował swoje książki
(prace historyczne, publicystykę i prozę
historyczną). W 1924 zaczęło się ukazywać czasopismo „Schlesische Landeswacht” wydawane i redagowane przez
Nieborowskiego, pełne niewybrednych
ataków m. in. na polski kler katolicki.
Nie wiemy, kiedy opuścił Breslau (Wrocław?). We Wrocławskim Archiwum
Państwowym znaleźć można jego zeznanie podatkowe za 1944 rok…
Niewiele dotychczas było wiadomo o rodzinie Nieborowskich. Ojciec
proboszcza, Paul, był właścicielem
wiejskiej kuźni, pracował też jako
sklepikarz, obwoźny handlarz i górnik.
Znając miejsca urodzenia trzech synów
(Bogucice, Ornontowice, Gliwice), nietrudno się domyślić, że rodzina zmieniała miejsca zamieszkania. Ojciec
rodziny zmarł 14.02.1901 r., w wieku
niespełna 60 lat, w Gliwicach. Matka
Anna ostatnie lata życia spędziła w
Rychtalu. Tu zmarła w 1915 r., jej grób
jest na przykościelnym cmentarzyku.
Z nekrologu zamieszczonego w górnośląskiej gazecie katolickiej „Oberschlesische Volksstimme” (w numerze z
29.06.1915 r.), podpisanego przez dzieci
Nieborowskiej, dowiadujemy się, że
rychtalski proboszcz miał siedmioro rodzeństwa, trzy siostry i czterech braci.
Nekrolog podpisały córki: Agnes Nieborowski i dwie zakonnice: siostra Desideria i siostra Aurelia. Dwaj synowie
Anny: Rafael i Karl byli wówczas na
froncie. Przeszukując zdigitalizowane
czasopisma, udało się odnaleźć trochę
informacji. Córka Gabriele urodziła

się 27.10.1886. Karl był z zawodu malarzem. Rafael początkowo pracował
jako pomocnik fryzjerski, później wykonywał zawód malarza.
Więcej wiadomo o pozostałych
dwóch synach Anny i Paula Nieborowskich: Hubercie i Józefie.
Hubert Nieborowski był cywilnym księdzem (ur. 16.10.1882 r. w Gliwicach, zmarł 08.12.1968 r.), w 1906 r.
zdał maturę w gliwickim gimnazjum.
We wrocławskim kościele św. Krzyża
22 czerwca 1911 r. ks. kardynał Kopp

wyświęcił 70 diakonów. Wśród nich był
Hubert Nieborowski. Dzięki zasobom
bibliotek cyfrowych udało się ustalić,
że prymicje odbyły się w … Rychtalu!
Gazeta namysłowska zamieściła szczegółową relację z uroczystości. Oto jej
treść w tłumaczeniu na polski: „Rychtal
28 czerwca (uroczystość prymicyjna).
We wtorek, 27 czerwca neoprezbiter
Hubert Nieborowski, brat tutejszego
proboszcza, Paula Nieborowskiego, w
naszym kościele parafialnym odprawił
swą pierwszą mszę. Kazanie prymicyjne w języku niemieckim wygłosił
proboszcz Gebauer ze Strzelec Opolskich, a po polsku -proboszcz Hiller z
Kowalowic. We mszy asystowali jako
diakoni m.in. kuratus Pasternak z Głuszyny i kapłan Kopka ze Smogorzowa.
Na zakończenie Mszy św. prymicjant
udzielił wszystkim obecnym pierwszego kapłańskiego błogosławieństwa.
Dodajmy jeszcze, że to już trzeci syn
z rodziny Nieborowskich został księdzem, a trzy ich siostry wstąpiły do
żeńskiego zakonu. Na uroczystym
przyjęciu prymicyjnym w nowej przestronnej plebanii zebrali się duchowni
archiprezbiteratu Rychtal, mieszkańcy
i goście” („Namslauer Stadtblatt”. R.
1911 nr 50, z 1 lipca). Dalsze losy ks.
Huberta można odtworzyć dzięki m.
in. informacjom z archiwum parafii w
Dobrzeniu Wielkim, publikacjom Andrzeja Hanicha oraz opublikowanej
w 1994 roku Kronice parafii Dobrzeń
Wielki. Jej autorem był werbista Roch
Scheitza (1880 -1959). Książkę do druku przygotowali Helena Kokott i Ryszard Kałuża. Dodajmy, że jest drugie
rozszerzone i uzupełnione wydanie.
Pierwsze ukazało się w Breslau w 1934
r. pt. Kronika parafji wielko dobrzyńskiej w zarysie.
Ks. Hubert Nieborowski pełnił posługę kapłańską w wielu śląskich parafiach: Bytom, Wiśnicze, Roździeń, Bieruń Stary. Przez 3 lata (od 28.10.1921 r.)
był kuratusem w miejscowości Polanów
na Pomorzu. Od 23 października 1924
r. był proboszczem w parafii Zawada
Książęca (powiat Racibórz). „Dnia 23
lipca 1934 r. został kuratusem w Małych
Łagiewnikach, dekanat dobrodzieński
– relacjonuje Roch Scheitza. – Kuracja
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liczyła przeszło 2000 dusz, więc pracy
było dosyć. Ale z tego jeszcze nie był
zadowolony. Jego serce rwało się do misyj pogańskich, aby tam dusze ratować.
Wstąpił więc do nowego zgromadzenia
misyjnego o. Sorentaja w Wiedniu. Jego
ideałem były Indie. Lecz wkrótce poznał, że do życia zakonnego nie ma ani
potrzebnego zdrowia, ani prawdziwego
powołania, więc wrócił na swe dawniejsze stanowisko. 4 maja 1939 r. mianował
go kardynał Bertram proboszczem Dobrzenia Wielkiego”. Dzięki ofiarności
parafian ks. Nieborowski wyremontował kościół i zakupił monstrancję.
Po procesji Bożego Ciała 20 czerwca
1946 r., bojąc się aresztowania, opuścił
parafię i wyjechał do Niemiec. Taką informację zawiera archiwum parafialne.
Uważał się zapewne za Niemca. Ks.
Hubert Nieborowski (podaję za gazetą
„Goniec Śląski”) w Bytomiu przed plebiscytem wręczał polskim dzieciom do
rozpowszechniania niemieckie, agitacyjne obrazki religijne. Andrzej Hanich
przywołuje ważne świadectwo zawarte w publikacji socjologa Stanisława
Ossowskiego. Profesor prowadził badania m. in. w Dobrzeniu Wielkim tuż
po zakończeniu II wojny światowej.
Przytacza wspomnienia miejscowego
kościelnego i kowala z czasów hitlerowskich. Ówczesne władze nakazały
usunięcie polskich napisów z kościołów.
„[…] kowal i kościelny – pisał Ossowski – prosili księdza N. (ówczesnego
proboszcza), aby pozwolił nie zamalowywać napisów polskich pod stacjami
Męki Pańskiej w kościele, a tylko kazał je zakleić papierem. Ksiądz odmówił, co mu kowal ma bardzo za złe, ze
względów raczej religijnych niż narodowych, bo i tak wiadomo było, że ksiądz
N. o polskim szlacheckim nazwisku,
nie poczuwał się do polskości”.
Polskie władze podjęły decyzję o
jego wysiedleniu. To informacje z książek ks. profesora Andrzeja Hanicha,
który analizował również zachowane
polskie archiwalia dotyczące ks. Huberta Nieborowskiego.
Po opuszczeniu Polski Hubert Nieborowski był kapłanem diecezji Osnabrueck, a później diecezji Augsburg.
Około 1966 r. przeniesiony w stan spoczynku, zamieszkał w Spelle (Osnabrueck). Tu zmarł 8 grudnia 1968 r.
O wiele bardziej znaną postacią jest
Józef Nieborowski, starszy brat Paula
i Huberta. Urodził się 28.08. 1866 r.
w Bogucicach. Będąc kilkunastoletnim
chłopcem, wstąpił do zakonu Paulinów. W 1889 r. w Ekwadorze przyjął
święcenia kapłańskie. Był krótko duszpasterzem w Bogocie. Stamtąd wyjechał na studia inżynierskie do Francji.
Wróciwszy do Ameryki Środkowej,
był misjonarzem w Kostaryce. Później
mianowano go rektorem seminarium
duchownego w Tegucigalpie w Hondurasie. Dał się poznać jako świetny
wychowawca. Założył tu czasopismo.
Przypomniała o tym fakcie w 1936 r.
redakcja „Roczników Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo” (R.
39, nr 3-4): „Przed 25 laty w listopadzie
1911 r. ukazał się po raz pierwszy tygodnik «El Buen Pastor» («Dobry Pasterz»). Jest on organem Dzieła Dobrego Pasterza, którego pierwszym celem
jest wychowanie kleru tubylczego”.
Poglądy i postawa Nieborowskiego
nie spodobały się władzom państwowym. Wymusiły na biskupie odwoła-

nie go z funkcji rektora. Ojca Nieborowskiego wydalono z kraju. Mając
wówczas 50 lat, objął parafię w małej
górskiej wsi Boaco w Nikaragui. Głosząc Słowo Boże, starał się w ogarniętym walkami partyzanckimi regionie
łagodzić konflikty. Dzięki jego zaangażowaniu i kwalifikacjom inżynierskim wybudowano drogi, most, szpital,
cmentarz, szkołę i wytwórnię materiałów budowlanych. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, parafianie chcąc,
by ich duszpasterz mógł odwiedzić groby swoich rodziców, zebrali potrzebną
sumę. Ojciec Józef Nieborowski przeznaczył ją jednak na budowę miejscowej szkoły. Wspierał finansowo uczącą
się młodzież z biednych rodzin. Ćwierć
wieku później, dzięki pracy i poświęceniu lokalnej społeczności inspirowanej przez polskiego misjonarza, Boaco
było już miastem i stolicą departamentu. „Padre Jose” zmarł 16.11.1942 r. Ten
zasłużony misjonarz ma swój biogram
w Słowniku biograficznym katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX
wieku. Pod. Red. Mieczysława Patera. Katowice 1996. W setną rocznicę
jego święceń kapłańskich ogłoszono
w Nikaragui „Rok ojca Nieborowskiego”. Ambasada polska zorganizowała
wystawy. Dyplomata Czesław Budzyński dotarł wówczas do dokumentów osobistych ojca Nieborowskiego,
które przechowywała zaprzyjaźniona
z Nieborowskim rodzina. Posłużyły
one za źródło informacji do napisania
powieści biograficznej. Książkę Budzyńskiego „W masywie Chontales. O.
Józef Nieborowski w Boaco” wydała w
1994 r. „Księgarnia św. Jacka”. Zarówno Budzyński, jak i autorka hasła w cytowanym Słowniku biograficznym…
piszą o tym, że o. Hubert Nieborowski
uważał się za Polaka, wiedzieli o tym
jego parafianie, nazywając go „Padre
polaco”. Dziś ten mało znany zakonnik
ma w Katowicach plac swego imienia.
Jedna śląska rodzina. Matka Nieborowskich prawdopodobnie nie znała
niemieckiego (lub znała słabo). Nic
pewnego nie wiadomo o identyfikacji
narodowej męża Anny. Syn Paul uważający się za Niemca, posługiwał się
bardzo sprawnie językiem polskim. Nie
można wykluczyć, że znajomość języka wyniósł z rodzinnego domu, choć
temu publicznie zaprzeczał. A syn Józef,
polski patriota (tak przynajmniej podają
dostępne źródła) był misjonarzem na
drugiej półkuli. I niemiecki ksiądz Hubert. O reszcie rodzeństwa nic więcej nie
wiemy. Zagadką pozostaje status Agnes.
Notatka prasowa o prymicjach Huberta
w Rychtalu podaje, że była zakonnicą,
nie potwierdza tego wpis w nekrologu… A w artykułach prasowych pojawia się dwukrotnie enigmatyczna siostra
rychtalskiego proboszcza. Raz kiedy
dziennikarz (miejscowy korespondent?)
dopytywał się w rychtalskiej plebanii
o Nieborowskiego, siostra jego miała
odrzec, że jest we Wrocławiu. W listopadzie 1919 r. polskie gazety zarzuciły
Nieborowskiemu, że za napisanie antypolskiej broszury wziął od niemieckiej
instytucji 160 tysięcy marek i kupił sobie
willę we Wrocławiu. W sprostowaniu
opublikowanym w polskich gazetach
Nieborowski odrzucił wszystkie zarzuty.
I stwierdził, że domek (a nie willa) we
Wrocławiu jest własnością jego siostry…
Skomplikowane są losy śląskiej
rodziny Nieborowskich. A Reichthal/
Rychtal na trwałe wpisał się w tę rodzinną historię…
Piotr Kokociński

Informacje

wiadomości

19 sierpnia 2022 r. w Grębaninie odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby
Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Pod grębaniński szpital wmurowano kamień węgielny

Prace przy budowie tego obiektu
ruszyły w maju tegoż roku i odbywają się zgodnie z harmonogramem, a
inwestycja ma być zakończona do 30
listopada przyszłego roku.
Podpisanie aktu erekcyjnego i
wmurowanie kamienia węgielnego
to najważniejsze elementy każdej inwestycji budowlanej, stąd w uroczystości wzięli udział przedstawiciele
rządu, władz wojewódzkich i samorządowych. Wśród gości znaleźli się:
poseł do Parlamentu Europejskiego
Andżelika Możdżanowska, poseł
do Sejmu Katarzyna Sójka, reprezentująca wojewodę wielkopolskiego Liwia Polcyn-Nowak dyrektor
Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Agnieszka Pachciarz – dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału NFZ, starosta Robert Kieruzal, wicestarosta
Alicja Śniegocka, przewodnicząca
Rady Powiatu Jolanta Jędrecka,
wójtowie, a wśród nich gospodarz
gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz dyrektor kępińskiego SP
ZOZ Beata Andrzejewska i dyrektor
oddziału szpitalnego w Grębaninie
Leszek Żebrowski.

mówiono od kilku dekad. Zawsze
przeszkodą był brak dokumentacji
oraz, co szczególnie istotne, wystar-

Staraniem Zarządu Powiatu Kępińskiego rozbudowę szpitala potraktowano priorytetowo. Najtrudniejszym

wych na założony cel, reszta jest do
zorganizowania. Pomysł tej inwestycji zrodził się kilkadziesiąt lat temu,
a jej promotorem był doktor Leszek
Żebrowski. Niestety, czasem wątpił w
jej powodzenie. Jestem przekonana,
że na taką skalę pan nie liczył, że będzie realizowana ta inwestycja – zaznaczyła A. Możdżanowska.
W 2021 r. zatwierdzona została
pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W tym roku rozpisany został przetarg, którego zwieńczeniem było podpisanie 17 maja umowy
z wykonawcą zadania - Kępińskim

Przed wmurowaniem
kamienia węgielnego

czających środków finansowych
umożliwiających podjęcie tego zadania.
Parlamentarzyści, władze powiatu i gmin, samorządowcy, inwestor
oraz zaproszeni goście podpisali się
pod aktem erekcyjnym, który wraz

elementem było pozyskanie środków
zewnętrznych, bez których temat byłby niemożliwy do udźwignięcia przez
Powiat Kępiński. Finalnie udało się
pozyskać dwie dotacje. Pierwsza to
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7 milionów złotych, druga to środki funduszu przeciwdziałania COVID-19 w
kwocie 5,5 miliona złotych. Należy
również podkreślić, że swój udział
w zadaniu mają również samorządy
gminne, które ze swoich budżetów wyasygnowały od 1 mln zł do 300 tys. zł.
- Nie ma marzeń, które się nie
realizuje, potrzeba jednak czasu,
ludzi i, oczywiście, środków finanso-

Poseł A. Możdżanowska i starosta
R. Kieruzal prezentują akt erekcyjny

Przedsiębiorstwem
Budownictwa
Handlu i Usług „PBK” sp. z o.o. Wartość zadania to 20 344 791,26 zł.
A. Pachciarz nie kryła zadowolenia z realizowanej rozbudowy szpitaKs. P. Frąckowiak odmówił
modlitwę w intencji budowlańców

Dyrektor L. Żebrowski
zadowolony jest z inwestycji

Witając licznie zgromadzonych,
starosta podkreślił: - Po wielu miesiącach przygotowań, dopinania
projektu budowlanego, uzyskaniu
wszelkich niezbędnych uzgodnień i
pozwoleń, przeprowadzeniu procedury przetargowej ruszyła budowa
nowego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie. O
potrzebie rozbudowy tego miejsca

la w Grębaninie. - Oddział zasługuje
na uznanie i przyjmuje pacjentów z
całej Wielkopolski. Powiat, szpital
i parlamentarzyści postanowili zapewnić lepsze warunki pacjentom,
co jest bardzo ważne i daje pewien
impuls poprawy jakości, a generalnie lepszego wykonania kontraktów.
Patrzę z optymizmem na realizację
tej inwestycji, tak żeby pacjenci mieli
lepsze warunki fizjoterapii i rehabilitacji – stwierdziła dyrektor wielkopolskiego NFZ.
Nieopodal zabytkowego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilita-

z nagranym filmem i bieżącym wydaniem „Tygodnika Kępińskiego”
włożono do srebrnej tuby. Po czym
symbolicznie wmurowano ją w ścianę przyszłego szpitala. Obecny na
uroczystości ks. proboszcz Paweł
Frąckowiak pomodlił się o pomyślne i bezpieczne zrealizowanie rozbudowy szpitala do grębanińskiej Matki
Boskiej.

cyjnego powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek o takiej samej
funkcji, który będzie połączony z
budynkiem istniejącym za pomocą
łącznika. Zakres zadania obejmuje także projekt zagospodarowania
terenu. Powierzchnia zabudowy to
1911,80 m², w tym budynek leczniczo-rehabilitacyjny - 1780,00 m² i
łącznik 131,80 m².
Parter nowego budynku został
zaplanowany jako stricte część usługowa, dostępna zarówno dla pacjentów zakwaterowanych w ośrodku, jak
i dla przyjezdnych pacjentów jednodniowych i podzielona na trzy strefy
funkcjonalne: kinezyterapii z gabinetami masażu, fizykoterapii i strefy dla
personelu z częścią techniczną. Piętro
zaplanowano jako typowy oddział
łóżkowy dla pacjentów, w którym
znalazły się 23 pokoje jedno-, dwu- i
trzyosobowe z łazienkami, mieszczące w sumie 48 osób. Dodatkowo na
tym poziomie, w osobnej strefie, zaprojektowano trzy izolatki.
m
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Wiadomości

informacje
Chuligani w nocy z 15 na 16 sierpnia br. zdewastowali fontannę przy Skwerze Pocztowym

Analizujemy zatrudnianie cudzoziemców w powiecie kępińskim w ostatnich siedmiu miesiącach

Śmieciowa „instalacja” Mniej cudzoziemców pracuje w powiecie
na fontannie
„Instalacja” na fontannie
przy ul. Pocztowej

Tuż po obchodach święta Wojska
Polskiego, 16 sierpnia br., idący do
pracy mogli na Skwerze Pocztowym
zobaczyć dziwną instalację na pulsującej wodą fontannie. Przy bliższej lustracji okazało się, że jakiś innowacyjni artyści umieścili na fontannie dwa
wyrwane kosze na śmieci i obsypali
całość odpadkami (plastykowymi butelkami, puszkami). Pierwszy strażnik

W ostatnim czasie polski rynek
pracy stał się bardzo atrakcyjny dla
obywateli innych państw, szczególnie
dla Ukraińców, gdy wybuchła u nich
wojna. Liczba cudzoziemców, pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym,
przekroczyła milion osób. Największa grupa to obywatele Ukrainy. W
samym lipcu przybyło 13 tys. legalnie
pracujących obcokrajowców.
W wyniku działań zbrojnych na
Ukrainie, czyli od 24 lutego 2022 r.,
zmieniła się sytuacja w zatrudnieniu
cudzoziemców. Polski rząd w wyniku działań wojennych na Ukrainie i
napływu uchodźców zza wschodniej

podstawie oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcom
w ostatnim okresie zmniejszyło się
– stwierdza Iwona Rataj, dyrektor
PUP w Kępnie.
Od stycznia do lipca 2022 r. do
ewidencji wpisano 1.964 oświadczenia, natomiast w tym samym okresie 2021 r. było ich 3396 (spadek o
42,2%).
Pracodawcy zatrudniali obywateli Ukrainy również poprzez powiadomienie o powierzeniu pracy. Do lipca
2022 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie wpłynęły 564 powiadomienia. Blisko 9,3% oświadczeń (182)
wpisanych do ewidencji zgłoszonych

miejski pojawił się przy śmieciowej
rzeźbie około godziny 10.00, informując służby o wandalizmie. Godzinę
później fontannę uprzątnięto.
Niestety, skwer nie jest monitorowany, stąd trudno będzie ustalić
sprawców tego skandalicznego wybryku, chyba, że ktoś widział, co
działo się nocą przy fontannie i poinformuje o tym policję.
m

Służby reagują na wandalizm
Rejestracja cudzoziemców
w PUP Kępno

Usuwanie skutków silnych porywów wiatru

Wiatr przewrócił drzewo

granicy wprowadził zmiany dotyczące zasad legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. 12 marca 2022 r.
została uchwalona ustawa o pomocy
obywatelom Ukrainy. Ułatwieniem,
zarówno dla pracodawców, jak i
obywateli Ukrainy, którzy legalnie
przebywają w Polsce, jest możliwość
zatrudnienia na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy, składanego do Powiatowego Urzędu Pracy
w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.
Oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy
cudzoziemcowi
- Cudzoziemcy zajmują bardzo
ważne miejsce na kępińskim rynku
pracy, bowiem pomagają wypełnić
luki kadrowe w wielu branżach i tym
samym przyczyniają się do rozwoju
gospodarki. Zatrudnienie cudzoziemców w powiecie kępińskim na

zostało za pośrednictwem agencji
pracy tymczasowej. W bieżącym
roku umorzono 45 oświadczeń, wydano 2 odmowy wpisu oświadczenia
do ewidencji, z uwagi na zaległości
z uiszczaniem podatków podmiotów
powierzających wykonywanie pracy
cudzoziemcom. Pracodawcy zgłosili
643 informacje dotyczące niepodjęcia pracy, natomiast dla 1073 cudzoziemców pracodawcy potwierdzili
zatrudnienie.
Pracodawcy najczęściej wnioskowali o zatrudnienie obywateli
Ukrainy (1.683 oświadczenia). Ich
udział w strukturze zatrudnienia cudzoziemców wynosi aż 86%. Wnioski, dotyczące obywateli pozostałych państw, stanowiły nieco ponad
14% ogółu wpisanych do ewidencji
(w tym najwięcej Gruzji – 171 osób,
Białorusi – 59, Rosji 25 osób, Mołda-

wii – 23 osób i Armenii – 3 osoby).
Dominującym rodzajem zatrudnienia była umowę o pracę, tj. 70,2%, a
29,8% na umowę zlecenie. Pracę w
większości podejmowali mężczyźni.
Ich procentowy udział w zatrudnieniu wynosił prawie 60%.
- W strukturze sektorowej rejestrowanych oświadczeń względem
2021 r. nie zaobserwowano znaczących zmian. Najwięcej oświadczeń
w 2022 r. zarejestrowano w sektorze
przetwórstwa przemysłowego, działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – informuje I. Rataj.
Zezwolenia na pracę
cudzoziemców
- Na dzień 31 lipca 2022 r. do
urzędu nie wpłynął żaden wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową, co może być związane z
uproszczoną procedurą zatrudniania obywateli Ukrainy na podstawie
powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy
– podkreśla dyrektor PUP.
Poza tym w okresie od stycznia
do lipca br., na wniosek 42 pracodawców powierzających wykonywanie
pracy cudzoziemcom w ramach zezwoleń na pracę wydawanych przez
wojewodę, Powiatowy Urząd Pracy
w Kępnie wystawił informacje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych pracodawców obejmujących 515 osób (spadek o 1,2% w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego). Wydane informacje
dotyczyły zatrudnienia głównie w
zawodach nierobotniczych: specjalista ds. rekrutacji, koordynator ds.
pracowniczych, kierownik produkcji,
specjalista kontroli jakości, specjalista ds. sprzedaży oraz w zawodach
robotniczych: pracownik pomocniczy w przemyśle przetwórstwa drobiu, operator obrabiarek do metalu,
operator maszyn do produkcji opakowań tekturowych, monter konstrukcji stalowych, pomocnik ogrodnika,
sprzątaczka, krojczy, pracownik
restauracji, sortowacz odpadów komunalnych, biomasażysta. Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców
dotyczyło głównie sektora przetwórstwa przemysłowego w branży
spożywczej, metalowej, meblowej i
budowlanej.
m

Fot. KP PSP Kępno

Pożar przy ul. Wrocławskiej w Kępnie

16 sierpnia br. do Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o
wiatrołomie powalonym na drogę
w Mikorzynie. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP
Mikorzyn. Po dotarciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono, że na drodze
leży przewrócone drzewo, blokujące

6

ruch. - Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie pocięto przewrócone
drzewo przy pomocy pilarki spalinowej. Powstałą wyrwę przy jezdni zasypano ziemią i zabezpieczono taśmą
ostrzegawczą – mówi oficer prasowy
KP PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski. O zdarzeniu poinformowano Powiatowy Zarząd Dróg.
Oprac. KR

Paliły się butle z gazem propan-butan

13 sierpnia br., o godzinie 8.16,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze przy ul. Wrocławskiej w Kępnie. Przybyli na
miejsce strażacy w pomieszczeniu
kuchni zastali dwie palące się butle,
zawierające gaz propan-butan. Nie
stwierdzono osób poszkodowanych.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
ugaszeniu płonących elementów wyposażenia wnętrza oraz wyniesieniu
płonących butli na zewnątrz budynku. Następnie schładzano butle oraz
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monitorowano potencjalne wycieki
gazu – relacjonuje mł. kpt. Jakub
Sobczak z KP PSP Kępno. W działa-

niach trwających pół godziny udział
wzięły 3 zastępy straży pożarnej.
Oprac. KR
Strażacy schładzali butle
z gazem. Fot. KP PSP Kępno

Wiadomości

gmina

Fot. OSP Bralin

ECHO RYCHTALA
sierpień 2022, nr 29 (1022)
Wręczenie opasek bezpieczeństwa w gminie Rychtal

Seniorzy pod opieką

Usuwali skutki burz i ulew
Od 19 do 23 sierpnia br. w Polsce
występowały burze oraz intensywne opady deszczu. Kapryśna pogoda
również w powiecie kępińskim spowodowała wiele szkód, do których
usuwania wzywani byli strażacy z
regionu.
Dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymali w sumie 112 zgłoszeń o
zdarzeniach wymagających pomocy jednostek ochrony przeciwpoża-

rowej, związanych ze zjawiskami
atmosferycznymi. - Wśród zdarzeń
związanych z usuwaniem skutków
intensywnych opadów deszczu znajdują się również działania długotrwałe, trwające ponad 24 godziny.
Działania te prowadzone są w miejscach położonych przy rzekach oraz
w zagłębieniach terenu, które cały
czas zalewane są przez spływającą z
okolic wodę – podkreśla mł. kpt. Jakub Sobczak z KP PSP Kępno.
Oprac. KR

Podczas wypompowywania wody
z budynku. Fot. OSP Trzcinica

26 lipca br. wójt gminy Rychtal
Adam Staszczyk, wspólnie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Rychtalu Pauliną
Sokołowską i pracownikiem GOPS
Moniką Lew, dokonali wręczenia

Podczas wręczenia „opaski
bezpieczeństwa” jednej z seniorek

mieszkańcom gminy Rychtal „opasek
bezpieczeństwa”.
Wdrożenie przez gminę Rychtal
„opieki na odległość” ma na celu
zagwarantowanie szeroko pojętego
systemu bieżącego monitorowania
stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz natychmiastową
reakcję w sytuacji zagrożenia.
Pozyskane środki na realizację
programu Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł
II) – pozwoliły na zakup siedmiu
„opasek bezpieczeństwa” z funkcją
teleopieki pochodzących z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. Stosownego przekazania funduszy na
ręce Gminy Rychtal dokonał wojewoda wielkopolski.
Oprac. KR

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2022, nr 33 (1030)
11 sierpnia 2022 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie zebrali
się najmłodsi z gminy Perzów

Teatrzyk „Czerwony Kapturek”

Pierwszą biografię zbrodniarki wojennej z obozu dla dzieci,
która w PRL-u pracowała w żłobku zatytułowaną „Kat polskich dzieci opowieść o Eugenii Pol” napisał Błażej Torański

Śladem kata
polskich dzieci

- Nikt w tej sali nie jadł żywych
myszy i wesz, a ja jadłam w obozie.
Na apelu zapytano nas, kto czuje
głód, i nas wystąpiło czworo. Dano
nam żywe myszy i wpychano w usta zeznawała Maria Gapińska, w obozie Pawłowska.

Maria Delebis-Jakólska zapamiętała: Kiedyś wylałam farbę i za to
Pol mnie skatowała. Pod budynkiem
była piwnica i tam zrobiono karcer.
Jak mnie zamknięto, to szczury mi
nogi obgryzły.
Jan Prusinowski zeznawał pod
przysięgą: Polecił mi zebrać kał do miski, w której przyniesiono mi jedzenie,
i siłą podniósł mi ją do ust. Pol ude-

rzyła mnie z tyłu głowy tak, że twarz
wpadła mi do miski, a kał do ust. Pilnowali, żebym zjadł, co wydaliłem.
Eugenia Pol ukończyła siedem
klas szkoły podstawowej. Jak to możliwe, że stała się jedną z najokrutniejszych strażniczek z obozu dla dzieci i
młodzieży w Łodzi na Przemysłowej?
A po wojnie przez kilkanaście lat pracowała jako intendentka w żłobku? Do
końca życia nie przyznała się do zarzucanych jej zbrodni. Proces był poszlakowy. Do dziś budzi wątpliwości.
Autorem tej wstrząsającej książki
jest Błażej Torański - pisarz, publicysta. Specjalizuje się w literaturze
faktu. Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Działał w Niezależnym
Zrzeszeniu Studentów. Pracował
m.in. we „Wprost”, „Prawie i Życiu”,
„Rzeczpospolitej”. Jest członkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, sekretarzem jego łódzkiego oddziału.
W 2017 roku otrzymał nagrodę SDP
im. Janusza Kurtyki za publikacje
na łamach „Do Rzeczy” i „Odry”.
Autor zbioru wywiadów z twórcami o cenzurze „Knebel. Cenzura w
PRL-u” (2016), współautor (wraz z
Marcinem Jakubem Szymańskim)
książki „Fabrykanci. Burzliwe dzieje rodów łódzkich przemysłowców”
(2016) oraz bestsellerowego „Małego
Oświęcimia” (2020).
Oprac. m

Na perzowskiej scenie wystąpił teatrzyk „Blaszany Bębenek”
z interaktywnym przedstawieniem
„Czerwony Kapturek”. Aktorzy
szybko nawiązali kontakt z przybyłą
publicznością, a dzieci z chęcią odpowiadały na pytania. Organizacja
występu była możliwa przy wsparciu
Gminy Perzów w związku z organizacją wolnego czasu dzieci w ramach
programu profilaktyki i promowania
alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Oprac. m

W czasie przedstawienia

W ramach wakacyjnych zajęć profilaktycznych grupa 45 dzieci z terenu gminy Perzów
wzięła udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy

Wycieczka do stolicy
Pierwszym punktem wycieczki
był spacer wraz z przewodnikiem po
najpiękniejszym warszawskim parku
– Łazienkach Królewskich. Następnie
przejechaliśmy Traktem Królewskim
i udaliśmy się na Plac marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przy Grobie
Nieznanego Żołnierza młodzież była
świadkiem zmiany warty honorowej
żołnierzy z Pułku Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego, którzy strzegą bez-

pieczeństwa i godności tego miejsca.
Spacerując Krakowskim Przedmieściem, mogliśmy zobaczyć m.in. Pałac
Prezydencki, następnie dotarliśmy na
Plac Zamkowy i poznaliśmy ciekawą
historię związaną z Kolumną Zygmunta III Wazy. Na rynku Starego
Miasta dzieci zakupiły pamiątki, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z Syrenką
Warszawską i wyruszyliśmy do Centrum Nauki Kopernik. W tym jednym

z największych w Europie centrów nauki mogliśmy poznawać prawa nauki
poprzez samodzielne przeprowadzanie
niezwykłych doświadczeń na interaktywnych wystawach.
Organizacja wycieczki była możliwa przy wsparciu Gminy Perzów w
związku z organizacją wolnego czasu
dzieci w ramach programu profilaktyki i promowania alternatywnych form
spędzania wolnego czasu. Oprac. m
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
7. kolejka | jesień 2022
KKS Kalisz – Pogoń Siedlce ......................– 3:2
Polonia Warszawa – Wisła Puławy ...........– 0:0
Górnik Polkowice – Śląsk II Wrocław ........– 1:3
Zagłębie II Lubin – Hutnik Kraków ..........– 4:2
Radunia Stężyca – GKS Jastrzębie ...........– 4:2
Motor Lublin – Stomil Olsztyn ..................– 1:0
Olimpia Elbląg – Znicz Pruszków .............– 2:1
Kotwica Kołobrzeg – Siarka Tarnobrzeg ...– 3:2
Garbarnia Kraków – Lech II Poznań .........– 0:1
1. MKP Kotwica Kołobrzeg
7 19 17:7
2. KKS 1925 Kalisz
6 12 14:8
3. ZKS Olimpia Elbląg
7 12 11:6
4. KGHM Zagłębie II Lubin
7 12 13:15
5. KS Radunia Stężyca
7 11 15:13
6. KS Wisła Puławy
7 10 10:8
7. KS Górnik Polkowice
7 10 10:9
8. MKS Znicz Pruszków
7 10 10:11
9. OKS Stomil Olsztyn
7 9 11:11
10. WKS Śląsk II Wrocław
7 9 13:14
11. MKP Pogoń Siedlce
7 9 10:11
12. GKS Jastrzębie
7 9
6:8
13. RKS Garbarnia Kraków
7 8 12:13
14. KSP Polonia Warszawa
6 7
7:6
15. KS Hutnik Kraków
7 7 14:16
16. KKS Lech II Poznań
7 5 10:14
17. LKP Motor Lublin
7 5 6:12
18. KS Siarka Tarnobrzeg
7 5 9:16
3. Liga Grupa 2
4. kolejka | jesień 2022
Cartusia Kartuzy – Jarota Jarocin ............– 1:3
Pogoń II Szczecin – Bałtyk Gdynia ...........– 1:1
Zawisza Bydgoszcz – Unia Swarzędz ........– 4:0
Unia Janikowo – Pogoń Nowe S. ..............– 1:3
Błękitni Stargard – KP Starogard Gdański ... – 1:1
Polonia Środa – Vineta Wolin ...................– 8:5
Olimpia Grudziądz – Sokół Kleczew .........– 0:0
Stolem Gniewino – Świt Skolwin ..............– 0:3
Gedania Gdańsk – Unia Solec Kujawski ....– 5:2
3. kolejka | jesień 2022
Pogoń Nowe S. – Zawisza Bydgoszcz .......– 0:4
Stolem Gniewino – Błękitni Stargard ........– 1:2
Jarota Jarocin – Unia Janikowo ...............– 1:1
Unia Swarzędz – Pogoń II Szczecin ..........– 1:2
Bałtyk Gdynia – KP Starogard Gdański ....– 0:1
Vineta Wolin – Cartusia Kartuzy ..............– 1:0
Świt Skolwin – Gedania Gdańsk ...............– 1:1
Unia Solec Kujawski – Olimpia Grudziądz ..– 0:4
Sokół Kleczew – Polonia Środa ................– 1:0
1. GKS Olimpia Grudziądz
4 10 10:0
2. MKS Pogoń II Szczecin
4 10 7:3
3. SP Zawisza Bydgoszcz
4 9 12:3
4. KP Błękitni Stargard
4 8
9:5
5. KS Świt Skolwin-Szczecin
4 7 10:3
6. KS Gedania 1922 Gdańsk
4 7 11:8
7. JKS Jarota Jarocin
4 7
6:5
8. KS Sokół Kleczew
4 7
5:5
9. GKS Cartusia 1923 Kartuzy 4 6
6:4
10. KP Starogard Gdański
4 6
4:3
11. KS Polonia Środa Wlkp.
4 6 10:12
12. KS Unia Janikowo
4 4
6:9
13. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4 4
5:8
=. SKS Unia Swarzędz
4 4
5:8
15. LKS Vineta Wolin
4 3 8:14
16. SKS Bałtyk Gdynia
4 2
3:6
17. KS Unia Solec Kujawski
4 0 2:12
18. KS Stolem Gniewino
4 0 1:12
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
4. kolejka | jesień 2022
Polonia Kępno – Centra Ostrów ...............– 0:1
Noteć Czarnków – Iskra Szydłowo ...........– 8:0
Kotwica Kórnik – Polonia Leszno .............– 1:1
Victoria Września – Tarnovia Tarnowo ......– 2:1
Mieszko Gniezno – LKS Gołuchów ............– 2:3
Lipno Stęszew – Nielba Wągrowiec ...........– 2:0
Korona Piaski – Obra Kościan ..................– 1:1
Warta Międzychód – Huragan Pobiedziska ...– 0:2
Victoria Skarszew – SKP Słupca ................– 3:1
3. kolejka | jesień 2022
SKP Słupca – Polonia Kępno ....................– 3:0
Centra Ostrów – Mieszko Gniezno ............– 3:0
Victoria Września – Kotwica Kórnik ..........– 1:1
Obra Kościan – Victoria Skarszew ............– 4:1
Huragan Pobiedziska – Polonia Leszno ....– 0:0
LKS Gołuchów – Warta Międzychód ..........– 2:1
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Pięć zespołów na zapleczu trzeciej ligi może w dalszym ciągu pochwalić
się mianem niepokonanych w obecnym sezonie. Jednak po czterech kolejkach jedynymi ekipami, które zgromadziły
komplet punktów są Centra Ostrów Wielkopolski i LKS Gołuchów

Polonia z kolejną porażką,
dwie drużyny bez straty punktów

Polonia 1908 Marcinki Kępno dobrze rozpoczęła nowy sezon z typowaną do awansu do trzeciej
ligi Nielbą Wągrowiec, ale jak się okazało były to miłe złego początki. Po niespodziewanej wygranej w Wągrowcu w premierowej kolejce zespół trenera Marcela Surowiaka doznał trzech porażek
i po czterech seriach z dorobkiem trzech punktów zajmuje czternaste miejsce w stawce. W piątek
gracze z Alei Marcinkowskiego nie sprostali przed własną publicznością ostrowskiej Centrze. Tym
razem gol z rzutu karnego zdecydował o tym, że Polonia 1908 Marcinki przegrała kolejne spotkanie,
w którym najzwyczajniej kępnianie nie zasłużyli na porażkę.
Piłkarze z Alei Marcinkowskiego
nie mieli wiele czasu na przygotowanie się do piątkowego meczu z Centrą
Ostrów Wielkopolski, bo w poniedziałkowe popołudnie grali na wyjeździe z
SKP Słupca (mecz zakończył się porażką kępnian 0:3). Piątkowe spotkanie z
ostrowską Centrą gospodarze rozpoczęli
bardzo odważnie i praktycznie przez
cały mecz byli równorzędnym rywalem, do ostatnich sekund walczyli o

zwłaszcza, że ostatnie minuty musieli
radzić sobie w dziesiątkę, po tym jak
drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Jakub Bąk. Goście
szczęśliwie dowieźli trzy punkty do
końca. Niezwykle zadowolony z takiego
rezultatu był trener ostrowian, Michał
Kosiński. – Wiedzieliśmy, że w Kępnie
nigdy nie grało się łatwo. Trzeba przyznać, że Polonia bardzo wysoko zawiesiła nam poprzeczkę, dlatego cieszę się,

Fot: Przemysław Zimoch

wyniki i tabele

korzystny wynik. O trzeciej już z rzędu
porażce biało-niebieskich zadecydował
jeden błąd, po którym sędzia wskazał
na jedenasty metr, a rzut karny na bramkę zamienił najskuteczniejszy gracz
ostrowian Jakub Kłobusek. Po zdobyciu bramki goście, chyba, zbyt szybko
uwierzyli w wygraną, bowiem zupełnie
oddali inicjatywę miejscowym. Podopieczni Marcela Surowiaka na różne
sposoby próbowali doprowadzić do wyrównania, ale między słupkami ostrowskiej bramki znakomicie spisywał się
Kacper Nowak. Gospodarze razili też
nieskutecznością, co już powoli w tym
sezonie staje się znakiem rozpoznawczym kępińskiej drużyny. Ostrowianie
do ostatnich sekund drżeli o wynik,

Tarnovia Tarnowo – Noteć Czarnków .......– 2:3
Nielba Wągrowiec – Korona Piaski ...........– 4:2
Iskra Szydłowo – Lipno Stęszew ...............– 1:4
1. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 12 9:1
2. LKS Gołuchów
4 12 9:5
3. KS Lipno Stęszew
4 8
6:1
4. MKS Victoria Września
4 8
5:3
5. MKS Noteć Czarnków
4 7 12:4
6. KP Obra 1912 Kościan
4 7
7:6
7. MKS Mieszko Gniezno
4 6
7:6
8. KSS Kotwica Kórnik
4 6
7:3
9. MKS Nielba Wągrowiec
4 6
5:5
10. SKP Słupca
4 6
6:5
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 4 4
4:5
12. MGKS Huragan Pobiedziska 4 4
5:8
13. KS Victoria Skarszew
3 3
4:6
14. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 4 3
2:6
15. GKS Iskra Szydłowo
3 3 3:13
16. KP Polonia 1912 Leszno
4 2
2:5
17. LKS Korona Piaski
4 1
4:8
18. MLKP Warta Międzychód 4 0
1:8

że z tak trudnego terenu wywozimy trzy
punkty – mówił trener ostrowskiej Centry. Mniej powodów do zadowolenia
miał po meczu trener kępnian Marcel
Surowiak. Jego drużyna znów schodziła z boiska bez zdobyczy punktowej, a
o trzeciej z rzędu porażce jego drużyny
zadecydował jeden błąd. – Wiedzieliśmy, jak gra Centra, uczulałem moich zawodników na prostopadłe piłki,
ale przysnęliśmy przy jednej sytuacji,
po której ratowaliśmy się faulem, za
co sędzia podyktował, jak najbardziej
prawidłowy, rzut karny. Próbowaliśmy
doprowadzić do wyrównania, ale Centra była dobrze zorganizowana i umiejętnie wybijała nas z rytmu – stwierdził
Marcel Surowiak. Sytuacja z 50. minuty
była decydującą akcją piątkowego spotkania i biało-niebiescy po końcowym
gwizdku musieli przełknąć gorycz
drugiej porażki na własnym stadionie i
tym samym nadal pozostają bez zwycięstwa w czwartej lidze przed własną
publicznością. Kolejna szansa na przełamanie nadarzy się dopiero w sobotę,
3 września, kiedy kępnianie w kolejnym
domowym meczu zagrają z Huraganem
Pobiedziska. Natomiast w najbliższą
sobotę biało-niebiescy zmierzą się na
wyjeździe z LKS-em Gołuchów. Starcie z drużyną Krzysztofa Wewióra
będzie jednak bardzo trudną przeprawą
dla Polonii 1908 Marcinków Kępno. W
ostatniej serii gier aktualny wicelider
tabeli z Gołuchów grał na wyjeździe
z Mieszkiem. W Gnieźnie kibice byli
świadkami niezwykle emocjonującego
starcia, w którym od samego początku warunki dyktowali gołuchowianie.
LKS objął prowadzenie w 18. minucie,
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po tym jak rzut karny na bramkę zamienił Krystian Benuszak. Trzy minuty później przyjezdni prowadzili 2:0,
dzięki trafieniu Jakuba Szymkowiaka. Więcej bramek w tej części meczu
kibice się nie doczekali i na przerwę
przyjezdni schodzili z dwubramkową
zaliczką. W przerwie trener Mieszka,
Przemysław Urbaniak najwyraźniej
wstrząsnął swoim zespołem, bo gospodarze kilkadziesiąt sekund po wznowieniu gry zdobyli kontaktową bramkę
autorstwa Tomasza Bzdęgi. Radość
z tego trafienia nie trwała jednak zbyt
długo, bo sześć minut później Jakub
Szymkowiak oddał fantastyczny strzał,
którym zmusił golkipera Mieszka do
kapitulacji. Nadzieje gospodarzom dała
znów kontaktowa bramka Tomasza
Bzdęgi w 74.minucie. Gospodarze nie
ułatwiali sobie jednak zadania, bowiem
w 82. minucie drugą żółtą kartkę obejrzał Robert Pepliński i Mieszko musiał
kończyć mecz w dziesiątkę. Ostatecznie
LKS Gołuchów dowiózł zwycięstwo do
końca. W ligowej tabeli prowadzenie
objęła Centra Ostrów Wielkopolski,
która również po czterech kolejkach ma
komplet punktów. Gołuchowianie są w
identycznej sytuacji, ale legitymują się
mniej korzystnym bilansem bramkowym.
BAS

Wyniki 4. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 0 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp.		 1 (0)
Bramka: 0:1 Jakub Kłobusek - 50’ (z karnego).
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Mikołaj
Kubacha, Damian Kurzawa (Piotr Kubot - 83’),
Wiktor Łuczak, Jakub Górecki, Remigiusz Hojka,
Remigiusz Pastucha, Dawid Stempin (Kacper
Skupień - 90’), Mikołaj Marciniak (Maksim
Tsymbal - 63’), Patryk Słupianek, Dawid Rachel (Borys Wawrzyniak - 63’). Trener: Marcel
Surowiak.
KSS Kotwica Kórnik		
1 (0)
KP Polonia 1912 Leszno		
1 (1)
Bramki: 0:1 Karol Smoła - 35’, 1:1 Maksymilian
Hyżyk - 49’.
MLKP Warta Międzychód
0 (0)
MGKS Huragan Pobiedziska
2 (2)
Bramki: 0:1 Jakub Matusiak - 2’, 0:2 Patryk
Jóźwiak - 7’.
LKS Korona Piaski		
1 (1)
KP Obra 1912 Kościan		
1 (0)
Bramki: 1:0 Dawid Przybyszewski - 15’, 1:1
Jakub Dera - 83’.
KS Lipno Stęszew		
2 (0)
MKS Nielba Wągrowiec		
0 (0)
Bramki: 1:0 Dawid Kaczmarek - 61’, 2:0 Dawid
Kaczmarek - 68’.
MKS Mieszko Gniezno		
2 (0)
LKS Gołuchów			 3 (2)
Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 18’ (z karnego), 0:2 Jakub Szymkowiak - 21’, 1:2 Tomasz
Bzdęga - 46’, 1:3 Jakub Szymkowiak - 52’, 2:3
Tomasz Bzdęga - 74’.
MKS Noteć Czarnków		
8 (4)
GKS Iskra Szydłowo		
0 (0)
Bramki: 1:0 Kamil Magdziarz - 8’, 2:0 Szymon

Piekarski - 31’, 3:0 Wiktor Kacprzak - 32’, 4:0
Szymon Piekarski - 45’, 5:0 Szymon Piekarski
- 50’, 6:0 Wiktor Kacprzak - 53’, 7:0 Wiktor Kacprzak - 57’, 8:0 Kacper Antczak - 88’.
MKS Victoria Września			 2 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Groszkowski - 12’, 2:0 Adrian Górecki - 50’, 2:1 Jakub Różewicz - 59’.
KS Victoria Skarszew		
3 (3)
SKP Słupca		
1 (1)
Bramki: 1:0 Jakub Jóźwiak - 24’, 1:1 Kacper
Kajdan - 27’ (z karnego), 2:1 Stayko Stoychev
- 34’, 3:1 Patryk Palat - 38’.

Wyniki 3. kolejki
SKP Słupca			 3 (0)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 0 (0)
Bramki: 1:0 Łukasz Michalak - 58’, 2:0 Szymon
Meller - 90’, 3:0 Michał Lorencki - 90+2’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Mikołaj
Kubacha, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak,
Jakub Górecki, Remigiusz Hojka, Remigiusz Pastucha, Dawid Stempin (Maksim Tsymbal - 87’),
Mikołaj Marciniak (Piotr Kubot - 76’), Patryk
Słupianek, Dawid Rachel (Damian Kurzawa 69’). Trener: Marcel Surowiak.
LKS Gołuchów			 2 (0)
MLKP Warta Międzychód
1 (1)
Bramki: 0:1 Patryk Bierka - 44’ (z karnego),
1:1 Marcin Szymkowiak - 78’, 2:1 Marcin Wandzel - 90+8’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (1)
MKS Mieszko Gniezno		
0 (0)
Bramki: 1:0 Michał Kucharski - 9’, 2:0 Michał
Kucharski - 73’, 3:0 Jakub Kłobusek - 83’.
GKS Iskra Szydłowo		
1 (1)
KS Lipno Stęszew		
4 (1)
Bramki: 0:1 Marcin Jurkiewicz - 37’, 1:1 Łukasz
Skwarek - 25’, 1:2 Dawid Kaczmarek - 49’, 1:3
Dawid Kaczmarek - 85’, 1:4 Jakub Budzyń 90+2’.
MKS Victoria Września		
1 (1)
KSS Kotwica Kórnik		
1 (1)
Bramki: 0:1 Igor Jurga - 24’, 1:1 Mateusz
Majer - 44’.
MKS Nielba Wągrowiec		
4 (2)
LKS Korona Piaski		
2 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Kubiński - 21’, 2:0 Rafał
Leśniewski - 45’, 2:1 Piotr Sarbinowski - 57’, 2:2
Piotr Sarbinowski - 69’, 3:2 Rafał Leśniewski 75’ (z karnego), 4:2 Rafał Leśniewski - 90+4’.
KP Obra 1912 Kościan		
4 (3)
KS Victoria Skarszew		
1 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Adamski - 7’ (z karnego),
2:0 Kacper Borowiak - 31’, 3:0 Kacper Borowiak 37’, 4:0 Jakub Jandy - 60’, 4:1 Patryk Palat - 68’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)
MKS Noteć Czarnków			 3 (1)
Bramki: 1:0 Paweł Bednarski - 15’ (z karnego),
1:1 Wiktor Moskalik - 41’, 1:2 Bartosz Kalupa 60’, 1:3 Mikołaj Lis - 80’, 2:3 Krystian Łukaszyk
- 90+4’.
MGKS Huragan Pobiedziska
0
KP Polonia 1912 Leszno		
0
4
4
4
3
3
3
3
3

Najskuteczniejsi strzelcy
Wiktor Kacprzak (Noteć Czarnków)
Dawid Kaczmarek (Lipno Stęszew)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Tomasz Bzdęga (Mieszko Gniezno)
Michał Kucharski (Centra Ostrów)
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
Szymon Piekarski (Noteć Czarnków)
Jakub Szymkowiak (LKS Gołuchów)

Program 5. kolejki

Piątek, 26 sierpnia 2022 roku
18:00
SKP Słupca – Korona Piaski
19:00 Huragan Pobiedziska – Mieszko Gniezno
Sobota, 27 sierpnia 2022 roku
12:00
LKS Gołuchów – Polonia Kępno
13:00
Iskra Szydłowo – Victoria Września
13:00
Centra Ostrów – Victoria Skarszew
15:00
Nielba Wągrowiec – Noteć Czarnków
16:00
Polonia Leszno – Warta Międzychód
17:00
Tarnovia Tarnowo – Kotwica Kórnik
17:00
Obra Kościan – Lipno Stęszew

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Sześć z siedmiu spotkań drugiej kolejki udało rozegrać się podczas minionego weekendu na zapleczu czwartej ligi. Sześć punktów, pozycja lidera oraz imponujący dorobek bramkowy – oto początek rozgrywek w wykonaniu lidera z Ostrowa Wielkopolskiego. Mocno sezon rozpoczął też beniaminek z Łęki Opatowskiej, który
póki co ustępuje Ostrovii gorszym bilansem bramkowym

GKS zaczął sezon niemrawo,
Zawisza wszedł za to z przytupem

Dwóm naszym zespołom – GKS-owi Rychtal i Zawiszy Łęka Opatowska udało się podczas minionego weekendu rozegrać spotkania
drugiej kolejki na zapleczu czwartej ligi. Zaplanowany na niedzielę mecz pomiędzy Orłem Mroczeń a Białym Orłem Koźmin Wielkopolski nie odbył się, ponieważ boisko w Mroczeniu nie nadawało się do gry. Pozostali nasi przedstawiciele grali ze zmiennym szczęście.
Niemrawy początek sezonu zalicza GKS Rychtal, który po ubiegłotygodniowym remisie, tym razem przegrał z Kanią Gostyń 0:4 (0:3).
Samo zwycięstwo piłkarzy z Gostynia nie jest niespodzianką, za to jego rozmiary już tak.
Zawisza zaskoczył gospodarzy
szybką i składną grą i już po minucie
powinien prowadzić. Ivan Parkhomenko wyprowadził piłkę spod własnej
bramki, podał do Pawła Baraniaka, a
ten uruchomił Kamila Nitkiewicza.
Golkiper Warty był jednak szybszy.
Chwilę później byliśmy świadkami
kluczowego momentu tego meczu. Po
zagraniu Pawła Baraniaka, Kamil Jurasik dał Zawiszy prowadzenie, a Damiana Zimowskiego, golkipera Warty,
musiał zstąpić drugi bramkarz. Piętnastoletni debiutant Bartosz Piaskowy
robił co mógł, ale popełnił w tym meczu kilka błędów skwapliwie wykorzystanych później przez drużynę z Łęki
Opatowskiej. Po pięciominutowej przerwie gospodarze niespodzianie wyrównali, a po kwadransie już prowadzili.
Oba, bliźniaczo podobne gole, ujawniły problem na prawej flance obrony
Zawiszy. Skrzydłowy Warty mógł aż
dwa razy bezkarnie dograć futbolówkę
w pole karne, wprost na głowę Bartosza Skrzypczaka. Zawisza, rozsierdzony takim obrotem sprawy, szybko się
otrząsnął, gra zaczęła się znowu kleić,
piłka krążyła za szybko dla obrońców
gospodarzy. Na lewym skrzydle szalał
Paweł Baraniak i to po jego zagraniu
Zawisza wywalczył rzut różny, który
na gola zamienił Aleksander Muzyka.
Wydawało się, że były gracz GKS-u
Rychtal uderzył celnie wprost z kornera, ale okazało się, że piłka trafiła
jeszcze w bramkarza gospodarzy. Sędzia zapisał jednak gola na konto Aleksandra Muzyki. Kolejne dwadzieścia
pięć minut, aż do gwizdka kończącego
pierwszą połowę, to prawdziwy koncert
zespołu znad Pomianki. W tym czasie
goście strzelił dwa piękne gole po akcjach tercetu Baraniak-Jurasik-Nitkiewicz. Kanonadę rozpoczął Kamil
Nitkiewicz cudownym wolejem lewą
nogą, a zakończył Paweł Baraniak, któ-

ry wykorzystał piękne podanie Kamila
Jurasika. Szczerze mówiąc goli powinno być dwa razy więcej, ale arbiter nie
zareagował na rękę w polu karnym, a
później na ewidentny faul na Kamilu
Nitkiewiczu. Na drugą połowę trener
Warty wpuścił na boisko aż trzech nowych graczy, ale gole zaczął strzelać
Zawisza. Warto jednak zwrócić uwagę
na korekty w składzie, jakich dokonał
trener Paweł Chałubiec w 62. minucie.
Aleksandra Muzykę zastąpił Cezary
Nawrot, a Krzysztofa Idźczaka – Kamil
Glatz. Recepta na przygwożdżenie gospodarzy była wyjątkowo prosta. Długa
piłka do Kamila Jurasika. Tak właśnie
zrobił w 68. minucie Cezary Nawrot.
Kilka chwil później, po identycznym
zagraniu, Kamil Jurasik padł przed
szesnastką, a Kamil Nitkiewicz posłał
piłkę z rzutu wolnego w samo okienko.
Wydawało się, że miejscowi już się nie
podniosą, że nic im nie pomoże, nawet
kolejne zmiany. No i wtedy niespodzianie nadciągnęły czarne chmury.
Kwadrans przed ostatnim gwizdkiem
trener Paweł Chałubiec dokonał dwóch
roszad. Za Pawła Baraniaka na boisku
pojawił się Sebastian Joniak, a za Dawida Nawrota – Piotr Kurkiewicz. Pewni
swego goście z Łęki Opatowskiej oddali grę gospodarzom, co mogło zakończyć się katastrofą. Zawisza zaczął
przypominać Lecha Poznań z końcówki meczu z Dudelange, ale to wątpliwy
komplement, bo czyż wybijanie piłki
na oślep może być sposobem na sukces? Młode śremskie wilki zwietrzyły
krew i w kilka minut trzy razy boleśnie
ukąsiły Zawiszę. Do tego smutnego
rachunku należy dopisać jeszcze dwie
żółte kartki. Najpierw znakomite wejście zanotował siedemnastoletni Tymoteusz Barwiński, który strzelił trzecią
bramkę dla gospodarzy. Cztery minuty
przed końcem regulaminowego czasu
gry, po dośrodkowaniu Kamila Szy-

mandery akcję skutecznie zamknął Dawid Forszpaniak, który również wszedł
na boisko po przerwie. Na początku
doliczonego czasu gry warciarze złapali kontakt po fantastycznym uderzeniu Krzysztofa Chwaliszewskiego. Na
szczęście dla Zawiszy, gospodarzom
zabrakło czasu.
ems, BAS

Skrzypczak - 34’, 1:4 Konrad Rusek - 60’, 1:5 Maciej Kaniewski - 75’, 1:6 Mariusz Poślednik - 77’.
LZS Krobianka Krobia		
2 (1)
KLKS Zefka Kobyla Góra
1 (1)
Bramki: 1:0 Mateusz Wachowiak - 15’, 1:1 Maciej Stawiński - 26’, 2:1 Edwin Marchewka - 71’.
KKS Astra Krotoszyn		
0
LKS Piast Czekanów		
0

Wyniki 2. kolejki

LZS Orzeł Mroczeń
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
UWAGA: Mecz odwołany z powodu zalania
boiska. Przełożony na 31 sierpnia 2022 roku.

GKS Rychtal			 0 (0)
MKS Kania Gostyń		
4 (3)
Bramki: 0:1 Jędrzej Wosiek - 10’, 0:2 Błażej
Danielczak - 14’, 0:3 Jędrzej Wosiek - 30’, 0:4
Radosław Wachowski - 86’.
GKS Rychtal: Ivan Kodliuk – Bartosz Mazepa,
Łukasz Śmiatacz, Piotr Urysz, Jakub Rabanda
(Dawid Witek - 46’), Marcin Mendak, Patryk
Dykus (Szymon Nowacki - 46’), Bartłomiej Kulczycki, Adrian Janeczek (Wojciech Czech - 74’),
Krzysztof Ćwikła (Jan Rojek - 60’), Miłosz Kostrzewa. Trener: Marcin Raczkowski.
ŚKS Warta Śrem		
5 (2)
LKS Zawisza Łęka Opatowska 6 (4)
Bramki: 0:1 Kamil Jurasik - 4’, 1:1 Bartosz
Skrzypczak - 6’, 2:1 Bartosz Skrzypczak - 15’,
2:2 Aleksander Muzyka - 20’, 2:3 Kamil Nitkiewicz - 31’, 2:4 Paweł Baraniak - 42’, 2:5 Kamil
Jurasik - 68’, 2:6 Kamil Nitkiewicz - 76’, 3:6 Tymoteusz Barwiński - 82’, 4:6 Dawid Forszpaniak
- 86’, 5:6 Krzysztof Chwaliszewski - 90+2’.
Zawisza: Paweł Chałubiec – Paweł Gierak,
Łukasz Domino, Dawid Nawrot (Piotr Kurkiewicz
- 77’), Ivan Parkhomenko, Grzegorz Gadecki,
Paweł Baraniak (Sebastian Joniak - 75’), Kamil
Nitkiewicz, Krzysztof Idźczak (Cezary Nawrot 62’), Aleksander Muzyka (Kamil Glatz - 60’),
Kamil Jurasik. Trener: Paweł Chałubiec.
KP Rawia Rawicz		
2 (1)
KP Victoria Ostrzeszów		
0 (0)
Bramki: 1:0 Mikołaj Cheba - 23’, 2:0 Mikołaj
Cheba - 64’.
PKS Piast Poniec		
1 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 6 (3)
Bramki: 0:1 Łukasz Budziak - 10’, 0:2 Mikołaj
Marciniak - 12’, 1:2 Karol Zapłocki - 32’, 1:3 Piotr

KKS 1925 II Kalisz – PAUZA

Wynik 1. kolejki
KP Victoria Ostrzeszów		
0 (0)
KKS 1925 II Kalisz		
4 (3)
Bramki: 0:1 Patryk Soboczyński - 14’, 0:2 Nikodem Siewiera - 25’, 0:3 Kacper Dudek - 44’,
0:4 Kacper Jabłoński - 86’.
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Kamil Jurasik (Zawisza Łęka O.)
Piotr Skrzypczak (Ostrovia Ostrów)
Kamil Nitkiewicz (Zawisza Łęka O.)
Maciej Stawiński (Zefka Kobyla Góra)
Mikołaj Cheba (Rawia Rawicz)
Radosław Wachowski (Kania Gostyń)
Aleksander Muzyka (Zawisza Łęka O.)
Bartosz Skrzypczak (Warta Śrem)
Krystian Uruski (Orzeł Mroczeń)
Jędrzej Wosiek (Kania Gostyń)
Kacper Zapłacki (Piast Poniec)

Program 3. kolejki

Sobota, 27 sierpnia 2022 roku
14:00 Victoria Ostrzeszów – Astra Krotoszyn
14:00
Zawisza Łęka O. – GKS Rychtal
17:00
Krobianka Krobia – Biały Orzeł
17:00
Ostrovia Ostrów – Warta Śrem
17:00
Kania Gostyń – Orzeł Mroczeń
Niedziela, 28 sierpnia 2022 roku
16:00
Zefka Kobyla Góra – KKS II Kalisz
17:30
Piast Czekanów – Piast Poniec
Rawia Rawicz – pauza

Piłka nożna >>> Program Certyfikacji Szkółek czeka kilka zmian. Od teraz będzie można między innymi złożyć oświadczenie, akceptujące ewentualne nadanie certyfikatu na niższy poziom niż ten, na który aplikowano. Kolejną zmianą jest
długość obowiązywania certyfikatów. Według nowych zasad będą one obowiązywały tylko przez rok

Rusza Program Certyfikacji PZPN

Już niebawem, bo 1 września, rozpocznie się proces aplikacyjny do Programu Certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej na 2023 r. Będą mogły do niego przystąpić wszystkie zainteresowane
szkółki. Poniżej przedstawiamy harmonogram procedury rekrutacyjnej do programu oraz najważniejsze zmiany w nim zachodzące, zatwierdzone podczas ostatniego spotkania Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
2022 rok to w Programie Certyfikacji rok dużych zmian. Po tym jak
wiosną zdecydowano o utworzeniu
czwartego poziomu certyfikatu (zielonego) przeznaczonego przede wszystkim dla mniejszych, lokalnych szkółek, teraz, przed rozpoczęciem nowego
procesu aplikacyjnego, zdecydowano
o wprowadzeniu kilku znaczących
modyfikacji, w tym nowego regulaminu oraz kryteriów rekrutacji. To, co

pozostanie niezmienne, to poszczególne etapy procedury aplikacyjnej. W
tym roku przewidziano na nią cztery
miesiące. Co ważne, Polski Związek
Piłki Nożnej zniósł okres karencji,
który do tej pory blokował przystąpienie do kolejnego cyklu projektu
tym podmiotom, które w danym roku
kalendarzowym utraciły gwiazdkę.
Harmonogram rekrutacji do programu
certyfikacji przedstawia się następują-

co: 1-14 września 2022 r. – rejestracja
formularza rejestracyjnego, 1-26 września 2022 r. – rejestracja formularza
zgłoszeniowego, od 1 września 2022
r. – weryfikacja autorskich programów
szkolenia, 1 września-17 października 2022 r. – uzupełnianie danych w
systemie zarządzania szkółką, od 18
października 2022 r. – weryfikacja
danych (szkółki aplikujące o certyfikat
grassroots), od 18 października 2022

r. – niezapowiedzianie wizyty monitorujące (szkółki aplikujące o certyfikat elite), od 18 października 2022 r.
– wizyty wstępne (szkółki aplikujące
o certyfikat elite), do 31 grudnia 2022
r. – przyznanie certyfikatów. Nowością w procesie, na etapie formularza
zgłoszeniowego, będzie możliwość
złożenia oświadczenia akceptującego
ewentualne nadanie certyfikatu na poziom niższy niż ten, na który aplikuje
szkółka. Dzięki temu niespełnienie
kryteriów na wnioskowany poziom
(np. złoty) nie będzie automatycznie
oznaczało utraty szansy uzyskania
certyfikatu (w podanym przykładzie
srebrnego, brązowego lub zielonego).
Dotychczas certyfikaty były przyznawane w ramach kolejnych cykli
(pierwszego: w latach 2019-2021, drugiego: 2020-2022 oraz trzeciego: 2021-

wyniki i tabele

RedBox 5. Liga Grupa 3
2. kolejka | jesień 2022
GKS Rychtal – Kania Gostyń ....................– 0:4
Warta Śrem – Zawisza Łęka O. ................– 5:6
Rawia Rawicz – Victoria Ostrzeszów .........– 2:0
Krobianka Krobia – Zefka Kobyla Góra ...– 2:1
Piast Poniec – Ostrovia Ostrów .................– 1:6
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów............– 0:0
Orzeł Mroczeń – Biały Orzeł ...........– odwołany
KKS II Kalisz ........................................– pauza
1. kolejka | jesień 2022
Victoria Ostrzeszów – KKS II Kalisz ...........– 0:4
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 6 11:1
2. LKS Zawisza Łęka Opatowska 2 6 10:6
3. MKS Kania Gostyń
2 4
5:1
4. KKS Astra Krotoszyn
2 4
1:0
5. KKS 1925 II Kalisz
1 3
4:0
6. LZS Krobianka Krobia
1 3
2:1
7. KP Rawia Rawicz
2 3
2:1
8. LZS Orzeł Mroczeń
1 1
4:4
9. KLKS Zefka Kobyla Góra
2 1
5:6
10. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 1 1
2:2
11. GKS Rychtal
2 1
2:6
12. ŚKS Warta Śrem
2 1
6:7
13. LKS Piast Czekanów
2 1 0:5
14. KP Victoria Ostrzeszów
2 0
0:6
15. PKS Piast Poniec
2 0 2:10
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
2. kolejka | jesień 2022
Zieloni Koźminek – LKS Jankowy ............– 2:0
LZS Doruchów – Jarota II Jarocin .............– 4:2
Barycz Janków P. – Stal Pleszew .............– 2:2
Szczyt Szczytniki – KS Opatówek .............– 1:4
Odolanovia – Pelikan Grabów .................– 0:1
Płomień Opatów – Masovia Kraszewice ....– 2:2
Ogniwo Łąkociny – KP Słupia ...................– 5:3
GKS Grębanin ......................................– pauza
1. KS Stal Pleszew
2 4
5:4
2. LZS Pelikan Grabów
2 4
3:2
3. KS Opatówek
2 3
6:4
4. GKS Grębanin
1 3 2:0
5. LZS Ogniwo Łąkociny
2 3
5:5
6. KP Słupia
2 3
6:7
7. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 2 3 10:4
8. GOS Zieloni Koźminek
1 3 2:0
9. LZS Doruchów
2 3
6:5
10. LZS Szczyt Szczytniki
2 3
4:5
11. LZS Płomień Opatów
2 2
4:4
12. LKS Masovia Kraszewice
1 1
2:2
13. Barycz Janków Przygodzki 2 1 2:10
14. LKS Jankowy 1968
1 0 0:2
15. MLKS Odolanovia Odolanów 2 0
1:4

2023). W planach jest stopniowa ich
likwidacja, tak aby od 2024 r. wszystkie szkółki uczestniczące w programie
działały według jednego regulaminu, a
co za tym idzie spójnych reguł. Od teraz certyfikat będzie przyznawany na
jeden rok kalendarzowy, a po tym czasie na wniosek szkółki będzie przedłużany na poziom zależny od wyników
osiągniętych przez nią w tym czasie
w trakcie wizyt monitorujących – ten
sam lub wyższy. Istnieje również mniej
optymistyczny scenariusz, w którym
szkółka nie uzyska podczas wizyt trenerów monitorujących określonej średniej liczby punktów. Jednak nawet w
takiej sytuacji nie zostanie ona wykluczona z programu, a jedynie przesunięta o jeden poziom niżej (np. ze srebra
na brąz). Szkółkom, które przestaną
spełniać kryterium liczby drużyn na
dany poziom i/lub kryterium proporcji
liczby odpowiednio wykwalifikowanych trenerów do liczby zawodników
grozi natomiast degradacja o więcej
niż jeden poziom (np. ze złota na brąz).
Całość tych modyfikacji to jednak
duża zmiana, służąca dokładniejszej i
bardziej długofalowej ocenie szkółek,
które dotychczas po uzyskaniu dwóch
negatywnych ocen z wizyt monitorujących stawały przed ryzykiem odebrania certyfikatu przez Komisję Weryfikacyjną PZPN.
BAS
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Region

gmina
kurier baranowa
sierpień 2022, nr 33 (1260)

Święto Plonów to jedna z najtrwalszych polskich tradycji. Corocznie wspólnie przekonujemy się więc, że najpiękniej pachnie chleb domowy. Organizacja takiej imprezy wymaga
ogromnego wysiłku i niezwykłej energii. Sołtys Jarosław Wiśniewski zaangażował całą
– bez mała – społeczność swojej zacnej wsi. Liczne komplementy z całą pewnością świadczą, że słupianie sprostali zadaniu. Ani na moment nie stracili też dobrego humoru. Oto
rodzina Góreckich odebrała nagrodę za…pantomimę pod płotem, a chłopcy z plaży – za
najbarwniejsze widowisko na dożynkowym wozie

Opatrzone kury, świnki
– teraz pora na dożynki

Bochen słonecznego chleba
W niedzielę, 14 sierpnia br., w Słupi odbyły się dożynki gminne. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w kościele pw.
Wszystkich Świętych, celebrowana przez ks. kanonika Jacka Andrzejczaka. Po mszy barwny korowód, prowadzony
przez słupską Młodzieżową Orkiestrę Dętą, z władzami gminy, starostami dożynek oraz gośćmi Święta Plonów, wyruszył na miejscowy stadion. Delegacje złożyły pod sceną wieńce dożynkowe. Starostwie dożynek – Paulina Wylęga
i Szymon Wabnic – przekazali dożynkowy chleb na ręce wójt – Bogumiły Lewandowskiej-Siwek. Następnie byliśmy świadkami obrzędu wieńca i chleba przy akompaniamencie zespołu „Słupianie”. Wójt przekazała podziękowania
wszystkim rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i pszczelarzom za włożony trud w codzienną pracę. Słowa pochwały
popłynęły również do organizatorów dożynek oraz delegacji sołeckich za ogromne zaangażowanie w przygotowanie
Gminnego Święta Plonów.
Muzyczny koktajl
Kolejną częścią uroczystości był program artystyczny, w którym na wstępie obejrzeliśmy okolicznościowe widowisko poetycko-muzyczno-taneczne, z niezwykłym trojakiem w finale. To piękne przedstawienie w wykonaniu dzieci z
miejscowej szkoły wprowadziło uczestników dożynek w magiczny nastrój. Przygotowały je Anna Kamińska, Grażyna
Kluczyńska, Sabina Chwał i Urszula Moś. Później wszystkich częstował swoim „Muzycznym koktajlem” Mariusz
Kalaga. W finale części artystycznej mogliśmy zobaczyć wreszcie na żywo ubiegłoroczną rewelację programu „Mam
Talent”, czyli zespół „White Tigers” z Wieruszowa. Od godziny 22.00 wszyscy bawili się pod gwiazdami przy muzyce
serwowanej przez DJ Sebę.
Wianek na własną rękę
Na tegorocznych dożynkach nie zabrakło innych niezwykłych akcentów, nie tylko kulinarnych. Można było więc
skosztować tradycyjnego jadła, chleba ze smalcem oraz kiszonym ogórkiem oraz innych przysmaków. Na dzieci czekało
mnóstwo atrakcji. Oprócz tradycyjnych dmuchańców, na milusińskich czekały lody oraz…kulig. Co odważniejsi ruszyli
zaś w bezpłatną podróż dożynkowymi bryczkami. Sporym zainteresowaniem cieszyła się też wystawa o intrygującym
tytule „Podmuch PRL-u”. No i wreszcie każdy, kto tylko miał na to ochotę i wolną chwilkę, przy pomocy pani Joanny
z kwiaciarni „Magnolia” mógł upleść dożynkowy wianek. To był udany i wyjątkowy dzień. Tegorocznej uroczystości
sprzyjała piękna pogoda i wspaniała atmosfera, którą tworzyli wszyscy uczestnicy dożynek.
ems
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Region

gmina
wieści znad pomianki
sierpień 2022, nr 34 (1074)

Biadaszki były gospodarzem tegorocznych dożynek w gminie Łęka Opatowska

Święto Plonów
w Biadaszkach
Święto Plonów rozpoczęło się mszą świętą dziękczynną odprawioną przez
ks. Piotra Marciniszyna - proboszcza parafii Siemianice i ks. Józefa Wachowiaka - proboszcza parafii w Opatowie. Po uroczystej celebrze barwny
korowód przejechał na miejsce uroczystości dożynkowych..
W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście: Piotr Trybek - szef
Gabinetu Politycznego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Krzysztof Grabowski marszałek województwa wielkopolskiego,
Dariusz Gąszczak - wiceprzewodniczący Rady Powiatu, mł. insp. Mirosław
Józefiak komendant Powiatowy Policji w Kępnie.
W przygotowanych przez Macieja Wierzbę bryczkach zasiedli gospodarze, samorządowcy i zaproszeni goście. Rolę starostów dożynkowych
gminy Łęka Opatowska pełnili Katarzyna Goj i Paweł Świerczyński. Na
tegorocznych dożynkach wyróżniono rolników sołectwa Biadaszki: Marię i
Stanisława Gottfried, Zofię i Andrzeja Błażejewskich, Halinę i Andrzeja
Balcerzaków, Urszulę i Bogdana Jerczyńskich, Annę i Bolesława Świerczyńskich, Krystynę i Wiktora Kurzawów.
W trakcie uroczystości miały miejsce tradycyjne obrzędy m.in. przekazanie bochenków chleba z tegorocznej mąki. - Dożynki to jedne z najpiękniejszych dni w roku dla rolników, sadowników i ogrodników. To święto plonów,
odpoczynku i radości po ciężkiej pracy - mówiła Małgorzata Gąszczak zastępca wójta. Dla wszystkich gości przygotowano poczęstunek i część artystyczną. Na scenie ze śląskimi szlagierami pojawił się Mirosław Szołtysek,
a gwiazdą wieczoru był Kordian. Zwieńczeniem dożynkowej imprezy była
zabawa taneczna.
m
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Gmina

REGION
Bralinianka powołana na Mistrzostwa Świata w kolarstwie
górskim

Kolarska duma z Bralina

Milena Drelak, wychowanka
klubu UKS Sport Bralin, po dobrych
występach w Pucharach Polski i Mistrzostwach Polski, została powołana
na światowy czempionat w kolarstwie
górskim we francuskim Les Gets, któ-

ry odbędzie się od 24 do 28 sierpnia.
W tym roku Milena wystąpiła także
w Mistrzostwach Europy w Portugalii, gdzie zajęła 15. miejsce w wyścigu
XCC i 26. miejsce w wyścigu w formule olimpijskiej XCO. Oprac. KR

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2022, nr 34 (1358)
Budowa bieżni sportowej prostej wraz ze skocznią do skoku w dal w miejscowości Bralin

Bieżnia lekkoatletyczna już gotowa

Przy stadionie sportowym w Bralinie zakończyły się prace budowlane związane z realizacją zadania pn.
„Budowa bieżni sportowej prostej
wraz ze skocznią do skoku w dal w
miejscowości Bralin”. Budowy bieżni podjęła się firma Leszek Kułak
Budownictwo Sportowe i Inżynieria Krajobrazu. Nowa trzytorowa
bieżnia lekkoatletyczna o łącznej
długości 80 m zlokalizowana jest w
sąsiedztwie stadionu sportowego w
Bralinie. Nowy obiekt ma przyczynić się do rozwoju kultury fizycznej
dzieci i młodzieży z terenów gminy
Bralin. Całkowite koszty realizacji
zadania oszacowane zostały na kwotę 156.995,44 zł. Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Aktualnie trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy hali
sportowej. Rozpoczęto utwardzenie
parkingu z kostki brukowej, przewidziano 32 miejsca postojowe, w tym

2 dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu przy
hali sportowej powstaną również plac
zabaw oraz siłownia zewnętrzna.
Oprac. KR

Nowa bieżnia sportowa
przy stadionie w Bralinie

Zakończyła się modernizacja drogi gminnej w Taborze Wielkim

Wyremontowano drogę
Milena Drelak osiąga
kolejne sukcesy

G£OS TRZCINICY
sierpień 2022, nr 34 (1251)

11 sierpnia 2022 r. w Piotrówce obchodzono Dzień Seniora

Seniorzy świętowali

Uroczystość poprzedziła msza
św. odprawiona przez księdza kanonika Krystiana Kowalskiego. Następnie wszyscy udali się do Domu Ludowego. Obecni w trakcie uroczystości
wójt gminy Grzegorz Hadzik oraz
sekretarz gminy Renata Ciemny

Zasadzą lipy

12

12 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się wakacyjne wydarzenie kulturalne dla dzieci. Na placu przed budynkiem książnicy zorganizowany został „Piknik z biblioteką”, w ramach którego na najmłodszych uczestników czekało wiele atrakcji

przekazali na ręce przewodniczącej
KGW w Piotrówce Marii Szpunar.
podziękowania za zorganizowanie
tego bardzo potrzebnego spotkania oraz życzyli seniorom zdrowia,
uśmiechu i wszelkiej pomyślności.
Oprac. m

Podpisano umowę na dostawę nowych sadzonek lip drobnolistnych

3 sierpnia 2022 r. wójt gminy
Trzcinica zawarł umowę z firmą
Ogrodnictwo Przy Lesie z Przybyszowa na zakup i dostawę 50 sztuk
lip drobnolistnych - drzew miododajnych za kwotę 3 000 złotych brutto.
Na powyższe nasadzenia Gmina
Trzcinica otrzymała 90% dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w
Poznaniu. Zamówienie ma być zrealizowane do 15 września 2022 r.
Oprac. m

Nową nawierzchnię ułożono na
długości około 2,3 km. Wyprofilowano i umocniono pobocza kamieniem
łamanym po obu stronach jezdni.
Nowa nawierzchnia to warstwa wyrównawcza i ścieralna. Całość zadania w znacznym stopniu poprawi stan
tak długiego odcinka drogi gminnej,
poprawi bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników jezdni. Koszt inwestycji to 1.020.018,35 zł, w tym kwota
dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 510.009,18 zł.
Oprac. KR

Piknik z trzcinicką biblioteką
Impreza kulturalna pt. „Piknik z
biblioteką” okazała się sukcesem i spotkała się z dużym zainteresowaniem
dzieci, które tego dnia licznie przybyły wraz z rodzicami lub dziadkami
na plac przed książnicą w Trzcinicy.
Wydarzenie zainaugurowali dyrektor
książnicy Renata Gość oraz wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, którzy zachęcili najmłodszych do korzystania ze wszystkich przygotowanych
atrakcji i życzyli im udanej zabawy.
Na dzieci czekało bardzo wiele, bezpłatnych niespodzianek. Pierwszym
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punktem imprezy było przedstawienie
teatralne pt. „Czerwony Kapturek” wykonane przez Teatr Blaszany Bębenek.
Spektakl miał charakter interaktywny,
a widzowie wraz z aktorami brali aktywny udział w inscenizacji. Kolejnymi punktami imprezy były animacje i
zabawy dla dzieci (tańce animacyjne
przy muzyce, zabawy z chustą animacyjną Klanza, gry ogromną kolorową
piłką i małymi piłeczkami), malowanie buziek, baloniki dla dzieci, loteria
fantowa oraz rysowanie kredą chodnikową na placu przed biblioteką. Auto-

rzy najładniejszych malunków zostali
nagrodzeni przez dyrektor książnicy
R. Gość książkami i zestawami plastycznymi. Jako poczęstunek, dla dzieci zostały także przygotowane napoje
oraz różne słodkości. Po skończonych
zabawach, zmęczone dniem pełnym
wrażeń, umalowane i bardzo zadowolone dzieci niechętnie odchodziły do
domów, niosąc ze sobą kolorowe baloniki. Pomoc organizacyjną przy realizacji zadania (wypożyczenie parasoli i
ławek) okazał bibliotece Urząd Gminy
w Trzcinicy.
Oprac. m

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI wynajmÊ
Do wynajęcia mieszkanie 70 m2, 3-pokojowe, kuchnia, łazienka - Kępno,
ul. Sienkiewicza. Tel. 600 874 023.
(TK 43/08/22)
Do wynajęcia mieszkanie 52 m2, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka - Kobyla
góra. Tel. 697 286 687.
(TK 44/08/22)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w centrum Rynku, I piętro.
Tel. 604 904 358.
(TK 40/08/22)
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

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.

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
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.

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m

2

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

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
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Konrad Cisowski - „To, co najważniejsze”
Emerytowany dziennikarz, walczący z poczuciem samotności i biedą, ucieka na podhalańską
wieś, by w ciszy i spokoju raz jeszcze przeanalizować swoje życie. Pierwsze homoerotyczne
doświadczenia, brak ojca i silny emocjonalny związek z matką, rozdarcie między wiarą w
Boga a niemożnością pogodzenia się z Kościołem – oto dominanty, które odcisnęły piętno na
jego relacjach z otoczeniem i na nim samym. Bez zachowania porządku chronologicznego,
z właściwą sobie ironią i przekorą, bohater w barwny sposób opisuje koleje swojego losu,
odkrywając jednocześnie niedostrzegane wcześniej powiązania i zależności.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Wojciech Wójcik - „Krwawe łzy”
Mieszkańcy przygranicznych Długosielc w zrujnowanej stodole znajdują ciało mężczyzny z
poderżniętym gardłem. Komisarz Paweł Łukasik rozpoznaje w nim ojca Wiktorii, swej byłej
dziewczyny, która – z tajemniczych powodów – postanowiła od niego odejść. To duża sprawa
jak na prowincjonalny posterunek, ale w końcu Łukasik to dawny as komendy głównej.
A głównym podejrzanym jest jego śmiertelny wróg. Tymczasem Agnieszka Jamróz po
ukończeniu kursu podstawowego w Akademii Szkolenia Policji otrzymuje pierwsze zadanie.
Ma sprowadzić do Polski ciało komendanta placówki straży granicznej, zamordowanego w
najdzikszym zakątku Bieszczadów. Sześć miesięcy wcześniej niemal w tym samym miejscu
znaleziono zwłoki innego pogranicznika, tym razem z Ukrainy. Obaj zginęli w ten sam sposób.
Zabójca, grasujący na wschodniej granicy, doskonale posługuje się nożem. Stara, bezcenna
ikona, którą szpecą ślady zaschniętej krwi, była niemym świadkiem okrutnej bieszczadzkiej
historii, znaczonej gwałtami, przemocą i płaczem. Teraz, po latach, granica zapłonie raz
jeszcze. Koszmary powrócą.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Oksana Lushchevska, Dzmitryj Bandarenka - „101 latarni”
Kiedy Zachar nie może zasnąć, myśli o tym jak inni śpią, i obserwuje domy po drugiej stronie
ulicy. Światła w różnych oknach często zapalają się i gasną. Chłopiec wyobraża sobie, że widzi
latarnie morskie. Zachar nie śpi, tak jak i jego tata, który jest architektem i pracuje do późna
w nocy. Tata wymyśla sprawdzoną metodę pomagającą zasnąć synowi. To liczenie. Ale co
będą liczyć? Czy Zacharowi w końcu uda się zasnąć? Wzruszająca metafora latarni stworzona
przez ukraińsko-białoruski duet pisarzy zyskuje współcześnie dodatkowe znaczenie i poruszy
każdego czytelnika. Opowieść pięknie zilustrowała ukraińska artystka
Oksana Draczkowska.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 34
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 30 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. Wojciech Wójcik - „Krwawe łzy”,
2. Konrad Cisowski - „To, co najważniejsze”,
3. O. Lushchevska, D. Bandarenka - „101 latarni”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 33 nagrody otrzymuj¹:

Grażyna Seiffert (Baranów),

Tomasz Zasada (Rychtal),
Iwona Walczak (Łęka Opatowska).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Pewna sprawa, która się opóźniała wreszcie ruszy do przodu. Okaże się, że trudności jest mniej.
Będziesz niecierpliwy i pełen energii. Ktoś, kto Ci
przeszkadzał, zajmie się innymi sprawami i zostawi Ci wolne pole do popisu.

Byk 21 IV – 21 V
Karta radzi, abyś w miarę możliwości oderwał się
od myślenia tylko pracy i pieniądzach. Postaraj
się znaleźć czas na drobne, codzienne przyjemności. Potrzebujesz w tym tygodniu odpoczynku
i relaksu.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Na wszystkie swoje sprawy popatrzysz z wielkim
optymizmem. Będziesz w dobrym nastroju i odkryjesz, ilu szans i swoich talentów po prostu nie
wykorzystywałeś. Tydzień sprzyja rozpoczynaniu
ważnych przedsięwzięć.

Rak 23 VI – 22 VII

DY¯URY APTEK
1. Apteka „PRIMA” - 24.08.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
2. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 25.08.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
3. Apteka „Św. Maksymiliana” - 26.08.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
4. Apteka „Burchacińscy” - 27.08.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
5. Apteka „Na Zdrowie” - 28.08.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
6. Apteka „Dr. Max” - 29.08.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
7. Apteka „Na Zdrowie” - 30.08.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

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 i troski.

Lew 23 VII – 22 VIII
Idź swoją drogą, nie oglądaj się wstecz. W sprawach uczuć będziesz mógł odciąć się od tego, co
było dotychczas. W pracy będziesz musiał walczyć o swoje stanowisko, nawet kosztem dobrych
relacji ze współpracownikami.

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.

Czeka Cię szczęście i sukces w sprawach uczuciowych. Dla samotnych karta wróży nowy romans,
dla już zakochanych – rozkwit uczuć. To dobry czas
na pogodzenie się z przeciwnikiem, łagodzenie rodzinnych konfliktów i pomaganie przyjaciołom.

Waga 23 IX – 23 X
W tym tygodniu będziesz rozstrzygał spory i wyjaśniał wątpliwości. Ktoś zwróci się do Ciebie po
poradę, a Ty użyjesz całej swojej wiedzy, aby znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Nie kieruj się sympatiami, ale szukaj sprawiedliwego rozwiązania.

Kontakt:
602 639 236

Podejmiesz się odpowiedzialnego zadania i zapobiegniesz niepotrzebnym kłótniom. Twoje opinie i
decyzje będą jasne, sprawiedliwe i konkretne. To
dobry tydzień, aby rozpocząć coś trwałego, dokonać ważnego zakupu lub podjąć ważną decyzję.

Z teki Marka Kameckiego

Ryby 19 II – 20 III

(62) 78 292 84

najlepiej
większe kolekcje

Ktoś zarzuci Ci, że nie interesujesz się jego sprawami. To może być przyjaciel lub inna bliska osoba, która próbuje nawiązać z Tobą kontakt. Wysłuchaj jej i zastanów się, czy nie ma racji. Bądź w
tym tygodniu bardziej życzliwy i wyrozumiały.

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

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

Kiedy będzie Ci się wydawać, że wszystko stracone, nadejdzie pomoc z zupełnie nieoczekiwanej strony. Pewna wiadomość poprawi Ci humor
i sprawi, że Twoje nadzieje odżyją.

W tym tygodniu czekają Cię zysk lub nagroda.
Twoje działania przyniosą takie efekty, o jakich
marzyłeś. Wytrwale pracuj i nie słuchaj marudzenia osób, które zazdroszczą Ci pomysłów i energii.

(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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