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Miłosierdzie dla uchodźców z Ukrainy
W chwili najazdu rosyjskich wojsk na niepodległą Ukrainę siostry od razu bezinteresownie włączyły się w pomoc uciekającym matkom z dziećmi. - W zaistniałej sytuacji
wojny na Ukrainie pomagamy i w miarę naszych możliwości przyjmujemy do przedszkola dzieci matek uciekających z Ukrainy. Od 11 marca zatrudniamy też w przedszkolu do
tymczasowej pracy dwie panie Ukrainki – stwierdza s. Laura Dorota Zielińska, dyrektor
Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi w Kępnie.
str. 6

Wykonawcami koncertu są soliści
i 28-osobowa orkiestra
Narodowej Operetki Kijowskiej

Sukces
karateków
Kępińska
z Kaminari
komenda
na czele
rankingu
str. 7

str. 12

Biegali z Justyną
sytuacja
epidemiczna
Kowalczyk
co tydzień w „TK”

w powiecie kępińskim
str. 2

str. 7

KONCERT 10 TENORÓW + 28-Osobowa Orkiestra
25.03.2022 r., godz. 19.00
KĘPNO – Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sportowa 9

Bilety: trybuna – 100 zł; parkiet –120 zł
Zamówienia i informacje: Tel. 600 368 416
Bilety: kwiaciarnia - Intermarche: 601 442 602

Podczas koncertu odbędzie się
zbiórka na rzecz poszkodowanych
przez wojnę ukraińskich artystów
i ich rodzin - „Sercem z Ukrainą”.
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Gminne eliminacje „Ośmiu Wspaniałych”

Raport liczby łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie
Wielkopolski

Zuzanna będzie
Łóżka
dla
pacjentów
z
COVID-19
reprezentować gminę

Odbyły się gminne eliminacje
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Głównym celem konkursu jest kreowanie
pozytywnych, prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży, jak również upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu.
Konkurs promuje młodzież, która bezinteresownie działa na rzecz

Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego,
Kazimierz Czworowski – przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w
Kępnie, Magdalena Wieczorek –
dyrektor Samorządowej Biblioteki
Publicznej im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej w Kępnie oraz Sylwia
Humelt – inspektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
i Gminy w Kępnie.

Uczestnicy konkursu wraz z jury

15 marca br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego
wynosi 1289, w tym 672 łóżka są
zajęte (spadek o 24 zajęte łóżka w
stosunku do dnia poprzedniego). W
odniesieniu do poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego
liczba dostępnych łóżek przedstawia
się następująco: I poziom zabezpieczenia szpitalnego – 106 łóżek, w
tym 32 zajęte (wzrost o 2 w stosunku do dnia poprzedniego), II poziom
zabezpieczenia szpitalnego – 1061
łóżek, w tym 540 zajętych (spadek o
19 w stosunku do dnia poprzedniego),
szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich – 122
łóżka, w tym 100 zajętych (spadek o
7 w stosunku do dnia poprzedniego).
Ogółem wolnych pozostaje 617 łóżek.
Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-

-CoV-2 wynosi 126, z czego 30 łóżek
jest zajętych (wzrost o 1 w stosunku

do dnia poprzedniego). Liczba łóżek
respiratorowych dla dzieci wynosi 6,

z czego zajęte są 2. W odniesieniu do
poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych
łóżek respiratorowych przedstawia się
następująco: II poziom zabezpieczenia
szpitalnego – 116 łóżek, w tym 28 zajętych (wzrost o 1 w stosunku do dnia
poprzedniego), szpital tymczasowy na
MTP – 10 łóżek, w tym 2 zajęte (bez
zmian w stosunku do dnia poprzedniego). Wolnych pozostaje 96 łóżek respiratorowych.
Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 13 MARCA

– DO 13 MARCA

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

53.689.500

Szpital w Kępnie
w tym dzieci (5-11 lat)
Punkt Szczepień
Powszechnych (zawieszony)

Pierwsza lub jedna dawka

22.560.322

Druga dawka

19.584.742

W pełni zaszczepieni

22.293.936

14.401
357
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka

221.274

Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

11.323.162
18.516

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
innych, nie pozostaje bierna i obojętna na potrzeby słabszych i uboższych, a dzięki swojej postawie, zaangażowaniu i działalności może być
wzorem dla rówieśników.
Osiągnięcia, zaangażowanie i
postawę wolontariuszy oceniała komisja konkursowa w składzie: Halina Pazek – prezes Kępińskiego
Klubu Amazonki, Martyna Wycisk
– zastępca dyrektora Muzeum Ziemi

Po wnikliwej analizie zgłoszeń
i wysłuchaniu kandydatów jury postanowiło, że gminę Kępno na finale
ogólnopolskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych” reprezentować będzie Zuzanna Gumienna ze Szkoły
Podstawowej w Krążkowach. Wyróżnienie w eliminacjach gminnych
uzyskała Julia Szych ze Szkoły Podstawowej w Świbie.
Oprac. KR

Zdarzenie drogowe w Rychtalu

Fot. KP PSP Kępno

Pojazd wypadł z drogi

7 marca br., o godzinie 10.21, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o dachowaniu samochodu osobowego
w Rychtalu. Na miejsce zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Rychtal.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że uszkodzony samo-

chód osobowy po dachowaniu znajduje się poza jezdnią. Na szczęście
podróżujący pojazdem nie wymagał pomocy medycznej. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie odłączono systemy zasilania
w uszkodzonym pojeździe – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Data	Wszystkie	Ponowne	Zgony	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
zakażenia		COVID/współistniejące
testy

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

14 lutego 2022 r.

17

2

0

0/0

87

63			

385

15 lutego 2022 r.

8

0

0

0/0

107

56			

397

16 lutego 2022 r.

29

4

0

0/0

144

40			

378

17 lutego 2022 r.

26

1

1

0/1

119

58			

387

18 lutego 2022 r.

26

3

0

0/0

94

57			

397

19 lutego 2022 r.

29

3

2

1/1

116

46			

374

20 lutego 2022 r.

19

1

0

0/0

58

70			

317

21 lutego 2022 r.

7

3

0

0/0

62

47			

323

22 lutego 2022 r.

21

1

0

0/0

110

54			

306

23 lutego 2022 r.

29

3

1

0/1

109

37			

275

24 lutego 2022 r.

15

1

0

0/0

108

35			

271

25 lutego 2022 r.

9

1

0

0/0

66

30			

238

26 lutego 2022 r.

27

5

2

0/2

89

23			

203
171

27 lutego 2022 r.

19

4

0

0/0

82

7			

28 lutego 2022 r.

14

2

0

0/0

54

22			

133

1 marca 2022 r.

1

0

0

0/0

80

27			

141

2 marca 2022 r.

18

2

1

1/0

106

14			

126

3 marca 2022 r.

3

0

0

0/0

58

9			

115

4 marca 2022 r.

13

2

0

0/0

125

25			

110

5 marca 2022 r.

10

1

0

0/0

51

21			

99

6 marca 2022 r.

3

2

0

0/0

47

15			

79

7 marca 2022 r.

0

0

0

0/0

37

2			

58

8 marca 2022 r.

14

4

0

0/0

129

17			

82

9 marca 2022 r.

13

0

1

1/0

106

3			

93

10 marca 2022 r.

10

2

0

0/0

90

13			

108

11 marca 2022 r.

12

2

1

1/0

82

11			

96

12 marca 2022 r.

8

2

1

0/1

90

1			

73
93

13 marca 2022 r.

5

0

0

0/0

60

1			

14 marca 2022 r.

2

0

0

0/0

36

14			

84

15 marca 2022 r.

7

0

0

0/0

84

12			

107
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12 marca br. w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu odbyła się szósta pielgrzymka sołtysów województwa wielkopolskiego z okazji krajowego dnia sołtysów (11.03.2022 r.)

VI Pielgrzymka Sołtysów do Kaliskiego Sanktuarium

Na pielgrzymkę przybyło około
400 sołtysów wielkopolskich oraz
autokar z około 50 sołtysami i samorządowcami z Torunia. Wśród
wielkopolskich sołtysów znajdowali
się również samorządowcy. W samo
południe odprawiona została uroczysta msza święta, którą koncelebrował,
w asyście czterech kapłanów, oraz
wygłosił homilię ks. biskup Damian

wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski – dziękował biskupowi ordynariuszowi za możliwość corocznej pielgrzymki do tego narodowego
sanktuarium, znanego w całej Polsce. Przed sanktuarium ustawiło się
sześć pocztów sztandarowych, w tym
sztandar Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego.
W czasie odprawianej mszy grała
W czasie mszy świętej

Bryl, ordynariusz diecezji kaliskiej.
W kazaniu podziękował sołtysom
za tak liczne przybycie. Nawiązał w
swoim słowie do agresji Rosji na wolną i demokratyczną Ukrainę. Bardzo
serdecznie podziękował sołtysom za
codzienną pomoc niesioną uchodźcom z Ukrainy, których liczba przekroczyła już ponad półtora miliona
osób, głównie kobiet i dzieci. - Sołtysi polscy stanowią ważny element
w niesieniu pomocy ukraińskim
uchodźcom – podkreślił biskup.
Wicemarszałek
województwa

orkiestra dęta z Iwanowic k/Kalisza.
Po zakończonej mszy sołtysi udali się
pod pomnik św. Jana Pawła II i złożyli wiązanki kwiatów. Oprócz sołtysów na pielgrzymkę przybyło wielu
samorządowców, w tym burmistrzowie, wójtowie i radni różnych szczebli. Obecny był także poseł na Sejm
RP, Andrzej Grzyb. W następnym
etapie pielgrzymi udali się do oddalonego o 18 km od Kalisza miasteczka
Stawiszyn, gdzie w hali widowiskowo-sportowej odbyła się dalsza część
uroczystości. Swoje przemówienia

okolicznościowe wygłosili prezes
Krajowego Stowarzyszenia – Ireneusz Niewiarowski, poseł A. Grzyb,
wicemarszałek województwa wielkopolskiego – K. Grabowski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego – Jarosław Maciejewski. Wszyscy zabierający głos
nawiązywali do sytuacji na Ukrainie
i do świadczonej pomocy uchodźcom
przez sołtysów. Burmistrz Stawiszyna przypomniał nieżyjącą już Justynę Urbaniak, która wcześniej pełniła
funkcję sołtysa oraz burmistrza. Na
wysokim poziomie zaprezentował się
zespół śpiewaczy „Stawiszynianki”.
W pierwszym koncercie zaśpiewano
pieśni i piosenki ludowe z naszego
wielkopolskiego regionu, natomiast
w drugim wykonano wiele standardów krajowych i zagranicznych. W
czasie spotkania około 100 sołtysów
zostało odznaczonych odznakami
„Zasłużony dla Polskiego Rolnictwa”.
W skład pocztu sztandarowego powiatu kępińskiego wchodzili: Anna Piórkowska – KGW, Jan
Wawrzyniak – Rada Sołecka Grębanina, radny Rady Powiatu Kępińskiego oraz Krzysztof Ostrowski – sołtys i radny gminy Trzcinica. Gminę
Łęka Opatowska reprezentował wójt
Adam Kopis oraz sołtysi: Tadeusz
Osada – sołectwo Lipie i Piotr Stodolski – sołectwo Zmyślona Słupska.
Obydwaj sołtysi zostali odznaczeni
medalem „Zasłużeni dla Polskiego
Rolnictwa”.
W drodze powrotnej ze Stawiszyna delegacja kępińska odwiedziła Pałac Myśliwski Radziwiłów w Antoni-

Pielgrzymi z powiatu
kępińskiego

nie. Pałac jest drewniany i powstał w
latach dwudziestych dziewiętnastego
wieku w stylu klasycystycznym. Na
zaproszenie Antoniego Radziwiła
w pałacu tym dwukrotnie koncertował młody Fryderyk Chopin przed
udaniem się na emigrację do Francji
podczas powstania listopadowego.

Pielgrzymka kępińska była możliwa
dzięki znanemu działaczowi Krzysztofowi Zawadzie – przewodniczącemu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Kępnie, a jednocześnie sołtysowi
Zgorzelca oraz radnemu Rady Gminy
Rychtal.
Andrzej Wawrzyniak

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika wyjaśnić
nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią dyżur
telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.

POWTARZANIE SZCZEPIEŃ
PRZECIW COVID-19 TO
DZIAŁANIE KONIECZNE,
NORMALNE I BEZPIECZNE.
MATERIAŁ INFORMACYJNY
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Powstaniec wielkopolski, oficer Wojsk Wlkp. i WP, uczestnik wojny z bolszewikami, rezerwista, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, ale przede wszystkim człowiek honoru…

Płk dr medycyny Paweł Orszulok, uczestnik walk
o niepodległość Polski, rodem z Bralina – część III

Wkrótce po wybuchu powstania
poznańskiego, w styczniu 1919 r. Paweł Orszulok stawił się jako ochotnik
do dyspozycji gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego (1867-1937). W tym
miejscu muszę przypomnieć, że Departament Kadr MON i Biuro Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP (oraz WKU Poznań)
wielokrotnie odmówiły zasłużonego

ca 1919 r. i ponownie 1 kwietnia 1920
r., był więc, traktując tę ostatnią datę
mniej poważnie, ppłk do kwadratu…
Tymczasem w połowie września 1919
r. przeniesiono P. Orszuloka do Dywizji Strzelców Pomorskich (późniejszej 16. Pomorskiej DP), gdzie dowódcą był wtedy płk Stanisław
Skrzyński (1877-1935), późniejszy
gen. bryg. W szeregach tej formacji

Legitymacja P. Orszuloka z 1921 r. jako płk/ppłk WP (CAW WBH, sygn.: AP 195)

awansu pośmiertnego wspomnianemu wyżej dowódcy powstania na 4
generalską gwiazdkę, broniąc zarazem co znamienne przed degradacją
sowieckiego zdrajcę Jaruzelskiego i
innych stalinowskich katów ubranych
w polskie mundury, dekomunizacja
tych instytucji jest więc niezbędną
koniecznością! Tymczasem nasz bohater został wcielony do Wojsk Wielkopolskich 15 marca 1919 r., a rozkazem dziennym nr 77. Dowództwa
Głównego Sił Zbrojnych (DG SZ) b.
zaboru pruskiego z 22 marca 1919 r.
mianowany pułkownikiem lekarzem
i przydzielony do 2. Dywizji Strzelców Wlkp. (późniejsza 15. Wlkp. Dywizja Piechoty), jako szef sanitarny.
Jego przełożonymi byli wtedy gen.
ppor. Kazimierz Grudzielski (18561921) i płk Albin Jasiński (18801940), potem gen. bryg. i d-ca 25 Kaliskiej DP, zamordowany przez
sowietów. Na przełomie lipca i sierpnia 1919 r. przeniesiono go na to samo
stanowisko w Grupie gen. Daniela
Konarzewskiego (1871-1935), późniejszej 14. Wlkp. DP, w której do
połowy września walczył na froncie
litewsko-białoruskim na linii Mołodeczno-Bobrujsk (obecnie na Białorusi). Także i tego bohaterskiego generała, m.in. dowódcy I Odsieczy
Lwowa, wiceministra i Ministra
Spraw Wojskowych oraz Inspektora
Armii, obie w/w instytucje plus wybitnie niemrawa WKU Warszawa-Śródmieście nie chcą awansować
pośmiertnie, ale w walce i o jego pamięć broni nie złożę! W międzyczasie 15 maja 1919 r. dekretem nr 85,
Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej (NRL) i rozkazem dziennym nr
139 wydanym przez DG SZ w b. zaborze pruskim zmieniono stopień
wojskowy naszego bohatera na niższy nadając mu „charakter kapitana”,
co było w istocie bezprawną degradacją. Następnie dekretem nr 123 komisariatu NRL z 13 czerwca 1919 r. i
rozkazem dziennym nr 180 DG SZ w
b. zaborze pruskim „awansowano” go
na ppłk ze starszeństwem od 1 czerw-
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nasz bohater, naczelny lekarz frontu
pn., miał potem zaszczyt zajmować
dla Polski Pomorze i zamieszkał wtedy w Bydgoszczy. Od lutego do lipca
1920 r. był urlopowany na Górny
Śląsk do tzw. prac organizacyjnych
przedplebiscytowych, o czym napiszę więcej w kolejnym odcinku. Następnie, w sierpniu 1920 r. skierowano go do 1 Dywizji Rezerwowej w
Poznaniu, a po likwidacji Armii Rezerwowej we wrześniu 1920 r. był
przeniesiony do działu sanitarnego w
Dowództwie Okręgu Generalnego
(DOG) Poznań jako z-ca szefa sanitarnego. Stamtąd w połowie lipca
1921 r. został bezterminowo urlopowany i powrócił do Gostynia a następnie wyjechał do Jarocina podlegając tamtejszemu PKU. Od 15
listopada 1921 r. zwolniono go do rezerwy przenosząc na stan Kompanii
Zapasowej Sanitarnej Nr 7 w Poznaniu. W 1923 r. został zweryfikowany i
przeniesiony do ewidencji VIII baonu
sanitarnego w Toruniu, a po przeprowadzce w 1924 r. do Katowic, od
1925 r. przez następne 12 lat był na
stanie IV baonu sanitarnego w Łodzi
z przeznaczeniem mobilizacyjnym na
komendanta szpitala wojennego (etapowego). W 1929 r. przeniesiono go
do pospolitego ruszenia, a 16 listopada 1937 r. zwolniono od powszechnego obowiązku wojskowego z kadry
zapasowej 4 Szpitala Okręgowego w
Łodzi. W aktach wojskowych zachował się podpisany przez niego tekst
przysięgi złożonej 3 grudnia 1919 r. w
Poznaniu i potwierdzony stemplem
Inspekcji Sanitarnej WP b. zaboru
pruskiego. Stając w szeregi Armji
Narodowej, uroczyście w obliczu
Boga Wszechmogącego (żołnierze
wyznań chrześcijańskich: w Trójcy
Świętej Jedynego) ślubuję, jedynie
Ojczyźnie mojej, Rzeczypospolitej
Polskiej i w sprawie narodu całego
na każdym miejscu służyć, kraju ojczystego i dobra narodowego do
ostatniej kropli krwi bronić, przełożonych swych i dowódców słuchać,
dawane mi rozkazy wykonywać i w

ogóle tak się zachowywać, abym
mógł żyć i umierać jako mężny i prawy żołnierz polski. Ślubowanie to
stwierdzę ustaloną przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej przysięgą żołnierską, którą złożę przed
rządem z woli Narodu Polskiego obranym. W 1921 r., już po przejściu do
cywila, DOG Poznań przedstawiło
go do odznaczenia Orderem Odrodzenia Polski. W motywach czytamy: …odznaczył się jako szef sanit.
2 dyw. wlkp., później jako z-ca szefa
sanit. DOG Poznań wielką gorliwością i sumiennością w służbie. Charakter jego zacny i prawy... Wniosek
podpisał szef sanitarny DOG Poznań
gen. ppor. lek. Grobelny (Józef
Edward 1873-1949). Tymczasem
jeszcze przez wiele lat walczył o
obronę swego honoru, dążąc do weryfikacji niesłusznie obniżonego
stopnia. Zachowała się liczna korespondencja, której fragmenty przytaczam. W odpowiedzi na bezprawną
degradację wystosował 26 maja 1919
r. do dowództwa Frontu Północnego
następujące pismo: …Wobec potwornego zhańbienia i krzywdy, jaką mi
dekretem nr 85 komisariatu NRL z
15 maja 1919 r. wyrządzono, degradując mię z płk. lek. na kpt lek., pobyt mój w siłach zbrojnych b. zaboru
pruskiego nadal jest niemożliwym.
Proszę więc o udzielenie mi urlopu
natychmiastowego na 5 dni, wyjednanie mi posłuchania osobistego u
głównodowodzącego, gen. Dowbor-

-Muśnickiego i pozwolenie noszenia
munduru z oznakami szarży płk aż
do rozstrzygnięcia sprawy… Na pytanie czy pragnie pozostać w WP
jako zawodowy lekarz wojskowy odpowiedział 5 października 1919 r.:
tak o ile nastąpi rehabilitacja do
pierwotnej szarży płk lek., z którą
mnie przyjęto do Wojsk Polskich. W
odpowiedzi, 3 dni później, sekcja personalna departamentu sanitarnego
przy Urzędzie Wojskowym w Poznaniu przesłała jego opinię: …jest sprężystym i energicznym administratorem, działalność jego na Białorusi
zyskała uznanie, charakter czysty,
wystąpienie towarzyskie ułożone i
pewne, przydatność służbowa dobra,
nadaje się do awansu… Tymczasem
jak sam pisał: …Warszawa przeciwna
jest rehabilitacji, ponieważ mi braknie lat służby…, którą, biorąc pod
uwagę 3 lata, 6 mies. i 22 dni w armii
niemieckiej (do 1 listopada 1918 r.),
wyliczono mu na dzień 1 czerwca
1919 r. na 202 mies. i 1 dzień (w tym
ponad 101 mies. za rany i 48 za dyplom lekarski), a do stopnia płk potrzeba było con. 310 mies. Tymczasem racja była po jego stronie, bo
ustawa sejmowa, określająca te wytyczne, była z 2 sierpnia 1919 r., czyli
ponad 4 mies. po jego I nominacji, a
jak wiadomo prawo nie działa
wstecz… W efekcie 10 lutego 1921 r.
złożył dymisję w DOG Poznań, kończąc ją słowami: …stan wojenny
Kraju zmusił mnie moralnie by

mimo degradacji pełnić służbę oficera lekarza, obecnie jednak gdy przechodzimy w stan pokojowy służba
moja nie zgadza się z honorem armii
polskiej, a w szczególności oficera
polskiego, proszę zatem o zwolnienie
ze służby w WP. Mimo to wojsko,
uznając jego wysoką przydatność,
wciąż walczyło o niego i najpierw
proponowano mu objęcie funkcji w b.
dowództwie Frontu Pn. w Wągrowcu,
a następnie całego rejonu śląskiego
(szczególnie, że jak sam pisał to właśnie tam chciał służyć) z awansem na
płk, na co odpowiedział stanowczo,
że: ...awans to nie rehabilitacja...
DOG Poznań określał jego przydatność jako b. dobrą i pracę owocną
oraz wydajną, a szef Dept. Sanitarnego MS Wojsk., gen. bryg. lek. Franciszek Zwierzchowski (1873-1949), pisał: …ceniąc zasługi ppłk Orszuloka,
nie widzę powodów dla których miałby wycofywać się z szeregów zawodowych oficerów… Z jego akt wojskowych wiadomo także, że na urlopy
w 1921 r. wyjeżdżał nie tylko do Gostynia, ale też do Bralina, więc miał
tam nadal krewnych. Znał ponadto w
mowie i piśmie język niemiecki i
francuski, a angielski i rosyjski nieco
mniej. Posiadał też znajomość takich
krajów jak Niemcy, Francja, Belgia i
Holandia. Mierzył 168 cm wzrostu,
charakteryzował się silną budową
ciała i nie miał długów…
Tomasz Kostek Górecki,
Akademia Sztuki Wojennej

Gminny Punkt Zbiórki w Domu Ludowym w Krążkowach

I Ty możesz przyłączyć się do zbiórki!

W Domu Ludowym w Krążkowach działa Gminny Punkt Zbiórki
dla mieszkańców Ukrainy, zorganizowany przez Miasto i Gminę Kępno. Środki medyczne, elektronika,
żywność – wszystko to w dużych
ilościach dociera do punktu. Dary od

Wolontariusze pracują w dni powszednie, w godzinach 17.00 – 20.00.
Obecnie można pomóc, przekazując:
artykuły medyczne (potrzebne stale i
w każdej ilości): apteczki medyczne,
antybiotyki, zwłaszcza cefalosporynowe (np. Cefazolin, Cephalexin),

Wolontariusze segregują dary
przekazane przez mieszkańców

mieszkańców są na bieżąco sortowane i transportowane. Wolontariusze
to Ukraińcy, którzy są bardzo zaangażowani w pomoc swoim rodakom
walczącym o ojczyznę, pomagają
również w puncie, sortując przekazane produkty i organizując transport.
Duża część przekazanych produktów
już dotarła na Ukrainę. Dzięki wspólnym działaniom można skutecznie
pomagać. Brawa należą się wszystkim, którzy już włączyli się tę lub
każdą inną zbiórkę!
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niesteroidowe leki przeciwbólowe
(Gabapentin, Pantoprazole i podobne), centralne cewniki żylne (wkłucia
centralne), żywienie dojelitowe i pozajelitowe (sondy, PEG, PEJ, zgłębniki), protezy naczyniowe liniowe
5-10 mm albo 6-8 mm, cewniki do
tchawicy/cewniki odsysające, środki
osoczozastępcze/zwiększajace objętość osocza, naklejki okluzyjne, rurki
nosowo-gardłowe ze środkiem poślizgowym, igły dekompresyjne, rękawice taktyczne (z palcami, guma),

bandaże, plastry samoprzylepne, gąbki hemostatyczne, środki przeciwbólowe, opatrunki hemostatyczne,
środki higieny osobistej; elektronikę:
naładowane powerbanki, baterie, latarki oraz latarki UV, termowizory,
krótkofalówki; żywność: racje żywnościowe, żywność niewymagająca
przygotowania, do bezpośredniego
spożycia, takie jak; konserwy, każda żywność w puszce, suchary oraz
żywność sucha, batony energetyczne,
ciastka (nie żywność wymagająca gotowania, jak makaron, a także szybko
psująca się, jak sery, wędliny, mleko,
owoce itp.); odzież: ubrania taktyczne (np. do ASG), kamizelki ochronne
klasa 3+, ochraniacze i rękawice z
gumą, preferowana odzież w kolorze szarym, zielonym, obuwie trekkingowe, wysokie (rozmiary 40-46),
okulary typu gogle; inne: śpiwory,
karimaty, plecaki 25 l i 35 l, miski do
zupy, łyżki, łyżeczki, kubki.
Lista potrzebnych rzeczy jest
aktualizowana na bieżąco na facebookowym profilu Gminy – Dzień dobry w Kępnie oraz na stronie www.
kepno.pl.
Z kolei osoby, chcące udzielić
schronienia uchodźcom z Ukrainy,
proszone są o informację w wiadomości prywatnej na wyżej wymienionym profilu.
Oprac. KR
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Unikamy podwójnego opodatkowania Miś dla Ukrainy
Cieszę się, że wreszcie w PE zajęliśmy się kwestią podatku u źródła.
Przypomnę, że już w 1989 r. Komisja
proponowała pierwsze propozycje
regulacji w kwestii przepływu kapitału między państwami – wypłatą
dywidend przez spółki akcyjne, czy
opłat licencyjnych za użytkowanie
znaków towarowych czy praw autorskich. Niestety, dopiero wykrycie olbrzymiego skandalu Cum-EX
zintensyfikowało nasze prace, po
23 latach!
Obecnie większość państw członkowskich podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Niestety, przepisy zwrotu i poboru
podatku różnią się między poszczególnymi państwami, nie mówiąc już
o krajach trzecich... co wykorzystywały grupy przestępcze i nieuczciwe
instytucje finansowe.
Fałszywe certyfikaty poświadczały wypłatę dywidend oraz sztuczne transgraniczne struktury do
przepływów kapitału, wobec czego
administracje skarbowe nie miały

możliwości precyzyjnie ustalić, do
kogo należały akcje i wypłacały niezależne zwroty podatku. Szacuje się,
że Unia Europejska straciła w ten
sposób około 140 miliardów euro.

Jako
kontr-sprawozdawczyni
dziękuję za świetną pracę w komisji, współpracę i szukanie kompromisów, zidentyfikowanie głównych
problemów. W wyniku tak pogłębionej analizy i ogromu wykonanej

pracy –nasze sprawozdanie wzywa
Komisję, do pilnego ujednolicenia
procedury zwrotu podatku WHT w
całej UE; pomocy administracjom
skarbowym w przepływie informacji. Te rozwiązania przyniosą budżetom państw członkowskich do 20
miliardów euro rocznie; co w obecnych czasach kryzysu jest znaczącą
kwotą.
Oczywiście, nasza praca nie
kończy się tym dokumentem. Powinniśmy niezwłocznie zająć się harmonizacją definicji „rzeczywistego
odbiorcy” i to także bardzo skrupulatnie podkreślamy. Kwestia ta bowiem w istotny sposób wpływa na
pobór podatku u źródła i stosowanie
preferencyjnych stawek.
Obecnie każdy kraj członkowski
interpretuje to bardzo odmiennie, co
znacząco utrudnia przepływ kapitału na wspólnym rynku. Orzeczenie
Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej nie rozwiązało problemu - mam nadzieję, iż w tej sprawie
będziemy działać znacznie szybciej.

W uroczystości zawierzenie Bogu Ojcu parafii w Hanulinie wzięło udział kilkaset osób

Dzień, który zapamiętamy

W niedzielę, 6 marca br., odbyło
się uroczyste zawierzenie parafii pod
wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie. Parafianie
wraz z księdzem proboszczem Markiem Naglerem uczestniczyli w uroczystej mszy świętej, która rozpoczęła się procesją w kościele, do ołtarza
została przyniesiona ikona Boga Ojca
i złożona przed ołtarzem. Kazanie
wygłosił ojciec Krzysztof Piskorz,
karmelita. Po eucharystii wierni
przystąpili do adoracji oraz uwielbienia Pana Jezusa. Całemu wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna
przygotowana przez zespół Abba
Pater Music. Uroczystość odbyła się
dzięki organizatorowi spotkania,
fundacji Abba Pater.
Maciej Wardęga

Przed ołtarzem złożona
została ikona Boga Ojca

Powiększył się skład Kępińskiej Rady Sportu

Rada Sportu w nowym składzie

9 marca br. skład Kępińskiej
Rady Sportu zasilił Andrzej Mroziński, który w naborze został zgłoszony przez Kępiński Klub Piłkarski
Polonia 1908 – Marcinki Kępno. W

czasie posiedzenia Rady złożył ślubowanie i odebrał zaświadczenie z
rąk Krzysztofa Godka – zastępcy
burmistrza.
Obecnie Radę tworzą: Piotr Ba-

Posiedzenie Kępińskiej Rady
Sportu w nowym składzie

raniak, Paweł Falszewski, Zdzisław
Górecki, Mirosław Grabny, Józef
Lemanik, Andrzej Mroziński, Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska,
Leszek Rorat, Michał Żurecki i
Andrzej Zmyślony.
Podczas posiedzenia członkowie
Rady zapoznali się z aktualnie prowadzonymi i planowanymi inwestycjami o charakterze sportowym, ofertą zajęć prowadzonych dla uczniów w
ramach dofinansowanych programów
oraz rozwijaniem umiejętności sportowych przez młodych w poszczególnych dyscyplinach.
Oprac. KR

Niech ten podarowany miś dla
naszych małych przyjaciół z Ukrainy
wywoła uśmiech i da chwile radości
każdego dnia pobytu w Polsce!
...bo każde dziecko powinno mieć
bezpieczny dom i rodzinę!

Pluszowy miś, nasz życiowy towarzysz od najmłodszych lat... przyjacielski, kochany, łagodny i opiekuńczy. I chociaż czasami brakuje mu
rozumku i niekiedy bywa złośliwy,
zawsze budzi nasz uśmiech na twarzy
i idzie z nami przez życie!
Każdy, kto pragnie się
przyłączyć do akcji i podarować Misia małym gościom z Ukrainy, a także
przedszkola czy organizacje proszę o kontakt: posel@mozdzanowska.pl lub
887091689 – przekażemy
Misie dla każdego Dziecka!
A dla tych starszych...
plecaki na pierwsze dni
szkoły!
Misie dla naszych małych
przyjaciół z Ukrainy od Trzcinicy
- dziękuję wójtowi Grzegorzowi
Hadzikowi oraz Renacie Ciemny
członkini Zarządu Powiatu
Kępińskiego za udział w akcji
pomocy!

Szefowie kuchni w restauracji „Kamiński” zaprezentowali
swoje umiejętności kulinarne na degustacyjnej kolacji

Kulinarny kunszt

12 marca, w sobotę, odbyła się kolacja degustacyjna w restauracji „Kamiński”. Szefowie kuchni Waldemar
Kaniewski oraz Dawid Łagowski,
przygotowali siedem unikatowych
potraw. Na rozpoczęcie została podana tarta serowa wypełniona puree
z buraka i kozim serem, do ozdobienia babeczki użyto winogrona. Jako
drugi został podany pstrąg wędzony
z Zielenicy wraz z plackiem ziemniaczanym, kiszonymi warzywami,
ikrą łososia i regionalną śmietaną.
Trzecią potrawą w menu była zupa
krem z kiszonej kapusty. Jest to modyfikacja tradycyjnej potrawy, którą
serwują górale, tzw. kwaśnica. Do
zupy zostało dodane chorizo oraz
olej zrobiony na bazie chorizo. Po
zupie swoje miejsce znalazł halibut

podany z puree z kalafiora, szpinakiem, panierowanym boczniakiem
oraz sosem pieprzowym z dodatkiem
sosu „demi-glace” - Jest to sos, który
gotujemy przez 48 godzin – wyjaśnia
szef kuchni, W. Kaniewski. Dla przełamania smaku został podany sorbet
cytrynowy, po „przełamaniu” na stole znalazł się stek z karkówki z dzika
podany z polskimi warzywami i opiekanymi warzywami. Smak podkreślił
sos myśliwski oraz mus z kiszonej
kapusty. Na zakończenie szefowie
kuchni zaskoczyli gości deserem w
postaci szwedzkiego stołu serwowanym z ciekłym azotem.
Gratulujemy umiejętności kulinarnych i czekamy na powtórkę, tym
razem może... śniadania u „Kamińskiego”.
Maciej Wardęga

W czasie prezentacji
kulinarnych
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Prowadzące od 135 lat działalność pedagogiczną i edukacyjną, jedyne w regionie, przedszkole sióstr boromeuszek aktywnie włączyło się w pomoc dla dzieci i matek uciekających przed wojną z Ukrainy

W przedszkolu czują
się bezpiecznie

Miłosierdzie dla uchodźców z Ukrainy

Okazały budynek przy ulicy Kościuszki tętni dziecięcym gwarem od
ponad stu lat. Już bowiem w 1887 r.

matkom z dziećmi. - W zaistniałej
sytuacji wojny na Ukrainie pomagamy i w miarę naszych możliwości
Dzieci przybyłe
do przedszkola

przybyły tu siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, by swój charyzmat realizować poprzez świadczenie miłosierdzia
chorym w domach, w miejscowym
szpitalu oraz zajmować się wychowaniem młodzieży żeńskiej i dzieci w
założonej przez siebie ochronce. Od
tej pory praca z dziećmi i dla dzieci
stanowiła jeden z głównych celów
służby sióstr w Kępnie.
Po drugiej wojnie światowej
ochronka przekształciła się w przedszkole. W 1950 r. przedszkole sióstr
oddano pod opiekę zlaicyzowanego
przez komunistów „Caritas”, zaś w
1962 r. przejęte zostało przez władze
państwowe . Od tej pory w budyn-

przyjmujemy do przedszkola dzieci
matek uciekających z Ukrainy. Od
11 marca zatrudniamy też w przedszkolu do tymczasowej pracy dwie
panie Ukrainki – stwierdza s. Laura
Dorota Zielińska, dyrektor Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi w
Kępnie. Od 1 marca do dziś przyjęto
do przedszkola 24 dzieci uchodźców
ukraińskich, co już stanowi w przedszkolu stan 76 dzieci pochodzenia
ukraińskiego. Ponadto zatrudniono
tymczasowo dwie Ukrainki. Dzieci
uchodźców są zwolnione z czesnego
do 30 czerwca br. - Stąd zwracam się
do Miasta i Gminy Kępno o pomoc, o
wsparcie finansowe, aby móc zapewnić dzieciom uchodźców posiłki i po-

Po zajęciach zawsze
jest czas na radość...

ku sióstr funkcjonowało Państwowe
Przedszkole nr 3. W czerwcu 1992
r., po 30 latach, siostry boromeuszki wróciły do swojej własności, aby,
kontynuować działalność poprzedniczek. Decyzją władz zgromadzenia
do prowadzenia przedszkola zostały
skierowane trzy siostry nauczycielki – s. Laurencja, której powierzono stanowisko dyrektora, s. Wanda
i s. Władysława. Rozpoczęcie roku
poprzedzone było wytężoną pracą
fizyczną sióstr, dzięki czemu, prawie
100 dzieci mogło z radością rozpocząć nowy rok szkolny. Boże błogosławieństwo udzielone w czasie poświęcenia przedszkola przez śp. ks.
prałata Zbigniewa Rapiora towarzyszy przez te wszystkie lata zarówno
dzieciom, jak i całemu personelowi.
W chwili najazdu rosyjskich
wojsk na niepodległą Ukrainę siostry od razu bezinteresownie włączyły się w pomoc uciekającym
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byt u nas oraz zapewnić zatrudnienie przynajmniej tymczasowo dwóm
paniom z Ukrainkom – informuje s.

wałam na facebooku naszą prośbę.
Z różnych stron dociera do nas pomoc, za którą niezmiernie dziękuję, ale nie jest ona wystarczająca,
zwłaszcza, że stworzyliśmy jeszcze
dwa miejsca pracy – dwa etaty. Często osoby, które dokonują przelewów
to nasze najbliższe rodziny, znajomi
jak i pracownicy przedszkola – co
tym bardziej jest godne pochwały
za empatię, do której się osobiście
poczuwają – podkreśla dyrektorka
przedszkola.
Siostrom prowadzącym przedszkole najbardziej potrzebne jest
wsparcie finansowe, ale każde inne
też jest przyjmowanie z „otwartym
sercem”, m.in. artykuły spożywcze z
dłuższą datą ważności w większych

...i poznanie
rówieśników z Ukrainy

ilościach, artykuły chemiczne, artykuły szkolne, np. ryzy papieru do
ksero, bloki techniczne, kredki. - W
tej chwili w przedszkolu przebywa
228 dzieci, z czego 76 jest z Ukrainy,
więc czuję obowiązek wprowadzenia
języka polskiego dla obcokrajowców, aby dzieci lepiej rozumiały się
w przedszkolu bez bariery językowej
jak i lepiej przygotowały się do rozpoczęcia zerówki czy szkoły podstawowej. Oczywiście, to też wiąże się z
dodatkowym wydatkiem, aby zatrudnić osobę, która poprowadzi zajęcia
języka polskiego dla obcokrajowców
- zaznacza s. Laura.
Wśród osób, które już wspomogły przedszkole jest np. szkoła w
południowej Francji, gdzie dzieci
jednego dnia otrzymały na obiad tylko ryż, a równowartość obiadów została przekazana dla tutejszych dzieci

Pierwsze zajęcia
u sióstr boromeuszek

Laura. - Oczywiście, wystosowałam
również prośbę do wielu osób, wydrukowałam plakaty, jak i opubliko-

nej zagranicznej szkoły zrobiły takie
wyrzeczenie dla nas – to naprawdę
wzrusza – stwierdza Boromeuszka.
Dyrektorka przedszkola podkreśla, że nadal będzie przyjmować
według potrzeby dzieci uchodźców,
których matki do nich się zgłaszają.

ukraińskich – uchodźców jest to kwota 665 €. - Ten fakt jest dla mnie niezmiernie wzruszający, że dzieci z in-
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- Dlatego pomoc tym ludziom w tej
chwili powinna być dla nas priorytetem zwłaszcza, że mamy w naszej
nazwie Zgromadzenie Sióstr Miło-

sierdzia św. Karola Boromeusza słowo – miłosierdzie – zaznacza siostra.
Również ze strony przedszkola
wypłynęła prośba do rodziców dzieci i parafian o konkretne wsparcie
dla sióstr felicjanek, które prowadzą
przedszkole w Kosowie na Ukrainie,
aby również uczyć nasze dzieci i rodziców ofiarności, że należy się dzielić
z tymi, którzy są w wielkiej potrzebie.
Do 28 marca zbierane są w przedszkolu środki czystości: mydła, pasty
do zębów, gąbki, pampersy, ręczniki
papierowe, chusteczki nawilżające,
zasypki dla niemowląt, proszki do prania oraz śpiwory, koce i ręczniki, które
będą przewiezione do Kosowa. Ta pomoc ma trafić do dziecięcych szpitali
w Białej Cerkwi, Buczynie oraz szpitala wojskowego w Winnicy.
- Nasze Przedszkole Kochających Serc to nie tylko nazwa, ale rzeczywiście i realnie chcemy trafiać od
serca do serca. Liczymy na wsparcie i z góry serdecznie dziękujemy
za każdy dar serca, który zostanie
przeznaczony na pomoc dzieciom
uchodźców - ofiarom wojny w naszym przedszkolu – podsumowuje s.
Laura Dorota Zielińska.
m

Nous sommes
Solidaires
Plakat wykonany przez dzieci z Ukrainy dla rówieśników z Kępna

Wiadomości

straż pożarna

W tym roku już po raz czterdziesty szósty na Polanie Jakuszyckiej licznie zgromadzili się
uczestnicy i sympatycy Biegu Piastów

Wyróżnienie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie

Biegali z Justyną Kowalczyk Kępińska komenda
na czele rankingu

We wszystkich biegach na dystansach od 6 do 50 km odnotowano
imponującą ilość zawodników – około pięciu tysięcy. Z powodu niekorzystnej sytuacji pandemicznej ilość
zagranicznych zawodników, w po-

R. Ertel po biegu

równaniu z latami ubiegłymi, uległa
wyraźnemu uszczupleniu. Na szczęście nie zawiedli rodacy. Jak to bywa
o tej porze roku w tej części Izerów,
tradycyjnie na Polanie Jakuszyckiej
nie zabrakło śniegu. Ze względu na
działania wojenne w Ukrainie zawodnicy będą pamiętać tę edycję przez
wiele lat. W geście solidarności z tym
narodem zostali wykluczeni z uczestnictwa zawodnicy z Rosji i Białorusi.
Polana Jakuszycka oraz Szklarska
Poręba wyróżniały się barwami niebieskimi i żółtymi. Sam bieg nie należał do najłatwiejszych, ale atmosfera

była znakomita i bardzo motywująca.
Pośród tak doborowego towarzystwa
nie zabrakło reprezentantów naszego
powiatu, którzy stanęli do rywalizacji nie tylko w Biegu Piastów, ale
rozgrywanego w jego ramach Biegu
Leśników, który nieprzerwanie od
dwudziestu sześciu lat organizuje
Nadleśnictwo Szklarska Poręba.
4 marca na dystansie 6 km stylem klasycznym kultowe już medale
wybiegali: Radosław Ertel, Jacek
Ertel, Krystyna Ruda-Ertel oraz
debiutująca ośmioletnia Alicja Ertel.
Dwa dni później, 6 marca, na
dystansie 25 km stylem klasycznym
pobiegli: J. Ertel , K. Ruda-Ertel i R.
Ertel. Wszyscy z zadowalającym ich
wynikiem. Miłym akcentem wydarzenia było zdobycie w klasyfikacji
leśników przez J. Ertela pierwszego
miejsca w kategorii M-18, a także
podobnie pierwszego miejsca w ka-

K. Ruda-Ertel
na podium

tegorii K-50 przez K. Ruda-Ertel.. W
mistrzowskim dla leśników biegu na
25 km wystartowało 70 zawodników
z każdego niemal zakątka Polski.
W tym roku na dystansie 50 km

A. Ertel w czasie biegu

wystartowała Justyna Kowalczykpolska mistrzyni świata i złota medalistka olimpijska.
Rodzina Ertelów, która startuje
w tej imprezie sportowej bez przerwy od przeszło 20 lat na co dzień
związana jest z Leśnym Zakładem
Doświadczalnym w Siemianicach, a
pasje biegowe realizuje w barwach
klubu „Sparta Ultra Team” z Lasek,
wyróżniającego się tym, że ich członkowie startują w niemal wszystkich
dyscyplinach biegowych.
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego” gratuluje rodzinie Ertelów sukcesu i życzy kolejnych zwycięstw w
narciarstwie biegowym. Bądźcie jak
Justyna...
Oprac. m

2 marca br. odbyła się roczna
narada podsumowująca pracę Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu w
2021 r., na której wielkopolski komendant wojewódzki PSP – nadbryg.
Dariusz Matczak – przedstawił zwycięzcę rankingu komend. Za swoją
działalność w 2021 r. wyróżnienie
otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. W
związku z tym, że narada odbyła się
w formie wideokonferencji, nie było
możliwości złożenia symbolicznego

dyplomu na ręce komendanta powiatowego PSP.
7 marca br. komendant powiatowy PSP w Kępnie – st. bryg. Wojciech Grabarek – osobiście stawił
się w siedzibie KW PSP w Poznaniu,
gdzie nadbryg. D. Matczak w obecności zastępców – st. bryg. Jarosława
Zamelczyka oraz bryg. Roberta Natunewicza – wręczył komendantowi
dyplom za zajęcie pierwszego miejsca
w rankingu komend PSP województwa wielkopolskiego za 2021 r. Serdecznie gratulujemy!
Oprac. KR
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Podczas wręczenia dyplomu.
Fot. mł. bryg. Lucyna Rudzińska
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
23. kolejka | wiosna 2022
Wisła Puławy – KKS Kalisz . .....................– 1:3
Hutnik Kraków – Lech II Poznań . ............– 1:2
Śląsk II Wrocław – Garbarnia Kraków ......– 0:4
Ruch Chorzów – Pogoń Grodzisk M. . .......– 4:1
Stal Rzeszów – Sokół Ostróda . ................– 3:2
Radunia Stężyca – Wigry Suwałki ............– 1:3
Znicz Pruszków – Chojniczanka ...............– 0:1
Motor Lublin – Olimpia Elbląg .................– 1:0
Pogoń Siedlce – GKS Bełchatów .........– 3:0 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
23 55 52:23
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 23 47 51:21
3. KS Ruch Chorzów
23 43 37:23
4. LKP Motor Lublin
23 39 36:20
5. KKS Lech II Poznań
23 39 26:25
6. SKS Wigry Suwałki
23 35 32:28
7. ZKS Olimpia Elbląg
23 34 25:23
8. RKS Garbarnia Kraków
23 33 32:29
9. WKS Śląsk II Wrocław
23 32 38:37
10. KS Radunia Stężyca
23 32 36:37
11. KKS 1925 Kalisz
23 30 29:30
12. KS Wisła Puławy
23 29 41:40
13. MKS Znicz Pruszków
23 29 26:30
14. MKP Pogoń Siedlce
23 28 30:39
15. KS Hutnik Kraków
23 18 22:37
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 23 18 23:40
17. OKS Sokół Ostróda
23 13 16:46
18. GKS Bełchatów
23 18 17:41
3. Liga Grupa 2
19. kolejka | wiosna 2022
Jarota Jarocin – Unia Janikowo . .............– 4:2
Bałtyk Koszalin – Pogoń Nowe S. ............– 1:2
Stolem Gniewino – Pogoń II Szczecin .......– 0:5
Zawisza Bydgoszcz – Sokół Kleczew . .......– 1:0
Bałtyk Gdynia – Olimpia Grudziądz .........– 1:4
Kluczevia Stargard – Kotwica Kołobrzeg ..– 0:4
Świt Skolwin – GKS Przodkowo . ..............– 2:0
KP Starogard Gdański – Błękitni Stargard ...– 0:4
Polonia Środa – Elana Toruń .............– 3:0 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
19 44 40:11
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
19 43 44:15
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 19 40 33:22
4. KS Sokół Kleczew
19 37 31:15
5. KS Świt Skolwin-Szczecin
19 32 31:20
6. KS Unia Janikowo
19 32 33:28
7. KP Błękitni Stargard
19 30 26:24
8. KS Polonia Środa Wlkp.
19 29 26:19
9. MKS Pogoń II Szczecin
19 27 33:26
10. SP Zawisza Bydgoszcz
19 26 26:28
11. KP Starogard Gdański
19 23 24:32
12. JKS Jarota Jarocin
19 19 21:25
13. KS Stolem Gniewino
19 19 23:46
14. SKS Bałtyk Gdynia
19 18 26:35
15. KKPN Bałtyk Koszalin
19 17 23:39
16. GKS Przodkowo
19 14 15:32
17. ZKS Kluczevia Stargard
19 6 8:43
18. TKP Elana Toruń
19 21 36:39
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
21. kolejka | wiosna 2022
Centra Ostrów – Polonia Kępno ...............– 4:1
Korona Piaski – KKS II Kalisz . .................– 0:0
Huragan Pobiedziska – Górnik Konin ......– 3:0
SKP Słupca – Victoria Września ................– 0:1
Warta Międzychód – Obra Kościan . .........– 1:1
Olimpia Koło – Nielba Wągrowiec ............– 0:0
Tarnovia Tarnowo – Unia Swarzędz .........– 1:0
Iskra Szydłowo – Mieszko Gniezno ..........– 1:7
Kotwica Kórnik – LKS Gołuchów . .............– 3:0
Victoria Ostrzeszów . ............................– pauza
1. MKS Mieszko Gniezno
20 42 47:26
2. SKS Unia Swarzędz
20 40 44:17
3. KSS Kotwica Kórnik
20 39 43:24
4. MKS Nielba Wągrowiec
20 37 31:23
5. MGKS Huragan Pobiedziska 20 34 35:26
6. LKS Gołuchów
20 33 34:33
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 20 32 48:36
8. GKS Iskra Szydłowo
20 32 48:43
9. KP Obra 1912 Kościan
20 31 36:29
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.20 30 38:29
11. KKS 1925 II Kalisz
20 28 36:37
12. MKS Victoria Września
20 28 29:46
13. MKS Olimpia Koło
20 27 24:26
14. LKS Korona Piaski
20 24 27:35
15. MLKP Warta Międzychód 20 24 39:43
16. SKP Słupca
19 24 33:29
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 20 19 31:44
18. KP Victoria Ostrzeszów
19 8 19:50
19. KS Górnik Konin
20 6 12:58
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Zaledwie przez tydzień piłkarze ze Swarzędza cieszyli się z pozycji lidera na zapleczu trzeciej ligi. W miniony weekend Unia spadła
na drugie miejsce, ustępując jedenastce z Gniezna, którą zrzuciła z fotela lidera podczas
premierowej kolejki rundy wiosennej

Kuriozalne błędy przesądziły
o porażce kępnian z Centrą

Podopieczni Marcela Surowiaka podczas pojedynku z Centrą Ostrów Wielkopolski mieli widoczną
przewagę w posiadaniu piłki. To jednak nie wystarczyło zespołowi z Alei Marcinkowskiego, aby
zakończyć pierwsze wyjazdowe spotkanie w tej rundzie z choćby punktem. Przez zdecydowaną
większą część tego meczu Polonia 1908 Marcinki nie była zespołem gorszym, czego dowodem było
kilka dobrych okazji do strzelenia goli. Brak skuteczności w wykończeniu akcji i katastrofalne błędy
w obronie sprawiły jednak, że z Ostrowa Wielkopolskiego biało-niebiescy wrócili na tarczy.
Choć w Kępnie nie ukrywano
przed meczem, że Centra to najmocniejszy przeciwnik, z jakim przyjdzie
się zmierzyć biało-niebieskim od zakończenia rundy jesiennej, to gracze
z Alei Marcinkowskiego w sobotnie
popołudnie nie przestraszyli się faworyzowanych ostrowian. Oba zespoły do
sobotniego meczu przystąpiły w zgoła
odmiennych nastrojach. Centra na inaugurację rundy wiosennej nie zdołała
wywalczyć choćby punktu i zapisała
na swoim koncie porażkę z rezerwami
KKS-u Kalisz (1:5). Z kolei Polonia
1908 Marcinki zaliczyła niezwykle
udane otwarcie rundy rewanżowej,
pokonując w arcyważnym meczu Victorię Ostrzeszów (3:0). Początek spotkania nie zwiastował późniejszych
problemów kępińskiej drużyny. Goście
mieli optyczną przewagę, ale niewiele
z niej wynikało, bo piłkarzom Marcela Surowiaka brakowało szczęścia i
precyzji przy stwarzanych sytuacjach.
To zemściło się na przyjezdnych w
dwudziestej minucie. Będący nie do
zatrzymania tego dnia Jakub Kłobusek przebiegł z piłką połowę boiska,
po czym, jeszcze z pomocą słupka,
umieścił ją w bramce bezradnie interweniującego Kamila Kosuta. Błędy
kępnian w defensywie mnożyły się z
każdą uciekającą minutą. W 38. minucie Szymon Strączkowski miał przed
sobą czterech graczy kępińskiej drużyny, ale nie przeszkodziło mu to w
umieszczeniu piłki w siatce po strzale
głową. Tuż przed zejściem do szatni
trudną sytuację gości próbował naprawić jeszcze Filip Latusek. Najskuteczniejszy gracz kępnian wykorzystał długie podanie Marcina Tomaszewskiego
i nie dał szans Adamowi Dwornikowi.
Biało-niebiescy nie poszli jednak za
ciosem, bowiem po zmianie stron znów
zaczęli popełniać juniorskie błędy w
obronie. Najpierw w 54. minucie Szymon Strączkowski podwyższył prowadzenie ostrowian na 3:1, a w 65. minucie
indywidualny błąd Wiktora Łuczaka
wykorzystał Jakub Kłobusek i na niespełna pół godziny przed końcem gry
zrobiło się 4:1 dla gospodarzy. Ostatecznie gospodarze dowieźli to prowadzenie do końca, choć z przebiegu gry
nie byli zespołem lepszym o trzy trafienia. – Popełniliśmy dzisiaj kardynalne
błędy, po których straciliśmy bramki.
Sprezentowaliśmy rywalom te trafienia, bowiem gospodarze nie strzelili
żadnej z bramek po koronkowych akcjach. Trzeba przyznać, że zostaliśmy
jednak skutecznie skarceni – powiedział Marcel Surowiak, trener Polonii
1908 Marcinków Kępno. Drużynę z
Alei Marcinkowskiego czeka teraz powrót na własny stadion. W najbliższą
sobotę biało-niebiescy zmierzą się z będącą pięć punktów przed nimi Koroną
Piaski. Beniaminek rozgrywek w miniony weekend podzielił się punktami z
rezerwami KKS-u Kalisz.
Tymczasem za zespołami dopiero

drugi weekend zmagań na czwartoligowych boiskach tej wiosny, a już po
raz drugi doszło do zmiany na pozycji
lidera. W zeszłym tygodniu Unia Swarzędz po wygranym meczu na szczycie
z Mieszkiem Gniezno awansowała na
pierwsze miejsce w tabeli. Natomiast
podczas ostatniej kolejki obie drużyny
ponownie zamieniły się miejscami, po
tym jak swoje spotkanie w Tarnowie
Podgórnym przegrała niespodziewanie
Unia (0:1), natomiast Mieszko zdeklasował Iskrę Szydłowo, wygrywając aż
7:1. Korespondencyjny pojedynek na
szczycie tabeli wykorzystuje póki co
Kotwica Kórnik, która zbliżyła się do
pierwszego miejsca w tabeli na zaledwie na trzy punkty.
BAS

Wyniki 21. kolejki
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp.		 4 (2)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (1)
Bramki: 1:0 Jakub Kłobusek - 20’, 2:0 Szymon
Strączkowski - 38’, 2:1 Filip Latusek - 45’, 3:1 Szymon Strączkowski - 54’, 4:1 Jakub Kłobusek - 65’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak
(Kacper Skupień - 77’), Patryk Słupianek, Dawid Stempin, Jakub Górecki, Wojciech Drygas
(Dawid Rachel - 66’), Marcin Tomaszewski,
Borys Wawrzyniak, Filip Latusek. Trener: Marcel
Surowiak.
MGKS Huragan Pobiedziska
3 (0)
KS Górnik Konin		
0 (0)
Bramki: 1:0 Paweł Piceluk - 58’, 2:0 Bartosz

FOT: Przemysław Zimoch (mp-foto.pl)

wyniki i tabele

Żąłądkiewicz - 72’, 3:0 Przemysław Jurków 90+2’ (samobójcza).
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
SKS Unia Swarzędz		
0 (0)
Bramka: 1:0 Paweł Bednarski - 64’ (z karnego).
GKS Iskra Szydłowo		
1 (1)
MKS Mieszko Gniezno		
7 (1)
Bramki: 0:1 Dawid Urbaniak - 5’, 1:1 Jakub Solarek - 21’, 1:2 Tomasz Bzdęga - 48’, 1:3 Łukasz
Bogajewski - 54’, 1:4 Tomasz Bzdęga - 60’, 1:5
Tomasz Bzdęga - 66’, 1:6 Nikodem Szociński 73’, 1:7 Kacper Zimmer - 79’.
KSS Kotwica Kórnik		
3 (1)
LKS Gołuchów			 0 (0)
Bramki: 1:0 Dawid Urbanek - 38’, 2:0 Dawid Urbanek - 78’, 3:0 Patryk Bordych - 88’ (z karnego).
MLKP Warta Międzychód
1 (0)
KP Obra 1912 Kościan		
1 (1)
Bramki: 0:1 Kacper Borowiak - 2’, 1:1 Patryk
Smolarek - 50’.
SKP Słupca			 0 (0)
MKS Victoria Września		
1 (1)
Bramka: 0:1 Arkadiusz Wolniewicz - 16’.
MKS Olimpia Koło		
0
MKS Nielba Wągrowiec		
0
LKS Korona Piaski		
0
KKS 1925 II Kalisz		
0
KP Victoria Ostrzeszów – PAUZA
17
14
13
13
13
12
12
12
12

Najskuteczniejsi strzelcy

Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Filip Latusek (Polonia 1908 Marcinki)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Mikołaj Panowicz (Unia Swarzędz)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Mateusz Górny (Iskra Szydłowo)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)

Program 22. kolejki

Sobota, 19 marca 2022 roku
13:00
Unia Swarzędz – Iskra Szydłowo
14:00
Polonia Kępno – Korona Piaski
14:00
Mieszko Gniezno – Olimpia Koło
14:00 Nielba Wągrowiec – Huragan Pobiedziska
14:00
LKS Gołuchów – Warta Międzychód
15:00
Obra Kościan – Tarnovia Tarnowo
15:00
Górnik Konin – SKP Słupca
15:00 Victoria Września – Victoria Ostrzeszów
Niedziela, 20 marca 2022 roku
12:00
KKS II Kalisz – Kotwica Kórnik
Centra Ostrów Wlkp. – pauza

Piłka nożna >>> Polski Związek Piłki Nożnej ułatwił rejestrację ukraińskich piłkarzy.
Gracze posiadający obywatelstwo ukraińskie, nie będą zaliczać się do limitu zawodników
spoza Unii Europejskiej. Będą oni zatrudnieni jako gracze o statusie amatora

Ułatwienia w rejestrowaniu
zawodników z Ukrainy

Komisja do spraw Nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjęła zmiany w uchwałach Zarządu
PZPN, mające na celu zniesienie ograniczeń w zakresie uczestnictwa zawodników posiadających
obywatelstwo ukraińskie w rozgrywkach piłki nożnej na terenie naszego kraju.
Zgodnie z przyjętymi zasadami,
niezależnie od klasy rozgrywkowej,
obywatele Ukrainy mogą być rejestrowani w klubach jako zawodnicy
o statusie amatora. Dodatkowo, nie
będą uwzględniani w limicie zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej
mogących występować równocześnie
na boisku w trakcie poszczególnych
meczów. Nowe zasady umożliwiają
potwierdzenie do gry zawodników z
Ukrainy niezależnie od ligi i kategorii wiekowej, a także brak obowiązku
przedstawiania przez kluby (w trakcie
procedury uprawniania zawodnika)
dokumentów potwierdzających legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP. Dodatkowo kluby nie będą
musiały informować o zmianach we
wskazanej kwestii legalizacji pobytu i
zatrudnienia. Zarejestrowani w klubach
zawodnicy posiadający ukraińskie obywatelstwo nie będą też uwzględniani
w limicie zawodników spoza obszaru
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Unii Europejskiej, którzy mogą równocześnie przebywać na boisku. Jednocześnie należy podkreślić, że postanowienia z zakresu szeroko rozumianej
kwestii Międzynarodowych Certyfikatów Transferowych (ITC), pozostające
w wyłącznej gestii FIFA, nie uległy
zmianie. Zgodnie z obowiązującymi
zasadami: certyfikat nie jest wymagany
w przypadku zawodników poniżej 10.
roku życia, w przypadku braku odpowiedzi federacji zagranicznej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu
7 dni, liczonych od dnia wystąpienia
przez PZPN o jego wydanie w systemie
FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia
przez klub, wystawiany jest tak zwany certyfikat tymczasowy (provisional). Ponadto w przypadku zawodnika
profesjonalnego, zainteresowany klub
wnioskuje o wydanie certyfikatu za
pośrednictwem systemu FIFA TMS, a
w przypadku zawodnika amatora, zainteresowany klub wnioskuje o wydanie
certyfikatu za pośrednictwem systemu
Extranet. W związku z ograniczenia-

mi w funkcjonowaniu biura federacji
ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej
niż 7 dni, przy czym termin liczony
jest od dnia wystąpienia przez PZPN o
jego wydanie w systemie FIFA TMS, a
nie od dnia wystąpienia przez klub. W
przypadku zawodnika, który nigdy nie
uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie
tego faktu przez federację kraju pochodzenia. W związku z ograniczeniami w
funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane
potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia. Z kolei w przypadku
zawodnika nieletniego wymagane jest
przeprowadzenie specjalnej, indywidualnej procedury określonej w FIFA
RSTP (FIFA Regulations on Status
and Transfer of Players). Niezależnie
od tego obecnie trwają konsultacje
pomiędzy PZPN a FIFA dotyczące
umożliwienia stosowania specjalnych
procedur w zakresie pozyskiwania zawodników z Ukrainy.
BAS

Sport

piłka nożna

PROTON 1. LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKA D1 GRUPA 2
SEZON 2021/2022

RUNDA wiosenna 2022

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Piłkarze, trenerzy, działacze i kibice zdążyli się już stęsknić za rywalizacją o stawkę. Dla
wszystkich wyczekujących powrotu na boiska mamy dobrą wiadomość – to już za kilka dni

Wiosna bez emocji dla naszych zespołów

Program 16. kolejki

11:00
13:00
13:00
14:00
15:00

Sobota, 19 marca 2022 roku
Krobianka Krobia – Rawia Rawicz
Warta Śrem – Orzeł Mroczeń
Ostrovia Ostrów – Biały Orzeł
Kania Gostyń – PKS Racot
Astra Krotoszyn – Polonia Leszno

Do walki o ligowe punkty wracają w ten weekend piątoligowcy. W grupie trzeciej walczą dwa zespoły z naszego regionu. Zarówno
piłkarze Orła Mroczeń jak i GKS-u Rychtal nie będą jednak nadawać tonu rozgrywkom na zapleczu czwartej ligi. Obu naszych przedNiedziela, 20 marca 2022 roku
stawicieli czeka walka o miejsca w środkowej strefie tabeli.
11:00
Piast Czekanów – Piast Kobylin
Po piętnastu kolejkach GKS nie ekipa Orła Mroczeń. Ogromna GKS-u Rychtal, którzy w niedzielę o murowanym faworytem tego sezonu,
14:00
Zefka Kobyla Góra – Stal Pleszew
Rychtal jest ósmy w tabeli, ale traci strata do ligowej czołówki oraz nie- godzinie 14 zmierzą się z liderem i Victorią Skarszew.
BAS
14:00
Victoria Skarszew – GKS Rychtal
do prowadzącej Victorii Skarszew aż znaczna przewaga nad strefą spadkoosiemnaście punktów. W zasadzie to wą. Tak powinno pozostać do końca
NASI W LIGACH
dystans nie do odrobienia, tym bar- sezonu, choć młoda i perspektywiczPKO EKSTRAKLASA => Kamil Drygas (Pogoń Szczecin): Cracovia - Pogoń Szczecin - 1:1 (0:0) [na boisku: 1-67 minuta
dziej, że Victoria w trakcie zimowych na drużyna z Mroczenia będzie za/ akcje: żółta kartka]; Fabian Piasecki (Śląsk Wrocław): Śląsk Wrocław - Radomiak Radom - 0:0 [na boisku: 69-90
przygotowań pokazała, że wiosną bę- pewne systematycznie oddalać się
minuta]; Patryk Tuszyński (Wisła Płock): Jagiellonia Białystok - Wisła Płock - 0:1 (0:1) [na boisku: 84-90 minuta]; Rafał
dzie utrzymywać wysoką formę. Wy- od strefy spadkowej. Szkielet zespoKurzawa (Pogoń Szczecin): Cracovia - Pogoń Szczecin - 1:1 (0:0) [na boisku: 1-90 minuta]; FORTUNA I LIGA => Miłosz
daje się, że jej jedynym konkurentem łu powinien być coraz mocniejszy
Trojak (Odra Opole): Odra Opole - Arka Gdynia - 1:3 (0:3) [na boisku: cały mecz]; III LIGA GRUPA 3 => Mateusz Stempin
do awansu będzie Krobianka Krobia. i mroczenianie powinni solidnie
(Ślęza Wrocław): Carina Gubin - Ślęza Wrocław - 0:0 [na boisku: 1-85 minuta]; Tobiasz Jarczak (Piast Żmigród): Rekord
Trzecia po rundzie jesiennej Polonia punktować.
Bielsko-Biała - Piast Żmigród - 1:1 (0:0) [1-65 minuta]; Patryk Moś (MKS Kluczbork): Górnik II Zabrze - MKS Kluczbork
W sobotę Orzeł Mroczeń zmierzy
Leszno powinna natomiast pozostać
- 0:0 [na boisku: 87-90 minuta]; ARTBUD IV LIGA GRUPA WIELKOPOLSKA => Krzysztof Idźczak (KKS 1925 II Kalisz):
solidnym piątoligowcem i może za- się na wyjeździe z Wartą Śrem. Mecz
Korona Piaski - KKS II Kalisz - 0:0 [na boisku: 1-75 minuta];
rozpocznie się o godzinie 13. Na bokończyć sezon na podium.
Na jedenastym miejscu jest obec- isku przeciwnika zagrają też piłkarze
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gmina
Koncert „Od serca dla serca” w Drożkach

Koncertowali
dla Mateusza „Balladyna” na rychtalskiej scenie
ECHO RYCHTALA
marzec 2022, nr 10 (1003)

Przedstawienie teatralne „Balladyna” w Gminnym Ośrodku Kultury w Rychtalu

7 marca br., o godzinie 17.00,
w Gminnym Ośrodku Kultury w
Rychtalu odbyło się przedstawienie
spektaklu „Balladyna” na motywach
słynnego dramatu Juliusza Słowackiego, którego adaptację przedstawili
uczniowie ze szkolnego „Teatru pod

różnych bohaterów literackich, co
wymagało dużych umiejętności mimicznych i głosowych. Atmosferę
przedstawienia, pełną grozy i tajemniczości, doskonale podsycały trafnie
dobrane elementy muzyczne, scenografia, kostiumy, efekty dźwiękowe

Aktorzy z „Teatru pod
Kasztanem” podczas występu

4 marca br. w Domu Ludowym
w Drożkach, z inicjatywy dyrektor
Izabeli Usarek oraz społeczności
Szkoły Podstawowej w Drożkach,
odbył się Koncert Charytatywny „Od
serca dla serca”. Program artystyczny
zaprezentowali uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Drożkach.
Pojawiły się nastrojowe piosenki oraz
wiersze o miłości. Głównym celem
koncertu była zbiórka, z której dochód został przekazany Mateuszowi
Słowikowskiemu. Dzięki atrakcjom,
takim jak licytacje, loteria czy sprzedaż ręcznie wykonanych lampionów
i domowych wypieków, udało się
zebrać kwotę 3633 zł. Wszyscy zaangażowani w organizację koncertu, a
także jego uczestnicy, którzy przybyli bardzo licznie, okazali serce, a
wszystko to dla serca Mateusza. Było
warto, bo jak podkreślano w czasie
uroczystości: serce to najcudniejszy

w życiu skarb. Występy były także
okazją do wyrażenia solidarności z
narodem ukraińskim, np. poprzez
specjalną dedykację piosenki „Moja
i twoja nadzieja”, którą zaśpiewali
nauczyciele. Koncert zintegrował
mieszkańców lokalnej społeczności.
Czas upłynął w przyjemnej atmosferze, przy miłych dla ucha dźwiękach
i poczęstunku, z którego każdy mógł
skorzystać. - Kierujemy szczególne
podziękowania w stronę proboszcza,
ks. Daniela Wawrzyniaka, za rozpoczęcie spotkania modlitwą. Dziękują
także Kołu Gospodyń Wiejskich w
Drożkach, Ewelinie Stryczek – sołtys Sołectwa Drożki, Jerzemu Głąbowskiemu, Karolinie Rogowskiej,
firmie „Rubin” z Mianowic, każdemu, kto zaangażował się w tę inicjatywę oraz wszystkim uczestnikom
– podsumowali inicjatorzy przedsięwzięcia.
Aleksandra Cegła

Kasztanem”. Sztuka ta wymagała od
młodych aktorów dużego wyczucia
scenicznego, dobrej dykcji, właściwej ekspresji i dużej sprawności ruchowej, gdyż wcielali się oni w role

i wizualne. Jak każdy wie, problematyką sztuki było dążenie do władzy
za wszelką cenę. Balladyna, żeby rządzić, zabijała wszystkich, nawet swoich najbliższych. Aktorzy w profesjo-

nalny sposób odegrali role bohaterów
utworu, ubrani w charakterystyczne
stroje, oddali klimat ówczesnych czasów. Spektakl okazał się dla widzów
doskonałą lekcją języka polskiego i
niesamowitym przeżyciem, skłaniającym do refleksji nad własnym życiem i otaczającą rzeczywistością.
Na zakończenie zabrzmiały
gromkie, zasłużone brawa dla wspaniałych artystów. Trzeba dodać, że
na przedstawienie, oprócz rodziców
młodych aktorów, mieszkańców
Rychtala i okolic, przybyli także
przedstawiciele władz gminnych z
wójtem Adamem Staszczykiem i
przewodniczącą Rady Gminy Aleksandrą Olejnik na czele oraz sołtysi,
radni i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Rychtal.
Młodych aktorów do sztuki przygotowały nauczycielki: Magdalena
Mikołajczyk-Witak i Wanda Opac,
muzyką, oświetleniem i efektami
dźwiękowymi zajęły się: Natalia
Wabnic-Maryniak i Cecylia Szymala, a fotorelację wykonał Maciej
Oscenda.
Oprac. KR

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2022, nr 11 (1335)
Szkolny Dzień Profilaktyki w Nowej Wsi Książęcej

Rozmawiali o przemocy,
asertywności i depresji

Nauczyciele zaśpiewali utwór
„Moja i twoja nadzieja”

Spotkanie autorskie uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej w Bralinie z Ewą Walentyną Maciejewską

Dzieci spotkały się z pisarką

W ostatnim czasie uczniowie bralińskiej podstawówki z klas II i III
uczestniczyli w niecodziennym spotkaniu z kępińską pisarką, Ewa Walentyną Maciejewską. Wiersze autorki ukazały się w ponad 30 antologiach
różnych ogólnopolskich grup literackich, w tym jednej międzynarodowej.
Jak mówi sama autorka: - Spotkania z dziećmi sprawiają mi ogromną
radość, czuję nić porozumienia i
E. W. Maciejewska z uczestnikami
spotkania autorskiego

doskonały dialog. Dzieci chętnie zadawały pytania – mądre, dociekliwe
– wyrażając tym samym zainteresowanie moimi działaniami, jako
piszącej wiersze. Byłam pod wrażeniem ich aktywności, chęci i odwagi czytania na głos, na forum klasy,
wierszy z tomiku „Snu kropelka”.
Gratuluję dzieciom umiejętności, a
nauczycielkom – sukcesów edukacyjnych.
Danuta Musiała

7 marca br. w szkole w Nowej
Wsi Książęcej odbył się Szkolny
Dzień Profilaktyki, który prowadziła psycholog pracowni profilaktyki
EMPATIA. W klasach I-III realizowany był program „Nie irytuj
się”, który miał na celu zwiększenie
świadomości uczniów w zakresie
zjawiska przemocy i jej wpływu na
życie dzieci. Podczas zajęć analizowane były źródła zachowań agresywnych oraz narzędzia reagowania
na nią.
Program „Bycie asertywnym
drogą do zdecydowania” skierowany
był dla uczniów klas IV i V. Celem
programu było ukazanie asertywności jako niezbędnej umiejętności,
dzięki której można uniknąć wielu
kłopotów (wagarów, kradzieży, ryzykownych zachowań, takich jak picie alkoholu czy palenie papierosów,
itp.). Jest to szczególnie ważne dla

Uczniowie podczas warsztatów

uczniów szkół podstawowych, którzy, będąc w tak młodym wieku, są
bardziej narażeni na presję wywieraną przez grupę rówieśniczą.
Ostatnim programem, który realizowany był w klasach VII-VIII,
był program „Depresja – choroba nie
tylko osób dorosłych”. Celem progra-

mu było wyjaśnienie uczniom, czym
jest depresja, jak ją rozpoznać, jak sobie z nią radzić oraz kto może pomóc
osobie chorej na depresję.
Podczas warsztatów uczniowie
otrzymali również wsparcie w związku z obecną sytuacji na Ukrainie.
Alicja Hetmańczyk

Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin „popegeerowskich” w rozwoju cyfrowym –
„Granty PPGR” w gminie Bralin

Zakupią 119 laptopów dla uczniów

Złożony przez Gminę Bralin
wniosek w konkursie grantowym
Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci
z rodzin „popegeerowskich” w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”
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został pozytywnie rozpatrzony i
oczekuje na podpisanie umowy
grantowej. Otrzymane wsparcie pozwoli na zakup 119 laptopów wraz
z oprogramowaniem, które zostaną
przekazane dzieciom i młodzieży.

Po podpisaniu umowy grantowej i
otrzymaniu środków finansowych
Gmina ogłosi postępowanie przetargowe, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Oprac. KR

Region

gmina
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatowie uczestniczyli w spektaklu teatralnym

wieści znad pomianki
marzec 2022, nr 11 (1051)

Czerń i biel, pandemiczna
„Królowa Śniegu”
Finał Turnieju Tenisa Stołowego

Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Tenisie Stołowym

1 marca br. uczniowie klas VII
a i VII b ze Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Opatowie pojechali do Opola na wycieczkę. Głównym punktem wyjazdu,
był Teatr Lalki i Aktora. Uczniowie
zobaczyli interpretację baśni H. Ch.
Andersena „Królowa Śniegu”. Sztukę
reżyserował Tomasz Kaczorowski,
natomiast adaptację
przygotował
Beniamin Bukowski. W magiczny
świat baśniowej opowieści, wprowa-

W czasie spektaklu
teatralnego

6 marca 2021 r. w hali sportowej
w Łęce Opatowskiej rozegrano VIII
edycję Turnieju Tenisa Stołowego o
Puchar Starosty Kępińskiego. Turniej
oficjalnie otworzył i powitał wszystkich zebranych zawodników wójt
Gminy Łęka Opatowska – Adam Ko-

pis oraz sołtys wsi Łęka Opatowska,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
– Dariusz Gąszczak. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał
sędzia główny turnieju – Mieczysław
Skotnik. Organizatorzy dla obecnych
na turnieju zawodników i przybyłych

„W zdrowym ciele...”

gości przygotowali posiłki regenerujące oraz ciasto i kawę. Zwycięzcy w
poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i puchary ufundowane
przez kępińskiego starostę.
Oprac. Maciej Wardęga

dzała widzów wyśmienita gra aktorów, nastrojowa i liryczna muzyka, a
także scenografia w kolorach biało-czarnych. Po sztuce, uczniowie udali
się do Parku Trampolin „Odskocznia”,
gdzie dali upust swojej aktywności i
sprawnościom fizycznym. Wspólny
wyjazd klas VII był bardzo udany. Po
nauce zdalnej był okazją do integracji,
rozmów, wspólnego spędzenia czasu i
rozrywki.
Oprac. Maciej Wardęga

WYNIKI ZAWODÓW:
Kobiety:

1. Joanna Kalarus
2. Anna Stempin
3. Julia Stempin
4. Kinga Gąszczak

Samorządowcy:

1. Mieczysław Skotnik
2. Łukasz Olbrych
3. Artur Jędrzejak
4. Grzegorz Berski

Mężczyźni:

1. Paweł Gottfried
2. Jan Kasendra
3. Józef Lewek
4. Bogdan Górecki

Nagrodzeni z organizatorami

Wójt gminy Trzcinica wystosował apel o przekazanie pomocy dla mieszkańców Ukrainy. W zbiórkę włączyły się organizacje, firmy, sołtysi, radni oraz mieszkańcy gminy

Pomoc dla Ukrainy

Załadunek darów
dla Ukraińców

G£OS TRZCINICY
marzec 2022, nr 11 (1228)
12 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się szkolenie

O przedsiębiorczości
i kulinariach w bibliotece
Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach projektu Fundacji
Wspomagania Wsi realizowanym
przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu
edukacji ekonomicznej pn. „ABC
przedsiębiorczości V. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych
miast” połączone z warsztatami kulinarnymi. Sobotnie spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Wsi Trzcinica „Przyszłość” przy współpracy

trzcinickiej książnicy. Warsztaty prowadziła trener Justyna Zawieja.
Na początku spotkania wszystkich uczestników warsztatów powitała prezes Stowarzyszenia Wsi
Trzcinica „Przyszłość” Anna Parzonka. Po prezentacji multimedialnej mówiącej, jak określić swoje cele
finansowe i jak je później realizować,
co jest potrzebne do założenia własnej firmy i jak stworzyć dobry biznes plan oraz co najważniejsze, jak to

wszystko przełożyć na własny budżet
domowy, uczestnicy zajęć przystąpili
do wykonywania przepysznych dań.
Pod okiem pani Justyny zostały przygotowane: carpaccio z buraka, sałatka wariant I, sałatka z kaszy kuskus,
sałatka grillowa oraz przepyszny deser. Po sporządzeniu potraw nadszedł
czas na degustację wykonanych dań.
Wszystkie panie, uczestniczące w
warsztatach, otrzymały zestawy edukacyjne. Oprac. Maciej Wardęga

Zbiórka rozpoczęła się 28 lutego
br. Zbierano najpotrzebniejsze artykuły spożywcze, środki czystości,
pościele, odzież i wodę. We wszystkich Domach Ludowych do 9 marca
można było przekazać pomoc rzeczową, było to koordynowane przez
sołtysów poszczególnych sołectw.
Podobnie Zespół Szkół w Laskach i
Zespół Szkół w Trzcinicy przeprowadziły swoje zbiórki, przekazując
zebrane artykuły do Domów Lu-

dowych. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzcinicy przeznaczył
część pomocy na potrzeby osób już
przybyłych na teren gminy Trzcinica.
10 marca br. po załadowaniu na udostępniony nieodpłatnie przez firmę
MG LOGISTIC samochód ciężarowy dary zostały przekazane do „Caritas” Diecezji Kaliskiej. Wójt Grzegorz Hadzik dziękuje wszystkim za
udział w zbiórce i pomoc naszym
wschodnim sąsiadom.
Oprac. m

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

REGION
GONIEC PERZOWSKI
marzec 2022, nr 10 (1007)

kurier baranowa
marzec 2022, nr 10 (1237)

Central Europe Open – Turniej Karate w Bydgoszczy i kolejne sukcesy Klubu Karate Kaminari Perzów

Na zakończenie sezonu halowego zaprosiliśmy do rywalizacji drużyny z powiatu kępińskiego (rocznik 2010). Była to też doskonała okazja dla trenerów do spotkania, wymiany
poglądów i umówienia meczów sparingowych przed zbliżającym się sezonem ligowym

Sukces karateków
z Kaminari

Zawodnicy z perzowskiego
klubu karate z trenerem

Artdiame Cup w Baranowie
Od 5 do 6 marca 2022 r. w Bydgoskiej Hali Sportowej Artego Arena
odbył się międzynarodowy turniej
Karate WKF. Udział wzięło 915 zawodników z 88 klubów reprezentujących 15 państw. Zawodnicy z
perzowskiego Klubu Karate Kaminari
wywalczyli 3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy medal, co dało Klubowi bardzo
dobre 15. miejsce w klasyfikacji generalnej. Medale zdobyli: Justyna Wyrwas – złoto w kumite ind. Kobiet U21
+68kg, Julia Przybyłek – złoto w kumite ind. U14-50kg, Pascal Kasprzak
– złoto w kumite ind. U14 -50kg (białe,

żółte pasy), srebro kumite ind. -45kg,
Cyprian Jarczak – srebro w kumite
ind. Mężczyzn U21 -84kg, brąz w kumite ind. Juniorow +76kg.
Barwy klubu reprezentowali
również Zuzanna Kulawik, zajmując 5. miejsce w kumite ind. Kadetek
-47kg, Natalia Chlewicka, zdobywając 5. miejsce w kumite ind. Kadetek
OPEN, a także Hubert Kaczmarek,
Zofia Moś i Julia Sasin. Projekt wyjazdu został dofinansowany z budżetu
Gminy Perzów. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów. Oprac. Maciej Wardęga

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przygotował z okazji
Dnia Kobiet muzyczną niespodziankę

Koncert Piotra Polka

W niedzielne popołudnie, 13 marca br., na perzowskiej scenie wraz z zespołem wybitnych muzyków wystąpił
wspaniały artysta Piotr Polk. Jest aktorem filmowym i teatralnym, a od niedawna piosenkarzem i wokalistą. Jego
charyzmatyczny wokal i muzyka łączą
pokolenia, a występ artysty to tradycja
tworząca niezapomnianą całość.
Podczas koncertu widzowie mogli usłyszeć utwory pochodzące z

płyty „Mój film” – bardzo osobistej
i szczególnej. W śpiewanych na niej
historiach każdy mógł znaleźć kawałek swojego życia. Piosenki zostały
uszyte na miarę i w dodatku przez
najlepszych krawców. Publiczność
poza utworami z płyty wysłuchała
coverów m.in. „Zielono mi” Agnieszki Osieckiej. Aktor został nagrodzony owacjami na stojąco.
Oprac. Maciej Wardęga

Policja zatrzymała sprawcę, który zniszczył drzewa w Domasłowie

Złapany niszczyciel drzew

8 marca br. kępińscy policjanci
zostali powiadomieni o pomalowaniu
oraz ponawiercaniu drzew w Domasłowie, o czym pisaliśmy w ubiegłym
numerze gazety.
Przypomnijmy,
pracownice
Domu Seniora, przychodząc do pracy, zauważyły, że drzewa, które są
posadzone na terenie obiektu, dziwnie się świecą. Okazało się, że około
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10 sztuk drzew pomalowano przypalonym olejem. - Nasi funkcjonariusze ustalili sprawcę tego czynu. Jak
się szybko okazało, jest nim 53-letni mieszkaniec Domasłowa. Teraz
mężczyzna przed sądem odpowie za
popełnione czyny z ustawy o ochronie przyrody - poinformował sierż.
Rafał Stramowski, oficer prasowy
KPP Kępno.
Oprac. m

W turnieju wzięło udział 6 drużyn, zagrano w systemie „każdy z
każdym”. Po rozegraniu 15 meczów
wyłoniła się ostateczna kolejność: KP
Słupia, KP Słupia L, KP Krążkowy,
GKS Trzcinica, II, GKS Grębanin,
Orzeł Mroczeń.
Nagrody indywidualne w turnieju zdobyli: najlepszy zawodnik – Matwij Bogach (KP Słupia), najlepszy

bramkarz – Karol Pawlik (GKS
Trzcinica), najlepszy strzelec – Wiktor Biczysko (GKS Trzcinica). Każdy z zawodników otrzymał upominki
od tytularnego sponsora turnieju –
firmy Artdiame.
Skład zwycięskiej drużyny: Bartosz Mendel, Oliwier Żłobinski,
Kacper Goj, Fabian Wylega, Matwij Bogah, Dawid Hojenski, Igor

Hadryś, Dawid Kawula.
Rozegrano również turniej żaków: KP Słupia, AP Czech Rychtal,
Akademia Sportu Chikara Bralin,
Pionier Baranów. Mnóstwo emocji,
doskonałej zabawy, rywalizacji fair
play z rówieśnikami, bramki, parady
bramkarskie, radość z gry. W tym
turnieju wszyscy byli zwycięzcami.
UG Baranów

8 marca br. w Szkole Podstawowej w Mroczeniu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie
VI Powiatowego Konkursu Plastycznego z Profilaktyki Uzależnień

Rozmowa światełkiem w tunelu

Uroczystość otworzył dyrektor szkoły – Andrzej Tyra wraz z
koordynatorką konkursu, szkolną
pedagog – Agnieszką Sitek. W części artystycznej, wprowadzającej
do tematu, wystąpił szkolny zespół
muzyczny „Wężyk Band” z utworem
pt. „Spotkajmy się w rozmowie”. Następnie odbyła się prezentacja filmu
profilaktycznego pt. „To nie depresja”, przygotowanego przez młodzież
z grupy profilaktycznej PaTPORT
przy Szkole Podstawowej w Mroczeniu. Zaproszeni goście: komendant
powiatowy Policji w Kępnie – mł.
insp. Mirosław Józefiak, dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie – Wanda
Lepka, pracownik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji
Powiatu Kępińskiego – Dariusz Baranowski, członek Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie – Iwona Głowik, przedstawiciel PSSE w Kępnie
– Ewa Marszałek, przedstawiciele
policji, pedagodzy szkolni, uczestnicy i laureaci powiatowego etapu
konkursu, uczestniczyli w działaniu

profilaktycznym w formie filmu profilaktycznego. Szkoły, uczestniczące
w konkursie, otrzymały scenariusze
spektakli profilaktycznych w postaci
broszury pt. „Jedno udostępnienie”

go w Kępnie – D. Baranowski, członek GKRPA w Baranowie – I. Głowik, przedstawiciel PSSE w Kępnie
– E. Marszałek, przedstawiciele
policji – sierż. sztab. Filip Ślęk oraz

Nagrodzeni w konkursie
wraz z komisją

oraz „Kwiat anoreksji”, opracowane
przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Mroczeniu, należących do szkolnej
grupy profilaktycznej PaTPORT.
Spośród złożonych 98 prac plastycznych, przekazanych ze szkół
podstawowych z terenu powiatu kępińskiego, niezależna komisja konkursowa w składzie: przewodniczący komisji – plastyk Jan Kasendra,
przedstawiciel Urzędu Powiatowe-

sierż. Rafał Stramowski, wyróżniła
oznaczone loginami prace uczniów w
trzech kategoriach wiekowych. Prace
rozkodowano w obecności dyrektora
Szkoły Podstawowej w Mroczeniu.
Nagrody ufundowały: Starostwo Powiatowe w Kępnie, Urząd
Gminy w Baranowie, PSSE w Kępnie oraz Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Agnieszka Sitek

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO:
Szkoła podstawowa – klasy I-III:

Szkoła podstawowa – klasy VII-VIII:

1. Olha Solomohenko (SP nr 2 w Kępnie)
2. Magdalena Wójcik (ZSS w Słupi pod Kępnem)
3. Lena Segiet (SP nr 2 w Kępnie)
Wyróżnienia: Hanna Michalak (SP w Łęce Mroczeńskiej),
Klara Drozd (SP nr 2 w Kępnie)

1. Amelia Lamek (SP w Mroczeniu)
2. Vanessa Latusek (SP w Mroczeniu)
3. Zuzanna Grzesiak (SP nr 2 w Kępnie)
Wyróżnienia: Martyna Kulesza (SP w Krążkowych),
Mikołaj Szkudlarek (SP nr 2 w Kępnie)

Szkoła podstawowa – klasy IV-VI:

Nagrody specjalne:

1. Jan Marciniak (SP w Baranowie)
2. Kaja Mikuła (SP nr 2 w Kępnie)
3. Jakub Dzwończak (SP nr 2 w Kępnie)
Wyróżnienia: Marta Niechciał (SP w Baranowie),
Bruno Misiak (SP w Krążkowach)

Nagroda Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie:
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Maja Niechciał (SP nr 2 w Kępnie)

Nagroda Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie:
Amelia Dąbek (ZSS w Słupi pod Kępnem), Zuzanna Musiała
(SP nr 3 w Kępnie), Zuzanna Idzik (SP w Łęce Mroczeńskiej)

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia drobne
przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)

Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
rolnicze

Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)

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

NIERUCHOMOŒCI wynajmę

US£UGI

Wynajmę garaż na ul. Obrońców Pokoju w
Kępnie. Tel. 697 451 475.
(TK 15/03/22)

Wykonuję usługi remontowe i wykończenia
wnętrz: układanie płytek i paneli, malowanie,
łazienki, biały montaż, zabudowy z płyt K-G,
montaż drzwi, gładzie. Tel. 574 663 825.
(TK 13/02/22)

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2, dwupokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój. 4. piętro.
Oś. 700-lecia. Tel. 517 026 640.
(TK 14/03/22)
Wynajmę mieszkanie w Kępnie, około 75 m2.
Tel. 600 874 023.
(TK 9/02/22)
Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.

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

NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca
Firma z Kępna zatrudni stolarzy do skręcania
i montażu mebli na wymiar.
Tel. 577 005 669.
(TK 12/02/22)

sprzedam
Sprzedam sofę rozkładaną o wymiarach 2 x 1,2 m, w kolorze miodu,
w cenie 600 zł oraz duży stół rozkładany o wymiarach 2 x 0,9 m, po
rozłożeniu 2,7 m, w kolorze orzech,
w cenie 600 zł. Tel. 723 904 146.
(TK 10/02/22)

Sprzedam ostatnie trzy działki
na nowo powstałym Osiedlu Leśnik
w Nowej Wsi Książęcej,
pod lasem.
Działki 532/15, 532/20, 532/21.
Obręb ewidencyjny 300802_2.007.
Media, woda, energia elektryczna.
Tel. 601 913 137.
Firma ogólnobudowlana
zatrudni na umowę o pracę:
murarzy oraz pracowników
ogólnobudowlanych.
Wysokie stawki
godzinowe. Praca na
terenie Kępna. Możliwość
przyuczenia. Zapraszamy
wszystkich chętnych.
Zapewniamy dojazd
z Kobylej Góry.

ORTODONCJA

lek. dent. Katarzyna Chybalska
specjalista ortodonta
lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Aparaty stałe i ruchome
Leczenie dorosłych i dzieci

ul. Leśna 45, 63-500 Ostrzeszów
Tel. 62 / 732 79 50, 601 98 51 11.
Poniedziałek, środa, piątek: 15.00-20.00.

Tel. 693 832 058

MASAŻ I
REHABILITACJA
DOMOWA TANIO.
TEL. 723 882 777
Tygodnik Kępiński 17 marca 2022
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Kamil Janowski - „9 żyć”
Czym jest dusza? Jaką drogę musi przebyć, by uwolnić się od ziemskich cierpień? I co czeka
na jej końcu, jeśli ten koniec w ogóle istnieje. Dla dziewięciorga bohaterów tej książki, w
ciała, których na przestrzeni wielu lat wciela się ta sama dusza, walka o wewnętrzny spokój
naznaczona jest bolesnymi traumami. Zgwałcona nastolatka, mężczyzna borykający się z
niepełnosprawnością, udręczony morderca, młody chłopak chory na autyzm. Każdy z nich
nosi w sobie piętno poprzednich wcieleń, które nieustannie sprowadza ich
na manowce i uniemożliwia dokonywanie słusznych wyborów. Czy da się
przerwać ten zaklęty krąg popełnionych w przeszłości błędów?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Ks. Piotr Pawlukiewicz - „Słowa, z którymi was zostawiam”
Czym jest wolność? Czym miłosierdzie? Czego możemy nauczyć się od starszych ludzi?
Czy każde zakochanie jest dobre? Jak zrozumieć swoich rodziców, a jak swoje dzieci? Czy
Bóg w ogóle się nami interesuje? Zadajemy sobie nieraz setki pytań, na które bardzo często
nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. Szukamy mądrych głosów, które by nam w tym pomogły,
ale w natłoku informacji coraz trudniej jest nam je znaleźć. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz przez
lata był jednym z najchętniej słuchanych głosów w Kościele. Jego homilie, konferencje,
wreszcie wypowiedzi w czasie licznych spotkań z młodzieżą były nagrywane, powielane
i rozprowadzane po całej Polsce. Wszyscy chcieli usłyszeć, co ma do powiedzenia znany
ksiądz z warszawskiej św. Anny. Zwykłym zdaniem potrafił on bowiem odmienić serca i
wlać w nie nadzieję. Dziś, choć księdza Piotra nie ma już z nami, jego słowa wciąż pozostają
żywe i niezwykle aktualne. „Słowa, z którymi was zostawiam” to wybór najpiękniejszych i
najmocniejszych tekstów ks. Pawlukiewicza, to prowadzone przez niego
rekolekcje, które możesz przeżyć, siedząc na własnej kanapie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Julia Quinn - „Bridgertonowie. Tom 4. Miłosne tajemnice”
Penelopa Featherington skrycie uwielbia brata przyjaciółki od... właściwie od zawsze. Po
spędzeniu połowy życia na obserwacji Colina Bridgertona z daleka Penelopa myśli, że wie
o nim wszystko, ale nagle natyka się na jego najgłębszy sekret... i zaczyna się obawiać, że
może jednak wcale go nie zna. Colin Bridgerton jest zmęczony swoją reputacją lekkoducha
i pustego czarusia, ma także dość tego, że wszyscy przejmują się autorką znanej rubryki
plotkarskiej, lady Whistledown, która wspomina o nim w pierwszych zdaniach każdej swojej
publikacji. Jednak po powrocie z podróży zagranicznej Colin odkrywa, że życie w Londynie
całkowicie się zmieniło, co dotyczy zwłaszcza Penelopy Featherington! Kiedy okazuje się, że
Penelopa ma własne sekrety, ten, który dotąd unikał związków, musi zdecydować: czy jest ona
dla niego największym zagrożeniem, czy też szansą na szczęście…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 11
SPONSORZY NAGRÓD:

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 23 marca 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. Julia Quinn - „Bridgertonowie. Tom 4...”,
2. Kamil Janowski - „9 żyć”,
3. Ks. Piotr Pawlukiewicz - „Słowa, z którymi...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 10 nagrody otrzymuj¹:
Natalia Wabnic-Maryniak (Rychtal),
Grażyna Seiffert (Baranów),
Paulina Pacyna-Dawid (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba, i w porę zapobiegniesz kłopotom. Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej niż
marsową miną.

Byk 21 IV – 21 V
Unikaj osób, które udają miłe i zmieniają swoje
sympatie w zależności od towarzystwa, w jakim
się znajdą. Ktoś taki może wydobyć od Ciebie
zwierzenia lub towarzyskie plotki, a później opowie je innym. Bądź uprzejmy, ale zdystansowany.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Wpadniesz na dobry pomysł i nie będziesz chciał
zwlekać z jego realizacją. Będziesz samodzielny
i gotowy zaryzykować. Uda Ci się zarazić innych
optymizmem, a nawet będziesz przewodzić grupie
przyjaciół lub współpracowników.

Rak 23 VI – 22 VII
Zajmiesz się swoim życiem wewnętrznym i będziesz szukał prawdziwych przyczyn życiowych
niepowodzeń. Możesz jednak wyolbrzymiać
trudności lub przesadnie obwiniać się. Zachowaj
umiar, bo inaczej stracisz dobry humor.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nie odgrywaj się na osobach, które są słabsze
lub mniej zdolne od Ciebie. Ich słabości mogą być
śmieszne, ale niech nie będą dla Ciebie tematem
do plotek. Szanuj ludzkie uczucia, bo sam możesz
kiedyś potrzebować pomocy.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Pod Kasztanami” - 17.03.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
2. Apteka „Św. Marcina” - 18.03.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
3. Apteka „Na Kopie” - 19.03.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
4. Apteka „Nowa” - 20.03.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
5. Apteka „PRIMA” - 21.03.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
6. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 22.03.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
7. Apteka „Św. Maksymiliana” - 23.03.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
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.

W tym tygodniu będziesz w doskonałym nastroju. Wydarzenia toczyć się będą zgodnie z Twoim
planem, a ludzie będą Ci przychylni. Czeka Cię
zwycięstwo w sporze lub korzystne rozstrzygnięcie trudnej sprawy.

Waga 23 IX – 23 X
Karta radzi Ci, abyś był bardziej konsekwentny
i nie rozpamiętywał starych urazów. Nowe sytuacje i propozycje, jakie otrzymasz w tym tygodniu, mogą Cię trochę zaskoczyć. Nie reaguj
nerwowo, spokojnie przemyśl sytuację.

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Ryby 19 II – 20 III
Pomysły, w jakie włożyłeś mnóstwo zaangażowania i czasu, zaczną przynosić efekty. Szczęście Ci
sprzyja, ale powinieneś działać szybko i zdecydowanie. W miłości karta wróży wspólną inwestycję
lub ważną decyzję, która dotyczy przyszłości.

Z teki Marka Kameckiego

Uda Ci się załatwić urzędową sprawę lub pewna
ważna osoba wreszcie przyzna Ci rację. Karta
wróży możliwość wygranej lub dyskusję, która
rozstrzygnie Twoje wątpliwości. Bądź szczery, a w
razie potrzeby szybko napraw swoje błędy.

Ważna zawodowa sprawa lub finansowe negocjacje utkną w martwym punkcie. Będziesz musiał
jeszcze raz zastanowić się, czego chcesz i na
czym Ci zależy. Nie obawiaj się zmienić strategii
lub wycofać z nieudanej inwestycji.

kontakt:

(62) 78 292 84

SPORTOWE

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II

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

ODZNAKI
I WPINKI

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

Przed Tobą udany tydzień. Kłopotów i trudnych
spraw będzie mniej, a okazji do zabawy i radości
o wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda Ci się zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których Ci zależy.

(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.:

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
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

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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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