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Wspólnie dla Ukrainy
20 marca br. w Domu Strażaka w Domaninie odbyła się akcja charytatywna „Wspólnie
dla Ukrainy”. Na wydarzenie zaprosili Ochotnicza Straż Pożarna w Domaninie oraz Koło
Gospodyń Wiejskich w Domaninie. Cały dochód z akcji zostanie przekazany dla fundacji
zapewniającej pomoc medyczną ukraińskim żołnierzom, walczącym o wolność swojej
ojczyzny.
str. 5

Kępno jest
niepowtarzalne
i jedyne

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

Dar serca z Londynu

Kilkadziesiąt osób w Światowy Dzień Poezji miało
okazje wysłuchać wierszy
wyrecytowanych i zaśpiewanych przez kępińskich
poetów.

str. 3

str. 6

Z pożarem walczyło
sytuacja
61 strażaków
epidemiczna
co tydzień w „TK”

w powiecie kępińskim

Fot. OSP Baranów

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”.

Informacje

wiadomości
Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa zwróciła
już podatnikom niemal 275 mln zł nadpłaconego podatku

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

Rozliczenie elektroniczne to bezpieczeństwo, wygoda, ale również
szybszy zwrot nadpłaconego podatku. W ciągu pierwszego miesiąca
kampanii zeznań rocznych wielkopolska KAS wypłacała zwroty średnio w ciągu 10 dni od złożenia przez
podatnika zeznania PIT. - Od 15 lutego urzędy skarbowe w województwie
wielkopolskim dokonały zwrotów

22 marca br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego
wynosi 1053, w tym 475 łóżek jest
zajętych (spadek o 98 zajętych łóżek
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
20 zajętych (spadek o 19 w stosunku
do dnia poprzedniego), II poziom
zabezpieczenia szpitalnego – 825 łóżek, w tym 412 zajętych (spadek o 74
w stosunku do dnia poprzedniego),
szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich – 122
łóżka, w tym 43 zajęte (spadek o 5
w stosunku do dnia poprzedniego).
Ogółem wolnych pozostaje 578 łóżek.
Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-

Zwracają podatek Łóżka dla pacjentów z COVID-19

podatku na łączną kwotę ponad
274,5 mln zł – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej
w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
- W powiecie kępińskim w pierwszym miesiącu kampanii rozliczeń
PIT przekazaliśmy na konta naszych
podatników 6,6 mln zł – dodaje Izabela Kuciapa, naczelnik Urzędu
Skarbowego w Kępnie.
Przypomnijmy, że w przypadku
e-PIT-ów urząd skarbowy ma 45 dni
na dokonanie zwrotu. To aż o połowę krócej, niż w przypadku zeznań
składanych w tradycyjnej, papierowej
formie.

Jak rozliczyć PIT
przez internet?
Usługa Twój e-PIT udostępniana
jest podatnikom już po raz czwarty.
Od ubiegłego roku stanowi ona część
e-Urzędu Skarbowego – nowoczesnego serwisu administracji skarbowej.
Rozliczenie w usłudze Twój e-PIT
jest proste, szybkie i dostępne w
każdym miejscu i czasie. Wystarczy
wejść na podatki.gov.pl i
zalogować się
do e-US (za
pomocą profilu zaufanego,
b a n kowo ś c i
elek t ron icznej, aplikacji
mOby watel
lub za pomocą danych autoryzujących
takich jak PESEL/NIP i kwota przychodu) a następnie wybrać usługę
Twój e-PIT.
Usługa uwzględnia formularze
PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36.
Pierwsze dwa z nich są już automatycznie wypełnione przez Krajową
Administrację Skarbową na podstawie danych dostępnych w systemach.
Pozostałe formularze są przeznaczone do samodzielnego uzupełnienia.
Zeznania PIT-37 i PIT-38 będą
czekać na nas w usłudze do 2 maja.
Jeżeli nie odrzucimy tak przygotowanego dokumentu lub po edycji sami
go nie wyślemy, zeznanie automatycznie się zaakceptuje.
Oprac. m

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Ryszarda

Grucy.

Składamy wyrazy współczucia
żonie i synowi Zmarłego oraz Jego bliskim.
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

-CoV-2 wynosi 100, z czego 18 łóżek
jest zajętych (spadek o 6 w stosunku

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

czego zajętych jest 0. W odniesieniu do
poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych
łóżek respiratorowych przedstawia się
następująco: II poziom zabezpieczenia
szpitalnego – 90 łóżek, w tym 16 zajętych (spadek o 6 w stosunku do dnia
poprzedniego), szpital tymczasowy na
MTP – 10 łóżek, w tym 2 zajęte (bez
zmian w stosunku do dnia poprzedniego). Wolne pozostają 82 łóżka respiratorowe.
Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 20 MARCA

– DO 23 MARCA

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

53.809.376

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

Pierwsza lub jedna dawka

22.573.485

Druga dawka

19.609.842

W pełni zaszczepieni

22.321.920

14.475
375
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka

222.170

Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

11.403.879
18.531

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Wszystkie	Ponowne	Zgony	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
zakażenia		COVID/współistniejące
testy

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

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
238

25 lutego 2022 r.

9

1

0

0/0

66

30			

26 lutego 2022 r.

27

5

2

0/2

89

23			

203

27 lutego 2022 r.

19

4

0

0/0

82

7			

171

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

13 marca 2022 r.

5

0

0

0/0

60

1			

93

14 marca 2022 r.

2

0

0

0/0

36

14			

84

15 marca 2022 r.

7

0

0

0/0

84

12			

107

16 marca 2022 r.

6

0

0

0/0

109

11			

110
82

17 marca 2022 r.

8

1

1

1/0

69

13			

18 marca 2022 r.

3

0

0

0/0

72

5			

78

19 marca 2022 r.

11

1

0

0/0

78

5			

72

20 marca 2022 r.

4

0

0

0/0

41

2			

59

21 marca 2022 r.

0

0

0

0/0

30

7			

54

22 marca 2022 r.

4

1

0

0/0

63

6			

60
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wiadomości

Informacje
17 marca br. dotarł do Kępna transport darów przekazanych przez Polski Klub Orła Białego w Londynie na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie
powiatu kępińskiego

Dar serca z Londynu

Transport darów to kolejne ważne wsparcie dla osób w potrzebie,
ofiar konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
Przekazane dary zostały zdeponowane w magazynie utworzonym w

obiekcie dawnej sali gimnastycznej
Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie przy ulicy Szpitalnej. Stąd zebrane produkty, środki higieny odzież,
artykuły dla dzieci przekazywane są

sukcesywnie za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Kępnie do osób zgłaszających
się po taką pomoc. Do rozładunku
przekazanego transportu włączyło
się szereg osób w tym min. uczniowie liceum, pracownicy Starostwa
Powiatowego w Kępnie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kępnie.
Warto na bieżąco śledzić stronę
internetową i profil społecznościowy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kępnie, gdzie na bieżąco publikowane są listy aktualnych
potrzeb. - Serdecznie dziękujemy
mieszkańcom Londynu, którzy włączyli się do akcji zorganizowanej
przez Polski Klub Orła Białego – zaznaczył Robert Kieruzal, starosta
powiatowy.
Oprac. m

Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie startują w Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”. Pod opieką Iwony Idzikowskiej, nauczyciela informatycznych
przedmiotów zawodowych oraz grafiki komputerowej, realizują dwa projekty społeczne:
„Explozja talentów” oraz „Prawo pięści w Internecie”

Dołączyli do społeczności
„Zwolnieni z teorii”

Olimpiada „Zwolnieni z teorii”
jest pierwszą praktyczną olimpiadą w Polsce. Dzięki niej uczniowie
mają szansę rozwijać kompetencje
przydatne na rynku pracy, takie jak
zarządzanie, kreatywność, czy rozwiązywanie problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty
pomocne przy szukaniu
pracy lub rekrutacji na
studia: Project Management Principles, Digital
Skills oraz Mam swoje
Alle. Ponadto najlepsze
zespoły w Polsce rywalizują o „Wilki” - nagrody, które wręczają na
Wielkiej Gali przedstawiciele władz państwowych i prezesi największych firm. Zadaniem
młodzieży jest więc
realizacja
własnego
projektu społecznego
w ramach utworzonych
grup
uczniowskich.
Każdy zespół musi
przejść przez cztery
etapy zarządzania, które ułatwiają wykonanie
projektu. W Zespole
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w
Kępnie powstały dwa zespoły, które
kończą obecnie etap trzeci olimpiady. Na każdym etapie zaangażowana
młodzież zdobyła praktyczną wiedzę
do przyswojenia (przewodniki, inspiracje, quiz - test) oraz wypełniała formularz o postępach w projekcie.
Uzdolnienia, predyspozycje
i hobby
Pierwszy zespół działa pod nazwą
„Explozja Talentów”. Tworzy go dziewięcioosobowa grupa, która stworzyła przyjazną przestrzeń dla wszystkich
młodych, chcących pokazać swoje
pasje w Internecie. Jest to odpowiedź
na zamykające się w domach młode
talenty, czyli pełnych pasji i ambitnych twórców, będących przyszłością
Kępna. Na stronie www.explozjatalentow.pl każda pasja, talent mile wi-

dziany i oczekiwany, o czym można
było się przekonać w lutym w kinie,
kiedy przed seansami, nieodpłatnie
emitowana była nagrana przez młodzież reklama. Propagujemy naszą
inicjatywę również, roznosząc ulotki,
które zaprojektował i wydrukował
pozyskany sponsor.

Pierwszy zespół pn. „Explozja
Talenów” tworzą uczniowie: Damian Baliga IV TI, Patryk Pietrzyk
IV TI, Aleksandra Kluziak IIITR,
Agnieszka Błażejewska IIIgTR, Karolina Wartecka IIIgTR, Anna Broda IIIgTR, Adam Urbański IIITI,
Kamil Burzała IIITI.
Bez przemocy w Internecie
„Prawo pięści w Internecie” to
grupa złożona z uczniów Zespołu
przy Sienkiewicza oraz studentkę
Politechniki Wrocławskiej. Młodzi
wraz z nauczycielem stworzyli projekt jako odzew na stale rosnący problem społeczny, jakim jest przemoc
w Internecie. Młodzież postanowiła
działać i w atrakcyjny sposób przedstawić temat hejtu oraz skutki, które
za sobą niesie. Bardzo młodzi ludzie,
często dzieci, nie zastanawiają się

nad konsekwencjami swoich komentarzy – piszą przecież online, są anonimowi. Dlatego powstał konkurs na
krótką formę literacką oraz grafikę,
przedstawiający problem hejtu. Na
początku marca w szkole odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie zwycięzcom nagród. Do szkół
podstawowych w całej
Polsce trafi prezentacja
stworzona w języku
polskim i ukraińskim
oraz konspekt lekcji dla
nauczycieli wychowawców z krzyżówkami i
rebusami.
Drugi zespół „Prawo pięści w Internecie” tworzą uczniowie
i absolwenci: Wiktoria
Biczysko IITR, Agata
Nowicka IITR, Zuzanna Kukulska IITR,
Zuzanna Bollin IITR,
Filip Smyrek IV TI,
Dominika Idzikowska
studentka na Wydziałe
Budownictwa Lądowego i Wodnego.
Obydwie
grupy
projektowe utworzyły na Allegro lokalnie zbiórki, które w pierwotnym
koncepcie miały być przeznaczone na
inne cele związane z projektem. Jednakże w obecnej sytuacji postanowili, że wszystkie uzbierane pieniądze
przeznaczą na pomoc mieszkańcom
Ukrainy i wpłacą na fundację siepomaga.pl
Poprzez platformę „Zwolnieni z
teorii” młodzi zdobywają doświadczenie, międzynarodowe certyfikaty
i nagrody, które pomogą im w znalezieniu atrakcyjnej pracy. Dodatkowo
uczniowie robią wiele dobrego dla innych, rozwijają swoje pasje i poznają
innych aktywnych ludzi z całej Polski.
Iwona Idzikowska
koordynatorka projektów

7 marca 2022 r. w murach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie odbyło się seminarium bibliotekarzy. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych
z terenu powiatu kępińskiego oraz bibliotekarze bibliotek
szkolnych szkół ponadpodstawowych

Seminarium w bibliotece

Uczestniczących w seminarium
powitał dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie – Wiesław
Walas, a następnie zaprosił do wysłuchania prelekcji pań z działu instrukcyjno-metodycznego z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu.
Alicja Urbańska w swojej prezentacji pt. „Nieobecni w bibliotece”
poruszyła bardzo ciekawy temat –
kim są nieużytkownicy bibliotek, na
jakie grupy możemy ich podzielić,
co ich wyróżnia oraz, co najważniejsze, jak zachęcić ich do korzystania
z biblioteki, by z nieużytkowników
przekształcili się oni w użytkowników. Po niej Ania Sabiłło poruszyła
bardzo aktualny problem rozmów z
dziećmi na temat wojny. Podkreśliła,

że inaczej trzeba rozmawiać z polskimi dziećmi, a inaczej z dziećmi, które
doświadczyły bezpośredniej agresji
na swój kraj. Poleciła kilka stron oraz
webinarów, które mogą być pomocne
w tych trudnych rozmowach. Zachęciła także bibliotekarzy do kupowania książek dla dzieci wydanych w
języku ukraińskim.
Obie prelekcje wywołały sporo
dyskusji i były wspaniałym pretekstem do podzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz
przemyśleniami i wnioskami.
Spotkanie było także okazją
do przekazania bibliotekom wydawnictw regionalnych, zgromadzonych
przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kępnie.
Oprac. m

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie
wypłatę trzynastej emerytury. Emeryci i renciści otrzymają
pieniądze wraz z kwietniowym świadczeniem. Trzynastka
„na rękę” wyniesie 1217,98 zł

1217,98 zł „na rękę”
dla emeryta i rencisty

- Zgodnie z ustawą trzynastki
przysługują w wysokości najniższej
emerytury obowiązującej od 1 marca
roku, w którym wypłacane jest to dodatkowe świadczenie. W 2022 r. jest
to 1338,44 zł brutto. Emeryci i renciści otrzymają pieniądze wraz z kwietniowym świadczeniem – informuje
Marlena Nowicka – rzeczniczka
prasowa ZUS w Wielkopolsce. - Co
ważne, nie trzeba w tym celu składać
żadnych wniosków.
Ministerstwo Finansów w tym
roku zaniechało poboru podatku od
trzynastej emerytury. Ze świadcze-

nia zostanie pobrana jedynie składka
zdrowotna w wysokości 120,46 zł,
a zatem trzynastka netto wyniesie
1217,98 zł.
- Zaniechanie to jest jednorazowe i ostateczne, to znaczy podatek
nie zostanie zapłacony ani teraz, ani
w rozliczeniu rocznym – dodaje M.
Nowicka.
Zgodnie z przepisami trzynastka
przysługuje wszystkim, którzy mają
na 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia
wypłacanego przez ZUS.
m

W kwietniu ZUS rozpocznie
wypłatę trzynastej emerytury
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Uczestnik przygotowań do II i III powstania śląskiego, komisarz plebiscytowy w Kluczborku na Śląsku Opolskim, lekarz powiatowy w Jarocinie i Katowicach, naczelnik Wydziału Zdrowia autonomicznego Województwa Śląskiego, lekarz zaufania w Tarnowskich Górach, żołnierz, urzędnik i lekarz, ale
także zapomniany i niedoceniony, prawdziwy polski patriota

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

Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, nasz bohater na początku 1920 r. został oddelegowany na pół
roku ze stanowiska naczelnego lekarza frontu pn. insurekcji wlkp. na
Śląsk, gdzie brał udział w przygotowaniach nie tylko do plebiscytu, ale
także do II i III powstania. W zasobach Biblioteki Śląskiej znajduje się
jego list jako przewodniczącego Polskiego Komitetu Plebiscytowego na
pow. kluczborski (obecnie woj. opolskie) z 20 lipca 1920 r. o następującej
treści: „Na specjalne zlecenie p. Kleinerta przesyłam na własność Muzeum Górnośląskiego 1 egz. adresu
sympatii dla Francuzów w dniu ich
fete nationale sporządzonego staraniem tutejszego komitetu plebiscytowego, z poważaniem Orszulok”.
Gwoli uzupełnienia Fete Nationale
czyli Święto Narodowe Francji obchodzone 14 lipca upamiętnia szturm
Bastylii w czasie rewolucji francuskiej 1789 r. Adresatem listu był Konstanty Prus (1872-1961), pochodzący
spod Rybnika, dzisiejszy patron tamtejszej Biblioteki Powiatowej i Miejskiej, najpierw student teologii we
włoskim Turynie potem publicysta i
historyk, a zarazem członek wydziału prasowego Polskiego Komisariatu
Plebiscytowego w Bytomiu (o bohaterskiej polskiej obronie jego siedziby
przed Prusakami pisałem już wcześniej w „TK”). Ten autor książek o
historii Śląska, redaktor „Katolika”,
„Gazety Opolskiej”, „Kuriera” w Sosnowcu i „Nowin Raciborskich”, był
oskarżany przez Niemców w okresie
międzywojennym w dziesiątkach
procesów karnych i więziony, a po
wybuchu wojny wysłany do KL Auschwitz-Birkenau, i wszystko w ramach legendarnej pruskiej „wolności
słowa”, której ich potomkowie usiłują
nas dziś uczyć, gdy tymczasem, jak
się właśnie okazało, współczesne niemieckie media służyły jeszcze niedawno ruskim bandytom… Trzeba tu
też uzupełnić, że powiat i miasto
Kreuzburg (Kluczbork) w plebiscycie
1921 r. głosowały w blisko 96% za
przynależnością do Niemiec i wróciły do Polski dopiero po II wojnie św.
Po przejściu do rezerwy, w latach
1921-1924 P. Orszulok mieszkał wraz
z rodziną w Jarocinie przy al. Krakowskiej 25 (35?), pracując tam jako
lekarz powiatowy. Dziś to al. Niepodległości 5, w centrum miasta nieopodal Rynku, a w zabytkowej kamienicy, b. Oberży Krakowskiej w
podjarocińskim Bogusławiu, potem
m.in. siedzibie Zgromadzenia Sióstr
Elżbietanek, mieści się obecnie Bank
Spółdzielczy. W 1924 r. nasz bohater
przeniósł się do Katowic, gdzie do
1929 r. pracował jako lekarz powiatowy, a następnie kierował Wydziałem
Zdrowia, posiadającego wtedy dużą
autonomię Województwa Śląskiego.
Ostatnio zam. w Tarnowskich Górach
przy ul. Lublinieckiej 23. Dziś to ul.
Opolska i w solidnej zabytkowej kamienicy działają m. in. biuro rachun-
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kowe, Urząd Skarbowy i dentysta…
czej polski patriotyzm, ale ja z tej spełnienie obowiązku. Oczywiście na Ukrainie liczy już dobrze ponad
Pracował tam jako lekarz zaufania
walki nie zrezygnuję i cdn. Zresztą, akta te z powodu ogromnego ich za- 100 ochotników, stanowiąc dziesiątą
Spółki Brackiej prowadząc praktykę
czego innego można się tam spodzie- sobu nie są jeszcze opracowane, sam część wszystkich walczących tam o
specjalisty chorób wewnętrznych i
wać, gdy nawet sam prezydent RP, przejrzałem ledwie parę tys. teczek, wolność braci, Polaków. Odczytując
internisty. Zmarł 17 listopada 1938 r.
przemawiając 27 grudnia 2021 r. na ich niewielki ułamek, trafiając na właściwie oczywiste fakty i nazywapo ciężkiej operacji w szpitalu w
czczonej od ub.r. jako święto narodo- wielu nieznanych i zapomnianych jąc rzeczy po imieniu trzeba stanowSzarleju (obecnie dzielnica Piekar
we rocznicy insurekcji poznańskiej, także z naszego powiatu. Znamien- czo zauważyć, że poniżanie prawdziŚląskich) i został pochowany na jedskwitował wybitnie nieudolne stara- nym jest, że ten sam ob. Kroner od- wych polskich bohaterów, a zarazem
nym z tarnogórskich cmentarzy
mówił mi 18 listopada 2015 r. ochrona sowieckich zdrajców w polkatolickich, choć nie udało mi
generalskiego awansu płk Ku- skich mundurach przez DK MON (i
się jeszcze ustalić dokładnej loklińskiego, zajmując się zara- jego lokalne delegatury w postaci
kalizacji jego grobu. A tak pisały
zem obroną zdrajcy Jaruzel- WKU), BON Kancelarii Prezydenta
o tym ówczesne gazety. „Oręskiego... Nie chciał też RP oraz IPN i Urzędy Wojewódzkie
downik Gostyński”, pismo reawansować na I stopień oficer- ma znamiona kolaboracji z wrogimi
gionalne Gostynia i pow. goski uczestniczki 3 powstań ślą- naszej racji stanu, rosyjską i niemiecstyńskiego z 30 listopada 1938 r.,
skich, ostrzeszowianki Mie- ką polityką historyczną. Najwyższy
wspominał: „Dr Paweł Orszuczysławy Urbańskiej, o której już czas przewietrzyć te urzędy z lelok umarł. W Szarleju zmarł po
pisałem w „TK”, a o jakiej waków i innych tzw. „pożytecznych
ciężkiej operacji w 62. roku żyzniszczony grób na poznań- idiotów”… Cześć pamięci P. Orszucia ppłk pozasłużbowy (…),
skim Junikowie, którego likwi- loka, polskiego patrioty i człowieka
który przez kilka lat był mieszdację zablokowałem, uparcie honoru, kolejnego zapomnianego
kańcem Gostynia. (…) osiedlił
nie raczy zadbać IPN… i takie bohatera powiatu kępińskiego II RP,
się w naszym mieście przed
są brutalne fakty, jakże inne od podobnych próżno szukać w staliwojną i żywy brał udział w żyprzecinania wstęg, i innych po- nowskim, sowieckim ZBoWiD…
ciu społecznym i towarzyskim.
zornych działań. W odniesieniu
Tomasz Kostek Górecki,
Pod koniec wojny należał też do
do geopolitycznej teraźniejszoAkademia Sztuki Wojennej
organizacji
przygotowującej
ści trzeba też jasno powiedzieć,
powstanie na naszym terenie.
że nie wystarczy żałosna blokaŹródła: APK, USC Bralin, sygn. 659/10,
Już jako student gimnazjalny
da bojaźliwej i sprzedajnej, nieksięga urodzeń z 1877 r., akt nr 54, s. 54,
brał udział w pracach niepodlemieckiej Europy na handel
w sieci s. 58; APP, Przedwojenna kartoteka
głościowych, które kontynukrwawymi rosyjskimi diamenewidencji mieszkańców m. Poznania,
ował jako akademik, a później
tami czy kawiorem, trzeba zasygn.: 14887, k.618-619; CAW WBH,
jako lekarz. Za udział w tajnych
blokować dla sowietów niebo
Dr med. P. Orszulok, Katowice, 1930 r. (archiwum synowej,
akta odznaczeniowe i personalne, sygn.:
organizacjach ukarany został
nad Ukrainą i zestrzelić każdedr med. H. Orszulok)
OOP 2/721, AP 195 i 2287; IPN, straty.
więzieniem, a jako akademik za
go czerwonego bandytę bompl; Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Kurier
takież przestępstwo relegowany był z
nia swoich podwładnych słowami: bardującego szkoły, szpitale i ciężarPoznański, wydanie wieczorne z 19 listopada
Uniwersytetu Berlińskiego. Jako
„… nie da się ustalić uczestników po- ne kobiety. Dosyć strusiego chowania
1938 r., nr 529, s. 12; Biblioteka Narodowa,
młody lekarz pracował wśród wywstania wlkp., bo zaraz po nim wró- głowy w piasek, czas na walkę w
CBN Polona, Orędownik Gostyński, pismo
chodztwa we Westfalii, po czym osiecili do pługa…”. Nie wiem, kto pisze obronie prawa zamiast lewackiego
regionalne Gostynia i pow. gostyńskiego z
dlił się w Gostyniu. Z chwilą wybupodobne przemówienia głowie nasze- ględzenia o rzekomym łamaniu pra30 listopada 1938 r., nr 97, s. 4, Kronika
chu powstania wstąpił do Wojska
go państwa, bo b. łatwo wykazać, że worządności przez Polskę i Polaków.
Gostyń; Kujawsko-Pomorska Biblioteka
Polskiego, a w czasie wojny bolszemijają się z faktami! Tak samo absur- Gdyby nie to, że na zmianę z bratem
Cyfrowa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna
wickiej pełnił funkcję szefa sanitardalne są „wyjaśnienia” ob. Romana opiekuję się niesamodzielną już
- Książnica Kopernikańska w Toruniu,
nego 14. dyw. wielkopolskiej. Po wojKronera, p.o. dyr. BON Kancelarii mamą, sam poszedłbym tłuc tych
zdjęcie z jubileuszowego zjazdu filomatów
nie objął stanowisko komisarza
Prezydenta RP, który 20 września dzikich Azjatów, których przodkowie
pomorskich 27 września 1926 r. w Toruniu;
wyborczego w jednym z powiatów
2021 r. podpisał się pod podobnym mordowali i wysyłali na Syberię
Śląska Biblioteka Cyfrowa, Biblioteka Śląska,
śląskich, przyczem dużo doznawał
wodolejstwem, dając mi pośrednio do prawdziwą polską elitę, przywożąc
kolekcja rękopisów, sygn..: R 648 II; https://
przykrości. W dalszym ciągu sprawozrozumienia, że to z akt Związku Bo- nam w zamian na czołgach podobną
zeglarski.info/artykuly/slownik-biograficznywał urząd lekarza powiatowego w
jowników o Wolność i Demokrację sobie hołotę, której potomków widzizeglarzy-pomorskich-wojciech-orszulok/;
Katowicach, a od 1929 r. naczelnika
(ZBoWiD) wiadomo, kto był po- my tu do dziś, choćby w tzw. demozdjęcia z archiwum synowej, dr med. H.
Wydziału Zdrowia Woj. Śląskiego.
wstańcem, a kto nie i że ma niby o kratycznej opozycji głosującej przeOrszulok; J. Karnowski, Filomaci pomorscy,
Ostatnio był naczelnym lekarzem
tym świadczyć odznaczenie za ko- ciw Polsce, jak przystało na etatowych
cz. 1, 1840-1901, Toruń 1926, s.80; red . S.
Spółki Brackiej. (…) był rodem ze
muny Wielkopolskim Krzyżem Po- zdrajców, kiedyś sprzedających się za
Łoza, Czy wiesz kto to jest, Warszawa 1938,
Śląska”. Natomiast Kurier Poznański,
wstańczym (wg niego Wielkopol- bolszewickie czerwońce, dziś za nies. 595; K. Brożek, Polska służba medyczna w
wydanie wieczorne z 19 listopada
skich… Krzyżem Powstańczym?!)… mieckie euro…
powstaniach śląskich i plebiscycie 1918-22,
1938 r., donosił: „Dnia 17 listopada
Rzecz w tym, że odznaczano tym
Tymczasem organizacja, której
Katowice 1973; red. F. Hawranek, K. Brożek
1938 r. zasnął w Bogu, opatrzony saczymś jedynie członków ZBoWiD, mam zaszczyt być członkiem, Gwari in., Encyklopedia powstań śląskich, Opole
kramentami św., w 62. roku życia,
stalinowskiej organizacji pseudo- dia Narodowa im. AK, przewozi na
1982, s. 365; badania i ustalenia własne
mój najukochańszy mąż, nasz najlep-kombatanckiej, gdzie należeli także Ukrainę żywność i medykamenty,
oraz publikacje autora, absolwenta studiów
szy ojciec, ukochany brat i szwagier,
tzw. utrwalacze władzy ludowej itp. zabierając stamtąd rannych, pomaga
dr na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego
śp. dr med. Paweł Orszulok, ppłk posowieccy patrioci, a nie należała też w bezpośredniej walce z ruskiAkademii Sztuki Wojennej.
zasłużbowy. Pogrzeb odbędzie się w
większość prawdziwych powstań- mi bandytami i nasz Legion Polski
poniedziałek 21 bm. o godz. 9.30 w
ców, nie tylko w mojej rodzinie. TymTarnowskich Górach z domu żałoby
czasem nie wiedzą obaj w/w wraz z
przy ul. Opolskiej 23, o czym donosi
p.o. mjr, Jackiem Muchą z DK MON,
w ciężkim smutku pogrążona żona z
że prawdziwą bazą do wiarygodnych
dziećmi. Tarnowskie Góry, Wanne,
ustaleń, kto był powstańcem wlkp. są
Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańŁódź, Czyste, Bydgoszcz”. Tymczaakta Centralnego Archiwum Wojskoców
powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu wyróżsem moje wieloletnie starania o genewego Wojskowego Biura Historyczniają
się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych. Chcemy
ralski awans pośmiertny naszego bonego (CAW WBH), głównie z zespopokazać,
ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie, o których
hatera
w
WKU
Gliwice,
łu Komitetu Krzyża i Medalu
Departamencie Kadr (DK) MON i
warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. JeżeNiepodległości, i to nie tylko nieliczBiurze Odznaczeń i Nominacji
nych odznaczonych, ale też wielekroć
li znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się
(BON) Kancelarii Prezydenta RP
liczniejszych odrzuconych bo udziału
czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą telefospotykają się z upartym bojkotem
w insurekcji nie traktowało się wtedy
niczną, internetową albo osobiście.
owych instytucji, rozumiejących inajako specjalnej zasługi, ale jedynie
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Z Piotrem Psikusem, burmistrzem Miasta i Gminy Kępno, o uchodźcach przybyłych do
gminy rozmawia Mirosław Łapa

Wsparcie dla dzieci z Ukrainy

Jak dużo uchodźców z Ukrainy
przyjechało do tej pory do Kępna?
Po 24 lutego br. do Kępna przybyło – 768 osób, w tym 408 dzieci w
wieku od kilku miesięcy do 18 lat. Są
to dane na dzień 18 marca i pochodzą
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak do tej pory
wielu uchodźców nie zgłosiło się do
rejestracji w MGOPS.
Gdzie są kwaterowani?
Uchodźcy przyjmowani są przez
mieszkańców gminy Kępno do domów prywatnych, znaleźli również
pokoje w hostelu, w hotelach pracowniczych i obiekcie Parafii w Mikorzynie. Natomiast Gmina Kępno zabezpieczyła miejsca w obiektach Spółki
Projekt Kępno oraz w Centrum Pomocy Rodzinie w Kryzysie.
Czy przewiduje Pan stworzenie dodatkowych miejsc do
zamieszkania dla rodzin z Ukrainy, jeżeli tak, to gdzie?
Na tę chwilę nie rozszerzamy
swoich zasobów, sprawujemy pieczę nad taką ilością osób, której jesteśmy w stanie zapewnić pomoc.
Oczywiście, w sytuacji ekstremalnej
zareagujemy. Idziemy wyznaczoną
ścieżką – jeśli pomagać to odpowiedzialnie i kompleksowo.
Czy Pana zdaniem tutejsi
przedsiębiorcy są w stanie
zatrudnić kilkaset osób (więk-

szości kobiety) w swoich zakładach pracy?
To pytanie trzeba skierować bezpośrednio do przedsiębiorców oraz
Powiatowego Urzędu Pracy. Nie
chciałbym się wypowiadać w sprawie, na którą nie mam bezpośrednio
wpływu. Oczywiście Gmina Kępno
działa w sposób proinwestycyjny –
co widać w naszym postępowaniu
choćby przy okazji powstającej strefy
przemysłowej, jednak decyzje kadrowe są poza nami.
Większość
uciekających
z
miejsc objętych wojną to kobiety z dziećmi, czy przewiduje
Pan dodatkowe miejsca w żłobkach i przedszkolach?
Póki co, do przedszkoli zostały
przyjęte dzieci 6-letnie. Pozostałe
otrzymały informacje o możliwości
wzięcia udziału w rekrutacji trwającej do 15 marca br. Gmina Kępno
w roku szkolnym 2022/23 utworzyła
dodatkowych 25 miejsc przedszkolnych. Dzięki ruchom organizacyjnym
względem żłobka przy ul. Tysiąclecia. Musimy również pamiętać o swoich mieszkańcach, których potrzeby
należy zaspokoić.
O ile ma zwiększyć się liczba
miejsc w placówkach żłobkowo
– przedszkolnych?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bowiem sytuacja się zmienia
każdego dnia. Nie posiadamy kon-

kretnych danych na temat liczby
dzieci, które trafiły do naszej gminy
wskutek działań wojennych w Ukrainie i muszą zostać objęte wychowaniem przedszkolnym. Ta liczba ciągle
rośnie.
Czy nie obawia się Pan, że może
zabraknąć miejsc w żłobkach
lub przedszkolach dla dzieci
kępińskich rodziców pracujących zawodowo?

z Ukrainy, które do nas przyjechały po 24 lutego 2022 r. w rekrutacji
do przedszkoli i żłobków muszą być
traktowani jednakowo. Dane z zakończonego 15 marca naboru wniosków
w rekrutacji do przedszkoli nie wskazują jeszcze na duży problem, ale sytuacja z dnia na dzień się zmienia.   
Czy zamierza Pan zatrudnić
dodatkowe kadry opiekuńcze
z Ukrainy w przedszkolach lub
żłobku?
Na tę chwilę to nie jest najpilniejsze zadanie, z którym mierzy
się Gmina Kępno w kontekście napływu dzieci z Ukrainy. Jeżeli będzie taka konieczność, oczywiście

zorganizujemy dodatkowe wsparcie.
W Wydziale Oświaty i Kultury są
już zgłoszenia osób z Ukrainy, które
wyrażają chęć zatrudnienia w przedszkolach.
Czy zwiększy się liczba klas w

gminnych szkołach podstawowych?
Obecnie do naszych szkół trafiło 101 uczniów z Ukrainy, które
przekroczyły granicę po 24 lutego.
Obecnie w naszych szkołach podstawowych jest 265 dzieci narodowości
ukraińskiej, czyli więcej niż suma
uczniów szkół podstawowych Myjomic, Świby, Olszowy i Kierzna. Od
14 marca funkcjonują dwa dodatkowe oddziały przygotowawcze dla
uczniów z Ukrainy w zakresie klas
I-III. Oddziały te zostały utworzone w Szkole Podstawowej nr 1 i nr
3 w Kępnie. Starsze dzieci (IV-VII)
póki co trafiają do klas funkcjonujących do tej pory. Nie wykluczamy
jednak stworzenia kolejnych oddziałów przygotowawczych dla dzieci z
Ukrainy.
Jakiego wsparcia oczekuje
Gmina w sytuacji napływu dużej liczby uchodźców od strony
rządowej?
W zakresie oświaty: dostosowania przepisów prawnych umożliwiających łatwiejszą organizację
edukacji dla uczniów z Ukrainy,
sprawnego przepływu informacji i
przede wszystkim wsparcia finansowego. Do oświaty i tak dokładamy ogromne środki z budżetu, a w
obecnej sytuacji liczby będą dużo
większe. Wszystko odbywa się kosztem innych zadań. Spoczywa na nas
ogromna odpowiedzialność. Poza
kwestiami humanitarnymi trzeba pamiętać, że musimy realizować swoje
zadania. Nie chcę robić nic kosztem
mieszkańców, a do tego potrzebne są
fundusze.

- Dziękujemy wszystkim ludziom
dobrego serca, którzy w jakikolwiek
sposób włączyli się w akcję: osobom,
które pomogły w organizacji, ofiarując swój czas, chęci i ręce gotowe do
pracy, osobom, które przygotowały
wypieki, OSP Olszowa, która przygotowała pokaz pierwszej pomocy, osobom pomagającym w rozpromowa-

niu tej inicjatywy, a także tym, którzy
przyjęli zaproszenie na wydarzenie i
wsparli naszą akcję finansowo – podsumowują organizatorzy.
Cały dochód z akcji zostanie
przekazany dla fundacji zapewniającej pomoc medyczną ukraińskim
żołnierzom, walczącym o wolność
swojej ojczyzny.
KR

Burmistrz analizuje
demografię w gminie

Tak, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z przyjęciem do
przedszkola czy żłobka jest większe
niż jeszcze rok temu. Polskie prawo
określa, że zarówno dotychczasowi
mieszkańcy naszej gminy, jak i dzieci

Akcja charytatywna w Domu Strażaka w Domaninie

Wspólnie dla Ukrainy

Wspólne zdjęcie organizatorów, druhów
z OSP Olszowa i gości z Ukrainy

20 marca br. w Domu Strażaka
w Domaninie odbyła się akcja charytatywna „Wspólnie dla Ukrainy”.
Na wydarzenie zaprosili Ochotnicza
Straż Pożarna w Domaninie oraz
Koło Gospodyń Wiejskich w Domaninie.

Dla przybyłych organizatorzy
przygotowali liczne atrakcje. Mieszkańcy mogli nabyć pyszne ciasta i
rogale, upieczone przez mieszkańców
sołectwa i okolic, oraz wiosenne palemki, wykonane przez panie z Ukrainy, przebywające przy mikorzyńskiej

Strażacy oferowali przejażdżki
strażackim żukiem

parafii. Fani pożarnictwa mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy, korzystając z przejażdżki unikatowym,
27-letnim samochodem strażackim
marki Żuk. W organizacji wydarzenia pomogli strażacy z OSP Olszowa,
którzy przybliżyli zgromadzonym,
jak prawidłowo udzielać pierwszej
pomocy poszkodowanemu – opowiedzieli m.in. o resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obsłudze defibrylatora
AED, a także pomocy w przypadku
zadławienia, oparzenia czy upadku z
wysokości. Pokaz wzbogacili prezentacją multimedialną. Wśród strażackich atrakcji znalazł się również pokaz
sprzętu i umundurowania strażackiego – zarówno tego, używanego współcześnie, jak też historycznych pamiątek. Nie zabrakło także atrakcji dla
dzieci – malowanie twarzy i zaplatanie kolorowych warkoczyków cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

OSP Olszowa zaprezentowała
pokaz pierwszej pomocy
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Wiadomości

informacje
Podpisanie umowy na rewitalizację Parku Miejskiego w Kępnie

Park Miejski wkrótce zmieni oblicze

18 marca br. burmistrz Piotr
Psikus podpisał umowę na rewitalizację Parku Miejskiego. Ze strony
wykonawcy umowę podpisała Barbara Sowa, reprezentująca firmę
„Elektromex” Sp. z o.o. z Kępna,
wyłonioną jako wykonawca w drodze przetargu. Zadaniem wykonawcy
będzie przygotowanie dokumentacji
projektowej, budowlanej oraz wykonawczej, przeprowadzenie robót
budowlanych, remontowych i badań
archeologicznych. Wszystkie roboty
prowadzone będą w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowita wartość

inwestycji to kwota 6.691.200,00 zł,
z czego 3.056.268,50 zł pochodzi z
dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego UE.
- W miejscu dawnego amfiteatru
będzie m.in. teren do rekreacji, odpoczynku, powstaną poziome, wychodzące z gruntu fontanny wodne,
miejsce do spokojnego spędzenia
czasu, refleksji, ale również miejsce
aktywności sportowej. Chcemy, aby
z tego miejsca w aktywny sposób mogli korzystać także seniorzy, którzy
uczęszczają do sąsiadującego Klubu Seniora – podkreślił burmistrz.

- Miejsce to będzie wyglądało zdecydowanie inaczej – lepiej, będzie
bardziej odpowiadać XXI wiekowi i
będzie na pewno miejscem do spacerów i odpoczynku, miejscem, gdzie
będzie można spędzać aktywnie czas
– podsumował.

potrzeb osób niepełnosprawnych.
W projekcie przewidziane są
nowe nasadzenia 16 gatunków drzew,
m.in.: brzozy pożytecznej i lipy drobnolistnej. Nowe nasadzenia obejmują
również krzewy m.in. różaneczniki,
forsycje i róże.
W parku powstanie salon miejski, gdzie znajdą się wygodne ławki
osłonięte zadaszeniem drewnianym
o ażurowej konstrukcji. Siedziska ławek ukształtowane na wzór wygod-

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie prelekcję wygłosił Bronisław Hynowski, autor licznych publikacji i wystaw poświęconych bankowości

Ocalić pamięć
o bankowcach

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie gościliśmy wyjątkowego gościa - Bronisława
Hynowskiego, autora licznych publikacji książkowych i artykułów
naukowych, prezesa Towarzystwa
Kultury i Historii Techniki. B. Hynowski jest absolwentem Liceum
Ogólnokształcącego Nr 1 w Kępnie
oraz Technikum Elektrycznego we
Wrocławiu. Ukończył także Wydział
Cybernetyki Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie. W 2010
roku zapoczątkował on serię książek
pt. „Dzieje BGK” – dotyczących Banku Gospodarstwa Krajowego, utworzonego w 1924 r. Do tej pory ukazało
się pięć książek z tej serii.

rym znajdowały się już także: „Biblia
Gutenberga” i „Psałterz”, przywiezione przez ówczesnego dyrektora
Biblioteki Seminaryjnej w Pelplinie
– Antoniego Liedtke. Na początku
września, w obliczu bombardowań i
decyzji o natychmiastowej ewakuacji
BGK, zdecydowano się przewieść
cenne zbiory do Ambasady Polski w
Paryżu. Zadania tego podjął się wiceprezes Banku – Wiesław Domaniewski. 24 listopada 1939 r., w obecności
prezesa BGK, depozyt został przekazany na przechowanie Bibliotece
Polskiej w Paryżu. Po zaatakowaniu
Francji przez wojska niemieckie zdecydowano o dalszej ewakuacji zbiorów – najpierw statkiem „Chorzów”

Dyrektor W. Walas
z B. Hynowskim

Pan Bronisław spotkał się z dyrektorem biblioteki – Wiesławem
Walasem. Autor przekazał do zbiorów biblioteki kilka swoich publikacji, m.in. z serii „Dzieje BGK” oraz
piękne wydawnictwo „Ocalone przez
BGK”, zawierające reprinty niezwykle cennych zbiorów (m.in. „Psałterza floriańskiego: i „Mszału z Drzewicy”), które zostały przekazane
Bankowi przez Bibliotekę Narodową
w 1939 roku, w celu ich zabezpieczenia na wypadek wybuchu wojny.
BGK był w tamtych czasach
jednym z najważniejszych banków
Rzeczypospolitej, a w jego nowej siedzibie znajdował się jeden z najnowocześniejszych wówczas skarbców. W
sobotę, 5 sierpnia 1939 r., spakowano
wszystkie wybrane rękopisy, sporządzono stosowny protokół i przetransportowano skarby do skarbca, w któ-
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do Anglii, a następnie na pokładzie
transatlantyku „Batory” do Halifaxu
w Kanadzie. Rękopisy wróciły do Polski dopiero 5 sierpnia 1959 r. Liczyły
one wówczas zaledwie 2000 jednostek, podczas gdy we wrześniu 1939
r. zbiory rękopisów Biblioteki Narodowej tworzyło 42 000 jednostek, nie
licząc rękopisów muzycznych.
W maju 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Biblioteką
Narodową stworzył wystawę „Ocalone przez BGK”, która została poświęcona właśnie uratowanym przez
BGK bezcennym zabytkom kultury
z depozytów Biblioteki Narodowej i
Biblioteki Seminarium Duchownego
w Pelplinie, złożonych przed wybuchem II wojny światowej w skarbcu
BGK. Wystawę można było podziwiać do końca stycznia 2015 r.
Oprac. m

Po podpisaniu umowy
z wykonawcą inwestycji

Rewitalizacja
zabytkowego
Parku Miejskiego przewiduje kompleksowe prace zmierzające do
przywrócenia dawnej świetności
tego miejsca. Aby było to możliwe,
przeprowadzona zostanie rozbiórka
pozostałości po byłym amfiteatrze
i zbiorniku, w którym kiedyś była
fontanna. Na całym terenie powstaną nowe utwardzone alejki i ścieżki
spacerowe, oświetlenie parkowe i
monitoring. Wykonane zostaną nowe
nasadzenia oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na
śmieci. Zaplanowana została również
budowa toalet przystosowanych dla

nych kanap zostaną rozlokowane jako
odrębne loże ze stolikami. Wypoczywający tu będą mieli widok na główną alejkę parkową i fontannę.
Przed salonem miejskim i fontanną
ma powstać obszerny plac wielofunkcyjny. Został on zaprojektowany w
kształcie koła o średnicy 16 m i pozwoli na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym. Na terenie parku utworzona
zostanie siłownia na świeżym powietrzu z przyrządami dostosowanymi
specjalnie dla osób starszych.
Teren obok salonu miejskiego i
placu wielofunkcyjnego od ulicy Ks.

P. Wawrzyniaka obsadzony zostanie brzozami, tworzącymi półcień.
Ta część parku przeznaczona jest na
utworzenie przestrzeni piknikowej.
W ramach zadania przebudowie
podlegać będzie również około 120
metrów nawierzchni ul. Dąbrowskiego. Wszelkie roboty prowadzone
będą pod ścisłym nadzorem konserwatorskim oraz archeologicznym.
Parametry określające wielkość
obiektu i zakres robót budowlanych:
powierzchnia Parku Miejskiego –
około 3,56 ha, alejki parkowe mineralno-żywiczne – około 5 122 m2,
nawierzchnie z kamienia naturalnego
i płyt granitowych – około 170 m2,
nawierzchnia ul. Dąbrowskiego o
długości około 115 mb, powierzchnia
jezdni – około 774 m2, powierzchnia
chodników – 345 m2.
Realizacja inwestycji możliwa
jest w oparciu o środki zewnętrzne,
które Gmina Kępno uzyskała na rewitalizację synagogi, biblioteki oraz
Parku Miejskiego i Starościańskiego
w wysokości 13.195.050,94 zł dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego UE.
Zadanie pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kępnie” prowadzone jest w ramach realizacji projektu
pn. Rewitalizacja zdegradowanego
fizycznie, społecznie i gospodarczo
obszaru Rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Rewitalizacja Parku Miejskiego
zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
KR

Kilkadziesiąt osób w Światowy Dzień Poezji miało okazje wysłuchać wierszy wyrecytowanych i zaśpiewanych przez kępińskich poetów

Kępno jest niepowtarzalne i jedyne

Lirycy z Kępińskiego Koła Literatów (KKL) w Światowy Dzień Poezji
zaprezentowało próbki swojej twórczości którą prócz licznie zgromadzonych miłośników literatury wysłuchali m.in. Piotr Psikus, burmistrz
Urzędu Miasta i Gminy (UMiG) Kępno, Małgorzata Frala Kędzior, naczelnik wydziału oświaty w UMiG.
Witając zebranych, przewodnicząca
KKL, Renata Adamska stwierdziła: – Czymś naturalnym dla literatów
jest pokłon miejscu w którym żyję, z
którym są związani kulturowo lub w
którym się rozwijają. Dlatego zaprezentujemy wiersze odnoszące się do
kępińskiej rzeczywistości to nie tylko
tej oczywistej, z którą spotykamy się
na ulicy. Zrzeszeni w KKL – Renata Adamska, Monika Banaś, Anna
Niesobska, Ewa Maciejewska Beata Szymoniak, Jadwiga Miesiąc,
Olimpia Noculak Strzelecka, Jó-
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zef Frąckowiak, Marek Paprocki
i Piotr Wieczorek – zaprezentowali
swoje utwory związane z Kępnem,

wkład w promocji naszego regionu.
- Dzisiejszy wieczór mogę uznać za
bardzo udany. Słuchając państwa

Literaci podziękowali
instytucjom wspierającym

a Marek Kowalski zaśpiewał kilka
poetyckich utworów, do których słowa napisała m.in. Aleksandra Jokiel
(„Hej wybierzmy się na spacer po
Kępnie”). Burmistrz gratulował tutejszym twórcom, podkreślając ich

W czasie spotkania
deklamowano wiersze

wierszy o Kępnie, chce się wyjść na
spacer i z satysfakcją postrzec na
nasze miasto. Bardzo dziękuję za ten
wieczór i będę częściej uczestniczył
w państwa przedsięwzięciach – zaznaczył P. Psikus.
Spotkaniu towarzyszyła promocja folderu, w którym prócz wierszy
o Kępnie znalazły się wyjątkowe
fotografie wyróżnione w konkursie
fotograficznym „Migawka z Kępna”
autorstwa: Magdaleny Góral, Oliwii Kędzior Marcina Skupienia
oraz Rafała Michalskiego, E. Maciejewskiej i Tomasza Wróblewskiego.
Publikacje wydało KKL pod patronatem burmistrza MiG, a całość sfinansowano ze środków Kępińskiego
Ośrodka Kultury.
m

Straż pożarna

gmina

Pożar nieużytków przy ul. Armii Krajowej w Kępnie

Z pożarem walczyło 61 strażaków.
Spłonęło 8 ha nieużytków
Działania strażaków utrudniał
podmokły teren. Fot. OSP Baranów

12 marca br., o godzinie 12.54, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o pożarze trzciny na nieużytkach
rolnych przy ul. Armii Krajowej w
Kępnie.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono pożar trzciny i pojedynczych drzew na znacznej powierzchni. Czynnikiem utrudniającym prowadzenie działań gaśniczych był
podmokły teren, znacznie utrudniający dotarcie pojazdów pożarniczych
oraz budowanie linii gaśniczych.

Kierujący działaniami ratowniczymi
wstrzymał ruch na trasie kolejowej

znajdującej się w bliskim sąsiedztwie
terenu objętego pożarem.
Ze względu na rozmiar zdarzenia
oraz trudny teren na miejsce zadysponowano 13 zastępów (61 strażaków).
- Działania strażaków polegały na
podaniu czterech prądów gaśniczych oraz dogaszaniu pojedynczych
zarzewi ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Działania gaśnicze trwały 4 godziny, a spaleniu
uległo około 8 ha nieużytków – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno, kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Na pobliskiej trasie kolejowej
wstrzymano ruch. Fot. OSP Baranów

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2022, nr 12 (1336)
Pasowanie na czytelnika w Szkole Podstawowej w Bralinie

Czytelniczą przygodę czas zacząć!

Uczniowie otrzymali karty
biblioteczne i prezenty

Pasowanie na czytelnika to
oficjalne przyjęcie najmłodszych
uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Wtedy zaczyna się
niesamowita, czytelnicza przygoda
dzieci, które mogą już same czytać.
W pierwszej części uroczystości
bralińskie pierwszaczki otrzymały
garść informacji na temat regulaminu
wypożyczania, zasad postępowania z
książkami i zachowania się w bibliotece. Następnie uczniowie otrzymali
karty biblioteczne i prezenty w postaci książek. Na zakończenie dzieci
miały okazję wysłuchać bajki pn.
„Trzy świnki” z teatrzyku kamischibai.
Danuta Musiała

Zebrania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bralin

Strażacy podsumowali miniony rok

Zakończyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych
Straży Pożarnych. W tym roku na
terenie gminy Bralin zebrania odbywały się na przełomie lutego i marca.
Zebrania były okazją do omówienia
działań prowadzonych przez jednostki w minionym roku. Na spotkaniach
przedstawiono sprawozdania finansowe oraz plany na kolejny rok. Podczas
spotkań obecni byli: prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Bralinie Marek Fras, komendant gminny Bolesław Łukianowski, wójt Piotr Hołoś, zastępca wójta
Karol Wanzek oraz przedstawiciele
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie. Zebrania

były również okazją do podziękowań
wszystkim druhom za ich codzienną

społeczną służbę na rzecz ochrony
przeciwpożarowej.
Oprac. KR

GONIEC PERZOWSKI
marzec 2022, nr 11 (1008)
Wycieczka do sadu w ramach projektu edukacyjnego pt.
„Tradycyjny sad”

Wizyta w sadzie

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Perzowie wraz z wychowawcą przystąpili do konkursu pod hasłem „Tradycyjny sad”.
„Tradycyjny sad” to ogólnopolski
projekt edukacyjny organizowany
przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Projekt polega na
poznaniu sadowniczego dziedzictwa
polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej
5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie.
Uczniowie samodzielne zdobywają wiedzę na temat tradycyjnych
odmian wiśni oraz upraw metodą
naturalną. W związku z tym 9 marca
2022 r. klasa I wybrała się na wycieczkę do pobliskiego sadu. Była to
terenowa lekcja przyrody. Na miejscu
uczniowie dowiedzieli się, w jaki spo-

sób funkcjonuje życie w sadzie, jakie
wyróżniamy odmiany drzew owocowych oraz jaką rolę odgrywają zapylacze w powstawaniu tych pysznych
owoców. Uczniowie obserwowali
prace wykonywane wiosną w sadzie,
dowiedzieli się o uprawie prowadzonej metodą naturalną, na czym polega bioróżnorodność, która dopuszcza
obecność szkodników w takiej ilości,
że nie wpływają one na ilość i jakość
produkcyjną roślin, co to jest ekologiczny oprysk i jak ważne są rośliny
towarzyszące oraz jaką rolę odgrywają w sadzie.
Wycieczka zakończyła się wieloma pytaniami, na które zainteresowani otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Szczególne podziękowania
należą się sadownikom za możliwość
zdobywania wiedzy na łonie natury
i podzielenie się z uczniami ogromnym doświadczeniem, które na pewno zostanie wykorzystane podczas
pracy nad projektem.
Oprac. m

Oddział przedszkolny w bralińskiej podstawówce oraz
przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie otrzymają dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dofinansowanie w gminie
16 marca br. ogłoszono listę
organów prowadzących, rekomendowanych do udzielenia wsparcia
finansowego w ramach Priorytetu 3.
„Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
Wojewoda wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 163 placówkom wychowania
przedszkolnego, 200 szkołom i 4 filiom bibliotek pedagogicznych.

Wsparcie finansowe w gminie
Bralin otrzyma oddział przedszkolny
w bralińskiej podstawówce (2.500,00
zł) oraz przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie (3.000,00 zł).
Środki z budżetu państwa w ramach programu zostaną przekazane
organom prowadzącym placówki
wychowania przedszkolnego na podstawie umowy.
Oprac. KR

Dofinansowanie dla Gminy Bralin w ramach Programu Lekkoatletycznego Urzędu Marszałkowskiego

Powstaną bieżnia
i skocznia w dal

Podczas zebrania
strażackiego

Zadanie pn. „Budowa bieżni
sportowej prostej wraz ze skocznią do
skoku w dal w miejscowości Bralin”
zostanie dofinansowane w ramach
Programu Lekkoatletycznego, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego –
Departament Sportu. Jeszcze w tym
roku na terenie stadionu sportowego
w Bralinie powstanie nowa infrastruktura lekkoatletyczna – bieżnia
wraz ze skocznią w dal. Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 24 marca 2022

7

Sport

Piłka nożna
wyniki i tabele

eWinner 2. Liga
24. kolejka | wiosna 2022
KKS Kalisz – Znicz Pruszków ...................– 0:5
Lech II Poznań – Pogoń Siedlce ...............– 0:3
Chojniczanka – Ruch Chorzów .................– 1:1
Garbarnia Kraków – Hutnik Kraków ........– 0:0
Olimpia Elbląg – Stal Rzeszów .................– 0:1
Sokół Ostróda – Radunia Stężyca ............– 2:3
Wigry Suwałki – Wisła Puławy .................– 2:0
Pogoń Grodzisk Maz. – Śląsk II Wrocław ...– 2:1
GKS Bełchatów – Motor Lublin ...........– 0:3 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
24 58 53:23
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 24 48 52:22
3. KS Ruch Chorzów
24 44 38:24
4. LKP Motor Lublin
24 42 39:20
5. KKS Lech II Poznań
24 39 26:28
6. SKS Wigry Suwałki
24 38 34:28
7. KS Radunia Stężyca
24 35 39:39
8. RKS Garbarnia Kraków
24 34 32:29
9. ZKS Olimpia Elbląg
24 34 25:24
10. MKS Znicz Pruszków
24 32 31:30
11. WKS Śląsk II Wrocław
24 32 39:39
12. MKP Pogoń Siedlce
24 31 33:39
13. KKS 1925 Kalisz
24 30 29:35
14. KS Wisła Puławy
24 29 41:42
15. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 24 21 25:41
16. KS Hutnik Kraków
24 19 22:37
17. OKS Sokół Ostróda
24 13 18:49
18. GKS Bełchatów
24 18 17:44
3. Liga Grupa 2
20. kolejka | jesień 2022
Pogoń Nowe S. – Polonia Środa . .............– 0:2
Jarota Jarocin – Sokół Kleczew . ..............– 1:3
Pogoń II Szczecin – Świtk Skolwin . ..........– 2:0
Olimpia Grudziądz – Zawisza Bydgoszcz . .– 3:1
Kotwica Kołobrzeg – Bałtyk Gdynia .........– 2:0
Błękitni Stargard – Stolem Gniewino . ......– 1:1
Unia Janikowo – Bałtyk Koszalin . ...........– 1:1
GKS Przodkowo – Kluczevia Stargard ......– 0:0
Elana Toruń – KP Starogard Gdański ...– 0:3 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
20 47 43:12
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
20 46 46:15
3. KS Sokół Kleczew
20 40 34:16
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 20 40 33:24
5. KS Unia Janikowo
20 33 34:29
6. KS Świt Skolwin-Szczecin
20 32 31:22
7. KS Polonia Środa Wlkp.
20 32 28:19
8. KP Błękitni Stargard
20 31 27:25
9. MKS Pogoń II Szczecin
20 30 35:26
10. SP Zawisza Bydgoszcz
20 26 27:31
11. KP Starogard Gdański
20 26 27:32
12. KS Stolem Gniewino
20 20 24:47
13. JKS Jarota Jarocin
20 19 22:28
14. SKS Bałtyk Gdynia
20 18 26:37
15. KKPN Bałtyk Koszalin
20 18 24:40
16. GKS Przodkowo
20 15 15:32
17. ZKS Kluczevia Stargard
20 7 8:43
18. TKP Elana Toruń
20 21 36:42
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
22. kolejka | wiosna 2022
Polonia Kępno – Korona Piaski . ..............– 0:2
KKS II Kalisz – Kotwica Kórnik . ...............– 1:1
Mieszko Gniezno – Olimpia Koło .............– 5:0
Unia Swarzędz – Iskra Szydłowo .............– 2:0
Victoria Września – Victoria Ostrzeszów ...– 3:0
Górnik Konin – SKP Słupca ......................– 0:1
LKS Gołuchów – Warta Międzychód .........– 3:0
Nielba Wągrowiec – Huragan Pobiedziska ...– 3:0
Obra Kościan – Tarnovia Tarnowo . ..........– 1:1
Centra Ostrów .....................................– pauza
1. MKS Mieszko Gniezno
21 45 52:26
2. SKS Unia Swarzędz
21 43 46:17
3. KSS Kotwica Kórnik
21 40 44:25
4. MKS Nielba Wągrowiec
21 40 34:23
5. LKS Gołuchów
21 36 37:33
6. MGKS Huragan Pobiedziska 21 34 35:29
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 20 32 48:36
8. KP Obra 1912 Kościan
21 32 37:30
9. GKS Iskra Szydłowo
21 32 48:45
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 21 31 39:30
11. MKS Victoria Września
21 31 32:46
12. KKS 1925 II Kalisz
21 29 37:38
13. MKS Olimpia Koło
21 27 24:31
14. LKS Korona Piaski
21 27 29:35
15. SKP Słupca
20 27 34:29
16. MLKP Warta Międzychód 21 24 39:46
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 21 19 31:46
18. KP Victoria Ostrzeszów
20 8 19:53
19. KS Górnik Konin
21 6 12:59
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępno na samym
początku rundy wiosennej mocno komplikują swoją i tak już trudną sytuację w tabeli

Porażka z Koroną komplikuje
sytuację kępnian

Polonia 1908 Marcinki Kępno przegrała 0:2 (0:2) z Koroną Piaski w meczu 22. kolejki
czwartej ligi. Druga porażka w dopiero trzecim meczu rundy rewanżowej sprawia, że sytuacja zespołu z Alei Marcinkowskiego już na samym początku wiosny mocno się komplikuje. Drużyna Marcela Surowiaka do miejsca gwarantującego prawo gry w barażach
traci obecnie pięć punktów. Jeszcze więcej biało-niebiescy tracą do bezpiecznych miejsc
w tabeli. W tym przypadku strata wynosi już osiem oczek.
Polonia 1908 Marcinki piłkarską
wiosnę rozpoczęła nierówno. Zwycięstwo z Victorią Ostrzeszów i porażka z
Centrą Ostrów Wielkopolski sprawiły,
że kępnianie przed dwudziestą drugą
serią spotkań mieli pięć punktów straty
do rywala z Piasek. W zdecydowanie
lepszej kondycji przystępowała do sobotniego meczu Korona. Beniaminek
rozpoczął bowiem wiosnę od dwóch
remisów z wyżej notowanymi rywalami. Dla Polonii i Korony był to więc
mecz z kategorii tych o sześć punktów. Oba zespoły w tabeli dzieliło pięć
oczek, więc ewentualne zwycięstwo
kępnian pozwoliłoby złapać nieco oddechu i zbliżyć się do bezpiecznych
miejsc w tabeli. Po końcowym gwizdku to jednak drużyna gości znacząco
poprawiła swoją sytuację. – Uważam,
że dobrze weszliśmy w ten mecz. Była
widoczna nasza przewaga. Dla nas
dzisiaj były najważniejsze trzy punkty.
Zrealizowaliśmy cel, chociaż zagraliśmy dzisiaj bez dwóch podstawowych
graczy. W okresie przygotowawczym
pracowaliśmy, żeby mieć kilka opcji i
to się dzisiaj sprawdza. Gramy lepiej
w tyłach, a ofensywnym piłkarzom też
gra się łatwiej – powiedział Michał
Roszak, trener jedenastki z Piasek.
Mecz rozstrzygnął się w pierwszej
połowie. Najpierw w 28. minucie sędzia podyktował rzut karny po faulu
na Szymonie Słomie, a jedenastkę
na bramkę zamienił Piotr Sarbinowski. Sześć minut później gospodarze
znów nie ustrzegli się błędów w polu
karnym i sędzia nie miał innego wyjścia jak wskazać na jedenasty metr.
Tym razem Kamila Kosuta pokonał
Eryk Kunicki. Mecz rozstrzygnął się
w pierwszej połowie. Najpierw w 28.
minucie sędzia podyktował rzut karny po faulu na Szymonie Słomie, a
jedenastkę na bramkę zamienił Piotr
Sarbinowski. Sześć minut później gospodarze znów nie ustrzegli się błędów
w polu karnym i sędzia nie miał innego wyjścia, jak wskazać na jedenasty
metr. Tym razem Kamila Kosuta pokonał Eryk Kunicki. Kępnianie jeszcze przed przerwą mogli zmniejszyć
rozmiary porażki, ale najlepszej sytuacji w tej części meczu nie wykorzystał
Borys Wawrzyniak. Po zmianie stron
biało-niebiescy walczyli o zmianę
niekorzystnego wyniku, ale razili nieporadnością, zwłaszcza przy stałych
fragmentach gry. Gospodarzom nie
pomogła nawet jedenastka podyktowana za faul Alana Janowskiego na
Filipie Latusku. Do piłki podszedł
sam poszkodowany, ale ostatecznie
przegrał pojedynek z Sebastianem
Kmiecikiem. – Wygraliśmy po dwóch
karnych, ale nie był to dla nas łatwy
pojedynek. Mecz był zacięty w środku
pola. Niestety, na tym etapie boiska
nie ułatwiają płynnej gry. Wygraliśmy zasłużenie. Byliśmy aktywniejsi

pod bramką przeciwnika. Szkoda,
że nie zdobyliśmy nic z akcji. Rzuty
karne były ewidentne – dodał Michał
Roszak, trener gości. Zdecydowanie
mniej powodów do zadowolenia miał
Marcel Surowiak. Szkoleniowiec ekipy z Alei Marcinkowskiego grzmiał po
sobotnim meczu, mówiąc, że podyktowane przeciwko jego drużynie karne
nie powinny mieć miejsca. – Niedopuszczalne jest, że tracimy bramki po
takich błędach. Karne, których być
nie powinno, bo sami je prowokujemy. Popełniając takie błędy, trudno
później o jakieś punkty – mówił trener
jedenastki z Alei Marcinkowskiego. Po
dwudziestej drugiej serii gier Polonia
1908 Marcinki zajmuje siedemnaste
miejsce w tabeli. W najbliższą sobotę
biało-niebiescy zagrają na wyjeździe z
Kotwicą Kórnik, która podczas ostatniej kolejki podzieliła się punktami z
rezerwami KKS-u Kalisz. Rozgrywany na obiekcie przy Wale Matejki mecz
zakończył się remisem 1:1. Do przerwy
to jednak kaliszanie prowadzili jedną
bramką, choć, biorąc pod uwagę ilość
wypracowanych sytuacji, przewaga
gospodarzy powinna być zdecydowanie wyższa. Niewykorzystane sytuacje zemściły się na gospodarzach.
W 53. minucie Kotwica doprowadziła
do wyrównania i ostatecznie starcie
zakończyło się podziałem punktów.
W kaliskim zespole na listę strzelców
wpisał się w 30. minucie Mateusz
Wysokiński. Z kolei w 57. minucie na
boisku pojawił się Krzysztof Idźczak,
były piłkarz Płomienia-Wilków Opatów i Marcinków Kępno.
Pozycję lidera utrzymał Mieszko Gniezno, który 5:0 rozbił Olimpię

Koło. Wygrała też depcząca po piętach liderowi Unia Swarzędz. Wicelider tym razem okazał się lepszy od
Iskry Szydłowo. Strata drużyny ze
Swarzędza do liderującego Mieszka
w dalszym ciągu wynosi dwa punkty.
Kontakt z czołówką utrzymuje LKS
Gołuchów. Najwyżej klasyfikowany
przedstawiciel naszej strefy na tym
szczeblu odniósł pierwsze zwycięstwo
pod wodzą duetu trenerskiego Marcin Żółtek – Krzysztof Wiewiór. Na
bramki kibice musieli jednak czekać
do drugiej części meczu. LKS nie
rzucił się bowiem do huraganowych
ataków, ale spokojnie czekał na swoje
szanse i wypunktował drużynę z Międzychodu. Przy wszystkich trzech golach
spory udział mieli bracia Jakub i Marcin
Szymkowiak. Pierwszy z nich wykorzystał idealne podanie od Konrada Chojnackiego, nie zdołał jednak oddać strzału, bo w polu karnym został sfaulowany
przez Krzysztofa Schoena. Marcin
Wandzel zastąpił pauzującego za kartki
Krystiana Benuszaka i pewnie zamienił rzut karny na bramkę. Z kolei Marcin
Szymkowiak asystował przy obu golach,
strzelonych przez rezerwowego Szymona Sobkowiaka.
BAS

Wyniki 22. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 0 (0)
LKS Korona Piaski			 2 (2)
Bramki: 0:1 Piotr Sarbinowski - 28’ (z karnego), 0:2 Eryk Kunicki - 34’ (z karnego).
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Patryk Słupianek, Wiktor Łuczak, Kacper Skupień (Mikołaj
Kubacha - 23’), Marcin Tomaszewski, Bernard
Fai Ndukong, Dawid Stempin, Wojciech Drygas,
Dawid Rachel, Borys Wawrzyniak, Filip Latusek.

Trener: Marcel Surowiak.
KKS 1925 II Kalisz		
1 (1)
KSS Kotwica Kórnik		
1 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Wysokiński - 30’, 1:1 Dawid Urbanek - 52’.
MKS Victoria Września		
3 (1)
KP Victoria Ostrzeszów		
0 (0)
Bramki: 1:0 Dawid Szymański - 39’, 2:0 Arkadiusz Wolniewicz - 88’, 3:0 Klaudiusz Marecki
- 90+1’.
SKS Unia Swarzędz		
2 (2)
GKS Iskra Szydłowo
0 (0)
Bramki: 1:0 Kamil Kanior - 16’, 2:0 Jan Paczyński - 25’.
MKS Mieszko Gniezno		
5 (1)
MKS Olimpia Koło		
0 (0)
Bramki: 1:0 Tomasz Kaźmierczak - 39’, 2:0
Krzysztof Wolkiewicz - 54’, 3:0 Jakub Poterski - 57’, 4:0 Adam Konieczny - 75’, 5:0 Jakub
Hoffmann - 80’.
LKS Gołuchów			 3 (0)
MLKP Warta Międzychód
0 (0)
Bramki: 1:0 Marcin Wandzel - 52’ (z karnego),
2:0 Szymon Sobkowiak - 74’, 3:0 Szymon Sobkowiak - 77’.
KP Obra 1912 Kościan			 1 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
Bramki: 1:0 Krzysztof Marchewka - 38’, 1:1
Łukasz Bartkowiak - 68’ (samobójcza).
MKS Nielba Wągrowiec		
3 (1)
MGKS Huragan Pobiedziska
0 (0)
Bramki: 1:0 Mikołaj Ortyl - 37’, 2:0 Rafał Leśniewski - 60’ (z karnego), 3:0 Mateusz Sporek - 61’.
KS Górnik Konin		
0 (0)
SKP Słupca		
1 (0)
Bramka: 0:1 Oskar Pietrzak - 90+3’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. – PAUZA
17
14
14
14
13
12
12
12
12

Najskuteczniejsi strzelcy

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

Program 23. kolejki

Sobota, 26 marca 2022 roku
13:00
Olimpia Koło – Iskra Szydłowo
14:00
Warta Międzychód – KKS II Kalisz
14:00
SKP Słupca – Nielba Wągrowiec
15:00
Centra Ostrów – Victoria Września
15:00
Victoria Ostrzeszów – Górnik Konin
15:00 Huragan Pobiedziska – Mieszko Gniezno
15:30
Tarnovia Tarnowo – LKS Gołuchów
16:00
Kotwica Kórnik – Polonia-Marcinki
16:00
Obra Kościan – Unia Swarzędz
Korona Piaski – pauza

W ostatnim sparingu przed inauguracją rundy rewanżowej „Zawisza” wygrał 7:0 z Siemianicami. Wszystkie gole padły w drugiej połowie. Zdobyli je: Baraniak (wszedł w drugiej
odsłonie), Jurasik (3), Nitkiewicz (2), D. Nawrot. W najbliższą sobotę przed „Zawiszą” mecz
z „Pelikanem” Grabów. Jesienią team znad Pomianki wygrał 9:0. Na to spotkanie zaprasza
trener i bramkarz „Zawiszy” Paweł Chałubiec

Utrzymać pozycje lidera

W meczach sparingowych „Zawisza” grał jak z nut. Czy coś
może więc trapić trenera przed
rundą rewanżową?
Kontuzje i choroby moich piłkarzy. Martwią mnie też ewentualne
kartki, które się mogą pojawić w rundzie wiosennej.
W większości sparingów zespół
wychodził w następującym
składzie: Chalubiec, D. Nawrot,
Gierak, Domino, Kurkiewicz,
Gawlik, Nitkiewicz, C. Nawrot,
Glatz, Parchomienko, Jurasik.
Sporadycznie, ale skutecznie,
pojawiał się powracający do
zdrowia Baraniak. Czy w pierwszym wiosennym meczu kibice
zobaczą takiego „Zawiszę”?
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Wspólnie z trenerem Domino
kierujemy się zasadą, że w pierwszym meczu zagrają Ci, którzy mają
przepracowany i zaliczony okres
przygotowawczy.
A co z takimi nazwiskami jak
Muzyka, Malina, Joniak, Albert,
Ziołański, Janczak?
Wszyscy są częścią zespołu, ale
w okresie przygotowawczym mieli
problemy zdrowotne (Malina, Ziołański) i kontuzje (Joniak, Albert),
które jeszcze trwają.
Wróble ćwierkały już o nowych
twarzach w zespole.
Na chwilę obecną kadra będzie liczyć 19 osób bez nowych nazwisk. Z
drużyny odeszli Semeres (Hetman Byczyna) i Andreiszyn (LKS Rożnów).

Jaki cel stawiacie przed sobą?
Celem jest zdobywanie trzech
punktów w każdym meczu i utrzymanie pozycji lidera na koniec sezonu.
ems

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Na początek rundy wiosennej GKS Rychtal sprawił bardzo miłą niespodziankę swoim
kibicom, urywając punkty liderowi i głównemu faworytowi rozgrywek. Potknięcie drużyny ze Skarszewa wykorzystała
Krobianka, która odrobiła dwa punkty do liderującej Victorii

Udana inauguracja rundy wiosennej Orła i GKS-u

Niezwykle udany początek rundy wiosennej na zapleczu czwartej ligi zanotowali przedstawiciele naszego regionu na tym szczeblu
rozgrywkowym. Orzeł Mroczeń dzięki skromnemu zwycięstwu 1:0 (1:0) przywiózł komplet punktów ze Śremu. Remis, ale z pewnością
smakujący jak zwycięstwo, przywieźli z kolei ze Skarszewa gracze z Rychtala. Skazywany na pożarcie przez lidera rozgrywek zespół
GKS-u zdołał w ostatnich minutach wyszarpać niezwykle cenny remis. Dla głównego faworyta rozgrywek była to pierwsza strata
punktów na własnym terenie w tym sezonie.

Victoria Skarszew to aktualny lider rozgrywek na zapleczu czwartej
ligi i jeden z głównych faworytów
w wyścigu, którego stawką będzie
awans do wyższej ligi. Skarszewianie bardzo dobrze czują się w tym
sezonie na własnym stadionie. Do
meczu z GKS-em Rychtal, na dwadzieścia jeden możliwych punktów,
wywalczyli komplet, na co złożyło
się siedem wygranych. Victoria do
inauguracyjnego meczu rundy wiosennej na własnym stadionie zdobyła
trzydzieści bramek, tracąc przy tym
zaledwie siedem. Z kolei bilans meczów wyjazdowych drużyny z Rychtala do niedzielnego meczu wynosił
dwa zwycięstwa i pięć porażek. To
właśnie dlatego GKS-owi nie dawano
większych szans w konfrontacji z liderem. Tymczasem skazywani na pożarcie goście postawili się i wywieźli
cenny punkt z jaskini lwa. Pierwsza
część gry nie wniosła zbyt wiele do
przebiegu tego spotkania. Właściwie
wszystko, co najważniejsze miało miejsce w ostatnich dwudziestu
dwóch minutach. Najpierw w 68. minucie Maciej Sacha uciszył trybuny
miejscowego obiektu, zdobywając
bramkę na GKS-u. W Skarszewie
zapachniało ogromną sensacją, ale
radość przyjezdnych z prowadzenia
trwała zaledwie siedem minut. W
75. minucie rzut karny na bramkę
zamienił Mateusz Stefaniak i mecz
zaczynał się od nowa. Pięć minut
przed końcem w roli głównej ponow-

nie wystąpił Mateusz Stefaniak. Pakując piłkę do bramki, wydawało się,
że zapewnia on swojej drużynie trzy
punkty. Ale ambitni goście walczyli
do końca i w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry wywalczyli
rzut karny, którego na bramkę zamienił Miłosz Kostrzewa. Chwilę później niespodzianka stała się punktem,
a szczęśliwy, choć w pełni zasłużony,
punkt pojechał do Rychtala.
Od mocnego uderzenia rundę
wiosenną rozpoczęli natomiast gracze Orła Mroczeń. Drużyna Marka
Wojtasiaka dość niespodziewanie
pokonała na wyjeździe Wartę Śrem.
Decydująca o losach spotkania bramka padła już w 5. minucie. Zwycięską
bramkę zdobył dla mroczenian Gracjan Słupianek. Stracony gol podziałał na gospodarzy niezwykle mobilizująco. Jednak ataki Warty kończyły
się albo niedokładnymi podaniami,
albo bardzo niecelnymi strzałami.
Sytuacja uległa zmianie po przerwie. Już na samym początku drugiej połowy pojedynek sam na sam
z bramkarzem Orła, Rafałem Peksą
przegrał Bartosz Skrzypczak. Kilka
minut później ten sam zawodnik ponownie zagroził bramce Orła. Jednak
fantastyczną interwencją ponownie
popisał się Rafał Peksa. Sporo krwi
szeregom obronnym Orła napsuł tego
dnia Patryk Słomczyński. Swoje
okazje mieli również goście. Po jednej z nich jeden z obrońców Warty
wybijał piłkę z linii bramkowej, a pod

koniec meczu gospodarzy uratowała
poprzeczka. Piłkarze Orła wywieźli
ostatecznie komplet punktów i w bardo dobrych nastrojach przystąpią do
sobotnich derbów z GKS-em Rychtal
BAS

Wyniki 16. kolejki
ŚKS Warta Śrem		
0 (0)
LZS Orzeł Mroczeń		
1 (1)
Bramka: 0:1 Gracjan Słupianek - 5’.
Orzeł: Rafał Peksa – Tobiasz Rabiega, Jakub
Kupczak, Jakub Strąk, Bartosz Kurzawa, Bartosz Wika, Oskar Starczan (Łukasz Gajewski
- 60’), Maciej Osesiak, Rafał Janicki (Miłosz
Jędrzejewski - 46’), Mariusz Bednarek, Gracjan
Słupianek (Jakub Gogół - 85’). Trener: Marek
Wojtasiak.
KS Victoria Skarszew
2 (0)
GKS Rychtal			 2 (0)
Bramki: 0:1 Maciej Sacha - 68’, 1:1 Mateusz Stefaniak - 75’ (z karnego), 2:1 Mateusz
Stefaniak - 85’, 2:2 Miłosz Kostrzewa - 90’ (z
karnego).
GKS: Damian Rozmus – Łukasz Bonar (Adrian
Janeczek - 82’), Maciej Sacha, Damian Maryniak, Bartłomiej Kulczycki (Fabian Gandecki
- 89’), Łukasz Śmiatacz (Piotr Łuczka - 73’),
Miłosz Culic (Krzysztof Ćwikła - 88’), Marcin
Mendak, Gracjan Gacmaga, Radosław Mikulski
(Łukasz Rogowski - 90’), Miłosz Kostrzewa. Trener: Marcin Raczkowski.
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (0)
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)
Bramki: 1:0 Karol Krystek - 55’, 2:0 Mikołaj
Marciniak - 59’.
KKS Astra Krotoszyn		
1 (0)
KP Polonia 1912 Leszno		
4 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Harendarz - 44’, 1:1 Łukasz
Budziak - 83’, 1:2 Patryk Gendera - 85’, 1:3 Tomasz Wiśniewski - 89’ (z karnego), 1:4 Bartosz
Raszewski - 90’.
LZS Krobianka Krobia		
2 (2)
KP Rawia Rawicz		
0 (0)
Bramki: 1:0 Fryderyk Kokot - 5’, 2:0 Wojciech
Bzdęga - 43’.
LKS Piast Czekanów		
2 (0)
KS Piast Kobylin		
4 (2)
Bramki: 0:1 Jakub Smektała - 26’ (z karnego),
0:2 Jacek Pacyński - 38’, 1:2 Adam Sobczyk 47’, 2:2 Szymon Frąszczak - 55’, 2:3 Krzysztof
Matuszak - 80’, 2:4 Mateusz Olikiewicz - 85’.
KLKS Zefka Kobyla Góra
0 (0)
KS Stal Pleszew			 1 (0)
Bramka: 0:1 Tomasz Zawada - 67’.
MKS Kania Gostyń		
0
PKS Racot			
0
17
16
13
13
12
11
10

Najskuteczniejsi strzelcy

Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Gracjan Słupianek (Orzeł Mroczeń)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Karol Krystek (Ostrovia Ostrów)
Hubert Sznabel (PKS Racot)

Program 17. kolejki

Sobota, 26 marca 2022 roku
14:00
Astra Krotoszyn – Victoria Skarszew
14:30
PKS Racot – Krobianka Krobia
15:00
Warta Śrem – Piast Czekanów
15:00
Stal Pleszew – Polonia Leszno
15:00
GKS Rychtal – Orzeł Mroczeń
15:00
Rawia Rawicz – Zefka Kobyla Góra
Niedziela, 27 marca 2022 roku
13:00
Biały Orzeł – Kania Gostyń
15:00
Piast Kobylin – Ostrovia Ostrów

Piłka nożna >>> W Wielkopolsce rozpoczęła się runda rewanżowa obecnego sezonu. Z każdą kolejną serią gier będziemy poznawać zespoły, które będą przybliżały się do utrzymania, spadku bądź gry w barażach

Istotne korekty w liczbach spadków
Wycofania drużyn przed rundą wiosenną zmusiły Wydział Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej do dokonania korekt w liczbach
spadków z poszczególnych lig i szczebli rozgrywkowych w naszym województwie. Zespoły, walczące o utrzymanie, już skorzystały
na przeprowadzonej przez związek rewizji spadków, bowiem na wyższych szczeblach zmniejszyła się liczba zespołów opuszczających poszczególną klasę rozgrywkową.

Pierwszą i zarazem najistotniejszą informacją, mającą wpływ na
sytuację w ligach, jest wycofanie w
trakcie zimowej przerwy Elany Toruń, która w rundzie rewanżowej nie
będzie już uczestnikiem grupy drugiej trzeciej ligi. Wycofanie klubu z
Torunia nie wpływa bezpośrednio na
sytuację w ligach w Wielkopolsce, ale
rozwój wydarzeń na zapleczu drugiej
ligi należy brać pod uwagę, gdyż na
tę chwilę z trzeciej ligi spadną jeszcze
tylko dwie dodatkowe drużyny. Po
ostatniej kolejce obok Elany trzecią
ligę opuściłyby Kluczevia Stargard
oraz GKS Przodkowo. Z tej dwójki w
najgorszym położeniu jest Kluczevia,
która jak dotąd zgromadziła siedem
punktów i do miejsc dających bezpieczne utrzymanie tracą już jedenaście oczek. W zdecydowanie lepszym
położeniu jest GKS Przodkowo, który balansuje na pograniczu obu stref.
Spadek tylko dwóch drużyn z trzeciej

ligi znacząco zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania wszystkich
drużyn z Wielkopolski na szczeblu
makroregionalnym, i co za tym dalej
idzie, brak dodatkowych spadków w
niższych ligach. Takie założenie należy zatem przyjąć w dalszej części
analizy.
W czwartej lidze w rywalizacji
nie uczestniczą już Wilki Wilczyn.
W związku z tym najwyższy szczebel
rozgrywkowy w naszym województwie opuszczą bezpośrednio trzy, a
nie cztery drużyny. Po ostatniej kolejce (19-20 marca) czwartą ligę opuściłyby zespoły z miejsc 17-19, a więc
Górnik Konin, Victoria Ostrzeszów i
Polonia 1908 Marcinki Kępno. Z kolei szesnasta w stawce Warta Międzychód musiałaby szukać swojej szansy
w barażach.
W ostatni weekend do rywalizacji w rundzie wiosennej wróciły
zespoły z piątej ligi. Najbardziej in-

teresujące nas rozgrywki w grupie
trzeciej wznowiły drugą część sezonu z kompletem drużyn. Dla piątoligowców najistotniejszą zmianę
wprowadziło wycofanie się Wilków
Wilczyn. Jako że zespół po wycofaniu jest automatycznie relegowany o
dwie klasy rozgrywkowe, Wilki będą
mogły przystąpić w nowym sezonie
do gry na poziomie klasy okręgowej.
Dzięki temu w piątej lidze zmniejsza
się obecnie liczba spadkowiczów bowiem spadają trzy ostatnie zespoły w
każdej z grup (14-16). Nie będzie też
konieczności sprawdzania bilansów
drużyn z miejsc 13, gdyż na tę chwilę
jest to pozycja w pełni bezpieczna. W
grupie trzeciej ligę opuściłyby obecnie Zefka Kobyla Góra, Piast Czekanów i PKS Racot. Zajmująca trzynaste miejsce Stal Pleszew zachowałaby
status piątoligowca.
Aktualny pozostaje natomiast
schemat awansów i spadków w Kla-

sie Okręgowej. Ten szczebel rozgrywkowy po sezonie opuszczą trzy
najgorsze drużyny z każdej grup
(14-16) oraz zespół o najgorszym bilansie z miejsca 13. W tym ostatnim
przypadku może okazać się, że mimo
najgorszego bilansu wskazane miejsce da utrzymanie. Będzie to jednak
zależało od decyzji klubu z Wilczyna czy skorzysta z przysługującego
mu prawa gry w Klasie Okręgowej.
O tym zainteresowani dowiedzą się
jednak podczas zgłoszeń do kolejnego sezonu. W największym stopniu
zmianie uległa liczba spadków w
Klasie A, co wynika z mniejszej liczby drużyn rywalizujących obecnie
w Klasie Okręgowej. Tam do gry nie
przystąpiły na początku sezonu trzy
ekipy i o tyle mniej spadnie z Klasy
A. Degradacja dotknie zatem drużyny z miejsc 13-14 w każdej z grup, a
także dwie (a nie pięć – jak wcześniej
określono) ekipy z 12. miejsc legity-

wyniki i tabele
RedBox 5. Liga Grupa 3
16. kolejka | wiosna 2022
Warta Śrem – Orzeł Mroczeń . .................– 0:1
Victoria Skarszew – GKS Rychtal . ............– 2:2
Astra Krotoszyn – Polonia Leszno ............– 1:4
Ostrovia Ostrów – Biały Orzeł . ................– 2:0
Kania Gostyń – PKS Racot .......................– 0:0
Zefka Kobyla Góra – Stal Pleszew ...........– 0:1
Piast Czekanów – Piast Kobylin ...............– 2:4
Krobianka Krobia – Rawia Rawicz ...........– 2:0
1. KS Victoria Skarszew
16 43 60:15
2. LZS Krobianka Krobia
16 38 40:20
3. KP Polonia 1912 Leszno
16 37 38:14
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 16 33 48:21
5. MKS Kania Gostyń
16 29 25:16
6. KS Piast Kobylin
16 27 43:29
7. ŚKS Warta Śrem
16 27 28:23
8. GKS Rychtal
16 20 29:36
9. LZS Orzeł Mroczeń
16 19 29:40
10. KKS Astra Krotoszyn
16 18 29:41
11. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 16 18 21:25
12. KP Rawia Rawicz
16 13 21:39
13. KS Stal Pleszew
16 13 17:47
14. PKS Racot
16 12 14:34
15. LKS Piast Czekanów
16 11 26:42
16. KLKS Zefka Kobyla Góra 16 10 16:42
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
16. kolejka | wiosna 2022
KS Opatówek – Płomień Opatów . ............– 1:1
Olimpia Brzeziny – KP Słupia ..................– 0:4
Pelikan Grabów – Masovia Kraszewice . ...– 1:0
Raszkowianka – GKS Grębanin . ..............– 4:4
Odolanovia – Zieloni Koźminek ...............– 0:2
RKS Radliczyce – LZS Doruchów . .............– 0:3
Ogniwo Łąkociny – Szczyt Szczytniki .......– 1:2
Zawisza Łęka O. ..................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 14 40 65:4
2. GKS Grębanin
15 30 48:26
3. GOS Zieloni Koźminek
15 30 36:17
4. LZS Pelikan Grabów
15 28 30:29
5. LKS Masovia Kraszewice
15 26 38:23
6. KP Słupia
15 22 31:31
7. LZS Płomień Opatów
15 22 26:24
8. KS Opatówek
15 21 22:25
9. LKS Olimpia Brzeziny
15 18 23:38
10. LZS Ogniwo Łąkociny
15 17 33:41
11. LZS Szczyt Szczytniki
15 16 22:34
12. LZS Doruchów
15 15 22:40
13. RKS Radliczyce
15 14 19:40
14. MLKS Odolanovia Odolanów 15 11 17:36
15. LKS Raszkowianka Raszków 15 11 20:44
1. Liga Wojewódzka Trampkarza C2
Grupa 2
2. kolejka | wiosna 2022
GKS Grębanin – Juna-Trans . ...................– 4:1
Polonia Leszno – Ostrovia Ostrów ............– 1:1
KKS Kalisz – Polonia Środa . ....................– 2:1
Górnik Konin – Rawia Rawicz ..................– 2:2
1. GKS Grębanin
2 6
8:1
2. KKS 1925 Kalisz
2 6
6:2
3. KS Polonia Środa Wlkp.
2 3
9:6
4. LZS Juna-Trans Stare Oborzyska 2 3
2:4
5. KP Rawia Rawicz
2 1
2:3
6. KS Górnik Konin
2 1
3:6
7. KP Polonia 1912 Leszno
2 1
5:9
8. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 1
1:5

mujące się najgorszym bilansem w
rozgrywkach.
Do wycofań doszło również na
szczeblu Klasy A i B. Nie mają one
jednak bezpośredniego przełożenia
na awanse i spadki. Warto dodać, że
w przypadku porównywania bilansów poszczególnych drużyn, liczba
spotkań branych pod uwagę jest zawsze zrównywana do najmniejszej
liczby zawsze w ten sposób, że nie
wlicza się wyników osiągniętych z
drużynami najniżej klasyfikowanymi. Tym samym dla obliczenia bilansu w Klasie Okręgowej brane pod
uwagę byłyby wyniki osiągane z rywalami z miejsc 1-14, a w Klasie A - z
miejsc 1-12.
BAS
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G£OS TRZCINICY
marzec 2022, nr 12 (1229)
12 marca 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2021 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Trzcińskiej

Dzień Sołtysa w gminie Rychtal

Sołtysi świętowali Zebranie sprawozdawcze

7 marca br. w Urzędzie Gminy
Rychtal odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. W spotkaniu wzięli
udział sołtysi z terenu gminy Rychtal.
Wójt Adam Staszczyk powitał
zebranych oraz złożył życzenia z
okazji niniejszego święta, wręczając skromne upominki. W dalszej
części spotkania poruszone zostały
tematy obecnej sytuacji w kraju i na
świecie. W dalszej części omówiono

zagadnienia dotyczące gminy, planowanych inwestycji i problemów
codziennych, z którymi mierzy się
sołtys.
Po części oficjalnej wójt zaprosił
sołtysów do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie miał miejsce spektakl na
podstawie lektury szkolnej Juliusza
Słowackiego „Balladyna”, wystawiany przez „Teatr pod Kasztanem”.
Oprac. KR

OSP Kuźnica Trzcińska

Podczas zebrania omówiono
działania prowadzone przez jednostkę, przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz plany na kolejny rok.
Wójt gminy przekazał informacje
dotycząca planów na 2022 r. w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W spotkaniu uczestniczyli między
innymi: Grzegorz Hadzik, wójt
gminy Trzcinica, będący jednocześnie wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie
oraz Tomasz Samulski, komendant
gminny OSP RP.
Oprac. Maciej Wardęga

Druhowie obradowali

W marcu Gmina Trzcinica złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia animatorów
sportu z programu „Lokalny Animator Sportu 2022”

Wójt złożył
życzenia sołtysom

Dzień Motyla w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Poznawali świat motyli

Wynagrodzenie dla animatorów

W ramach projektu zatrudnionych zostanie dwóch animatorów w
okresie do końca listopada br. Jest
to dotychczasowy animator Adam
Żłobiński oraz Kamil Piędzioch.
Głównym ich zadaniem będzie prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych na
terenie obiektu Orlika oraz innych
obiektach gminnych. Założenia programu uwzględniają dofinansowanie
w wysokości 50% godzin pracy każdego z animatorów. Wniosek opracowany przy udziale animatorów został
wybrany do otrzymania wsparcia.
Oprac. m

Nowe wynagrodzenia
dla animatorów

Spotkanie z sołtysami gminy Trzcinicy

Trzcinica solidarna z Ukrainą

Motyl kojarzy się przede wszystkim z pięknem, delikatnością i, oczywiście, z wiosną, czyli czasem, gdy
wszystko wokół rozkwita i budzi się
do życia. Dzień Motyla wypada na
przedwiośniu – 14 marca. W Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu
rozpoczęto ten dzień od wspólnych
tańców – dzieci zamienione w kolorowe motyle śpiewały i „fruwały” w
rytm wesołej muzyki, poznały etapy
rozwoju motyla oraz dowiedziały się
o jego znaczeniu w przyrodzie i gospodarce człowieka. Poznały też bu-

dowę, wygląd i nazwy motyli, które
możemy spotkać wiosną i latem na
naszych łąkach i w ogrodach. Następnie rozwiązywały karty pracy, przygotowane specjalnie na ten dzień. Nie
zabrakło również innych ciekawych
zadań, konkurencji i ,,motylkowych”
zabaw dla dzieci.
Przewodnim celem Dnia Motyla
było rozbudzenie zainteresowania
przyrodą, wzbogacenie wiedzy na
temat motyli oraz poznanie ich cyklu
rozwojowego.
Oprac. KR
Dzieci wykonały
prace plastyczne

W poniedziałek, 7 marca 2022
r. w Urzędzie Gminy Trzcinica od-

Sołtysi wspierają Ukraińców

iny. Oprócz sołtysów z terenu gminy Trzcinica, uczestniczyli w nim:
Grzegorz Hadzik, wójt gminy
Trzcinica, Renata Ciemny, sekretarz
Gminy Trzcinica, Bożena Parzonka, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Trzcinicy oraz
Roman Jokiel, pracownik Urzędu
Gminy. Podczas spotkania omówiono rozdysponowanie darów oraz
transport zgromadzonych artykułów
dla uchodźców z Ukrainy.
Oprac. Maciej Wardęga

Zatrzymany przez policję 46-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami

Ukarany za brak uprawnień

13 marca br., o godzinie 1.00, policjanci Posterunku Policji w Trzcinicy zatrzymali do kontroli w Rychtalu
pojazd marki Opel, którym kierował
46-letni mężczyzna. Nie posiadał on
uprawnień kategorii B do kierowania pojazdami osobowymi. Wobec
46-latka został sporządzony wniosek o ukaranie do sądu. - Zgodnie z
obowiązującymi przepisami kodeksu
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było się spotkanie dotyczące zbiórki
artykułów dla mieszkańców Ukra-
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wykroczeń, kierowanie pojazdem
mechanicznym bez uprawnień zagrożone jest minimalną grzywną w
wysokości 1.500 zł. Sąd może jednak
orzec grzywnę w kwocie aż 30.000 zł.
Ponadto, obligatoryjnie sąd orzeka
zakaz prowadzenia pojazdów, który
może trwać od 6 miesięcy do nawet 3
lat. Apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów – podkreślił

oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, sierż. Rafał Stramowski.
Oprac. KR

Region

gmina
11 marca w Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa

wieści znad pomianki
marzec 2022, nr 12 (1052)

Dzień Sołtysa
Pięć organizacji otrzymało w Łęce Opatowskiej

Ponad 200 tys. złotych trafiło do organizacji pozarządowych z gminy Łęka Opatowska

dofinansowanie

Po podpisaniu umowy

W Urzędzie Gminy podpisano
umowy na realizację zadań publicznych. Dofinansowanie otrzymało 5
organizacji na realizację działań w

zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej. Organizacje dostały dofi-

nansowanie w następujących kwotach: Stowarzyszenie „Szansa dla
Trzebienia” na zadanie pod nazwą
„Pokaz tradycyjnego wyrobu masła
na dożynkach gminnych” – 3 064 zł,
Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe w Opatowie na zadanie pn. „Opowieści o miłości słowem
i nutą” – 10.950 zł, Ludowy Zespół
Sportowy „Płomień” Opatów na zadanie pn. „Piłka nożna – moja pasja”
– 78.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” Łęka Opatowska na
zadanie pn. „Aktywny rok 2022” –
82.000 zł, Ludowy Klub Sportowy
„Wielkopolanin” Siemianice na zadanie pn. „Szkolenie w zakresie piłki
nożnej” – 40.000 zł.
Oprac. Maciej Wardęga

W czwartek, 10 marca, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Opatowie spotkali się z
przedstawicielami Caritas

Współpraca z Caritas i WTZ

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariackiego w Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana WyszyńskieWspółpracują z Caritas...

go w Opatowie spotkali się z przedstawicielami Caritas oraz Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kęp-

nem. Współpraca z Caritas i WTZ
jest wieloletnią tradycją. Od lat wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu pomagają przy zbiórkach
żywności dla osób, rodzin, które potrzebują wsparcia i pomocy. Zbiórki
żywności odbywają się pod dyskontami Biedronka, zawsze w okresach
przedświątecznych. Przed zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy
wolontariusze ze szkoły w Opatowie
znów deklarują pomoc przy zbiórce
darów. Uczestniczą także i pomagają w akcjach związanych ze sprzedażą wytworów, które przygotowują
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz
w piknikach rodzinnych. Spotkanie
było okazją do zacieśnienia dalszej
współpracy. Wolontariusze otrzymali podziękowania od kierownika
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słu-

pi, Karoliny Całkowskiej-Krawczyk
oraz dyrektora Caritas Słupia, ks.
Łukasza Skorackiego. Spotkanie
było bardzo edukacyjne, ciekawe,

...mając wiele inicjatyw

potwierdziło skuteczność i dobre cele
działań, realizowane przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w
Opatowie. Oprac. Maciej Wardęga

Z tej okazji wójt gminy Adam
Kopis w piątkowe popołudnie, 11
marca br., zaprosił sołtysów z terenu gminy. Uczestnicy Dnia Sołtysa
przy kawie i słodkościach rozmawiali o sprawach istotnych dla życia
mieszkańców wsi. Dyskutowano o
bieżących problemach, planach inwestycyjnych gminy oraz o blaskach
i cieniach pracy społecznej. Włodarz
złożył wszystkim zebranym życze-

nia. Dziękował za udaną współpracę
z samorządem gminnym, a także za
ogromny wkład pracy oraz podejmowanie i skuteczne realizowanie
działań służących rozwojowi całej
gminy. - Bycie sołtysem to niezwykle zaszczytna, ale i zarazem trudna
funkcja, wymagająca wielkiego zaangażowania i wrażliwości społecznej - podkreślił wójt A. Kopis.
Oprac. Maciej Wardęga

Spotkanie z sołtysami

W niedzielę w gminie Łęka Opatowska odbył się halowy
turniej piłki nożnej

Gospodarze nie zdobyli
Pucharu Wójta

13 marca br. w sali sportowej w
Łęce Opatowskiej rozegrany został
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łęka Opatowska.
Turniej rozpoczął się punktualnie
o godzinie 10:00 zbiórką wszystkich zawodników. Podczas meczów
nie zabrakło sportowych emocji i
zaciętej rywalizacji. Zawodnicy zaprezentowali podczas meczów niesamowite piłkarskie umiejętności.
Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn: Instruktorzy piłki nożnej, GKS

Trzcinica II, GKS Trzcinica I, Łęka
Opatowska, Opatów,. Zwycięzcą turnieju została drużyna Instruktorzy
piłki nożnej, drugie miejsce zajęła
GKS Trzcinica II, na trzecim miejscu
znalazł się Opatów, czwarte miejsce
honorowo zdobył GKS Trzcinica, z
kolei na pozycji spadkowej znalazła
się Łęka Opatowska. Na zakończenie
turnieju wszystkie drużyny odebrały
pamiątkowe puchary i dyplomy, które
wręczył wójt gminy Adam Kopis.
Oprac. Maciej Wardęga

Zakończyły się prace związane z budową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze
świetlicą wiejską w Opatowie

Nowa remiza w Opatowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Opatowie dysponować będzie nowym garażem z trzema stanowiskami na samochody, magazynem, szatnią oraz
zapleczem sanitarnym. Z kolei w
drugiej części budynku znajduje się
sala o powierzchni użytkowej około
210 m2, wyposażona w klimatyzację,
głośniki, projektor multimedialny.
Do sali przylegają zaplecze kuchenne z niezbędnymi urządzeniami
gastronomicznymi, szatnia i węzeł
sanitarny. Nad zapleczem sali, na
poddaszu użytkowym, znajdują się
dwie małe sale z przeznaczeniem dla
miejscowych organizacji, trzy pokoje noclegowe z łazienkami oraz pomieszczenia gospodarcze. Ponadto, w
tylnej części budynku zlokalizowane
są kotłownia, magazyny i ogólnodostępna toaleta. Kolejnym etapem
poprzedzającym oddanie obiektu do

użytkowania będzie zakup niezbędnego wyposażenia, aby tak długo wyczekiwana sala mogła w pełni służyć
mieszkańcom. Roboty budowlane

zostały zrealizowane na łączną kwotę
4.226.741 zł. brutto. Środki w całości
pochodziły z budżetu gminy.
Oprac. m

Nowa remiza OSP Opatów

Zwycięska drużyna

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
Tygodnik Kępiński 24 marca 2022
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Gmina

REGION
XXXII sesja Rady Gminy Baranów

Gmina dofinansuje
program in-vitro

4 marca br. odbyła się XXXII
sesja Rady Gminy Baranów. Wśród
szeregu projektów uchwał, nad którymi pochylili się radni, znalazł się
m.in. ten dotyczący nadania nazwy
ulicom położonym: w Baranowie
– ul. Albertowska oraz Mroczeniu
– ul. Lawendowa, a także w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Baranów. Radni jednogłośnie uchwalili,
że stawka ta wynosić będzie 25 zł za
każdą rozpoczętą godzinę podczas
działań ratowniczych oraz 15 zł za
każdą rozpoczętą godzinę w trakcie
szkoleń lub ćwiczeń pożarniczych
organizowanych przez Państwową
Straż Pożarną lub Gminę Baranów.
Radni zgodni byli również podczas
podejmowania uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu
Kępińskiego. Dotacja w wysokości
521.535,55 zł przeznaczona zostanie
na: realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego
Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek
wraz z łącznikiem oraz przebudowa
istniejącego budynku” – 500.000 zł
oraz dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego autobusowego w zakresie powiatowych
przewozów pasażerskich na liniach
komunikacyjnych przebiegających w
granicach administracyjnych gminy
Baranów – 21.535,55 zł.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Baranów do programu
profilaktyki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia
niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego w
latach 2022-2023”. Program ma być
realizowany we współpracy z Województwem Wielkopolskim. Gmina
Baranów, przystępując do programu,
przeznaczy na jego realizację w 2022 r.
kwotę w wysokości 20.000 zł. Drugie
tyle dokłada samorząd województwa.
Dofinansowanie z budżetu Gminy
dedykowane będzie dla mieszkańców
gminy Baranów. Osoby, przystępujące do programu, będą mogły wnioskować o 5.000 zł dofinansowania.
„Za” zagłosowali: Magdalena Florczak, Marian Kremer, Mieczysław
Kurzawa, Marek Majczyk, Ewa
Marszałek i Ryszard Stasiowski.
„Przeciw” byli: Teresa Jerzyk, Piotr
Marciniak, Andrzej Stodolski,
Hanna Urbańska i Teresa Zawada.
Od głosu wstrzymali się: Grzegorz
Bystry, Franciszek Łęgocki i Marta Wylęga.
Samorząd województwa wielkopolskiego na realizację programu w
tym roku przeznaczył 4 miliony złotych. Do tej pory 37 gmin z Wielkopolski wstępnie zadeklarowało chęć
dofinansowania, m.in. Baranów, Bralin i Ostrzeszów.
KR

Spotkanie z Wiesławem Drabikiem w filii bibliotecznej w
Mroczeniu

Radosne spotkanie
z pisarzem
16 marca br. w filii bibliotecznej
w Mroczeniu odbyło się spotkanie z
autorem książeczek dla dzieci, Wiesławem Drabikiem. Pan Wiesław
napisał ponad 200 pełnych humoru,
wierszowanych bajeczek, które ukazują się na rynku wydawniczym od
1995 r. i cieszą zarówno dzieci, jak
i dorosłych. Podczas spotkania autor
opowiedział dzieciom, jak powstają
książki i w jaki sposób rozpoczęła
się jego przygoda z pisaniem. Czytał
również fragmenty swoich utworów,
zachęcając dzieci do odgadywania
rymów. Pomiędzy prelekcją był czas
na pytania, zagadki i konkursy. Na-

grodami były naklejki, a uczestnik,
który uzbierał ich najwięcej oraz był
najaktywniejszy, w nagrodę mógł
wybrać sobie bajkę pisarza. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Przedszkola „Barankowo”, które z energią
i entuzjazmem angażowały się w
zabawę oraz udzielały prawidłowych
odpowiedzi. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość
zakupu książek z osobistą dedykacją
pisarza. Kolorowo ilustrowane książki Wiesława Drabika można również
wypożyczyć w bibliotekach gminy
Baranów.
E. Lesiak
Pan Wiesław zaciekawił
dzieci swoimi opowieściami

12

kurier baranowa
marzec 2022, nr 11 (1238)
Koncert „Jazz w pałacu” w sali widowiskowej Zespołu Szkół w Mroczeniu

Jazzowa podróż przez emocje

10 marca br. w sali widowiskowej
Zespołu Szkół w Mroczeniu odbył się
wyjątkowy koncert pod hasłem „Jazz
w pałacu”. Uroczystość zgromadzi-

inne niż zazwyczaj oblicze, bowiem
goście mogli usłyszeć znane standardy muzyki jazzowej. Poprzeczka
została zwieszona wysoko, ale „Wę-

Zgromadzona publiczność mogła
posłuchać jazzowych utworów

ła liczną publiczność, wśród której
znaleźli się: prezes Kępińskiego
Koła Literatów – Renata Adamska
z Józefem Frąckowiakiem i Ewą
Maciejewską, dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
– Wanda Lepka, dyrektor Zespołu Szkół w Baranowie – Sławomir
Nowicki, skarbnik Gminy Baranów
– Marzena Żłobińska, sekretarz
Gminy Baranów – Ilona Skiba, kierownik Centrum Usług Wspólnych
– Sylwia Szmaja, przewodnicząca
Rady Rodziców – Natalia Najdek,
rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz
przedstawiciele mediów.
O godzinie 17.00 gości powitał
dyrektor szkoły – Andrzej Tyra.
Zadedykował on koncert mieszkańcom Ukrainy, których spokój i bezpieczeństwo zakłóciła wojna, zadając
ból i cierpienie.
Młodzież ze szkolnego zespołu
„Wężyk Band” zaprezentowała swoje

żyki” sprostały zadaniu, zachwycając
zgromadzoną publiczność. Usłyszeliśmy takie utwory, jak: „Sumertime”,
„Girl from Ipanema”, „Fly me to the
moon”, „Kocham Wolność”, „Satin
Doll”, „Autumn Leaves”. Każda z

czył zebranym krótki występ trojga
uczniów z Ukrainy: Lilki Tynynyki,
Wiktorii Obrusniak i Oleksandra
Tynynyki, którzy w chwytających
za serce słowach wyrazili swe obawy
związane z wojną na Ukrainie. Wystąpienie zakończyli przytuleni do
siebie i do flagi Ukrainy, pokazując
tym samym, że prawdziwe wartości
to jedność, porozumienie, wzajemny
szacunek i dialog.
Na scenie zobaczyliśmy także:
Maję Nowak, Nikolę Parzonkę, Julię Rosielewską, Marcelinę Godek,
Kornela Kupczyka, Arka Marczaka,
Emilię Maryniak, Kacpra Rabiegę,
Igę Stężałę, Maję Olbrych, Amelię
Lamek, Wiktorię Lubojańską, Zofię
Gierak, Lucjana Lipińskiego, Inezę
Cieślak i Kamilę Kryściak.
Uczniów do występu przygotowały: Danuta Wieczorek i Elżbieta
Ilska. O nagłośnienie i oświetlenie

Młodzież sprostała
niełatwemu zadaniu!

kompozycji poprzedzona była omówieniem jej historii, a także emocjonalną recytacją tekstu.
Szczególnych wzruszeń dostar-

zadbała firma „Redox”. Po koncercie
goście udali się na słodki poczęstunek, przy którym dzielili się wrażeniami z koncertu.
Elżbieta Ilska

Gminny Konkurs Recytatorski im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej

Żołnierz, poeta, czasu kurz
W 2021 r. minęła setna rocznica
urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, reprezentanta pokolenia
Kolumbów, poety, żołnierza. Poległ
on 4 sierpnia 1944 r. w powstaniu
warszawskim. 9 marca br. w Szkole
Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej
odbył się Gminny Konkurs Recytatorski jego imienia.
Celem konkursu było poznanie
twórczości K. K. Baczyńskiego, rozwijanie zainteresowań poezją, kształtowanie wrażliwości na piękno języka. Jury – Anna Żebrowska i Edyta
Lesiak – wyłoniło trzech najlepszych
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recytatorów, ale podkreślono, że ze
względu na bardzo wysoki poziom,
było to trudnym zadaniem. W konkursie uczestniczyli uczniowie z
czterech szkół podstawowych: Baranowa, Słupi pod Kępnem, Mroczenia
i Łęki Mroczeńskiej.
Pierwsze miejsce zajęła Julia
Olejnik z wierszem „Młot” (SP Słupia pod Kępnem; opiekun – Sabina
Chwał-Barczak). Drugie miejsce
przyznano Zuzannie Jeż, prezentującej wiersz „Elegia o chłopcu polskim” (SP Łęka Mroczeńska; opiekun
– Lucyna Giebel). Na trzecim miejscu

uplasowała się Maja Nowak z wierszem „Trzeba umieć ludzi pokochać...”
(SP Mroczeń; opiekun – Joanna
Gruszka). Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, natomiast
pozostali uczestnicy – dyplomy oraz
drobne upominki. Podarunki ufundował Urząd Gminy w Baranowie.
Po trudach recytacji uczestnicy
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Organizacją konkursu zajęły
się Henryka Orszulak i Lucyna Giebel. Konkurs poprowadziły uczennice klasy siódmej: Zuzanna Idzik i
Iga Olejnik.
es

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia drobne
przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84

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

Firma z Kępna zatrudni stolarzy do skręcania
i montażu mebli na wymiar.
Tel. 577 005 669.
(TK 12/02/22)

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

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

NIERUCHOMOŒCI wynajmę

rolnicze

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

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

US£UGI
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)

NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca

W symboliczny czas
Wielkiego Postu
w poniedziałek
28 marca 2022 roku
odbędzie się tradycyjna

24 Diecezjalna
DROGA KRZYŻOWA
W intencji trzeźwości polskich rodzin i pokoju na Ukrainie
z Kępna do Sanktuarium Maryjnego w Grębaninie.
Początek o godzinie 16.00
przy krzyżu na cmentarzu parafialnym
w Kępnie ( ul. Sienkiewicza).
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
Ks. Prałata Wiesława Kondratowicza o godzinie 18.00 w
kościele grębanińskim.

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.

Tel. 693 832 058

Poszukuję osoby do pracy w ogrodzie Rychtal. Tel. 513 099 102. (TK 16/03/22)
Poszukuję osoby do sprzątania - Rychtal.
Tel. 513 099 102.
(TK 16/03/22)

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)

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.

Powrót uczestników do Kępna ułatwi podstawiony autobus.
Do udziału i modlitwy zapraszają Pani Mgr. Maria Główka, Parafia Św.
Marcina w Kępnie, Ks. Prałat Wiesław Kondratowicz – Diecezjalny
Duszpasterz do spraw trzeźwości, Ks. Prałat Stanisław Borowicki ze
Wspólnotą Parafii Grębanin.

Uwaga!

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777

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.

S

Telefon:
(62) 78 29 284.
Tygodnik Kępiński 24 marca 2022
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Mhairi McFarlane - „Miłość na później”
Gdy jej partner od ponad dekady nagle z nią zrywa, Laurie jest wstrząśnięta – nie tylko dlatego,
że pracują w tej samej kancelarii prawniczej, więc musi codziennie go widywać. Jej dotychczas
idealne życie rozsypuje się na kawałki, a myśl o powrocie do randkowania w epoce Tindera
napawa Laurie autentycznym przerażeniem. Kiedy wiadomość o ciąży nowej partnerki jej byłego
lotem błyskawicy rozchodzi się po kancelarii, dziewczyna stwierdza, że tego już za wiele; nie
pozwoli się tak upokarzać. I wtedy przypadkowe spotkanie w zepsutej windzie ze słynnym
na całą kancelarię playboyem otwiera przed nią nowe możliwości. Jamie Carter nie wierzy w
miłość, ale potrzebuje uczciwej, poważnej dziewczyny, żeby zrobić wrażenie na szefostwie.
Laurie pragnie, by nowy seksowny mężczyzna dostarczył innego tematu do plotek w
kancelarii. Propozycja idealna: rozgrywany w mediach społecznościowych romans na
niby, ze strategicznie zaplanowanymi zdjęciami i ustaloną konkretną datą zakończenia.

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU
- ODDZIAŁ TERENOWY W OSTRZESZOWIE
ORAZ OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚWIBIE
zapraszają na

AKCJĘ
POBIERANIA KRWI
ŚWIBA

SALA OSP
27.03.2022 r. (niedziela)

w godzinach: 9.00

- 12.00

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Seweryna Szmaglewska - „Dymy nad Birkenau”
Jedno z najważniejszych świadectw losu więźniów i ofiar obozu Auschwitz-Birkenau i
jednocześnie jedna z pierwszych literackich relacji z piekła na ziemi. „Na ściany, podłogi,
cegły padła tu krew i opowiada o ludziach, którzy tu ginęli. Zostali tam, gdzie polała się ich
krew. To nic, że ściany później zabielono wapnem. Te ściany są nadal czerwone.” Seweryna
Szmaglewska po aresztowaniu przez gestapo spędziła dwa i pół roku w obozie AuschwitzBirkenau, gdzie doświadczyła wyczerpującej pracy fizycznej i kilku ciężkich chorób. Gdy
w styczniu 1945 r. więźniów obozu pognano w marszu śmierci, udało jej się uciec. Od
pierwszych dni wolności przystąpiła do opisania tego, co niewyobrażalne. Tak w ciągu kilku
miesięcy powstał pierwszy dokument o nazistowskiej machinie zagłady. Książka ukazała się
przed końcem 1945 roku. Wydanie zawiera niepublikowane listy z obozu, rysunki Seweryny
Szmaglewskiej tworzone w trakcie pisania oraz fragmenty najważniejszych recenzji oraz
wypowiedzi samej autorki o książce.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 18. rok życia,
z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.

Maxime Chattam - „Sygnał”
To przerażająco wciągająca lektura z pogranicza horroru i thrillera, w której mieszają się nasze
najdawniejsze lęki i obawa o przyszłość świata. Jej bohaterowie – pragmatyczni dorośli, grupka
zaradnych chłopców, tajemniczy sąsiedzi, powątpiewający funkcjonariusze policji – będą musieli
rozwiązać szereg zagadek, by wielki sekret w końcu ujrzał światło dzienne. Rodzina Spencerów
właśnie przeprowadziła się do Mahingan Falls. Miasteczko to oaza spokoju. A przynajmniej
tak im się wydawało… Ponure morderstwa, rozmowy telefoniczne zakłócane
nieludzkimi wrzaskami, krążące od lat plotki o praktykowaniu czarów i przerażająca
istota, która krąży po lesie i ściga nastolatków… A to dopiero początek. Czy
przeciążony obowiązkami oficer policji poradzi sobie z tą niecodzienną sytuacją?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 12
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 30 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. Maxime Chattam - „Sygnał”,
2. Seweryna Szmaglewska - „Dymy nad Birkenau”,
3. Mhairi McFarlane - „Miłość na później”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 11 nagrody otrzymuj¹:
Jadwiga Łuszczak (Drożki),
Cecylia Płaza (Kępno),
Tomasz Hoja (Lipie).
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
Zapowiada się tydzień pełen ważnych wydarzeń.
Postaraj się znaleźć w centrum uwagi i nie przegap szansy, jaką przyniesie Ci los. Unikaj tylko
przechwałek i pustych obietnic, bo ktoś ważny
zrazi się do Twoich pomysłów.

Byk 21 IV – 21 V

1.
2.
3.

Karta przestrzega przed biernością, spóźnieniami. Niepotrzebnie wątpisz we własne siły, przeceniasz swoich przeciwników i zbytnio koncentrujesz
się na swoich słabościach. Weź się w garść, bo
wszystko zależy od Ciebie.

5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

6.

Karta wróży szczęśliwe wydarzenia dla Ciebie i
Twojej rodziny. Poczujesz się kochany i bezpieczny, a kłopoty okażą się mniejsze, niż sądziłeś. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, to w tym tygodniu uda
Ci się zawrzeć zgodę.

Rak 23 VI – 22 VII

4.

7.

Apteka „Burchacińscy” - 24.03.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 25.03.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 26.03.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 27.03.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 28.03.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
Apteka „Pod Kasztanami” - 29.03.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 30.03.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Karta wróży przypływ sił i wskazuje, że dasz sobie radę z trudnymi zadaniami. Nawet jeśli sprawa
wydaje się trudna do wygrania, nie powinieneś
poddawać się bez walki. Nowe doświadczenia
potraktuj jako możliwość sprawdzenia swoich sił.

Lew 23 VII – 22 VIII
Sprawy związane z miłością, zabawą i wesołym
towarzystwem zaprzątną Twoją uwagę. Nie pozwól, aby wpłynęło to źle na Twoje obowiązki. Karta radzi, abyś poważniej traktował innych ludzi i w
żadnym razie nie drwił z ich uczuć!

ZATRUDNI

STOLARZY
NA BARDZO DOBRYCH

WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

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.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Pilnuj w tym tygodniu swoich sekretów i rzeczy, a
nie staniesz się ofiarą pewnej nieuczciwej osoby.
Karta wróży możliwość odkrycia sekretów lub nawet udaremnienie spisku. Ufaj swojej intuicji, a nie
pustym obietnicom.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Karta zwiastuje radosne wydarzenia, które związane są z dziećmi i domem rodzinnym. Jeśli w
tych dziedzinach borykałeś się z kłopotami, to teraz uda się je pomyślnie rozwiązać. Tydzień sprzyja też Twoim sprawom miłosnym.

Wodnik 20 I – 18 II
W tym tygodniu powinieneś zachować ostrożność.
W skutek lekkomyślności lub lenistwa możesz
stracić szansę lub zrazić do siebie osobę, na której Ci zależy. W pracy przygotuj się do ważnego
zadania i staraj się nie ryzykować.

Ryby 19 II – 20 III
W miłości karta wróży udany tydzień. Poczujesz
się kochany, ale też potrzebny. Okaż swoje uczucia, a spotkasz się z wzajemnością. Samotnym
kobietom karta wróży możliwość poznania energicznego i optymistycznego mężczyzny.

kontakt:

UWAGA!

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)

ODZNAKI
I WPINKI

„ŚWIAT TKANIN”

Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

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

M
NA AT
E
SU RI
KCEAŁ
S

KUPIĘ

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

W miłości czekają Cię dobre dni, choć sprzyjające
raczej wspólnej zabawie, niż podejmowaniu się
poważniejszych obowiązków. Jeśli jesteś samotny, to zaczniesz uważniej rozglądać się za okazjami do romansu. Los ci sprzyja.

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.
(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI

(62) 78 292

pomocników stolarzy

Panna 23 VIII – 22 IX

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

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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