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Spokojnych, pogodnych
a przede wszystkim zdrowych

świąt Wielkiej Nocy
w rodzinnym gronie
wszystkim Klientom,
Kontrahentom
oraz Pracownikom życzy
Zarząd „Intermarche” Kępno

Życzymy naszym Czytelnikom
spokojnych i radosnych

Alleluja on żyw
Alleluja my z nim
Alleluja niech się godnie święci
Józef Frąckowiak Wielkanoc 2022 r.
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Święta Wielkiej Nocy –
święta wielkiej nadziei

Świąt
Wielkanocnych,

dających wytchnienie, pełnych
miłości, rodzinnego ciepła
i pogody ducha.
Niech Zmartwychwstanie
napełni Was wiarą, siłą
i optymizmem, przyniesie nadzieję
na każdy dzień oraz budzi
w Waszych sercach radość i pokój,
a każdy dzień będzie po brzegi
wypełniony szczęściem!
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Droga Krzyżowa dla środowisk artystycznych odbyła się w
miniony piątek w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Hanulinie. Przygotował ją proboszcz ks. Marek Nagler
wraz z Kępińskim Kołem Literatów

Literacko
o zmartwychwstaniu
Pomysł literackiej Drogi Krzyżowej narodził się dwa lata temu,
niestety, plany pokrzyżowała pandemia. - Po roku czasu w 2021 wydaliśmy Drogę Krzyżową w książce,
niewielkiej pozycji literackiej „Bosymi stopami drogą za miłością nieutraconą” i znów podjęliśmy próbę
przybycia tutaj. Niestety, kolejny
lockdown nie pozwolił nam na to.
Dopiero dziś mogliśmy tym poetyckim słowem, ale również wspólną
modlitwą podzielić się z parafianami. Dziękujemy księdzu Markowi
za zaproszenie - dziękowała prezes
Kępińskiego Koła Libertów Renata
Adamska.
Uczestnicy tego wyjątkowego
wydarzenia mogli w zadumie i słuchając refleksyjnych wierszy „zbliżyć” się duchowo do Chrystusa. Był

to wieczór, pełen skupienia, w czasie
wielkiego postu, który daje możliwość zrozumienia, czym jest wieczność do teraźniejszość.
- Bardzo jestem wdzięczny
poetom kępińskim za to, że przygotowali Drogę Krzyżową. Niech
to pozostanie w naszych sercach,
aby procentowało to, co jest dobre.
Słowo też ma swoją moc. Cieszę
się, że te przeżycia były w tej parafii - podkreślił ks. Marek Nagler.
W modlitwie udział wzięli parafianie, ale również zaproszeni goście.
Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej przeplatane były wierszami kępińskich poetów oraz piękną muzyką.
Dla wszystkich było to wyjątkowe
wydarzenie, pełne przeżyć nie tylko
na gruncie poetyckim ale również duchowym.
Oprac. m

Serdecznie dziękujemy za intencje
mszalne, kwiaty oraz uczestnictwo
w nabożeństwie pogrzebowym
krewnym, przyjaciołom, sąsiadom,
delegacjom oraz wszystkim,
którzy byli z nami w tej trudnej chwili
po śmierci

śp. Urszuli Jurowicz

5 kwietnia br. odbył się XXII Powiatowy Festiwal Teatralny w którym zwyciężyli uczniowie
klasy III D Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

Dulska wiecznie żywa

Na scenie auli Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra H. Sucharskiego miał miejsce, po długiej,
spowodowanej epidemią przerwie,
Powiatowy Festiwal Teatralny. Tegoroczne aktorskie zmagania odbyły się
pod hasłem „Dulska wiecznie żywa”,
czyli „Moralność pani Dulskiej”. Ta
tragifarsa Gabrieli Zapolskiej wybrana została w 2021 r. na jubileuszowe
Narodowe Czytanie. Teatralne święto
poprowadzili uczniowie klasy I C Dobrosława Burzała i Michał Jarczak. Złotą, srebrną i brązową maskę
dla najlepszych grup przygotowały
również uczennice klasy I C - Wiktoria Podejma i Kaja Szyszka. Do
rywalizacji przystąpiły cztery zespoły
- trzy gospodarzy oraz goście z Ze-

społu Szkół Ponadpodstawowych nr 2.
Jury w składzie: Magdalena Wieczorek - dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, Karolina
Różewska - dyrektor Muzeum Ziemi
Kępińskiej oraz Dariusz Baranowski
reprezentujący Starostwo Powiatowe
zdecydowało, że złotą maskę otrzyma
grupa z klasy III ND LO nr I (I miejsce), srebrną natomiast zespół z klasy
III NA, również z LO nr I (II miejsce).
Brązową maskę otrzymały dwie grupy - goście z ZSP nr 2 oraz zespół z
klasy I ND LO nr I (III miejsce). Oceniający wyróżnili, za rolę Dulskiej,
Lidię Surgiel z klasy III NA LO nr I.
Nagrodą dla najlepszych jest wyjazd
do Teatru im. W. Bogusławskiego do
Kalisza ufundowany przez Starostwo

Powiatowe. Gratulujemy!
Dodać należy, że czas przeznaczony na obrady jury należał do utalentowanych solistek, które z sukcesem wzięły udział w Powiatowym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.
Wystąpiły: Julia Jokiel, Hanna Kos,
Julia Kłodnicka, Nadia Moska,
Waleria Chupryna, Natalia Pawlik.
Ten konkurs odbył się w lutym, również na scenie auli LO nr I im. mjra H.
Sucharskiego.
Wszystkie spektakle zaprezentowane podczas festiwalu były niezwykle interesujące pod względem gry
aktorskiej, kostiumów, scenografii.
Pokazały, że młodzi ludzie są bardzo
twórczy i utalentowani.
Beata Kaźmierczak

Uczestnicy przeglądu teatralnego.
Fot. Anastaziia Smorzhevska (klasa 1NC)

Serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników
szpitala w Kępnie, którzy przyczynili się
do ratowania zdrowia i życia

śp. Urszuli

Jurowicz,

szczególnie pracownikom Oddziału Nefrologicznego
oraz Intensywnej Opieki Medycznej.
Wiemy, że zrobiliście wszystko, co w Waszej mocy.
Jest przykro i smutno, że, mimo Waszej ciężkiej pracy,
nie udało się uratować życia Urszuli.

- Rodzina Zmarłej.

Wdzięczna za Waszą pracę Rodzina.
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Radosnych świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych w gronie najbliższych.
Świąt pełnych spokoju,
zdrowia, szczęścia oraz wiary
i nadziei na lepsze jutro.
Świąt przynioszących
wytchnienie i odpoczynek
od trudów codzienności
oraz pogodę ducha
wszystkim pracownikom,
klientom, kontrahentom
oraz firmom współpracującym
życzą

WESOŁYCH ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH!

Uroczyste oddanie do użytku nowej Stacji Uzdatniania Wody w Świbie

Nowa Stacja Uzdatniania Wody
w Świbie już działa

6 kwietnia br. w Świbie została otwarta jedna z największych
inwestycji wodociągowych w gminie Kępno. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali: Piotr Psikus –
burmistrz miasta i gminy Kępno,
Marek Misała – prezes Zarządu
Spółki „Wodociągi Kępińskie”,

Roboty budowlane zostały zakończone 21 lutego br. Wartość zadania wyniosła 4.169.387,01 zł brutto. Inwestycję zrealizowała Spółka
„Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o.,
która uzyskała dofinansowanie w formie częściowo umarzalnej pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony

Przecięto
symboliczną wstęgę

Maria Pluta – prezes Zarządu
Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K., jak
również przedstawiciele wykonawcy, sołtysi i strażacy z miejscowej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nową Stację Uzdatniania
Wody poświęcił ks. kanonik Kazimierz Sobasik.

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego
„Adaptacja do zmian klimatu oraz
ograniczenie skutków zagrożenia
środowiska”.
Obecnie Stacja Uzdatniania
Wody w Świbie dostarcza wodę do
około 2800 osób z miejscowości:

Świba, Olszowa, Mianowice, Pustkowie Kierzeńskie oraz Wierzbięcin,
co stanowi 12% ogółu mieszkańców
gminy Kępno.
Umowa z wykonawcą HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K., zawarta 22 czerwca 2021 r., obejmowała:
budowę budynku technologicznego
stacji uzdatniania wody – hala w konstrukcji stalowej, budowę nadziemnych obudów studni głębinowych nr
2 i 3 na płytach fundamentowych,
budowę trzeciego zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej ZR3
V=100 m3, remont istniejących dwóch
zbiorników do magazynowania wody
uzdatnionej, remont istniejącego
żelbetowego osadnika wód popłucznych, budowę neutrolizatora ścieków,
ogrodzenia panelowego, bramy wjazdowej i furtki, chodników oraz placu
manewrowego z kostki betonowej,
wiaty pod agregat prądotwórczy oraz
instalacji fotowoltaicznej, demontaż
i budowę instalacji elektrycznej i rurociągów wodno-kanalizacyjnych, a
także rozbiórkę istniejącego budynku SUW, budynku gospodarczego,
obudów żelbetowych, studni głębinowych, utwardzenia terenu i ogrodzenia.
Oprac. KR

Włodarze gmin z powiatu kępińskiego podpisali 6 kwietnia br. w Bralinie umowy na dofinansowanie dróg dojazdowych do pól

Dofinansowanie do dróg
Kolejne dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Gruntów
Rolnych na budowę i przebudowę
dróg dojazdowych z województwa
wielkopolskiego otrzymały gminy
powiatu kępińskiego. W sumie gminy
otrzymały na ten cel ponad 640 tysięcy złotych. Dodatkowo na nasadzenia
drzew miododajnych 27 tysięcy.
Umowy podpisane zostały z
włodarzami poszczególnych gmin w
Bralinie. Urząd marszałkowski reprezentował wicemarszałek Krzysztof
Grabowski. - Przyznane pieniądze
zależą od długości dróg, które będą
państwo realizowali oraz od dochodu na mieszkańca. Zdaję sobie sprawę, że te środki w obecnych czasach
nie są zbyt duże, bo wszystko podrożało. Są to pieniądze, które pochodzą
z wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej. Takie pieniądze mamy i nie
są one zależne od samorządu woje-

wództwa wielkopolskiego. Myślę, że
każde środki mimo wszystko, ułatwiają realizację tych dróg, które są
długo wyczekiwane na tych obszarach wiejskich – stwierdził K. Grabowski.
Oprac. m

Gminy z powiatu kępińskiego,
które otrzymają wsparcie
na prace związane z ochroną,
rekultywacją i poprawą jakości
gruntów rolnych:

Baranów – dotacja 60 000 zł
Bralin – dotacja 114 375 zł
Kępno – dotacja 91 500 zł
Łęka Opatowska – dotacja 91 500 zł
Perzów – dotacja 91 500 zł
Rychtal – dotacja 114 375 zł
Trzcinica – dotacja 77 438 zł

Tygodnik Kępiński 14 kwietnia 2022

3

Informacje

wiadomości

W Muzeum Ziemi Kępińskiej trwa wystawa „Patrz, to Kępno”. Kto nie chce przegapić okazji, aby zobaczyć nasze miasto sprzed 20 lat ma jeszcze ponad miesiąc, aby nadrobić zaległości

Duchologia kępińska – fotografie czasu transformacji

Trzeba przyznać, że „popyt” na
lata 90-te jest ostatnio spory. Fotografia też ma się nieźle a w Kępnie
odbywają się wystawy w galerii i plenerowe m.in. Dominika Makoscha
czy Macieja Lulko. Muzeum pokazywało też niedawno film „Kronika
ziemi kępińskiej” fotografa Stanisława Haniszewskiego, z kolei Kępiński Ośrodek Kultury zaprasza do
dokumentowania miasta w konkursie
„Migawka. Obecnie w muzeum możemy oglądać zdjęcia kępińskiego fotografa Marka Adamskiego. Ale lata
90. to fenomen sam w sobie, który pokolenie dzisiejszych seniorów chętnie
wymazałoby z pamięci. To najczęściej obecni 30- i 40-latkowie wracają
myślami do lat 90., gdyż w ich przypadku był to po prostu czas dzieciństwa czy młodości. Oni nie pamiętają
traumy zwolnień z zakładów pracy
czy wcześniejszego stanu wojennego,
powszechnej chęci wyrwania się za
granicę albo nawet emigracji za ocean. Co pamiętamy za to jak we mgle to
fakt, że w latach 90. nasza materialna

transformacji”, którym w tytule się
inspiruję, swoją siłę czerpie właśnie
z potrzeby przypominania sobie tych
specyficznych czasów. W latach 90.
w Kępnie chodzono dumnie z siatkami z żółwiem z popularnej niemieckiej sieci sklepów spożywczych, w
butikach na rynku można było nabyć
różne reklamówki papierosów czy
jeansów, podobnie jak skarpetki w
logotypami znanych marek, które
najchętniej noszono do lekko przykrótkich spodni. Polacy afiszowali
się tymi metkami, niejako rekompensując sobie brak odzieży „markowej”,
której już sam zapach przyprawiał
o zawrót głowy. Młodzież kolekcjonowała puszki i opakowania po
napojach albo innych produktach –
grunt żeby miały kod paskowy. Tam
gdzie dzisiaj stoi pomnik poległych
na rynku, z przyczepy campingowej
serwowano klasyczne zapiekanki
z keczupem. Na łóżkach polowych
rozstawionych na kępińskim Rynku
kupowano produkty z „rajchu” czy
kasety magnetofonowe zespołów,

Kępnianie mogą oglądać Kępno
z lat 90. XX wieku. Fot. MZK

rzeczywistość była, prawie na gorąco,
zastępowana „zdobyczami” z tzw. Zachodu, stąd przypominanie sobie tego
czasu „pomiędzy” przypomina trochę
wywoływanie duchów.
Projekt Olgi Drendy „Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach

które pewnie nie miały świadomości, że za opadłą już żelazną kurtyną
przegrywano ich muzykę na masową
skalę w przyczepach czy szopach.
Tego rodzaju scen nie znajdziemy
na wystawie w kępińskim muzeum.
Ludzi na prezentowanych tam zdję-

ciach nie ma prawie wcale. W zasadzie obserwujemy ulice, budynki,
ręcznie malowane reklamy przedsiębiorstw prywatnych czy - pożądane
obecnie - produkty polskiego przemysłu samochodowego. Widzimy też, jak zielone było Kępno,
że na Rynku zamiast ogromnej
powierzchni z granitu wytchnienie dawały żywopłoty, krzewy
i wysokie drzewa, z których do
dzisiaj przetrwały – całe szczęście chociaż – dwa iglaste giganty.
Mieliśmy też przyzwoity dworzec
autobusowy z poczekalnią, a nawet kawiarnią. Wystawa „Patrz,
to Kępno” trochę wpisuje się w te
duchologiczne klimaty. Jej cel jest
jednak inny.
Już sam tytuł, sformułowany
w trybie rozkazującym „Patrz”,
sugeruje, że mamy się skupić na
wzroku. Twórczynie wystawy
przewidziały jednak miejsce także dla innych zmysłów, z czego
dominującym ma być chyba słuch.
Mimo że w samej sali panuje cisza,
to siłą rzeczy wystawa namawia
nas do rozmów. Do wspominania z
pewną dozą niedowierzania – to właśnie Kępno.
Dzisiaj każdy może robić zdjęcia swoim telefonem, w zasadzie nic
to nie kosztuje, ale nawet dzisiaj nie
każdy fotografuje coś poza ludźmi
czy widokami z wakacji. Nasze wsie i
miasta wydają się rzeczywistością tak
przeciętną i opatrzoną, jakby nie zasługiwały na uwiecznienie w obiektywie. Sam związek frazeologiczny
„uwiecznić w obiektywie” wydaje się
czymś nieaktualnym - w istotę zdjęć
cyfrowych wpisana jest raczej ulotność niż uwiecznianie, do tego mało
kto w ogóle wywołuje te zdjęcia.
Tym bardziej z niedowierzaniem i nostalgią można pomyśleć o człowieku,
który ponad 20 lat temu wychodził w
miasto wraz z analogowym aparatem
i zatrzymywał obrazy Kępna na kliszy. Zostawił nam namiastkę czasów
pomiędzy PRL a transformacją ustro-

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych,
niech będzie to czas pełen nadziei, który
przyniesie wiele szczęścia w rodzinnej
atmosferze tak by zawsze z ufnością spoglądać
w przyszłość. Pogody w sercu i radości płynącej
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz
smacznego Święconego w gronie najbliższych
osób życzą
Przewodniczący WIR w Kępnie
Krzysztof Zawada
wraz z Delegatami WIR
Powiatu Kępińskiego

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski

kwiecień 2022 r.
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jową, między światem analogowym a
cyfrowym, przed Internetem, komórkami i otwartymi granicami strefy
Schengen, czymś pomiędzy Wschodem i Zachodem.

Wystawa jest oczywiście podziękowaniem dla fotografa, dzięki któremu te obrazy w ogóle istnieją. Ale
chyba nawet obrazy nie są celem samym w sobie, a to, co one wywołują –
opowieści. Mówi się, że to ludzie opowiadają historie, ale kto wie, może to
także rzeczy domagają się, aby o nich
mówić. Jakkolwiek metafizycznie by
to zabrzmiało, wpisuje się to trochę w
koncepcję kępińskiego muzeum. Od
lat instytucja konsekwentnie zbiera
nie tylko obiekty do kolekcji, ale też
opowieści, przez co gromadzona jest
zarówno wizualna i materialna, ale
też dźwiękowa historia Kępna.
„Patrz, to Kępno” jako wystawa
jest bardzo oszczędna w opisy zdjęć

czy samą koncepcję kuratorską. Obrazy mówią poniekąd same, chociaż
„wykorzystują” do tego ludzi. Zamysłem twórców było nie tylko pokazywanie, ale inspirowanie do „pogadania”. Najlepiej przyjść zatem na
wystawę w towarzystwie i wziąć
udział w specyficznym eksperymencie, kiedy uruchomiona zostanie pamięć i zaczną się odrywać z
zapomnienia wydarzenia właśnie
lat 90. Na spotkaniach towarzyszących wystawie seniorzy w swoich
opowieściach, chyba naturalnie,
wracali do czasów swojej młodości, przez co opowiadali o latach
lat 70. Myślę jednak, że właśnie
40-latkowie mogą te czasy najlepiej pamiętać, przypomnieć sobie
miejsca spotkań, ogniska, salony
gier, amfiteatry, „miejscówki”
punków, metali, fanów Depeche
Mode czy kawiarnie sympatyków
disco polo i italodisco. Takiej wiedzy nie znajdziemy w żadnych
książkach do historii, dlatego właśnie opowiadania pozwalają nam
na łącznik między niedawną, ale
jakże odległą rzeczywistością.
Gdyby te wszystkie budynki ze
zdjęć same potrafiły mówić, gdyby
kultowa – międzypokoleniowo jak
się okazuje – kępińska strzelnica czy
basen otwarty potrafiły same opowiedzieć, co widziały, dostalibyśmy
takie historie, jakich nie ma w filmach. Tak długo jednak jak one milczą, my musimy opowiadać je sami
– tym bardziej, że strzelnica już jako
miejsce nie istnieje, bo stoi tam dzisiaj osiedle mieszkaniowe. Można ją
jednak zobaczyć na zdjęciach Adamskiego i niejako „zdjąć” z niej odbitkę
w swojej pamięci. Wystawa czeka do
końca maja, więc można ją zobaczyć
nie raz. Wstęp do muzeum jak zwykle wolny.
Hanna Schudy

Malowanie z Szymonem Chwaliszem wielkich pisanek na
kępińskim Rynku

Ale jaja!

W piątkowe popołudnie, 8 kwietnia br., kępiński Rynek opanowali
miłośnicy „sprayowania” i rękodzieła. Pod okiem Pani Kredki każdy
mógł wykonać własną palmę wielkanocną. Natomiast Szymon Chwalisz
zaprosił do malowania wielkich pisanek przy pomocy farb i sprayów. Za-

bawa była przednia, efekty – zachwycające, a radość ze wspólnych działań
udzielała się nie tylko najmłodszym,
ale również dorosłym. Warsztaty stały się też formą prezentacji polskich
tradycji i zwyczajów wielkanocnych
biorącej w nich udział grupie młodych obywateli Ukrainy.
W czasie happeningu swoje stoisko z ozdobami wielkanocnymi wystawili podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy z Kępna.
Oprac. KR
Podczas malowania jajek
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Potrzebne dodatkowe środki unijne Wspólnie dla regionu

KAMPANIA INFORMACYJNA

Andżelika
Możdżanowska,
wraz z innymi europarlamentarzystami z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, wysłała list
do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i komisarza ds. budżetu Johannesa Hahna,
apelując w sprawie zmobilizowania
dodatkowych środków unijnych dla
krajów UE w związku z napływem
uchodźców z Ukrainy:
Ponad 2,5 miliona osób przekroczyło granicę polsko-ukraińską,
700 000 zostało zarejestrowanych w
ewidencji ludności i otrzymało numer
ewidencyjny (PESEL).
Polityka spójności udowadnia swoją wartość jako narzędzie reagowania
na kryzysy społeczne i gospodarcze,
także te powstające w nadzwyczajnych
okolicznościach, ale zauważmy, że w
perspektywie finansowej 2014-2020
nie ma już odpowiednich środków, które można by wykorzystać.
Uważamy, że konieczne jest uruchomienie dodatkowych środków,
aby sprostać wyzwaniom związanym
z ucieczką uchodźców z Ukrainy.

Brytyjczycy pogłębiają badania nad
e-papierosami: tym razem rozpracowują

ich rolę w rozpoczynaniu i rzucaniu palenia
W dyskusji na temat alternatyw dla palenia często podejmuje się temat początkowych
doświadczeń osób młodych i tego, co może stanowić dla nich swoistą „bramę” do uzależnienia.

Spostrzeżenia płynące z badania
przeprowadzonego przez University
College London zaprzeczają tezie,
że e-papierosy są początkiem nałogu
wśród młodych.  A trzeba podkreślić,
że zostało ono sfinansowane przez
Cancer Research UK, uznaną i niezależną instytucję naukową w Wielkiej
Brytanii.
Dr Emma Beard, pod kierunkiem
której powstała praca, mówi: - Wyniki te sugerują, że można wykluczyć
duży efekt „bramy”, o którym donoszono w poprzednich
badaniach, zwłaszcza
wśród osób w wieku od
18 do 24 lat. Współautor
badania, profesor Lion
Shahab, dodaje: - Wyniki te są ważne, biorąc
pod uwagę sprzeczne
zalecenia
organów
służby zdrowia i rządów
w różnych krajach. Dotychczasowe badania
potwierdzają tezę, że
e-papierosy są mniej
szkodliwe niż tytoń i
pomagają palaczom rzucić palenie.
Naukowcy stwierdzili, że zmiany w
rozpowszechnieniu używania e-papierosów wśród osób w badanej grupie wiekowej w Anglii „nie wydają

się być związane ze wzrostem liczby
osób palących”. Oszacowali, że nawet
w najgorszym scenariuszu, tylko jedna na 10 młodych osób używających
e-papierosów stanie się nałogowym
palaczem tytoniu.
Inne brytyjskie instytucje już od
jakiegoś czasu otwarcie poruszają
temat roli e-papierosów w rzucaniu
palenia, co więcej, Public Health
England oraz Royal College of Physicians oficjalnie stwierdziły, że e-papierosy mogą być potencjalnie

mniej szkodliwe nawet o ok. 9095% od tradycyjnych. A to głównie dzięki temu, że nie wydzielają
dymu, najbardziej niebezpiecznego
dla czynnych palaczy, ale szkodli-

wego także dla biernych.
Na rynku pojawiają się również
produkty z zupełnie innej kategorii,
która może być nikotynową alternatywą dla tradycyjnych papierosów.
Saszetki nikotynowe są jeszcze stosunkowo nową kategorią (na polskim
rynku można już jednak wybierać,
wśród nich mamy np. VELO) i w
niczym nie przypominają tradycyjnych papierosów. Umieszcza się je
pomiędzy dziąsłem a wargą, co pozwala na uwolnienie się nikotyny.
Fakt, że nie zawierają
one tytoniu sprawia, że
naukowcy oceniają ich
szkodliwość jako jeszcze niższą, niż wspomnianych e-papierosów,
także tych działających
w systemach zamkniętych, czyli z gotowymi,
przebadanymi laboratoryjnie kartridżami, do
których należą m, in.
Vuse ePod. Stworzono
nawet specjalną skalę,
która określa wpływ
produktów nikotynowych na organizm (tzw. risk continuum), a jako
mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów znajdziemy na niej również
podgrzewacze tytoniu.

Andżelika Możdżanowska –
poseł do Parlamentu Europejskiego,
Katarzyna Sójka – poseł na Sejm
RP, Michał Zieliński – wojewoda
wielkopolski i Agnieszka Pachciarz
– dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia uczestniczyli w
konferencji, podczas której przedstawione zostały informacje na temat
funkcjonowania opieki zdrowotnej
na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 roku, w szczególności
sytuacji covidowej.

Od lewej: Liwia Polcyn-Nowak – dyrektor wydziału zdrowia w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim, Katarzyna Sójka – poseł na Sejm RP, Andżelika Możdżanowska – poseł do
Parlamentu Europejskiego i Michał Zieliński – wojewoda wielkopolski

W Sobótce w gminie Ostrów Wlkp. odbyły się uroczystości 160-lecia powstania Kółka Rolniczego najstarszego w
Wielkopolsce

Uroczystości w Sobótce

Na uroczystości przybyli poseł Najpierw Medalionem im. Aleksandra
na Sejm RP Andrzej Grzyb, prezes Hr. Szembeka za działalność na rzecz
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Po- rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolznaniu Piotr Walkowski oraz bur- skiej. Medal wręczył prezes Wielkomistrzowie, wójtowie i radni różnych polskiej Izby Rolniczej P. Walkowski.
szczebli z różnych regionów
Wielkopolski. Obecni byli sołtysi z powiatu Ostrów Wlkp.
Przybyli członkowie Kółka
Rolniczego z Sobótki ze swoim prezesem na czele. Godnie
się reprezentowały panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w
Sobótce. Tutejsze KGW należy
do najstarszych w południowej
Wielkopolsce. Razem w Sobótce zebrało się około 200 osób.
W kościele parafialnym została odprawiona uroczysta msza
św., którą koncelebrował miejscowy proboszcz w asyście
dwóch księży. Intencja była
wspólna dla wielkopolskich
Kółek Rolniczych i wielkopolskich rolników. Z powiatu kę- W czasie uroczystości.
pińskiego przybyli członkowie Pierwszy z lewej - K. Zawada
powiatowej rady WIR w Kępnie - Stanisław Polowy z gminy Trzci- Drugim odznaczeniem wręczonym
nica, Stanisław Młynarczyk z gminy K. Zawadzie była brązowa odznaka
Kępno i Agnieszka Gaicka z gminy nadana przez prezesa Krajowej Rady
Perzów. Podczas uroczystości prezen- Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza
towało się 14 pocztów sztandarowych za zasługi na rzecz samorządu rolniz wielu organizacji pozarządowych. czego, którą wręczył poseł A. Grzyb.
Krzysztof Zawada sołtys i radny z Uroczystość poprowadziła skromnie
gminy Rychtal oraz przewodniczący Katarzyna Zawada z poznańskiej
kępińskiej izby rolniczej, jest znanym operetki, która wykonała krótki recital
działaczem samorządowym w So- twórczości Ireny Santor.
bótce został dwukrotnie odznaczony.
Andrzej Wawrzyniak
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Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Piłsudskiego w Kępnie

Osoby, które decydują się, żeby sięgnąć po cudzą własność, najczęściej sięgają po wartościowe przedmioty, które potem mogą łatwo zamienić na gotówkę. Niektóre kradzieże
zasługują jednak na szczególnie potępienie. Na przykład takie, podczas których złodzieje
zabierają sprzęt, mający służyć do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Tak było w przypadku defibrylatora, który został skradziony w Łęce Opatowskiej

Zrealizują dużą
inwestycję
Zatrzymany sprawca kradzieży
defibrylatora AED

6 kwietnia br. burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus podpisał umowę z firmą „Elektromex”
Sp. z o.o., która będzie wykonawcą
budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy
ul. Piłsudskiego w Kępnie. Inwestorem zastępczym zadania jest Spółka
„Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o.
Rekordowe 8.298.250,00 zł
na sfinansowanie inwestycji Gmina Kępno otrzymała z „Polskiego
Ładu”. Całkowita wartość zadania
wynosi 9.704.700,00 zł. Termin wykonania to 8 miesięcy od podpisania

umowy z wykonawcą.
Realizacja inwestycja pozwoli na
uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego w Kępnie.
W ramach zadania wybudowane zostaną: sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Sieć
wodociągowa budowana będzie ulicami: Dąbrowskiego Sienkiewicza, Rotmistrza Pileckiego, Obrońców Pokoju,
Bractwa Kurkowego i Piłsudskiego. Z
kolei sieć kanalizacji – w ul. Piłsudskiego oraz Bractwa Kurkowego. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie
na ul. Piłsudskiego.
Oprac. KR

Podczas podpisania
umowy na inwestycję

Na pochwałę zasługuje zachowanie
druhów z OSP Łęka Opatowska,
którzy ujęli sprawcę kradzieży oraz
udzielili mu pierwszej pomocy medycznej, opatrując skaleczoną dłoń
– mówi sierż. sztab. Filip Ślęk z KPP
Kępno.
Oprac. KR

Pożar lasu w Przybyszowie

Strażacy dokonali zatrzymania
złodzieja. Fot. KPP Kępno

2 kwietnia br., około godziny
20.30, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie od druhów z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łęce Opatowskiej o obywatelskim ujęciu złodzieja defibrylatora AED z budynku ich remizy.
Dyżurny natychmiast zadysponował
w to miejsce patrol dzielnicowych,

który zatrzymał sprawcę kradzieży.
Okazał się nim 40-letni mieszkaniec
Radomia. Skradziony defibrylator
odzyskano i przekazano druhom.
- Sprawca został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych i zostały mu przedstawione zarzuty kradzieży, za co grozi
kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Palił się las

Strażacy gasili pożar
lasu. Fot. KP PSP Kępno

14 marca br., tuż przed godziną
12.00, do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu
w miejscowości Przybyszów. Na
miejsce zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Kępno i OSP Mikorzyn.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że pożarem objęte jest
około 40 arów lasu i pożar rozprzestrzenia się w głąb lasu. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie podano cztery prądy wody w natarciu i
obronie, co doprowadziło do lokalizacji, a następnie ugaszenia pożaru.
Pozostałe zarzewia ognia ugaszono
przy pomocy podręcznego sprzętu
gaśniczego oraz opryskiwacza. Pogorzelisko dokładnie sprawdzono i przelano wodą – relacjonuje oficer prasowy
KP PSP Kępno, kpt. Paweł Michalski.
Na miejsce zdarzenia przybył
przedstawiciel Lasów Państwowych
Leśnictwo Kliny w celu dozorowania
pogorzeliska.
Oprac. KR

Pożar objął 40 arów
lasu. Fot. KP PSP Kępno
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Gminne Spotkanie Wielkanocne w Świbie

Święta Wielkiej Nocy –
święta wielkiej nadziei

6 kwietnia br. w Domu Ludowym
w Świbie odbyło się Gminne Spotkanie Wielkanocne. Na zaproszenie
burmistrza Piotra Psikusa, przewodniczącej miejscowego Koła Gospodyń

Dla zgromadzonych w kolorowym i radosnym wiosenno-wielkanocnym przedstawieniu zaprezentowały się dzieci z oddziałów
przedszkolnych i Szkoły PodstawoDzieci zaprezentowały
na scenie swoje talenty

Wiejskich Małgorzaty Napierały
oraz sołtysa Piotra Baraniaka przy
świątecznym stole zasiedli wspólnie
przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarnych, reprezentanci instytucji oraz mieszkańcy Świby.

wej w Świbie. Za ich przygotowanie
odpowiadały: Iwona Maciejewska-Wolko, Izabela Stawinoga, Izabela Długowska-Hanas, Agnieszka Szymańska oraz Magdalena
Domal.

Następnie goście złożyli świąteczne życzenia. - Święta Wielkiej Nocy
to święta, które dają wielką nadzieję. Bo najpierw przychodzi zmrok,
a później jasność i radość ze zmartwychwstania Pańskiego. Więc życzę
państwu tej nadziei na co dzień. Tej
nadziei, która pozwoliła przetrwać
covid, a która, myślę, że pozwoli też
przetrwać te trudne czasy związane
z wojną. (...) Życzę państwu spokoju i radości w te święta i pokoju na
następne dni – mówił wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski. Również burmistrz P. Psikus przekazał wszystkim
wielkanocne życzenia. - Nadchodzą
święta wielkanocne – okres zadumy i
refleksji nad minionym czasem i nad
czasem, który nadchodzi. Siedząc
przy świątecznym stole, będziemy
wspominać naszych bliskich, którzy
już odeszli, będziemy cieszyć się beztroską tych najmłodszych, ale będzie
to też czas odpoczynku i zastanowienia nad życiem. Życzmy sobie, aby
to, co złe, było poza nami, a to, co
dobre, szybko nadeszło i towarzyszyło nam każdego dnia – podkreślał.

Przy świątecznym stole zebrali
się mieszkańcy Świby i goście

Błogosławieństwa udzielił ks. kanonik Kazimierz Sobasik.
Świąteczne specjały przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Świbie. To dzięki ich umiejętnościom kulinarnym na stołach
królowały tradycyjne, świąteczne
potrawy: żurek, biała kiełbasa, jajka
i wielkanocne babki. Przy świątecznym stole dzielono się radością czerpaną ze zwyczajów i tradycji, życząc
sobie nawzajem zdrowych i wesołych
świąt.

Korzystając z obecności wicemarszałka województwa wielkopolskiego K. Grabowskiego, podpisano umowę dotacji na budowę drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w
Kierznie. Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi
91.500 zł. W ramach zadania zostanie wykonana droga dojazdowa do
gruntów rolnych o długości 900 m i
szerokości 4 m. Inwestycja zostanie
wykonana do 25 października br.
KR

P. Baraniak i M. Napierała
powitali zgromadzonych

Wyjątkowe specjały z lukrem i posypką to babki, które przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu kępińskiego na konkurs „Powiatowa Baba Wielkanocna”

Nasze baby wielkanocne

Organizatorem konkursu było
Starostwo Powiatowe, a patronat nad
wydarzeniem objęła europoseł Andżelika Możdżanowska. 11 kwietnia
br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Podstawowych nr 2 w Kępnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu.
Zorganizowany po raz pierwszy
wielkanocny konkurs pn. „Powiatowa baba wielkanocna” cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem.
Udział w nim wzięły 23 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu.
Zadaniem konkursowym było przygotowanie tradycyjnej baby wielkanocnej. Każda organizacja mogła
przygotować jeden wypiek. Ocenie
podlegały wyłącznie wypieki wykonane własnoręcznie.
- Bardzo dziękuję za tak duży
odzew na naszą propozycję, aby tuż
przed świętami pochwalić się, co
Koła Gospodyń Wiejskich w ramach
swojej działalności potrafią zrobić

W ciągu jednego weekendu strażacy z powiatu kępińskiego interweniowali 7-krotnie przy zdarzeniach związanych z
pożarami traw i nieużytków

Płoną trawy i nieużytki

Komisja konkursowa
z nagrodzonymi

najlepiej. Jesteśmy świadkami dzisiaj tak kunsztownej pracy. To jest
dla nas ogromny zaszczyt, że możemy was tutaj dzisiaj gościć i promować państwa twórczość - stwierdził
starosta Robert Kieruzal.
Ocenie jury konkursowego podlegały wygląd bab, smak oraz receptura
opisana w zgłoszeniu. Komisja nie
miała łatwego zadania, gdyż na pięknie
W czasie oceny wypieków

udekorowanym stole pojawiły się różnorodne baby wielkanocne o różnych
smakach i wyglądach, pięknie udekorowane, a co najważniejsze – pochodzące z domowych przepisów. - Wybraliśmy wypieki z nadzieją, że będą
one dumnie reprezentowały nasze
KGW oraz powiat kępiński. My postaramy się zebrać te przepisy i zaprezentować je szerszemu gronu, aby każdy
mógł z nich skorzystać – informowała
wicestarosta Alicja Śniegocka.
Dla zwycięzców przewidziano
nagrody w postaci 500-złotowych
voucherów zakupowych. Otrzymały
je KGW Szklarka Mielęcka, KGW
Mechnice oraz KGW Perzów. Wyróżnienia trafiły do pań z KGW Donaborów i Weronikopole. Te dwa Koła
otrzymały vouchery w kwocie 200 zł.
Swoje nagrody dla wszystkich KGW
biorących udział w konkursie przekazała europoseł A. Możdżanowska.
Końcowym akcentem wydarzenia było wspólnie biesiadowanie, degustacja bab wielkanocnych, a przede
wszystkim dzielenie się przepisami.
Oprac. m

Od 25 do 27 marca br. strażacy z
terenu powiatu kępińskiego interweniowali 7-krotnie przy zdarzeniach
związanych z pożarami traw i nieużytków. Do największego zdarzenia tego typu doszło 25 marca br.,
około godziny 21.30, w miejscowości
Perzów. Na miejscu działały zastępy
z OSP Perzów, OSP Turkowy, OSP
Trębaczów.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
pierwszych zastępów stwierdzono

pożar nieużytków na powierzchni
około 1,5 ha. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie podano dwa
prądy wody w natarciu na pożar.
Jednocześnie ratownicy przystąpili
do dogaszania pojedynczych zarzewi ognia przy pomocy tłumic. Po
ugaszeniu pożaru całość dokładnie
przelano wodą – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

W Perzowie spłonęło 1,5 ha
nieużytków. Fot. OSP Perzów
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Piłka nożna
eWinner 2. Liga
27. kolejka | wiosna 2022
Hutnik Kraków – KKS Kalisz ....................– 2:0
Znicz Pruszków – Stal Rzeszów . ..............– 1:1
Lech II Poznań – Olimpia Elbląg ..............– 0:2
Ruch Chorzów – Sokół Ostróda ................– 3:0
Motor Lublin – Pogoń Grodzisk . ..............– 1:0
Śląsk II Wrocław – Wigry Suwałki ............– 0:1
Pogoń Siedlce – Chojniczanka . ................– 0:0
Wisła Puławy – Radunia Stężyca . ............– 1:1
GKS Bełchatów – Garbarnia Kraków ...– 0:3 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
27 65 59:25
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 27 55 57:25
3. KS Ruch Chorzów
27 53 44:24
4. LKP Motor Lublin
27 51 43:21
5. SKS Wigry Suwałki
27 42 37:32
6. KKS Lech II Poznań
27 42 30:32
7. ZKS Olimpia Elbląg
27 41 30:24
8. RKS Garbarnia Kraków
27 40 37:30
9. KS Radunia Stężyca
27 37 41:43
10. MKS Znicz Pruszków
27 35 36:35
11. MKP Pogoń Siedlce
27 35 35:42
12. KKS 1925 Kalisz
27 33 32:39
13. KS Wisła Puławy
27 33 44:45
14. WKS Śląsk II Wrocław
27 32 41:45
15. KS Hutnik Kraków
27 25 27:40
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 27 21 26:45
17. OKS Sokół Ostróda
27 14 20:56
18. GKS Bełchatów
27 18 17:53
3. Liga Grupa 2
23. kolejka | wiosna 2022
Jarota Jarocin – GKS Przodkowo .............– 0:1
Zawisza Bydgoszcz – Pogoń II Szczecin . ..– 0:0
Sokół Kleczew – Kotwica Kołobrzeg .........– 0:3
KP Starogard Gdański – Polonia Środa ....– 1:1
Świt Skolwin – Pogoń Nowe S. .................– 1:1
Bałtyk Gdynia – Błękitni Stargard ...........– 1:1
Stolem Gniewino – Bałtyk Koszalin ..........– 1:0
Olimpia Grudziądz – Unia Janikowo ........– 4:1
Kluczevia Stargard – Elana Toruń ......– 3:0 wo.
1. MKP Kotwica Kołobrzeg
23 55 52:15
2. GKS Olimpia Grudziądz
23 52 48:14
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 23 42 35:28
4. KS Sokół Kleczew
23 41 36:23
5. KS Polonia Środa Wlkp.
23 39 34:22
6. MKS Pogoń II Szczecin
23 37 40:26
7. KS Świt Skolwin-Szczecin
23 36 36:27
8. KS Unia Janikowo
23 36 40:38
9. KP Błękitni Stargard
23 35 33:29
10. KP Starogard Gdański
23 30 31:35
11. SP Zawisza Bydgoszcz
23 30 29:34
12. KS Stolem Gniewino
23 27 28:47
13. SKS Bałtyk Gdynia
23 22 30:42
14. KKPN Bałtyk Koszalin
23 21 26:43
15. JKS Jarota Jarocin
23 20 23:31
16. GKS Przodkowo
23 18 17:37
17. ZKS Kluczevia Stargard
23 13 13:45
18. TKP Elana Toruń
23 21 36:51
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
25. kolejka | wiosna 2022
Tarnovia Tarnowo – Polonia Kępno . ........– 2:0
Obra Kościan – KKS II Kalisz ...................– 2:1
Victoria Ostrzeszów – Mieszko Gniezno . ..– 4:0
Unia Swarzędz – LKS Gołuchów ...............– 2:1
Kotwica Kórnik – Victoria Września . ........– 0:2
SKP Słupca – Iskra Szydłowo ...................– 1:1
Huragan Pobiedziska – Olimpia Koło .......– 2:0
Centra Ostrów – Nielba Wągrowiec ..........– 1:3
Korona Piaski – Górnik Konin . ................– 3:1
Warta Międzychód . .............................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
24 52 51:19
2. MKS Nielba Wągrowiec
24 49 44:24
3. MKS Mieszko Gniezno
24 46 54:35
4. KSS Kotwica Kórnik
23 43 46:28
5. LKS Gołuchów
24 40 40:36
6. MGKS Huragan Pobiedziska 24 40 40:30
7. MKS Victoria Września
24 37 35:50
8. GKS Iskra Szydłowo
24 37 51:47
9. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 24 35 42:32
10. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 23 35 54:41
11. KP Obra 1912 Kościan
24 35 39:33
12. KKS 1925 II Kalisz
24 33 42:43
13. LKS Korona Piaski
23 30 32:37
14. SKP Słupca
23 29 37:33
15. MKS Olimpia Koło
24 28 26:36
16. MLKP Warta Międzychód 23 26 45:52
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 24 20 35:53
18. KS Górnik Konin
24 12 17:63
19. KP Victoria Ostrzeszów
23 11 23:61
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Bez punktów wrócili z Tarnowa Podgórnego
piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępno. Biało-niebiescy zajmują siedemnaste miejsce w
ligowej tabeli ze stratą ośmiu punktów do „bezpiecznej” Olimpii Koło. Następne spotkanie kępnianie rozegrają już w najbliższą sobotę, na wyjeździe zmierzą się z Obrą Kościan

Kępnianie przegrywają
z Tarnovią, kontuzjami i kartkami
Niekomfortowa, zła, fatalna, trudna – każda następna kolejka czwartej ligi sprawia, że przymiotniki
określające sytuację Polonii 1908 Marcinków Kępno w lidze stają się coraz bardziej radykalne.
Jakie słowo najbardziej pasuje do drużyny z Alei Marcinkowskiego po meczu z Tarnovią Tarnowo
Podgórne, który jest ich czternastą porażką w tym sezonie? Wygląda na to, że jest to już kompletny dramat.
Po raz kolejny podopieczni Marcela Surowiaka do Kępna wrócili bez
punktów. Biało-niebiescy doznali już
czternastej porażki w ArtBud 4. lidze i
tym samym mają, obok Górnika Konin
i Victorii Ostrzeszów, najwięcej przegranych na koncie. Do bezpiecznego
miejsca Polonia 1908 Marcinki traci
aktualnie osiem punktów, a w trzech
ostatnich meczach kępnianie stracili łącznie aż siedem goli. Kępnianie
przystąpili do spotkania z Tarnovią w
osłabionym składzie. Kontuzje, urazy i
żółte kartki sprawiły, że w sobotę trener Polonii nie mógł skorzystać między innymi z usług Filipa Latuska,
Marcina Tomaszewskiego, Karola
Latuska czy Patryka Słupianka. Na
domiar złego trener kępnian miał w
sobotę do dyspozycji zaledwie rezerwowego bramkarza i wracającego do
zdrowia po urazie Kacpra Skupienia.
Mimo wyraźnych osłabień zawsze
ambitnie walczący piłkarze z Alei
Marcinkowskiego chcieli zrewanżować się drużynie z Tarnowa Podgórnego za pucharową porażkę z końca
lutego. Wówczas w rundzie wstępnej
rozgrywek na szczeblu wojewódzkim
Polonia 1908 Marcinki uległa Tarnovii 2:3. Z kolei po trzech meczach bez
wygranej na zwycięską ścieżkę chcieli
również wkroczyć gracze Tarnovii.
Ostatecznie sztuka ta udała się drużynie spod Poznania. W obu połowach
górą byli gracze Tarnovii. Najpierw w
35. minucie wynik spotkania otworzył
Mateusz Sołtysiak, natomiast dwie
minuty przed końcem regulaminowego
czasu gry wynik ustalił Patryk Paluszkiewicz. Dzięki tej wygranej zespół z
Tarnowa Podgórnego awansował na
dziewiątą pozycję. Polonia 1908 Mar-

na – grzmiał Marcin Żółtek, trener
LKS-u Gołuchów.
Trzy punkty do lidera ze Swarzędza tracą piłkarze z Wągrowca. Nielba
w najciekawiej zapowiadającym się
pojedynku minionej serii gier ograła
na wyjeździe Centrę Ostrów Wielkopolski 3:1. Mecz układał się jednak po
myśli ostrowian, którzy w 26. minucie
objęli prowadzenie po precyzyjnym
uderzeniu Patryka Cierniewskiego.
Kolejne fragmenty meczu były już
popisem gości, którzy jeszcze przed
przerwą odrobili straty, a następnie
wyszli na prowadzenie. W 35. minucie bezpośrednio z rzutu rożnego gola
zdobył Michał Gruszka, a w 44. minucie bramkę do szatni zdobył Rafał
Leśniewski.. Wynik spotkania w 49.
minucie ustalił Ernest Korek. Dla
drużyny z Wągrowca była to czwarta
wygrana z rzędu.
BAS

Wyniki 25. kolejki

Fot. Przemysław Zimoch

wyniki i tabele

cinki w dalszym ciągu okupuje miejsce
w strefie spadkowej.
Tymczasem do największej sensacji wiosennej części sezonu doszło
w Ostrzeszowie, gdzie tamtejsza Victoria podejmowała Mieszka Gniezno,
a więc zespół z czołowej trójki i jednego
z faworytów w wyścigu o trzecią ligę.
Sobotnia wyprawa piłkarzy Mieszka
do Ostrzeszowa miała być spacerkiem
dla zespołu z Gniezna. Ligowy outsider z Ostrzeszowa w tym roku, oprócz
tego, że przegrał wszystkie mecze, to
w dodatku nie zdołał zdobyć ani jednej
bramki. Po porażce z Górnikiem Konin
ostrzeszowianie spadli na ostatnie miejsce w tabeli i w zasadzie jedną nogą są
już w piątej lidze. Mieszko natomiast,
aby myśleć o awansie musiał wywieźć
z Ostrzeszowa pełną pulę. Od początku meczu to gospodarze byli drużyną
zdecydowanie lepszą. Już w 8. minucie
fantastyczne podanie z prawej strony
boiska otrzymał Mateusz Obsadny i z
zimną krwią umieścił piłkę w bramce.
Po nieco ponad kwadransie Victoria
sensacyjnie prowadziła już 2:0. Tym
razem na listę strzelców wpisał się Robert Skrobacz, kapitan ostrzeszowskiej jedenastki. Jeszcze większą sensacją zapachniało w 55. minucie. W roli
głównej wystąpił Michał Mazurek, ten
sam, który jesienią w pierwszym spotkaniu w Gnieźnie (wygrana Mieszka
2:1) zdobył bramkę kontaktową z rzutu
karnego. Najskuteczniejszy gracz Victorii pogrążył gości kolejną bramką w
74. minucie. Tym razem napastnik Victorii wykorzystał błąd obrony Mieszka, a następnie celnym uderzeniem
skierował piłkę do bramki. Wynik nie
uległ już zmianie, choć Victoria mogła
jeszcze dwukrotnie pogrążyć przyjezd-
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nych. Ostrzeszowianie nie wykorzystali
jednak stuprocentowych sytuacji. Drużyna Przemysława Urbaniaka utrzymała się na podium tabeli, ale jej strata
do prowadzącej Unii Swarzędz wynosi
już sześć punktów. Niewykluczone,
że porażką w Ostrzeszowie piłkarze z
Gniezna nieco wypisali się z walki o
awans do trzeciej ligi.
Bez przykrych niespodzianek,
zwycięski marsz kontynuuje lider rozgrywek – Unia Swarzędz. Tym razem
jednak podopieczni Tomasza Bekasa
nie bez kłopotów ograli przed własną
publicznością solidnie prezentujący się
LKS Gołuchów 2:1. Od początku spotkania warunki gry dyktowali gołuchowianie, spychając momentami Unię do
głębokiej defensywy. Taki obrót wydarzeń sprawił, że to właśnie goście
cieszyli się z prowadzenia po tym, jak
w 16. minucie na listę strzelców wpisał się Dawid Guźniczak. Korzystny
wynik LKS dowiózł do przerwy, ale
po zmianie stron to gospodarze zdołali rozstrzygnąć ten mecz na własną
korzyść. Najpierw w 55. minucie do
wyrównania doprowadził Patryk
Pawłowski, a sześć minut później decydujący cios zadał Kamil Kanior. Po
tej bramce gra się otworzyła, ale żadnej
ze stron nie udało się zmienić wyniku
i trzy punkty zostały w Swarzędzu.
Unia tym samym pozostaje niepokonana na własnym stadionie w 2022 roku.
– Był to kolejny mecz, w którym nie
zabrakło kontrowersji. Mamy sytuację sam na sam, Krystian Benuszak
jest faulowany, ale sędzia nie reaguje.
W drugiej połowie arbiter nie pokazał
drugiej żółtej kartki zawodnikowi gospodarzy, a na domiar złego tracimy
bramkę, która nie powinna być uzna-

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 0 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Sołtysiak - 35’, 2:0 Patryk
Paluszkiewicz - 88’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Mikołaj Kubacha,
Wiktor Łuczak, Dawid Rachel, Miłosz Nowicki,
Wojciech Drygas, Jakub Górecki, Dawid Stempin,
Borys Wawrzyniak. Trener: Marcel Surowiak.
SKS Unia Swarzędz		
2 (0)
LKS Gołuchów			 1 (1)
Bramki: 0:1 Dawid Guźniczak - 16’, 1:1 Patryk
Pawłowski - 55’, 2:1 Kamil Kanior - 61’.
KSS Kotwica Kórnik		
0 (0)
MKS Victoria Września		
2 (0)
Bramki: 0:1 Mohamed Tayachi - 88’, 0:2 Jakub
Kwaśny - 90+5’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (1)
MKS Nielba Wągrowiec		
3 (2)
Bramki: 1:0 Patryk Cierniewski - 26’, 1:1 Michał
Gruszka - 35’, 1:2 Rafał Leśniewski - 44’, 1:3 Ernest Korek - 49’.
KP Obra 1912 Kościan		
2 (1)
KKS 1925 II Kalisz		
1 (0)
Bramki: 1:0 Kacper Borowiak - 20’, 2:0 Kacper
Borowiak - 53’, 2:1 Wojciech Maroszek - 75’.
MGKS Huragan Pobiedziska
2 (0)
MKS Olimpia Koło		
0 (0)
Bramki: 1:0 Paweł Piceluk - 69’, 2:0 Maciej
Jakubek - 90’.
KP Victoria Ostrzeszów		
4 (2)
MKS Mieszko Gniezno		
0 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Obsadny - 8’, 2:0 Robert
Skrobacz - 16’, 3:0 Michał Mazurek - 55’, 4:0
Michał Mazurek - 74’.
SKP Słupca			 1 (0)
GKS Iskra Szydłowo		
1 (0)
Bramki: 1:0 Kacper Kajdan - 47’, 1:1 Dominik
Drzewiecki - 90’.
LKS Korona Piaski		
3 (0)
KS Górnik Konin		
1 (1)
Bramki: 0:1 Tomasz Słowiński - 45’ (z karnego), 1:1 Jakub Nowak - 48’, 2:1 Jakub Draszczyk
- 64’, 3:1 Jakub Nowak - 68’.
MLKP Warta Międzychód – PAUZA
18
17
14
14
14
14

Najskuteczniejsi strzelcy
Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Filip Latusek (Polonia Kępno)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)

Program 26. kolejka

Piątek, 15 kwietnia 2022 roku
17:00
Iskra Szydłowo – Victoria Ostrzeszów
Sobota, 16 kwietnia 2022 roku
11:00 Unia Swarzędz – Huragan Pobiedziska
11:00
KKS II Kalisz – LKS Gołuchów
12:00
Mieszko Gniezno – Centra Ostrów
14:00
Nielba Wągrowiec – Korona Piaski
15:00
Olimpia Koło – SKP Słupca
16:00 Victoria Września – Warta Międzychód
17:00
Obra Kościan – Polonia-Marcinki
17:00
Górnik Konin – Kotwica Kórnik
Tarnovia Tarnowo – pauza

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> W dziewiętnastej kolejce mecze wygrały dwa czołowe zespoły, a prowadzenie w tabeli
utrzymała Victoria Skarszew. Rozegrane w miniony weekend spotkania nie wniosły nic nowego do rywalizacji o mistrzostwo grupy trzeciej

GKS wciąż niepokonany wiosną

GKS Rychtal, Polonia Leszno, Ostrovia Ostrów Wielkopolski, Krobianka Krobia i Victoria Skarszew
to zespoły RedBox 5. Ligi, które wiosną nie przegrały jeszcze meczu. Póki co liderem wiosennej
części sezonu jest Polonia Leszno, która w czterech kolejkach zdobyła komplet dwunastu punktów.
Niepokonany pozostaje też GKS Rychtal. Drużyna Marcina Raczkowskiego odniosła w sobotę trzecie zwycięstwo w tej rundzie. GKS rozbiła na wyjeździe Astrę Krotoszyn aż 6:2 (2:0). Zdecydowanie
skromniej było w Pleszewie, gdzie tamtejsza Stal zremisowała bezbramkowo z Orłem Mroczeń.

Przed meczem w Pleszewie trudno było wskazać zdecydowanego
faworyta. Walcząca o utrzymanie w
piątej lidze Stal przystępowała do
meczu z Orłem osłabiona brakiem
kilku kluczowych graczy. Złamany

nos wykluczył z gry Adama Wojciechowskiego, a Bartosz Cierniewski
i Patryk Adamski musieli pauzować ze względu na żółte kartki. Sam
początek spotkania nie zapowiadał
problemów w ofensywie gospodarzy.
Już w pierwszych fragmentach meczu Łukasz Jańczak po składnej akcji drużyny uderzył celnie. Po mocnym początku tempo ataków Stali
wyraźnie spadło. Ekipa trenera Marcina Rubasa miała optyczną przewagę, ale w ataku grała zbyt wolno,
by zaskoczyć dobrze funkcjonującą
linię obrony Orła. Gospodarze razili
nieskutecznością, a kiedy już zdołali
zagrozić to między słupkami pewnie
interweniował Rafał Peksa. Tak było
między innymi po uderzeniu Dawida
Krzyżaniaka, który ostatecznie przegrał pojedynek z golkiperem Orła.
Gdy wydawało się, że defensywa

mroczenian zostanie rozmontowana, Paweł Królik zawahał się i piłkę spod jego nóg w ostatniej chwili
wygarnęli defensorzy Orła. Goście
odgryzali się bardzo groźnymi akcjami, które również nie przynosiły

spodziewanych efektów. Najbliższej
szczęścia był Gracjan Słupianek,
który strzałem w krótki róg próbował zaskoczyć Łukasza Borwika.
Golkiper Stali wygrał jeszcze pojedynek z Łukaszem Gajewskim. Te
interwencje z pewnością uchroniły
Stal przed porażką. Remis niewiele
wnosi jednak do walki pleszewian o
pozostanie w szeregach piątoligowców. Zwłaszcza, że w najbliższą sobotę Stal uda się na niezwykle trudny
teren do Rychtala. Zdecydowanym
faworytem tego starcia będzie GKS.
Drużyna Marcina Raczkowskiego
wiosną jeszcze nie przegrała, a w
ostatnią sobotę odniosła trzecie zwycięstwo z rzędu. Tym razem piłkarze
z Rychtala nie dali najmniejszych
szans Astrze, gromiąc zespół z Krotoszyn aż 6:2. GKS wynik spotkania
otworzył w 27. minucie za sprawą

Piłkarza tego z poprzedniego meczu wykluczyły kartki, w
następnym więc postanowił mocno przypomnieć się swoim kibicom. „Zawisza” wbił „Olimpii” dwanaście goli, a
pięć z nich to zdobycz Kamila Nitkiewicza. Podejrzewamy,
że w Brzezinach jego nazwisko długo będzie budzić grozę

Nitkiewicz anihilator

„Zawisza” mknie do 5. ligi z gracją czołgu demolującego kolejne przeszkody. Tym razem padło na Brzeziny. „Olimpia” z pewnością nie była
do tej pory przysłowiowym chłopcem
do bicia, zapewne więc przyjęłaby
4:0 do przerwy z ulgą. Brzezinianie
nie zapytali jednak o zdanie Nitkiewicza. Ten zaś, rozjuszony zmarnowaniem nieprawdopodobnej ilości
„setek”, w drugiej połowie rozszarpał „Olimpię” niczym Tolkienowski
Orka. Trzeba też dodać, że Mateusz
Tarnawa, golkiper Brzezin i tak był

najlepszym graczem „Olimpii” i gdyby nie on, to dwucyfrowy wynik zanotowalibyśmy już po 45 minutach.
Pierwszy gol padł w 2. minucie, kiedy
to Jurasik (świetne podanie C. Nawrota) przebiegł niemal całe boisko
w stylu Speedy Gonzalesa, akcję zaś
wykończył precyzyjnym fałszem prawą nogą. Drugie trafienie to zasługa
Baraniaka, który uderzył celnie obok
prawego słupka. Po 45 minutach było
4:0 po dwóch trafieniach Nitkiewicza. W obu przypadkach zrobił to na
raty, wykorzystując rykoszety. Zanim

Miłosza Kostrzewy. Dziesięć minut
później było już 2:0, po tym jak prowadzenie przyjezdnych podwyższył
Miłosz Culic. Ostatecznie pierwsza
część spotkania zakończyła się dwubramkowym prowadzeniem GKS-u.
Po zmianie stron kibice obejrzeli aż pół
tuzina goli. W 49.
minucie przyjezdni
prowadzili już 3:0,
po tym jak na listę
strzelców wpisał się
Radosław Mikulski. W 58. minucie
nadzieje gospodarzy odżyły po tym
jak Kamil Czołnik
pokonał Damiana
Rozmusa. Radość z
bramki trwała jednak bardzo krótko.
Astrę pogrążyły kolejne trafienia Radosława Mikulskiego
w 64. i 67. minucie.
W pierwszej minucie
doliczonego czasu
gry Wojciech Czech zdobył szóstą bramkę dla GKS-u, na którą po
chwili gospodarze odpowiedzieli trafieniem Adama Skrzypniaka. Astra
doznała trzynastej porażki w sezonie, a w rundzie wiosennej krotoszynianie jeszcze nie zapunktowali.
Wcześniej Astra przegrała 1:4 z Polonią Leszno, 2:3 z Victorią Skarszew i
1:6 z Orłem Mroczeń. W sobotę lepszy okazał się GKS Rychtal.
BAS

Wyniki 19. kolejki
KS Stal Pleszew			
0
LZS Orzeł Mroczeń		
0
Orzeł: Rafał Peksa – Tobiasz Rabiega (Alan
Anioł - 30’), Jakub Kupczak, Jakub Strąk,
Łukasz Gajewski, Bartosz Wika, Miłosz Jędrzejewski, Rafał Janicki, Oskar Starczan, Maciej
Osesiak, Gracjan Słupianek. Trener: Marek
Wojtasiak.

kibice wrócili myślami do meczu,
Jurasik zaprosił obrońców „Olimpii”
na karuzelę i zdobył piątego gola dla
swej drużyny. Brzezinianie z pewnością pozostawali w błędzie, sądząc, że
„Zawisza” zadowoli się takim wynikiem. No i ten Nitkiewicz… Świetne

Fot. Kamil Nitkiewicz w tym meczu
podwoił swój bramkowy dorobek

KKS Astra Krotoszyn		
2 (0)
GKS Rychtal			 6 (2)
Bramki: 0:1 Miłosz Kostrzewa - 27’, 0:2 Miłosz
Culic - 37’, 0:3 Radosław Mikulski - 49’, 1:3 Kamil Czołnik - 58’, 1:4 Radosław Mikulski - 64’,
1:5 Radosław Mikulski - 67’, 1:6 Wojciech Czech
- 90+1’, 2:6 Adam Skrzypniak - 90+2’.
GKS: Damian Rozmus – Łukasz Bonar, Damian
Maryniak, Łukasz Śmiatacz (Maciej Sacha - 80’),
Fabian Gandecki, Miłosz Culic, Gracjan Gacmaga
(Krzysztof Ćwikła - 68’), Marcin Mendak (Piotr
Łuczka - 70’), Bartłomiej Kulczycki (Łukasz
Rogowski - 75’), Miłosz Kostrzewa (Wojciech
Czech - 65’), Radosław Mikulski. Trener: Marcin
Raczkowski.
ŚKS Warta Śrem		
1 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 (2)
Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 25’, 0:2 Karol
Krystek - 32’, 1:2 Piotr Janicki - 42’, 1:3 Mateusz
Ziemiański - 76’, 1:4 Mariusz Poślednik - 90’.
KP Rawia Rawicz		
0 (0)
KS Victoria Skarszew		
3 (2)
Bramki: 0:1 Mateusz Stefaniak - 38’ (z karnego), 0:2 Mateusz Stefaniak - 42’ (z karnego),
0:3 Błażej Ciesielski - 78’.
LKS Piast Czekanów		
1 (0)
MKS Kania Gostyń		
0 (0)
Bramka: 1:0 Kacper Grzmil - 56’.
PKS Racot			 0 (0)
KP Polonia 1912 Leszno		
1 (0)
Bramka: 0:1 Patryk Gendera - 50’.
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)
KLKS Zefka Kobyla Góra
6 (3)
Bramki: 0:1 Arkadii Herasymov - 11’, 0:2 Dawid Ponitka - 29’, 0:3 Błażej Ostry - 39’, 0:4 Arkadii Herasymov - 55’, 0:5 Dawid Ponitka - 70’,
0:6 Szymon Pawlak - 88’.
KS Piast Kobylin		
1 (1)
LZS Krobianka Krobia
1 (0)
Bramki: 1:0 Miłosz Kowalski - 9’, 1:1 Adam
Kurzawa - 90+5’ (samobójcza).

20
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15
13
12
12
12

Najskuteczniejsi strzelcy
Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Gracjan Słupianek (Orzeł Mroczeń)
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Karol Krystek (Ostrovia Ostrów)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Jakub Harendarz (Polonia Leszno)

Program 20. kolejki

Sobota, 16 kwietnia 2022 roku
11:00
Victoria Skarszew – PKS Racot
12:00
Krobianka Krobia – Piast Czekanów
12:00
Warta Śrem – Astra Krotoszyn
13:00
Zefka Kobyla Góra – Piast Kobylin
13:00
Orzeł Mroczeń – Rawia Rawicz
13:00
GKS Rychtal – Stal Pleszew
13:00
Kania Gostyń – Ostrovia Ostrów
16:00
Polonia Leszno – Biały Orzeł

70 minut rozegrał Baraniak, który
zdobył dwa ładne gole, a przy dwóch
jeszcze asystował. Po pierwszym z
nich przedzierzgnął się w … Spidermana. Zastąpił go Ziołański, a Pawła
pożegnały gorące brawa kibiców. W
60. minucie trener Chałubiec dokonał
trzech zmian. Na boisku zameldowali się: Kurkiewicz (za D. Nawrota),
Glatz (za Muzykę) i Fronia (za Parchomienkę). Natomiast za Gieraka
wszedł powracający do zdrowia Malina. Na ostatnie 10 minut zameldował
się w bramce Błażej Janczak. „Zawisza” Łęka Opatowska – „Olimpia”
Brzeziny 12:0 (4:0): „Zawisza”: Chałubiec (Janczak 80), Glatz, Gierak,
Domino, Parchomienko, C. Nawrot,
D. Nawrot, Baraniak, Gawlik, Nitkiewicz, Jurasik. Muzyka, Fronia. Gole:
Jurasik (2,46, 75, 84), Baraniak (13,
62), Nitkiewicz (15, 42, 61, 64, 85),
Gawlik 90.
ems

RedBox 5. Liga Grupa 3
19. kolejka | wiosna 2022
Astra Krotoszyn – GKS Rychtal ................– 2:6
PKS Racot – Polonia Leszno . ...................– 0:1
Stal Pleszew – Orzeł Mroczeń ..................– 0:0
Piast Kobylin – Krobianka Krobia ............– 1:1
Warta Śrem – Ostrovia Ostrów ................– 1:4
Biały Orzeł – Zefka Kobyla Góra .............– 0:6
Rawia Rawicz – Victoria Skarszew . ..........– 0:3
Piast Czekanów – Kania Gostyń ...............– 1:0
1. KS Victoria Skarszew
19 50 67:18
2. KP Polonia 1912 Leszno
19 46 48:15
3. LZS Krobianka Krobia
19 43 45:22
4. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 19 40 56:23
5. MKS Kania Gostyń
19 33 30:18
6. GKS Rychtal
19 29 38:38
7. KS Piast Kobylin
19 28 44:37
8. ŚKS Warta Śrem
19 28 29:29
9. LZS Orzeł Mroczeń
19 23 35:42
10. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 19 20 22:32
11. KLKS Zefka Kobyla Góra 19 19 28:44
12. KKS Astra Krotoszyn
19 18 34:56
13. LKS Piast Czekanów
19 16 28:43
14. KS Stal Pleszew
19 15 18:50
15. KP Rawia Rawicz
19 13 24:52
16. PKS Racot
19 12 15:42
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
19. kolejka | wiosna 2022
Zawisza Łęka O. – Olimpia Brzeziny ......– 12:0
KP Słupia – Raszkowianka ......................– 7:1
Zieloni Koźminek – KS Opatówek ............– 1:0
Pelikan Grabów – Ogniwo Łąkociny .........– 2:0
Płomień Opatów – GKS Grębanin . ...........– 0:0
Masovia Kraszewice – RKS Radliczyce ......– 4:2
LZS Doruchów – Szczyt Szczytniki . ..........– 4:0
Odolanovia .........................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 17 49 85:4
2. GOS Zieloni Koźminek
18 39 43:19
3. GKS Grębanin
18 37 52:27
4. KP Słupia
18 31 43:33
5. LZS Pelikan Grabów
17 31 32:34
6. LKS Masovia Kraszewice
18 29 42:32
7. LZS Płomień Opatów
18 29 32:27
8. LZS Doruchów
18 22 30:43
9. LKS Olimpia Brzeziny
18 21 28:52
10. KS Opatówek
18 21 24:31
11. LZS Ogniwo Łąkociny
17 17 33:44
12. LZS Szczyt Szczytniki
18 16 25:44
13. MLKS Odolanovia Odolanów 17 14 20:39
14. RKS Radliczyce
18 14 23:51
15. LKS Raszkowianka Raszków 18 12 23:55
Proton Klasa A Grupa 9
16. kolejka | wiosna 2022
Pogoń Trębaczów – Orzeł Wysocko ..........– 2:2
Victoria Laski – LKS Czarnylas .................– 2:0
LZS Czajków – Barycz Janków P. .............– 4:3
Tarchalanka – LKS Jankowy ....................– 0:3
Iskra Sieroszewice – Pelikan Nowy K. ......– 0:2
Sokół Bralin – Lilia Mikstat . ....................– 1:1
KS Rogaszyce – LKS Godziesze ................– 6:0
1. LKS Jankowy 1968
16 34 37:23
2. Barycz Janków Przygodzki 15 33 50:26
3. LZS Victoria Laski
16 32 36:25
4. LKS Sokół Bralin
16 32 38:16
5. LZS Lilia Mikstat
16 28 46:33
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 15 22 29:30
7. KS Rogaszyce
16 22 26:32
8. LKS Godziesze 1966
16 22 35:43
9. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 16 18 31:38
10. LZS Czajków
16 17 28:45
11. LKS Czarnylas
16 16 27:33
12. LZS Pogoń Trębaczów
16 15 22:32
13. KS Pelikan Nowy Karolew 16 14 25:39
14. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 16 14 26:41
Proton Klasa B Grupa 11
14. kolejka | wiosna 2022
Zryw Kierzno – Pogoń II Nowe S. ............– 2:1
Wielkopolanin – LZS Siedlików ................– 3:4
Pelikan II Grabów – LZS Mikorzyn . .........– 3:0
Bonikowia Boników – Dąb Dębnica . ........– 4:2
GKS Trzcinica – Wtórkowianka ..........– 3:0 wo.
Ajax Rojów – Korona Chełmce ...........– 0:3 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 15 42 71:6
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 16 36 54:23
3. LZS Bonikovia Boników
16 34 47:30
4. LKS Dąb Dębnica
16 32 61:36
5. LZS Zryw Kierzno
16 30 37:33
6. GKS Trzcinica
15 27 38:37
7. LZS Siedlików
16 27 44:42
8. LZS Pelikan II Grabów
16 25 34:29
9. LZS Mikorzyn
16 18 30:39
10. WKS Korona Chełmce
14 17 36:38
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 22 1 9:94
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66

Tygodnik Kępiński 14 kwietnia 2022

9

Region

gmina
ECHO RYCHTALA
kwiecień 2022, nr 13 (1006)

kurier baranowa
kwiecień 2022, nr 14 (1241)

Symboliczne wielkanocne śniadanie jest okazją do spotkania się przedstawicieli różnych
grup, tworzących małą ojczyznę. Tym razem zaproszenie wystosowało Koło Gospodyń
Wiejskich w Mroczeniu

Zasiedli do wielkanocnego stołu

Gminne śniadanie wielkanocne
w Mroczeniu odbyło się 7 kwietnia
br. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli goście: wicestarosta
Alicja Śniegocka, ks. kanonik Jerzy
Kondal, przedstawiciele władz samorządowych: wójt gminy Baranów
Bogumiła
Lewandowska-Siwek,
skarbnik Marzena Żłobińska, radni
Rady Gminy Baranów, a także sołty-

Istotę Wielkanocy, ujętą w formie misterium, przybliżyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu. Wielu z nas w obliczu świąt żyje
z silnym postanowieniem zmiany
swojego życia, jego poprawy. Jak
trudno zmienić nasze przyzwyczajenia i słabości, uświadamiamy sobie na każdym kroku, szczególnie
zaś w momencie spotkania z drugim
Wójt złożyła życzenia
zgromadzonym

si, dyrektorzy szkół, przedstawicielki
Kół Gospodyń Wiejskich oraz reprezentanci organizacji pozarządowych:
ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszenia
seniorów, Kobiet Aktywnych i Wrót
Wielkopolski.

10

człowiekiem, kiedy do głosu dochodzą: pycha, egoizm czy zazdrość. Na
podstawie literatury czy z obserwacji codzienności wiemy, że widoczna zmiana w życiu człowieka może
nastąpić pod wpływem sytuacji
traumatycznych, takich jak poważna

choroba lub śmierć kogoś bliskiego.
W obliczu nieszczęścia człowiek
zastanawia się nad swoim dotychczasowym życiem, co może prowadzić – a najczęściej prowadzi – do
jego przewartościowania i widocznej
zmiany w zachowaniu. Taka refleksja
nad codziennością była przesłaniem
przedstawienia. Uczniowie najpierw
zaprezentowali biblijne sceny czuwania w Ogrodzie Oliwnym, wydania
Jezusa czy skazania go na śmierć
krzyżową. Następnie w postaci krótkich scenek z codzienności, przeplatanych teatrem cieni, zaprezentowali
kolejne stacje drogi krzyżowej, kończąc ją fragmentami filmu, przedstawiającymi ukrzyżowanie i śmierć
Jezusa oraz jego zmartwychwstanie.
Przedstawienie zwieńczono biblijnymi scenami po zmartwychwstaniu
oraz życzeniami złożonymi zgromadzonym przez uczniów. Spektakl
wraz z uczniami przygotowali: Joanna Wieloch i Hanna Rymus (reżyseria), Kazimierz Orszulak (oprawa muzyczna), Małgorzata Mikoś,
Agnieszka Sitek i Jerzy Moś (scenografia i dekoracje).
Następnie głos zabrały: B. Lewandowska-Siwek oraz A. Śniegocka. - Zmartwychwstanie trwa do
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dziś, a drogę krzyżową pokonujemy
każdego dnia, ale świeta to czas
radości, czas, kiedy spotykamy się
wspólnie przy stole, wśród najbliższych. Życzę, aby te święta takie
właśnie były: rodzinne, ciepłe, przepełnione miłością. Życzę zdrowia,
bo pandemia pokazała nam, jak jest
ono cenne, a w sposób szczególny
życzę spokoju i pokoju wobec tych
wszystkich wydarzeń, które dzieją
się blisko naszej wschodniej granicy, abyśmy nie musieli martwić się o
bezpieczeństwo swoje i najbliższych
– mówiła wicestarosta. Wielkanocne
życzenia złożyła również wójt: - Życzę zdrowia, dużo miłości, nacieszenia się sobą nawzajem w rodzinie.
Życzę, abyśmy cieszyli się zdrowiem,
tym, że mamy wsparcie wśród swoich bliskich oraz tym, że są takie

Uczniowie z Mroczenia
podczas występu

święta, które nas przede wszystkim
łączą – wymieniała. Poinformowała
też o prowadzonej w gminie Baranów
zbiórce pieniędzy na zakup potrzebnego sprzętu dla szpitala w Kołomyji
na Ukrainie i poprosiła zebranych o
wsparcie akcji. Błogosławieństwa
udzielił ks. kanonik J. Kondal, a przewodnicząca KGW Mroczeń Barbara
Lipińska zaprosiła wszystkich do
świątecznego stołu. A ten uginał się
od wspaniałego jedzenia, które zachwycało zmysły – wzroku, węchu, a
przede wszystkim smaku.
Warto dodać, że na to wydarzenie
dzieci z mroczeńskiej szkoły przygotowały też świąteczne kartki, a dochód ze sprzedaży będzie cegiełką
na rzecz najmłodszych uchodźców z
Ukrainy, przebywających na terenie
gminy.
KR

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
kwiecień 2022, nr 15 (1232)
Podpisano umowy z KGW w
Pomianach na wsparcie realizacji zadnia publicznego
w 2022 r.

Aktywne Pomiany

5 kwietnia 2022 r. w Urzędzie
Gminy Trzcinica została podpisana
umowa na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywne kobiety w Pomianach” z KGW Pomiany w
zakresie wspierania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Dotyczy ona
szkoleń motywacyjnych oraz kursu
wizażu. Zadanie te zostało wsparte
przez Gminę Trzcinica kwotą w wysokości 2000 zł.
Oprac. m

Rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej
oraz budowa systemu zaopatrzenie w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica-etap IV”

Kontynuacja inwestycji

Zadanie obejmuje ulice Spokojną, nowe części Pocztowej, Kolejową, część Lipowej oraz Słoneczną.
Wykonawcą jest Konsorcjum firm
PPHU „Inkadro” i PBI „Eko – Inżynieria” za kwotę 3 638 964,25 zł.
Gmina Trzcinica złożyła wniosek do
prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego
o uzyskanie środków z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19 dla jed-

nostek samorządu terytorialnego.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu, zgodnie z listą rekomendowanych wniosków, przekazał 3 000
000 zł. na konto Urzędu Gminy w
Trzcinicy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Pozostałe środki w wysokości
638 964,25 zł pochodzą z budżetu
Gminy Trzcinica.
Oprac. m

28 marca 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego
podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nowe zadrzewienia

Podpisanie umowy

Gmina Trzcinica otrzymała pomoc finansową w kwocie 7200 złotych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie
zakupu sadzonek drzew miododajnych w 2022 r.

Sukcesy karateków w Bratysławie

Weekend w Bratysławie

26-27 marca br. odbyła się 42. edycji Grand Prix Słowacji w Bratysławie.
W zawodach uczestniczyło 1512 zawodniczek i zawodników z 238 klubów
reprezentujących 30 państw. Kluba
Karate Kaminari wrócił z pozytywną
energią, kolejnymi doświadczeniami
oraz nowymi wnioskami i materiałem do przepracowania. Brązowy
medal zdobył Cyprian Jarczak w

6 kwietnia 2022 r. umowę w tej
sprawie zawarli wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski i wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
kwiecień 2022, nr 14 (1011)

kategorii kumite ind. Juniorów +76
kg. Pascal Kasprzak w kategorii kumite ind. U14 -45kg uplasował się na
5 miejscu. Ponadto bardzo dobrą walką wykazał się Huberta Kaczmarka debiutujący w starszej wiekowo
kategorii kumite ind. U14 -40kg. Projekt dofinansowany z budżetu Gminy
Perzów.
Oprac. m

Zwycięzcy z Perzowa
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Gmina

REGION
wieści znad pomianki
kwiecień 2022, nr 15 (1055)

31 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie odbyły się Gminne Targi Edukacyjne

Targi Edukacyjne w Opatowie

Koordynatorem tego przedsięwzięcia była
Paulina Tucholska – szkolny doradca zawodowy.
Podczas targów uczniowie kl. VIII z terenu gminy wraz z rodzicami mogli zapoznać się z ofertą
edukacyjną szkół ponadpodstawowych. Gminne
Targi Edukacyjne, to bardzo ważne wydarzenie
dla uczniów kl. VIII, którzy w najbliższych mie-

podpis

siącach po raz pierwszy będą podejmowali ważne
decyzje, dotyczące wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dyrektor Maria Haziak otworzyła Gminne Targi Edukacyjne, kierując słowo
wstępu do młodzieży, ich rodziców oraz zaproszonych przedstawicieli szkół ponadpodstawowych. Gminne Targi Edukacyjne przebiegały w
dwóch częściach. W pierwszej - Marek Wróbel
kierownik Cechu Rzemiosł Różnych z Kępna
omówił zasady rekrutacji do szkół branżowych.
Następnie przedstawiciele szkół ponadpodstawowych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na
nasze zaproszenie, tj. Liceum Ogólnokształcące
nr I Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, Zespół Szkół nr 1
w Kluczborku, Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół nr 2 Centrum

Dzień Książki dla Dzieci i Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu

Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, Zespół
Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, zaprezentowali ofertę kształcenia swoich szkół na rok szkolny 2022/2023. W
drugiej części Targów Edukacyjnych uczniowie
oraz ich rodzice mogli bezpośrednio podejść do
stanowisk poszczególnych szkół i porozmawiać
z ich przedstawicielami. Był to czas na
to, by dopytać, czy
uzupełnić informacje związane z rekrutacją oraz tym, co
oferują poszczególne
szkoły uczniom. W
tym samym czasie osoby zgromadzone na targach
mogły skorzystać
z przygotowanego
„mini” bufeciku kawowego, czyli skosztować pyszne ciasto, wypić
kawę bądź herbatę. Pragniemy podziękować
M. Wróblowi kierownikowi CRR, przedstawicielom poszczególnych szkół ponadpodstawowych
oraz ich uczniom, za przybycie, za poświęcenie
swojego wolnego czasu, a przede wszystkim
za przedstawienie ofert edukacyjnych, które
na pewno wielu uczniom ułatwią podjęcie tej
pierwszej trudnej decyzji edukacyjno-zawodowej. Dziękujemy również wójtowi gminy Łęka
Opatowska Adamowi Kopisowi za ufundowanie
słodkości. Gminne Targi Edukacyjne przebiegały
w miłej atmosferze i bardzo podobały się młodzieży, ich rodzicom oraz zaproszonym gościom
ze szkół ponadpodstawowych, co świadczy o tym,
że należy kontynuować tego typy przedsięwzięcia
w następnych latach.
E.W.

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
kwiecień 2022, nr 15 (1339)
Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego w Bralinie uczczą rok Wandy
Rutkiewicz

„Z buta – śladami Wandy Rutkiewicz”

Dzień Autyzmu
w bibliotece
2 kwietnia na całym świecie
obchodzony jest Dzień Książki dla
Dzieci oraz Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji przedszkolaki z
Opatowa odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Łęce Opatowskiej z
siedzibą w Opatowie.
Na wstępie dzieci wysłuchały
opowieści pt. „Kajtek, uważaj!” Jennifera Bernea – która mówi o akceptacji i tolerancji. Nie sztuka bowiem
wyśmiewać się z innego. Za to wielką
sztuką jest pozostać sobą, a nawet
– jak nasz Kajtek – zaimponować
prześmiewcom, by chcieli być tacy
jak my. Wielu maluchom ktoś doku-
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cza – historia Kajtka pokazuje im, że
możliwe jest szczęśliwe zakończenie,
nawet jeśli czasem doświadcza się
przykrości.
Poprzez doświadczenia sensoryczne dzieci poznawały świat za
pomocą dotyku, wzroku i słuchu,
wspólnie wykonując ćwiczenia gimnastyczne, masaże i pokonując różnego rodzaju ścieżki sensoryczne.
Doświadczyły wielu bodźców jednocześnie, co nie zawsze okazywało się
przyjemne.
Na zakończenie zajęć każdy wykonał swoją sensoryczną zabawkę –
Gniotka.
Oprac. m

14 października Sejm ustanowił jedną z najwybitniejszych himalaistek – Wandę Rutkiewicz
– patronem 2022 r. W ten sposób
uczcił 30. rocznicę jej śmierci.
Członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego w Bralinie
Rok Wandy Rutkiewicz uczczą realizacją projektu edukacyjnego pt.: „Z buta
– śladami Wandy Rutkiewicz”.
Niniejsza innowacja ma na celu
popularyzację aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz popularyzację złotej ery himalaizmu polskiego
(ze szczególnym uwzględnieniem postaci Wandy Rutkiewicz) z wykorzystaniem różnych źródeł informacji:
dzienników wypraw w góry wysokie,
podróżniczych książek – literatury
dostępnej w lokalnych bibliotekach,
materiałów zgromadzonych w Internecie, podcastów oraz w oparciu o
pogadanki przeprowadzone z zaproszonymi gośćmi.
Udział w projekcie ma zachęcać
i motywować uczniów do rozwijania
swoich pasji, doskonalenia umiejętności kluczowych, budowania więzi ko-
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leżeńskich, próbowania swoich moż- jest odpowiedzią na preferowany
liwości w dziedzinach nieobjętych przez młodzież siedzący tryb życia,
przedmiotami szkolnymi (wspinacz- utrwalony w czasie pandemii, a takka, survival, nauka języków obcych że wyjściem naprzeciw wymogom
edukacyjnym zawartym w aktualnej
spoza obowiązku szkolnego).
Tematyka zajęć zamknięta zo- podstawie programowej dla II etapu
stanie w trzech cyklach: 1. Rozmo- edukacyjnego.
Małgorzata Domagała
wy w bazie – lekcje języków obcych,
którymi posługiwała się nasza
bohaterka (język angielski,
włoski, niemiecki, rosyjski). 2.
Historia – zapoznanie uczniów
z istotnymi faktami i osobami
(symbolami) historii Polski lat
80. XX wieku. 3. Spotkania z
ekspertami: geograf, fotografik,
kartograf, bibliotekarz, biograf,
pisarz, historyk. 4. Aktywny
wypoczynek, aktywne formy
spędzania czasu wolnego: rajd
pieszy i rowerowy, lekcja wspinaczki, wycieczki krajoznawcze (Ostrzeszów, Wrocław, Wadowice).
Partnerem projektu jest Biblioteka Publiczna w Bralinie.
Uczniowie realizują
Innowacja pt.: „Z buta” – projekt edukacyjny
śladami Wandy Rutkiewicz

Reklamy

ogłoszenia

UWAga,
Uwaga,
uwaga...

MIEJSCE:

GRAMOPHONEPUB & FOOD,
DATA:

KĘPNO UL. MICKIEWICZA 1

14. 04. 2022

GODZINA:

BILETY:

30PLN/ 40PLN

20:00

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

Telefon:
(62) 78 29 284.

Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam mieszkanie 70 m2, 3-pokojowe,
I piętro, z garażem - Nowa Wieś Książęca.
Tel. 693 549 528.
(TK 21/04/22)
Sprzedam działkę ogrodową z domkiem
letniskowym o pow. 500 m2, ul. Wieluńska
(wejście od Os. Odrodzenia).
Tel. 691 967 219.
(TK 20/04/22)

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Trzcinica, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy w Trzcinicy przy ul. Jana Pawła II 47 oraz na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Trzcinicy www.trzcinica.com.pl został
wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne
Gminy Trzcinica, przeznaczonych do dzierżawy/najmu/użyczenia.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 8.04.2022 r. do
28.04.2022 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Trzcinica – tel.
62 / 78 15 010.

WÓJT GMINY TRZCINICA
mgr Grzegorz Hadzik

ORTODONCJA

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

Aparaty stałe i ruchome
Leczenie dorosłych i dzieci

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

UWAGA!

„ŚWIAT TKANIN”

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

WÓJT GMINY PERZÓW
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020, poz.65 ze zm.) informuje, że podano do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Perzowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Perzów, wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Perzów
położonych w miejscowościach Domasłów i Miechów.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
WÓJT GMINY PERZÓW
/Danuta Froń/

Gabinet chirurgiczny

Wojciech Żółtaszek
Wtorki od 16:00 / tel. 508 139 409.

Kardiolog

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.
MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Drodzy Czytelnicy!

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

Sprzedam garaż murowany, Os. Odrodzenia
(naprzeciw stacji BP). Tel 691 967 219.
(TK 20/04/22)
Sprzedam ogródek działkowy 480 m2 z
murowanym domkiem - ROD, ul. Wieluńska.
Tel. 507 671 720.
(TK 17/03/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
praca
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
US£UGI
Program „czyste powietrze” konsultacja, pomoc w uzyskaniu i
rozliczeniu dotacji. tel. 660 614 794.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
Sprzedaż młodych kurek - Zmyślona Słupska 23.
Tel. 609 587 132.
(TK 22/04/22)
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 19/04/22)
Sprzedam siano w balach. Tel. 609 467 288.
(TK 18/04/22)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można
znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook
www.facebook.com/
tygodnikkepinski
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Recenzje

ogłoszenia
AB.6745.4.2021-2022

Kępno, 11.04.2022 r.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Maja Jaszewska - „Słoiczki”

obwieszczenie
starosty kępińskiego
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2021.735) – zwanej
dalej k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2020.1363) – zwanej dalej ustawą

zawiadamiam
że postanowieniem z dnia 11.04.2022 (znak AB.6745.4.2021-2022)
z urzędu sprostowano oczywistą omyłkę w pkt. V i w pkt. VI decyzji
Starosty Kępińskiego nr 1/2021 z dnia 25 października 2021 r. udzielającej
zezwolenia na realizację części inwestycji drogowej dla inwestycji
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 5682P oraz nr 5681P relacji
Bralin – Mnichowice – Nosale (do granicy z Gminą Baranów).
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią
postanowienia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115 (tel. 62-7828946), w
godzinach pracy Urzędu. Treść postanowienia została również zamieszczona
na stronie internetowej: www.bip.powiatkepno.pl/informacje_urzedu/
ogloszenia_wydzialu_budownictwa.html.
Na postanowienie służy prawo zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego
za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia stron o jego wydaniu.

Józia to młoda, przywiązana do tradycji i rodzinnego domu dziewczyna z Podlasia. Julka
– buntowniczka, która ucieka z Krakowa przed przeszłością i apodyktycznym ojcem. Obie
przyjeżdżają do Warszawy w nadziei na lepsze jutro, znajdują pracę w nowoczesnym,
lifestylowym czasopiśmie dla kobiet i rozpoczynają nowe życie. Obie są słoiczkami.
Obcymi w Warszawie. Przyjezdnymi. Czy stolica będzie dla nich łaskawa?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Gilles Van Grasdorff, Tenzin Gjaco - „Ostatni Dalajlama”
Gilles Van Grasdorff zaprzyjaźniony biograf XIV Dalajlamy i pierwszy człowiek na świecie,
który napisał książkę opatrzoną licznymi wywiadami z tybetańskim przywódcą. W chwili, gdy
Tenzin Gyatso ma ponad osiemdziesiąt lat, jest schorowany, a problem nieuniknionej sukcesji
staje się coraz bardziej naglący. Gdy Chiny, bardziej niż kiedykolwiek, napierają na Tybet,
nadszedł czas by oddać w ręce czytelników tę bezprecedensową historię. Résumé będące
kroniką historyczną, przewodnikiem pedagogicznym i dynamiczną sagą, w której przeplata się
tragiczny los człowieka i zagrożona przyszłość narodu. Ta opowieść to żywy zbiór ukazujący
dualistyczną naturę najsłynniejszego banity współczesnej epoki. To historia inicjacyjna –
wprowadza w tajemnice wierzeń i obrzędów buddyzmu tybetańskiego oraz odkrywa sekrety
tamtejszej astrologii i medycyny. Krytyczna, rozprawia się z niezdrową fascynacją, jaką
tybetańska kultura budziła w zachodnich umysłach oraz z wpływem, który wywarła na rozwój
nazistowskiej ideologii. Geopolityczna, pokazuje, w jaki sposób lamajskie władze i rząd na
uchodźstwie były w stanie wpływać na międzynarodowe elity. Humanitarna, ponieważ ujawnia
skalę planu zagłady, który łączy represje, głód, obozy, deportacje i masakry, którym poddawani
są Tybetańczycy. Perspektywiczna, w obliczu nieuchronnego odejścia Dalajlamy,
Gilles Van Grasdorff zdradza przewidywane scenariusze jego reinkarnacji.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Mary Burton - „Widzę cię”

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy, w związku z art. 49 k.p.a.,
zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od 14 kwietnia 2022 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne
obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w urzędach gmin
właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów –
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bralin i Baranów oraz w prasie
lokalnej.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

Agentka specjalna FBI Zoe Spencer wykorzystuje szczątki szkieletów do odtworzenia twarzy
ofiar morderstw za pomocą rzeźby. Jest to proces zarówno naukowy, jak i wymagający ogromnej
wrażliwości i intymności; Spencer przywiązuje się do identyfikowanych przez siebie osób i
bardzo pragnie odnaleźć ich zabójców. W najnowszej sprawie Zoe odtwarza popiersie młodej
dziewczyny, zamordowanej blisko dwie dekady wcześniej. Jedyne, czego pragnie teraz agentka,
to opowiedzieć historię tej młodej kobiety i doprowadzić jej zabójcę przed oblicze wymiaru
sprawiedliwości. Zoe jedzie do rodzinnego miasta ofiary i pracuje nad sprawą z detektywem
Vaughanem, z którym łączył ją kiedyś przelotny romans. Gdy zaczynają analizować
wszystkie wątki, okazuje się, że ktoś nadal poluje na kobiety. Giną kolejne ofiary, czas
ucieka. Czy Spencer i Vaughanowi uda się powstrzymać szaleńca?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 15
SPONSORZY NAGRÓD:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 20 kwietnia 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. Mary Burton - „Widzę cię”,
2. G. Van Grasdorff, T. Gjaco - „Ostatni Dalajlama”,
3. Maja Jaszewska - „Słoiczki”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 14 nagrody otrzymuj¹:
Cecylia Płaza (Kępno),
Natalia Wabnic-Maryniak (Rychtal),
Maria Bajer (Mnichowice).
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
W tym tygodniu pewna trudna sprawa wreszcie się
zakończy. Możesz dostać negatywną odpowiedź
na swoją prośbę lub zerwać pewną znajomość.
Przestaniesz się oszukiwać i wreszcie zobaczysz
jasno, kto Ci sprzyja, a kto tylko udaje.

Byk 21 IV – 21 V
Jeśli przestaniesz wytykać innym błędy, to uda Ci
się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ktoś będzie chciał zawrzeć z Tobą zgodę. Wyciągnij do
niego rękę! Dla osoby samotnej karta oznacza, że
nie docenia ona swoich zalet.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu czekają Cię niespodzianki i zmiany. Możesz otrzymać zaproszenie do podróży lub
krótkiego wyjazdu, co zmieni Twoje plany. Patrz
śmiało w przyszłość i myśl o korzyściach, jakie z
tego powodu możesz odnieść.

Rak 23 VI – 22 VII
Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba i w porę zapobiegniesz kłopotom. Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej niż
marsową miną.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu zdobędziesz się na wielki wysiłek,
ale efekty Twojej pracy będą warte wyrzeczeń.
Ktoś zaproponuje Ci udział w ważnym przedsięwzięciu lub projekcie. Ta propozycja wymagać będzie od Ciebie nawet dodatkowej nauki!

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „PRIMA” - 14.04.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
2. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 15.04.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
3. Apteka „Św. Maksymiliana” - 16.04.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
4. Apteka „Burchacińscy” - 17.04.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
5. Apteka „Na Zdrowie” - 18.04.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
6. Apteka „Dr. Max” - 19.04.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
7. Apteka „Na Zdrowie” - 20.04.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

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

tel.

Waga 23 IX – 23 X
Spodziewaj się dobrych wiadomości od osoby,
którą znałeś w dzieciństwie. Powrócą stare, dobre
wspomnienia lub zapragniesz wybrać się w podróż do miejsc, które znasz z dzieciństwa. W miłości karta wróży wzajemne zrozumienie i radość.

Kontakt:
602 639 236

Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z trudnej
sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz z nich
wnioski. Osoba z autorytetem i doświadczeniem
porozmawia z Tobą i wskaże Ci drogę. Dogłębnie
przemyśl swoje cele i sposoby ich realizacji.

Z teki Marka Kameckiego

Ryby 19 II – 20 III

(62) 78 292 84

najlepiej
większe kolekcje

Oderwij się choć na chwilę od przyziemnych problemów, a znajdziesz w sobie siłę i inspirację.
Czeka Cię szczęśliwe wydarzenie w domu, rodzinie lub miłości. Pojawi się szansa na rozwiązanie
finansowych kłopotów.

W tym tygodniu będziesz w doskonałym nastroju.
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni
Ci uznanie w oczach ważnych osób. Twój optymizm i radość życia udzieli się innym osobom. Będzie więcej okazji do zabawy i żartów.

kontakt:

SPORTOWE

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II

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

ODZNAKI
I WPINKI

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

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.

(62) 78 292

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

Koziorożec 22 XII – 19 I

RE
I OG£OSZENIA D
PRZYJMUJEMY CODZ
(P
W GODZ. 9.0
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Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

63-645 Łęka Opatowska
Piaski k. Kępna 1A
tel. 62 / 78 141 10, tel./fax 62 / 78 141 11

Oferujemy:
płyty, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną,
kantówki, palisadę

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

Zapraszamy do hurtowni
Zapraszamy do HURTOWNI
Piaski k. Kępna 1A

Piaski k. Kępna 1A
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