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Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

Rusza rozbudowa szpitala w Grębaninie
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9 maja br. w parku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie w obecności
minister i wojewody oraz parlamentarzystów podpisano umowę na rozbudowę szpitala. W ramach realizacji inwestycji powstanie nowy dwukondygnacyjny obiekt usługowy
o funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej z bazą noclegową, połączony z istniejącym budynkiem zabytkowym za pomocą łącznika poprowadzonego w terenie.

Łaska Pana Naszego,
Jego miłość i dobroć,
niech będą światłem
Twojej drogi.
Cafe Club Polonia

str. 6

Kasztany nie zakwitły,
Na
motocyklu a uczniowie zdają maturę
w świat
30 kwietnia br. po raz XI uroczyście otwarto sezon motocyklowy stowarzyszenia
„Motocykliści Namysłów”.
Uroczystość
zapoczątkowała msza święta w intencji
przybyłych na nią motocyklistek i motocyklistów z
Wielkopolski, Opolszczyzny
i Dolnego Śląska, którą na
rychtalskim Rynku odprawił
ks. proboszcz Mariusz Białobłocki.

str. 5
str. 10

Jest możliwość zamówienia cateringu

Nowy samochód
dla druhów z Lasek
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Droga częściowo
Strażackie urodziny
otwarta

Informacje

wiadomości

Fot. kpt. P. Michalski

Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Uczcili Święto Flagi
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej to święto państwowe obchodzone od 2004 r. Jego celem jest
przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy o polskich symbolach narodowych, tradycjach patriotycznych
oraz historii naszej ojczyzny. Świętując ten dzień, należy przede wszystkim pamiętać, że flaga to narodowy
symbol, do którego należy odnosić
się z wyjątkowym szacunkiem.
2 maja br., o godzinie 8.00, pod-

czas zmiany służbowej, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
uczcili ten dzień poprzez podniesienie flagi państwowej. Uroczysta
zmiana służby odbyła się w obecności komendanta powiatowego PSP w
Kępnie st. bryg. Wojciecha Grabarka oraz dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, st. kpt.
Mateusza Grzesiaka.
Oprac. KR

Obchody 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Świętowali Dzień Zwycięstwa
8 maja obchodzony jest Dzień
Zwycięstwa. W Kępnie 77. rocznicę
zakończenia II wojny światowej upamiętnili: starosta kępiński Robert
Kieruzal, burmistrz miasta i gminy
Kępno Piotr Psikus, radni miejscy
i powiatowi, samorządowcy, a także
przedstawiciele służb mundurowych,
szkół, przedszkoli, instytucji kultury
i organizacji. Pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację na kępińskim Rynku zabrzmiał
hymn państwowy, a następnie delegacje i poczty sztandarowe oddały
cześć bohaterom, którzy oddali życie
za wolność ojczyzny. Kwiaty złożono
również przy pomniku na Rondzie
Kombatantów oraz na kępińskim
cmentarzu.
KR

Wiązanki kwiatów złożyły
władze gminy i powiatu...

...oraz delegacje
służb mundurowych

Jednostki OSP wystawiły
poczty sztandarowe

Kępiński Ośrodek Kultury oraz Miasto i Gmina Kępno zorganizowali majówkowe wydarzenia w Kępnie

Kępińska majówka z przytupem

Podczas wciągnięcia flagi na
maszt. Fot. kpt. P. Michalski

Gabrieli Kołodziejczyk
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Na scenie wystąpił
zespół „Future Folk”...

1 maja br. na terenach przy hali
widowiskowo-sportowej w Kępnie
odbyły się majówkowe wydarzenia,
których organizatorami był Kępiński
Ośrodek Kultury oraz Miasto i Gmina Kępno.
Najpierw na scenie amfiteatru
zaprezentowali się młodzi artyści ze
studia piosenki Renaty Nowickiej
oraz talenty wokalne z Kępińskiego
Ośrodka Kultury. Następnie tłumnie
zebranych mieszkańców do tańca
swoją skoczną, energiczną muzyką
porwał zespół „Future Folk”, którego

Ojca

...oraz Danzel. Fot. KOK

oraz szczere kondolencje
rodzinie Zmarłego
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Dla dzieci przygotowano
liczne atrakcje. Fot. KOK

wokalistą jest Stanisław Karpiel-Bułecka. Zespół łączy tradycyjną
muzykę góralską z elementami elektronicznej muzyki tanecznej. Drugą
gwiazdą tegorocznej kępińskiej majówki był Danzel, znany w Polsce z
takich hitów, jak „Pump It Up”. W
międzyczasie na najmłodszych czekały animacje, dmuchańce i karuzele,
a na smakoszy – food trucki.
KR
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

Za gospodarką rynkową,
Święto Europy
przeciw ekologicznej dyskryminacji

KAMPANIA INFORMACYJNA

A. Możdżanowska w czasie wystąpienia
w Parlamencie Europejskim

Wolna konkurencja jest podstawą
rynku, bez niej rynek europejski nie
będzie działał i rozwijał się. - Uczestnicy Europejskiego Jednolitego Rynku wywodzą się z państw o bardzo
różnym potencjale zatem wymagają
szczególnej troski o równe warunki
gry. Teraz, po pandemii, musimy
zadbać o stopniowe i proporcjonalne wycofywanie pomocy publicznej
– by nie faworyzować podmiotów z
bogatszych krajów, w których programy pomocowe były silniejsze.
Uważam, iż istotnym zagrożeniem

dla konkurencji w Europie może być
bezkrytyczne faworyzowanie tych
gałęzi gospodarki które odgórnie (i
często arbitralnie) zostały uznane
za „zielone” – niezależnie od ich
faktycznej efektywności ekonomicznej. Takie ideologizowanie ekonomii
uważam za bardzo niebezpieczne
dla wolnego rynku! - podkreśla europoseł Andżelika Możdżanowska.
- Dziękuję Sprawozdawcy za ogromną pracę, jaką wykonał. Nacisk na
zapewnienie równych warunków
działania, stymulowanie innowacji,

ochronę konkurencyjności unijnych
przedsiębiorstw oraz zapewnienie
konsumentom większego wyboru –
to dokładnie te kierunki, które zdecydowanie popieram. Równocześnie
nie mogę się zgodzić na te elementy
sprawozdania, dotyczące zielonej
transformacji, tj. paragrafy 47 i 49,
a zwłaszcza odniesienia do rezolucji
Parlamentu Europejskiego z dnia
20 października 2021 r. w sprawie
pomocy państwa na cele związane
z klimatem, ochroną środowiska i
energią – której jako EKR nie poparliśmy. Nie mogę zgodzić się na
dyskryminację dla całych gałęzi
tradycyjnej gospodarki związanych
z paliwami kopalnymi. Nie wyobrażam sobie zabijania konkurencji
w imię eko-ideologii! Dowód, jak
które kruche są podstawy ekonomii
opartej na „zielonych” dogmatach,
pokazała nam wojna w Ukrainie.
Zwróćmy uwagę, że krajom rzekomo
przodującym pod względem zielonej
gospodarki – perspektywa odcięcia
od rosyjskiego gazu tak przeraziła,
że kazała przejść do porządku dziennego nad rosyjskimi zbrodniami i
cenić interesy wyżej niż etyczne zasady– dodała.

5 maja świętujemy Dzień Europy. - Tego dnia w 1950 r. Robert
Schuman, pełniący w tamtym czasie funkcję francuskiego Ministra
Spraw Zagranicznych, zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego
propozycja polegała na utworzeniu

ponadnarodowej instytucji europejskiej, sprawującej zarząd nad
całą produkcją węgla i stali. Traktat powołujący do życia tę instytucję
podpisano już w rok później. Plan
Schumana uważa się za zalążek
tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska – wyjaśnia europoseł Andżelika
Możdżanowska.

Drodzy Maturzyści, jak co roku,
POŁAMANIA PIÓR, wewnętrznego spokoju
i powodzenia na wszystkich egzaminach!

Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Nagrodzeni za troskę
o bezpieczeństwo mieszkańców

Podczas wręczania
medali i odznaczeń

7 maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie odbyły się obchody Dnia
Strażaka. Organizatorami wydarzenia byli: KP PSP Kępno, Starostwo
Powiatowe w Kępnie oraz Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Kępnie. W uroczystości uczestniczyli m.in.: posłowie na Sejm
RP: Katarzyna Sójka, Tomasz
Ławniczak i Piotr Kaleta, zastępca wielkopolskiego komendanta
wojewódzkiego PSP bryg. Robert
Natunewicz oraz przedstawiciele

samorządów terytorialnych z terenu
powiatu kępińskiego.
Odznaczeni, wyróżnieni
oraz awansowani
Wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz
awansów na wyższe stopnie służbowe. Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego im. gen.
Stanisława Taczaka przyznało następujące odznaczenia: Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał dh Jerzy Flaczyk, Złoty Medal
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh

Tomasz Gatner, a odznakę honorową „SEMPER VIGILANT – wiecznie czuwający” – dh Roman Klein.
W podziękowaniu za 30 lat
służby i pracy na rzecz rozwoju
ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kępińskiego wręczono
medale 30-lecia Państwowej Straży
Pożarnej zasłużonym dla rozwoju
systemu ochrony przeciwpożarowej.
Medalami odznaczeni zostali: włodarze wszystkich gmin powiatu kępińskiego, Robert Kieruzal – starosta
kępiński, dh Michał Błażejewski
– prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie, st. bryg. w
st. spocz. Eugeniusz Grzesiak – koWyróżnieni strażacy

Strażacy otrzymali awanse
na wyższe stopnie służbowe

mendant powiatowy\rejonowy PSP
w Kępnie w latach 1992-2004 i mł.
bryg. w st. spocz. Stanisław Baliński
– komendant powiatowy PSP w Kępnie w latach 2004-2007.
Na wyższe stopnie służbowe
awansowano następujących funkcjonariuszy: stopień kapitana uzyskał mł. kpt. Michał Janiak, stopień
starszego ogniomistrza – ogn. Paweł
Kliks oraz ogn. Marcin Marczyk,
stopień ogniomistrza – mł. ogn. To-

masz Kołodziej oraz mł. ogn. Szymon Sroka, stopień starszego strażaka – str. Kamila Żymełka
Ponadto w imieniu prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego, Anna Lis – dyrektor biura posła
do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej, wręczyła symboliczne podziękowania dla
strażaków zaangażowanych w zabezpieczenie imprezy pn. „Wdzięczni polskiej wsi”, która odbyła się 13
września 2020 r. w Sanktuarium
Maryjnym na Pólku pod Bralinem.
Nowe samochody
dla strażaków
Podczas uroczystości przekazano nowy specjalny lekki samochód
kwatermistrzowski dla Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, a
także przekazano do użytkowania
samochody ratowniczo-gaśnicze i
specjalne dla JRG Kępno oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z
terenu powiatu kępińskiego.
Oprac. KR
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HISTORIA
35 lat w poszukiwaniu śladów Aleksandra hr. Fredry i rodu Szembeków w powiecie kępińskim

Odkrywanie śladów rodziny Szembeków

W maju 1987 r. jako, prezes Klubu Literackiego FRIEND przy Domu
Kultury Stradom w Częstochowie, zorganizowałem w Liceum Ogólnokształcącym imienia majora Sucharskiego w
Kępnie spotkanie literackie z udziałem
młodzieży, by zaprezentować najwybitniejszego poetę Katynia, współtwórcę
Grupy Literackiej Kwadryga, zdobywcę
w 1938 r. Złotego Wawrzynu, Władysława Sebyłę, który urodził sie 6 lutego
1902 r. w Kłobucku koło Częstochowy.
Wtedy poznałem ks. proboszcza – prałata, kapelana biskupów poznańskich,
Zbigniewa Rapiora, z parafii św. Marcina w Kępnie. Dowiedziałem się od księdza proboszcza, że Kępno ma wielką
historię, ale także białe plamy w historii. Wtedy udałem sie do wsi Siemianice na spotkanie z księdzem dziekanem
dekanatu kępińskiego – Gmerkiem,
który oprowadził mnie po kościele i
krypcie rodu Szembeków. Zobaczyłem
wtedy epitafia – jenerała Piotra hrabiego Szembeka, Marii z hr. Fredrów hr.
Szembekowej oraz inne. Było to moje
pierwsze spotkaie ze śladami Aleksandra hr. Fredry i rodu Szembeków w
Siemianicach, postanowiłem się tutaj
zatrzymać. Kilka dokumentów związanych z rodem Szembeków odnalazłem
w Muzeum Regionalnym w Kępnie im.
Piotra Potworowskiego. Pojechałem do
Wrocławia, by spotkać się z najwybitniejszym fredrologiem, profesorem
Bogdanem Zakrzewskim, by przedstawić mój pobyt we wsi Siemianice, związany z postacią Marii hr. Fredrówny z
hr. Szembeków. Profesor powiedział
mi, że w Siemianicach, w pałacu Szembeków, wnuczka Aleksandra hr. Fredry
– Maria hr. Szembekowa po śmierci
dziadka zgromadziła ogromne zbiory
fredrowskie. Pan Profesor Zakrzewski
powiedział również, że Maria z Fredrów hr. Szembekowa pisała wiersze i
jest uznaną poetką. W „Zbiorze Poetów
XIX wieku”, wydanym w 1927 r. we
Lwowie (dziś Ukraina) opublikowała
swoje dzieło pt. „Niegdyś” – były to
wspomnienia o Aleksandrze hr. Fredrze, zaś część zbiorów fredrowskich
znjadowała się w Przyłbicach (dziś
Ukraina) w majątku rodu Szeptyckich.
Córka Marii hr. Szembekowej – Jadwiga, była wybitną etnografką, archologiem, poetką i malarką. Wyszła za mąż
za Leona hr. Szeptyckiego. W 1939 r.
w Przyłbicach wraz z mężem Leonem
została zamordowana przez NKWD,
a jej syn Andrzej jako kleryk, wstąpił
we Lwowie w szeregi Wojska Polskiego i został wiosną 1940 r. strzałem w
tył głowy zamordowany przez NKWD
w Katyniu. Swoją wiedzą podzieliłem
się z księdzem proboszczem Zbigniewem Rapiorem z Kępna, był bardzo
podbudowany, że w tak krótkim czasie
odkryłem to, co przez ponad 50 lat było
celowo ukrywane przez władze komunistyczne PRL. Będąc w 1987 r. we wsi
Siemianice, nie mogłem zobaczyć pałacu Szembeków, bowiem był on siedzibą
Leśnego Zakładu Doświaczalnego im.
Towarzysza Marchlewskiego, filii Akademii Rolniczej w Poznaniu .Wtedy zamieszkałem u swojej przyszłej żony Bożeny w Hanulinie k. Kępna, by w 1988 r.
w Hanulinie powołać Klub Miłośników
Marii z Fredrów hr. Szembekowej. Następnie udałem się do Poznania, by spotkać się z pra prawnuczką Aleksandra
hr. Fredry, panią Anną hr. Szeptycką.
Dobrze pamiętała Siemianice i swoją
babcię Marię z Fredrów hr. Szembekową. Nie obyło się bez wielkiego wzruszenia. Pani Anna przekazała mi zdjęcia
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i powiedziała, że czekała na to ponad 50
lat, by jej ukochana babcia - hr. Szembekowa ze Lwowa była należycie upamiętniona. Dzięki mnie Biblioteka Publiczna w Kępnie otrzymała imię Marii
z Fredrów hr. Szembekowej.
W Poznaniu spotkałem się także z
Zofią hr. Szembekową, jej korzenie rodowe sięgają Wysocka Wielkiego koło
Ostrowa Wielkopolskiego. Wtedy w
1988 r. do miejscowej Rady w Kępnie
złożyłem stosowne pismo związane z
nadaniem Bibliotece Publicznej imienia Marii z Fredrów hr. Szembekowej.

NSZZ Solidarność Region Mazowsze,
ks. Kanonik Stanisław Draguła i inni
goście. Po uroczystościach nastąpiło
przejście do kina na sympozjum pt.
„Maria z Fredrów – patronka Biblioteki Publicznej w Kępnie”. Dziś w/w
Bibliotece z mojej inicjatywy jako Prezesa Towarzystwa Historycznego im.
Szembeków jest Izba Pamięci Marii z
Fredrów hr. Szembekowej, jest także
ulica Marii Szembekowej w Ostrowie
Wielkopolskim. W listopadzie 1990 r.
w Laskach i w Siemianicach w pałacu
Szembeków z okazji rocznicy powsta-

Władysław Ryszard Szeląg, prezes Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków (centralnie z prawej strony), odbiera jeden z wielu listów gratulacyjnych, na fotografii od przedstawiciela Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – z okazji 30 lat istnienia
Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, na konferencji naukowej z okazji rocznicy założenia Towarzystwa, pt. „Szembekowie w Dziejach Kościoła Katolickiego oraz w Polsce”, która
odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 21 października 2021 r.

Niespodziewanie bardzo szybko otrzymałem stosowne pismo od przewodniczącego Rady, stwierdzające, że postać
Marii z Fredrów hr. Szembekowej jest
nieznana. Co mogłem zrobić? Postanowiłem zbierać podpisy. Otrzymałem
podpis od profesora fredrologa Bogdana Zakrzewskiego z Wrocławia. Trwało to dwa lata, moją inicjatywę popierała nauczycielka, mieszkanka Bralina,
Małgorzata Kozłowska, pochodzący z
Mikorzyna Władysław Garbiński. Tutaj również znajdują się ślady Szembeków m.in. w sanktuarium św. Idziego.
W Mikorzynie w miejscowej szkole
podstawowej, przypomniałem poetkę
panią profesor Alicję Iwańską, której
pierwszy mąż, cichociemny kurier Jan
Gralewski, zginął wraz z premierem
Sikorskim na Gibraltarze. Ksiądz proboszcz Zbigniew Rapior radził mi, aby
trwać przy swoim. W 1989 r. organizowałem spotkania regionalne w miejscowych szkołach kępińskich. Wtedy
stwierdziłem, że koniecznie Szkoła
Podstawowa w Siemianicach powinna
nosić imię Szembeków z Siemianic.
Wtedy udałem się do Wrocławia, spotkałem się najpierw z ks. kanonikiem
fredrologiem urodzonym w Beńkowej Wiśni koło Lwowa - Stanisławem
Dragułą, który był proboszczem w
parafii w Niwniku koło Oławy. Z tego
spotkania wynikło, że był zadowolony
z tego, iż w Siemianicach odkryłem
ślady Aleksandra hr. Fredry. Wystąpiłem w Polskim Radiu we Wrocławiu w
rozmowie z panią Izabelą Sobkowicz.
Z redaktor Leną Kaletową, która pisała o poszukiwaniu śladów Aleksandra
hr. Fredry w Rudkach koło Lwowa,
wystąpiłem w Telewizji Polskiej Wrocław i tak zostałem fredrologiem. W
maju 1990 r. ks. proboszcz prałat Zbigniew Rapior poświęcił Bibliotekę
Publiczną w Kępnie imienia Marii z
Fredrów hr. Szembekowej. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele

nia listopadowego zorganiowałem
Zjazd Potomków Szembeków i Szeptyckich. Doprowadziłem dzięki Jego
Magnificencji Rektorowi prof. dr hab.
Ganowiczowi z Akademii Rolniczej w
Poznaniu do zmiany nazwy pałacu im.
Towarzysza Marchlewskiego na imię
Szembeków (obecnie pałac i park krajobrazowy jest własnością Józefa Nawrota z Siemianic). Przybyli: pani dr
Elżbieta Szeptycka Weyman z Torunia,
Tomasz Naganowski z żoną i synem z
Poznania, Zofia hr. Szembekowa wraz
synem Stanisławem, Jan hr. Szembek z
Gorzowa Wielkopolskiego, kierownik
Biura Rejonowego w Kępnie (członek
i założyciel w 1989 r. w Kępnie Towarzystwa Historycznego im. Szembeków) Władysław Garbiński, Bożena
Szeląg, Andrzej Synoradzki z Warszawy oraz Nela Mikołajczyk z Ostrowa
Wielkopolskiego i inni znaczący goście. Przybyli również, dziennikarze z
Telewizji Poznań, o tym wydarzeniu
pisała pani redaktor Bożena Szal z
„Ziemi Kaliskiej”, która o mojej działalności pisała w 1987 r. W tym samym
czasie przygotowałem 20-minutowy
program Telewizyjny w Teleranku dla
dzieci pod redakcją Barbary Karwat,
gdzie został nagrany z Warszawy najwybitniejszy powstaniec warszawski,
obrońca pamięci Olszynki Grochowskiej, gdzie w czasie powstania listopadowego walczył pochodzący z Siemianic generał dywizji Piotr hr. Szembek,
odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti
Militari i francuskim odznaczeniem
Legii Honorowej. W krypcie Szembeków w Siemianicach spoczywa m.in.
generał Piotr hr. Szembek, jego żona,
francuzka Henrieta Becu de Tavanier,
Aleksander hr. Szembek, dr Aleksander hr. Szembek oraz Maria z Fredrów
hr. Szembekowa. Dopiero w 2014 r.
Wojewódzki Konserwator Zabytków w
Pozaniu wpisał do rejestru kościół św.
Idziego i kryptę Szembeków w Siemia-
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nicach. Droga do odkrywania śladów
Aleksandra hr. Fredry i poszukiwanie
śladów rodu Szembeków sprawiło, że
w 1990 r. w Kępnie powstało Towarzystwo Historyczne im. Szembeków. W
1992 r. wyjechałem do Warszawy, lecz
wcześniej udałem się do Krakowa i Poręby Żegoty, rodowej siedziby Szembeków. Tutaj pod patronatem Jego Eminencji księdza kardynała Franciszka
Macharskiego, metropolity krakowskiego, zorganizowałem najpierw mszę
św. w intencji rodu Szembeków, w
szczególności obecnego Sługi Bożego
księdza salezjanina Włodzimierza hr.
Szembeka i jego brata Jana hr. Szembeka, wiceministra spraw zagranicznych
II RP. Po uroczystej mszy świętej w
miejscowej szkole podstawowej zorganizowałem sympozjum pt. „Szembekowie z Wielkopolski i Małopolski”.
W 1993 r. przypadała 200. rocznica
urodzin Aleksandra hr. Fredry. Wtedy
w Kępnie – szkole muzycznej I stopnia
zorganizowałem spotkanie fredrowskie
i cykl spotkań w Wielkopolsce. Brałem
udział w telewizyjnej PAPKINADZIE
z wybitnym aktorem Andrzejem Łapickim. Wtedy w Warszawie z mojej
inicjatywy 81. Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Aleksandra hr.
Fredry i Szkoła Podstawowa nr 34 w
Częstochowie także. Obecnie z Ośrodkiem Kultury z Nowego Dworu Mazowieckiego organizuję jako Towarzystwo Historyczne im. Szembeków już
VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
pt. „Aleksander hr. Fredro w malarstwie i w rysunku”. Warto wspomnieć,
że w 1988 r. w Siemianicach, w parafii
św. Idziego, ksiądz dziekan Gmerek
(członek i współzałożyciel Towarzystwa Historycznego im. Szmbeków)
odprawił mszę świętą w intencji rodu
Szembeków, a w Domu Katolickim odbyło sie sympozjum pt. „Szembekowie
z Siemianic”. Moją działalność w krzewieniu pamięci rodu prymasowskiego i
biskupiego Szembeków wspierał, Jego
Eksclencja ks. biskup kaliski Stanisław
Napierała i ks. infułat Piotrowski.
W 1991 r. w Domu Katolickim
w Kępnie odbyło sie sympozjum pt.
„Wielcy Wielkopolanie: generał Stanisław Thiel z Doruchowa, generał Piotr
hr. Szembek”. Jego ojciec, poseł na
Sejm Wielki z 1791 r., poseł ziemi wieluńskiej Ignacy hr. Szembek i Maria z
Fredrów hr. Szembekowa oraz jej dzieci Jadwiga hr. Szeptycka, siostra Krysta z Zakonu Niepokalanek, z domu
Zofia hr. Szembekowa i dr Aleksander
hr. Szembek.
W 2014 r. od władz lokalnych Kępna dostałem tytuł Przyjaciela Kępna,
to zobowiązuje. W 2019 r. Szkoła Podstawowa w Siemianicach otrzymała
imię Szembeków z Siemianic. Jako
prezes Towarzystwa Historycznego im.
Szembeków nadałem obecnej Szkole Podstawowej nr 374 w Warszawie,
imię generała dywizji Piotra hr. Szembeka. W 2017 r., z okazji 30-lecia mojej
działalności w powiecie kępińskim, w
tamtejszym OSiR-rze wystąpił Reprezetancyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, przybył wicedyrektor
w/w Zespołu Henryk Cierocki. Z tej
okazji przybyli dziennikarze Telewizji
Polskiej z Poznania, gdzie przeprowadzili ze mną wywiad. Okazało się, że
obecnie w Muzeum Regionalnym im.
Potworowskiego jest tylko kilka zdjęć
rodu Szembeków z Siemianic. Z tej
okazji przekazałem plansze o rodzie
Szembeków i działalności Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.

W 2015 r. w II Liceum Ogólnokształącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie odbyła się doniosła
uroczystość z udziałem pana prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy wraz z
małżonką. W czasie uroczystości gości
powitał dyrektor liceum, Marek Stępski. Pan prezydent wysłuchał mojego
przemówienia na temat rodu Szembeków i została odsłonięta tablica Jana hr.
Szembeka Wiceministra Spraw Zagranicznych II RP.
Prezydent RP dr Andrzej Duda
zwiedził wystawę mojego autorstwa pt.
„Dzieje rodu Szembeków i Fredrów”.
Drugie spotkanie odbyło się w/w liceum z udziałem pary prezydenckiej z
okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Tak zgłębiłem wiedzę na temat
rodu Szembeków, rodu prymasowskiego i biskupiego oraz czterech męczenników.
Nie tak dawno byłem na audiencji
u Jego Eksclencji ks. biskupa diecezji
kaliskiej Damiana Bryla, przedstawiłem swoją działalność na terenie diecezji kaliskiej. Jego Eksclenecja jest
zaintersowany przywracaniem pamięci
regionalnej. Wspomniałem, że w parafii
św. Marcina w Kępnie w intencji rodu
Szembeków mszę odprawił Jego Eksclencja ks. biskup Teofil Wilski, a potem
w Domu Katolickim odbyło się sympozjum pt. „Szembekowie w dziejach
Kościoła katolickiego oraz w Polsce”,
a także został przypomniany gen. Stanisław Thiel. Przybył na nią prof. Kazimierz Thiel wraz z synem. Druga część
sympozjum odbyła się z okazji 30-lecia
Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, 21 pażdziernika 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Osobą
prowadzącą był członek Zarządu Towarzystwa Historycznego im. Szembeków
Władysław Garbiński.
Dziś myślę, że warto było w powiecie kępińskim odkryć ślady Aleksandra hr. Fredry poprzez Jego wnuczkę
Marię z Fredrów hr. Szembekowa i ród
Szembeków ze Słupowa z linii wielkopolskiej i małopolskiej.
Obecnie w Warszawie, w Domu Polonii, 18 maja 2022 r., o godz. 12.00, organizuję Komitet Fredrowski, a 7 września
2022 r., o godz. 10.00, najpierw mszę
św. w parafii św. Marcina w Porębie
Żegoty w intencji Sługi Bożego ks. salezjanina Włodzimierza hr. Szembeka
i jego brata Jana hr. Szembeka wiceministra Spraw Zagranicznych II RP. Następnie o godz. 11.30 w Starym Dworze, ul Szembeków 4 w Porębie Żegoty,
obok ruin pałacu Szembeków odbędzie
się sesja na temat Sługi Bożego ks. salezjanina Włodzimierza hr. Szembeka
w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci
w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz i jego brata Jana hr. Szembeka
wiceministra Spraw Zagranicznych II
RP – autora bezcennych pamiętników.
Serdecznie zapraszam.
Pragnę dodać, że zainteresowany
moją działalnoscią jest obecny ksiądz
proboszcz z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Hanulinie k. Kepna - ks.
Marek Nagler, który 21 pażdziernika
2021 r. przybył na jubileusz 30-lecia Towarzystwa Historycznego im. Szembeków na Zamek Królewski w Warszawie
a także ks. proboszcz z parafii św Marcina w Kępnie. Jesienią planuję w Kępnie
przygotować wydarzenie z okazji 35-lecia mojej działalności.
Władysław Ryszard Szeląg
Prezes Zarządu
Towarzystwa Historycznego im.
Szembeków w Warszawie
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W tym roku wiosna się spóźniła i mimo że nie zakwitły jeszcze kasztany, maturzysci zaczeli swój egzamin dojrzałości. W Wielkopolsce do matur przystąpi ponad 26 tysięcy
uczniów, w Kępińskiem 310 absolwentów

Kasztany nie zakwitły,
a uczniowie zdają maturę

W środę, 4 maja br., pierwszy
egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął
tegoroczny cykl maturalny. Abiturienci 2022 r. z pewnością spędzili
wiele godzin nauki przygotowując
się do najważniejszego egzaminu w
ich życiu, wszak mają za sobą 12 lat
nauki i wszyscy powinni posiadać
odpowiedni zasób wiedzy do egzaminu dojrzałości. W tym roku po raz
pierwszy od dwóch lat podczas egzaminów przeprowadzonych od maja
2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą
obowiązywały – wzorem lat 2020–
2021 – odrębne wytyczne, dotyczące
zasad epidemiologicznych organizowania i przeprowadzania egzaminów
związanych z COVID.
W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej: egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym),
egzamin z matematyki (na poziomie
podstawowym), egzamin z języka
obcego nowożytnego (na poziomie
podstawowym), egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Wielkopolska
W Wielkopolsce do egzaminu maturalnego przystąpiło 26 775
absolwentów, z 430 szkół średnich.
Najwięcej w samym Poznaniu, tu
do matury przystąpi ponad 7 tysięcy uczniów. Wszyscy, oprócz przedmiotów na poziomie podstawowym,
zdawać będą egzamin z przedmiotów rozszerzonych. Najwięcej młodych ludzi w Wielkopolsce wybrało
rozszerzenie z języka angielskiego
- ponad 17 tysięcy. Na matematykę
zdecydowało się prawie 7 tysięcy maturzystów, a na język polski ponad 6
tysięcy. Wśród przedmiotów zaliczanych do ścisłych najczęściej wybierano geografię - ponad 7,5 tysiąca. Na
biologię zdecydowało się ponad 4800
uczniów, chemię ponad 2 tysiące.
Cztery osoby w naszym województwie zamierzają zdawać egzamin z języka ukraińskiego. W
Wielkopolsce maturę pisze czterech
uczniów z Ukrainy.
Powiat kępiński
Szkoły dla młodzieży prowadzone przez Powiat Kępiński ukończyło w bieżącym roku 315 uczniów,
z tego 148 w liceach oraz 167 - w
technikach. Chęć przystąpienia do

egzaminu maturalnego zgłosiło 310,
tj. 98,4%. - Jest to wzrost o 0,6% w
stosunku do roku ubiegłego. Należy podkreślić, że, podobnie jak w
poprzednich latach, do egzaminu
przystępuje wysoki procent uczniów
– wylicza Andrzej Jóźwik, naczelnik Wydziału Oświaty w starostwie.
Tradycyjnie w liceach jest to 100%
absolwentów (LO nr I – 95 ucz., LO
nr II – 53 ucz.). W Technikum nr 1 do
egzaminu przystąpiło 123 uczniów
(tj. 96,9%), w Technikum nr 2 - 39
uczniów (tj. 98,4%).
W ZSP nr 1 do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym
(język polski, matematyka, język
obcy) przystąpiło 176 tegorocznych
absolwentów - 123 z Technikum i 53
z Liceum nr II.
- Zaznaczam, że część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do
części ustnej egzaminu maturalnego
z języka polskiego, języka mniejszości
narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem
nauczania mniejszości narodowej),
mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent,

który: w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z
języka polskiego, języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego
nowożytnego, lub zobowiązany jest
do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego

deusza” Adama Mickiewicza (Czym
dla człowieka może być tradycja?)
i „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej
(Kiedy relacja z drugim człowiekiem
staje się źródłem szczęścia?). - Pisałem drugi temat, albowiem podobny
przerabialiśmy z naszą polonistką,
stąd nie miałem problemu z napisaniem pracy – stwierdza zadowolony
Michał z ZSP nr 1. - Ja też pisałem

Tuż przed rozdaniem testów
maturalnych z języka polskiego

nowożytnego w celu zrealizowania
postanowień umowy międzynarodowej – informuje A. Jóźwik.
W tym roku cześć maturzystów
opuściła szybko sale egzaminacyjne po języku polskim. Według ich
relacji prace pisemne na maturze z
języka polskiego nie były trudne. Tematy maturalne z polskiego w części
pisemnej dotyczyły lektur: „Pana Ta-

temat z „Nocy i dni”, oglądałem film
i na podstawie fabuły napisałem
prace. Myślę że będzie dobrze – prognozuje Sebastian z tej samej szkoły.
Teraz czekają ich kolejne egzaminy,
w przyszłości obaj myślą o podjęciu
studiów technicznych.
Wszystkim, piszącym matury,
życzymy satysfakcjonujących wyników egzaminów.
m

4 maja br. zebraną publikę w Bibliotece Miejskiej rozbawił
do łez znany aktor Stanisław Górka

28 kwietnia 2022 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego nr I w Kępnie odbyło się uroczyste
pożegnanie tegorocznych absolwentów

Pożegnanie maturzystów
w „Sucharku”

Kobiety z Wenus,
a mężczyźni z Marsa
W uroczystościach udział wziął
starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa
Powiatowego Andrzej Jóźwik, ks.
kanonik Jerzy Palpuchowski oraz
przewodniczący Rady Rodziców Eligiusz Kaczmarek. W wystąpieniach
okolicznościowych padły słowa podziękowań i życzeń dla maturzystów,
jak i dla wszystkich, których praca
złożyła się na ich kształcenie i wychowanie. Dyrektor szkoły Danuta
Stefańska podsumowując trzy trudne lata nauki w czasach pandemii,
podkreśliła sukcesy obecnych absolwentów, jednocześnie wyrażając
nadzieję, że zdobytą wiedzę wykorzystają do realizacji marzeń i planów
życiowych. Życzyła powodzenia na
egzaminie maturalnym i trafnego
wyboru dalszej drogi kształcenia.
Nagrody i podziękowania z rąk
pani dyrektor, wychowawców oraz
przewodniczącego Rady Rodzi-

ców otrzymało wielu absolwentów,
którzy uzyskali wysokie wyniki w
nauce, odnosili sukcesy reprezentując szkołę w zawodach sportowych
oraz kończący pracę w Radzie Samorządu Uczniowskiego i Poczcie
Sztandarowym.
Tradycyjnie podczas uroczystości ukończenia szkoły odbyło się
dostojne przekazanie przez absolwentów sztandaru szkoły nowemu
pocztowi sztandarowemu.
Wzruszające słowa uznania skie-

rowali do dyrekcji, nauczycieli i całej
społeczności szkolnej przedstawiciele maturzystów: Łucja Makosch,
Weronika Przewdzięk oraz Dominik Janicki. Kwiaty wręczone przez
tegorocznych maturzystów były wyrazem wdzięczności za przekazaną
wiedzę i poświęcony czas.
Część artystyczną przygotowali
uczniowie z klas 3Na i 3Nb pod kierunkiem Iwony Latańskiej i Małgorzaty Kopackiej.
Oprac. m

Nagrodzeni uczniowie
z LO nr I w Kępnie

Stanisław Górka jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Warszawie. Swó debiut
teatralny odbył na scenie PWST w
podwójnej roli (Antygona i Autolikusa) w sztuce „Zimowa powieść” Wiliama Szekspira w 1977 r. Dwa lata
później został już nauczycielem akademickim w PWST w Warszawie. W
1987 r. uzyskał stopień doktorski, w
2002 r. habilitację, a w 2015 r. uzyskał
tytuł profesora sztuk teatralnych. Od
1993 r. lider Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę. Największą popularność telewizyjną przyniosła mu rola
Zbigniewa w serialu „Plebania”, choć
zagrał jeszcze w wielu filmach, serialach i sztukach teatralnych, które
reżyserowali m.in. Erwin Axer, Maciej Englert czy Kazimierz Kutz.
W kępińskiej bibliotece został
powitany przez dyrektor Magdalenę Wieczorek, przewodniczącą
Kępińskiego Koła Literatów Renatę
Adamską oraz Andrzeja Tyrę - dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczeniu, gdzie wcześniej prowadził

warsztaty teatralne dla dzieci. Aktor
w swoich jedenastu wykładach poetycko-muzycznych zatytułowanych
„One i my” udowadniał na przykładzie różnych zdarzeń i skojarzeń,
jakie cechy dzielą kobietę i mężczyznę. Przy akompaniamencie Anny
Jędrzejczyk wyśpiewywał znane
przeboje, m.in. „ Kochać, jak to łatwo powiedzieć”. Opisując humorystycznie przywary i przyzwyczajenia
kobiet i mężczyzn w swoich wykładach pod znamiennymi tytułami –
„Władza nad pilotem” czy „Bitwa o
deskę” (klozetową) udowadniał, jak
diametralnie różnymi osobowościami są obie płcie. Swoje humorystyczne żarty podsumował: - Mężczyźni
robią to, co myślą, kobiety robią co
innego, niż myślą. Stąd uprawnione
jest tłumaczenie, ze kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa.
Na zakończenie swoich teatralnych wykładów podziękowania
otrzymał od reprezentującą wójta Baranowa, sekretarz Ilonę Skibę, oraz
liczne grono wielbicieli.
m
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informacje
Pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie

9 maja br. w parku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie w obecności minister i wojewody oraz parlamentarzystów podpisano umowę na rozbudowę szpitala

Wyróżnienia
Rusza rozbudowa
i gratulacje dla uczniów szpitala w Grębaninie
W czasie podpisania umowy na
dofinasowanie rozbudowy placówki
zdrowotnej w Grębaninie między
wojewodą Michałem Zielińskim
a dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie Beatą Andrzejewską
obecni byli: minister rodziny i polityki społecznej Marlena Malag,
poseł do Parlamentu Europejskiego
Andżelika Możdżanowska, parla-

Zakończył się kolejny etap edukacyjny młodzieży klas czwartych
Technikum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 29
kwietnia br. 57 uczniów i słuchaczy
opuściło mury ZSP nr 2.
W uroczystości pożegnania absolwentów wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych – starosta
Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, naczelnik Wydziału
Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik,
przedstawiciel Powiatowego Urzędu
Pracy w Kępnie Agnieszka Owczarek, kierownik Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marek Potarzycki, przedstawiciele Rady Rodziców,
dyrekcja, grono pedagogiczne oraz
uczniowie technikum (technik logistyk, technik budownictwa, technik
pojazdów samochodowych, technik
agrobiznesu) i słuchacze liceum dla
dorosłych.
Dyrektor szkoły Barbara Howis w swoim wystąpieniu skierowanym do maturzystów powiedziała, iż ma nadzieję, że zdobyta przez
nich wiedza ogólna i zawodowa
pozwoli na zdanie matury i egzaminów zawodowych. - Przyszłość jest
czymś, co się buduje, a dzisiejsza
uroczystość potwierdza, że zaczęliście budować swoją przyszłość,
bowiem „Tylko głupiec, myśląc o
przyszłości, zapomina o teraźniejszości” – zwróciła się do absolwentów, cytując słowa Alberta Camusa. Dyrektor życzyła młodzieży
dostania się na wymarzone kierunki
studiów, bycia dobrymi i wartościowymi pracownikami, a w przyszłości rodzicami ceniącymi wartość
edukacji i potrzebę kształcenia się.
Za szczególne wyniki w nauce,
Wyróżnieni uczniowie z ZSP nr 2
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zaangażowanie i uczestnictwo w
wielu konkursach, przedsięwzięciach szkolnych i zawodach sportowych młodzież została uhonorowana wyróżnieniami i nagrodami,
które wręczali dyrektor szkoły oraz
wychowawcy poszczególnych klas
- Andrzej Gruszka (wychowawca
klasy IV TA), Renata Burzała (wychowawca klasy IV TB), Piotr Krymiec (opiekun LO dla Dorosłych).
Świadectwo z wyróżnieniem i
złoty list pochwalny otrzymała Zuzanna Chmiel (śr. 5,0).
Świadectwo z wyróżnieniem i
srebrny list pochwalny wręczono: Łukaszowi Kemskiemu (śr. 5,2), Oliwii
Oszańcy, Natalii Woźnicy, Kindze
Stempniak, Adamowi Dembnemu.
Świadectwo z wyróżnieniem i brązowy list pochwalny przyznano Weronice Jurasik. Srebrny list pochwalny
otrzymał - Mateusz Popłonyk. Na
brązowy list pochwalny zasłużyli:
Kamila Wielgosz, Dominika Sołyga, Kacper Kowalczyk, Martyna
Nadolska, Karol Jerczyński, Maciej Mazurkiewicz, Paulina Górecka, Kinga Klaczyńska.
Wśród nagrodzonych za zaangażowanie w społeczność szkolną
czy osiągnięcia sportowe znaleźli
się: Mateusz Kowalczyk, Katarzyna Sutowicz, Dominika Sołyga,
Łukasz Kemski, Tomasz Grygier,
Patryk Komarnicki. Fundatorem
wszystkich nagród jest Rada Rodziców przy ZSP nr 2.
Goście w swoich wystąpieniach
gratulowali młodzieży wspaniałych
osiągnięć i życzyli dalszych sukcesów oraz spełniania marzeń.
Po części oficjalnej akademię
uświetniły występy w wykonaniu
młodzieży.
Dorota Tokarek

W ramach realizacji inwestycji
powstanie nowy dwukondygnacyjny
obiekt usługowy o funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej z bazą noclegową,
połączony z istniejącym budynkiem
zabytkowym za pomocą łącznika
poprowadzonego w terenie. Rozbudowany zostanie zespół sal i gabinetów służących do zabiegów krótko- i
długotrwałych. Piętro zaplanowano
jako typowy oddział łóżkowy dla

Po podpisaniu umowy na
dofinansowanie inwestycji w szpitalu

mentarzyści - Katarzyna Sójka, Tomasz Ławniczak, starosta Robert
Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka, ordynator szpitala Leszek
Żebrowski i zastępca dyrektora SP
ZOZ Marika Możdżanowska oraz
mieszkańcy Grębanina, samorządowcy i personel szpitala. Witając
zebranych, starosta podziękował za
dofinansowanie kwotą 5,5 mln zł
modernizacji oddziału rehabilitacyjnego w Grębaninie. Wcześniej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazano 7 mln zł. - Ponad
40 lat oczekiwaliśmy na realizację
inwestycji zdrowotnej tak ważnej
dla pacjentów naszego powiatu, jak
również ościennych województw. To
dzięki obecnemu dyrektorowi szpitala Leszkowi Żebrowskiemu szpital
uzyskał renomę - stwierdził starosta.
– Jakiś czas temu posłanka Możdżanowska zebrała zespół osób, dla których istotna jest działalność szpitala
i dzięki swojej determinacji scaliła
wszystkich zainteresowanych w tej
idei. I pukając do wielu drzwi, pozyskała dofinansowanie do rozbudowy
placówki – dodał R. Kieruzal.
Dofinansowanie szpitala pochodzi z budżetu państwa, dzięki czemu
będzie możliwa rehabilitacja pocovidowa oraz dodatkowo stworzenie nowych możliwości rehabilitacyjnych
dla pacjentów województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego
i opolskiego. - To częściowe wsparcie
dla dużej 20-milionowej inwestycji,
było możliwe dzięki temu, iż wspieramy nie tylko duże szpitale, ale również małe ośrodki zdrowotne, takie
jak w Grebaninie. Ośrodek ten jest
niezmiernie ważny dla bezpieczeństwa zdrowotnego nie tylko lokalnych mieszkańców, ale całej Wielkopolski – podkreślała M. Malag.
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pacjentów, w którym znalazły się 23
pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe
z łazienkami, mieszczące w sumie
48 osób. Nowy budynek położony
będzie na północ w stosunku do
budynku istniejącego. Zamierzenie
obejmuje także projekt zagospodarowania terenu dla nowego obiektu. Na potrzeby nowego obiektu od
strony północnej i wschodniej zakłada się wykonanie dwóch zespołów
parkingowych, dla pacjentów i dla
personelu. - Jeszcze kilka miesię-

ra jest znakiem naszej współpracy z
lokalną społecznością – zaznaczyła
A. Możdżanowska.
W 2022 r. nastąpiła zmiana w
zakresie finansowania realizacji inwestycji przez podmioty lecznicze.
Wcześniej umowy były zawierane
pomiędzy szpitalem a ministerstwem. W tym roku przydzielono
wojewodom pulę środków finansowych na realizację zadań związanych
z walką z COVID-19, dla wojewody
wielkopolskiego w wysokości ponad
53 mln zł. Do dziś (9.05.br.) wojewoda podpisał 25 umów na łączną
kwotę 39,4 mln zł. – Rząd premiera
Mateusza Morawieckiego kładzie
nacisk na zrównoważony, dynamiczny rozwój całej Polski, ale przede
wszystkim, aby działania, które są
podejmowane i inwestycje, które są
realizowane, służyły drugiemu człowiekowi – stwierdził wojewoda.
Szpital w Grębaninie może aktualnie leczyć 45 pacjentów, których
rehabilituje i dba o ich pobyt 36 pracowników medycznych i socjalnych.
L. Żebrowski wspominał, że, tworząc
40 lat temu ten oddział rehabilitacyjny,
nie wyobrażał sobie, że doczeka modernizacji tego szpitala. - Wiele razy
zabiegałem, aby rozbudować oddział i
nie zawsze spotykało się to z przychylnym przyjściem. Wreszcie się udało
i mam nadzieję, że dzięki temu dofinansowaniu nasz szpital zyska jeszcze
większą renomę w województwie, jak i
kraju – mówił ordynator szpitala.
Podkreślił on, jak znaczną rolę
pełni szpital w ogólnokrajowym systemie rehabilitacji. - Jest tak duże
zapotrzebowanie
rehabilitacyjne,
że dziś przyjmowane są zapisy na
grudzień. Przypuszczam, że nawet
gdyby na oddziale można było leczyć

Ordynator Leszek Żebrowski wraz z lek. neurologiem Aliną Wieczorek
wierzą, że inwestycja zakończy się w wyznaczonym terminie

cy temu zastanawialiśmy się, jak
ten mechanizm finansowy dla tego
szpitala ma się nam spiąć. A wymaga to szczególnej wrażliwości, gdyż
obiekt jest pod nadzorem konserwatorskim. Jestem przekonana, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w
wysokim standardzie budowlanym i
medycznym. Od kilku lat dbamy o
bezpieczeństwo i zdrowie obywateli,
czego dowodem dofinansowanie dla
realizacji tej ważnej inwestycji, któ-

200 pacjentów to i tak byłoby mało
- zaznaczył L. Żebrowski, dziękując
za wsparcie finansowe i wyrażając
nadzieję, że inwestycja zakończy
się udanym efektem. Na co zebrani zgodnym chórem odpowiedzieli:
- Uda się. Po rozpisaniu przetargu
przez starostwo najkorzystniejszą
ofertę złożyło PBK Kępno. Inwestycja została podzielona na 2 etapy.
Całość ma być zrealizowana do listopada 2023 r.
m

Region

gmina
Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

wieści znad pomianki
maj 2022, nr 19 (1059)
4 maja br. miało miejsce otwarcie drogi relacji Biadaszki – Kuźnica Skakawska. Jednak
droga prowadzi tylko po stronie wielkopolski. Na terenie łódzkiego nie udało się jeszcze
dojść do porozumienia w sprawie przebudowy kilkusetmetrowego odcinka

Wiwat 3 Maja!
3 maja obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– pierwszej w Europie i drugiej na
świecie spisanej ustawy zasadniczej,

W imieniu mieszkańców władze
gminy Łęka Opatowska, harcerze,
poczty sztandarowe, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze w tra-

Droga częściowo otwarta
Władze samorządowe gminy
Łęka Opatowska, w obecności wicemarszałka województwa wielkopolskiego, wykonawcy inwestycji oraz
rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dokonały symbolicznego otwarcia zrealizowanej drogi.
Do pełni szczęście brakuje kilkuset
metrów asfaltu po stronie wojewódz-

twa łódzkiego. Obecnie droga, biegnąca przez Kuźnicę Skakawską,
należy do Starostwa Powiatowego w
Wieruszowie.
- Ta droga była duktem leśnym
– podkreślał wójt Adam Kopis.
- Wiele się dzieje, tak jak pan marszałek podkreślał, w gospodarnej
Wielkopolsce. Chciałbym, aby tak

Symboliczne przecięcie wstęgi

się działo dalej. Planów jest jeszcze
wiele, ale ten odcinek niezmiernie
cieszy. Główny ruch odbywa się tutaj w weekendy lub jak jadą mieszkańcy Łódzkiego do Wielkopolski
do pracy.
Gmina Łęka Opatowska na realizację zadania otrzymała 0,5 mln
zł dofinansowania z samorządu wielkopolskiego. - Bardzo się cieszę, że
udało się to zrealizować i gratuluję, panie wójcie – mówił marszałek
Krzysztof Grabowski. - My po swojej stronie zrobiliśmy to, co mieliśmy
zrobić: po wielkopolsku, gospodarnie. Mam nadzieję, że dojdzie do
tego połączenia z Kuźnicą Skakawską, bo wtedy faktycznie będzie miało to głęboki sens, będzie ta droga
połączona. Życzę, żeby to udało się
zrealizować już u naszych sąsiadów.
Oprac. m

Władze gminy...

która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu.
Do dziś jest symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego
obywateli.

dycyjnie przyjętych miejscach, jako
nasz wspólny wyraz pamięci o wadze
tego wydarzenia. Wartę honorową w
miejscach pamięci pełnili harcerze i
uczniowie.
Oprac. m

Leśny Zakład Doświadczalny wyróżniony odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”

Wyróżnienie dla leśników

Po wręczeniu odznaczeń leśnikom

...i uczniowie oddali cześć
reformatorom 1791 roku

Wojewoda wielkopolski wraz z parlamentarzystami wizytował drogę powiatową łączącą Trzebień i Biadaszki

Gospodarska wizyta
9 maja wojewoda wielkopolski
Michał Zieliński wizytował drogę
powiatową Biadaszki – Trzebień, na
której trwa przebudowa dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w kwocie 2 130 140,
18 zł., całkowita wartość inwestycji
to 4 396 085,89 zł. Wojewodzie towarzyszyli: minister rodziny i polityki

Leśny Zakład Doświadczalny w
Siemianicach decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyróżniony został odznaką honorową „Za
zasługi dla województwa wielkopolskiego”.
Wyróżnienie to nadawane jest
osobom, instytucjom i organizacjom,
które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospo-

darczy, naukowy, kulturalny i społeczny regionu. Zostało ustanowione
uchwałą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w 2000 r. Decyzję
o nadaniu odznaczenia podejmuje
Kapituła, której przewodzi marszałek
województwa wielkopolskiego.
Uroczyste wręczenie odznaczenia
miało miejsce 5 maja br. Nagrodę dyrektorowi LZD Iwo Gałeckiemu wrę-

czył Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
O jej przyznanie wnioskował wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis.
- Gratulujemy serdecznie tego
zacnego wyróżnienia. Cieszymy się
bardzo, że działalność Leśnego Zakładu została doceniony przez kapitułę odznaczenia – gratuluje wójt..
Oprac. m

społecznej Marlena Maląg, poseł do
Parlamentu Europejskiego Andżelika
Możdżanowska, parlamentarzyści:
Katarzyna Sójka i Tomasz Ławniczak, starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka i gospodarz
gminy, który zabiegał o przyznanie
funduszy niezbędnych do remontu tej
drogi Adam Kopis.
Oprac. m

Na drodze w Biadaszkach
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Sport

Piłka nożna
wyniki i tabele

eWinner 2. Liga
32. kolejka | wiosna 2022
KKS Kalisz – Garbarnia Kraków ...............– 2:1
Stal Rzeszów – Motor Lublin ....................– 1:1
Znicz Pruszków – Śląsk II Wrocław ...........– 0:1
Olimpia Elbląg – Ruch Chorzów ...............– 0:0
Wisła Puławy – Hutnik Kraków ................– 4:1
Radunia Stężyca – Pogoń Siedlce .............– 2:1
Wigry Suwałki – Lech II Poznań ...............– 2:0
Chojniczanka – Pogoń Grodzisk ...............– 1:0
Sokół Ostróda – GKS Bełchatów .........– 3:0 wo.
1. ZKS Stal Rzeszów
32 73 70:33
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 32 67 65:28
3. KS Ruch Chorzów
32 59 46:26
4. LKP Motor Lublin
32 58 52:26
5. SKS Wigry Suwałki
32 54 52:38
6. KS Radunia Stężyca
32 49 55:49
7. KKS Lech II Poznań
32 48 33:39
8. ZKS Olimpia Elbląg
32 46 32:27
9. RKS Garbarnia Kraków
32 45 44:37
10. MKP Pogoń Siedlce
32 42 43:52
11. KS Wisła Puławy
32 40 50:51
12. WKS Śląsk II Wrocław
32 39 39:45
13. KKS 1925 Kalisz
32 39 39:45
14. MKS Znicz Pruszków
32 39 38:43
15. KS Hutnik Kraków
32 32 37:54
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 32 31 34:48
17. OKS Sokół Ostróda
32 19 24:64
18. GKS Bełchatów
32 18 17:68
3. Liga Grupa 2
28. kolejka | wiosna 2022
Bałtyk Koszalin – Jarota Jarocin ..............– 2:1
Pogoń Nowe S. – Sokół Kleczew ...............– 5:0
Stolem Gniewino – Kluczevia Stargard .....– 3:1
Polonia Środa – Zawisza Bydgoszcz .........– 0:8
Unia Janikowo – Świt Skolwin .................– 2:1
KP Starogard Gdański – Bałtyk Gdynia ....– 2:0
Pogoń II Szczecin – GKS Przodkowo .........– 1:1
Błękitni Stargard – Kotwica Kołobrzeg .....– 1:1
Elana Toruń – Olimpia Grudziądz ......– 0:3 wo.
1. GKS Olimpia Grudziądz
28 64 59:19
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
28 60 56:22
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 28 48 44:36
4. MKS Pogoń II Szczecin
28 47 47:30
5. KS Sokół Kleczew
28 47 45:34
6. KS Unia Janikowo
28 46 49:43
7. KS Świt Skolwin-Szczecin
28 46 43:30
8. SP Zawisza Bydgoszcz
28 42 46:37
9. KP Błękitni Stargard
28 39 38:40
10. KS Polonia Środa Wlkp.
28 39 35:41
11. KS Stolem Gniewino
28 37 35:51
12. KP Starogard Gdański
28 34 34:40
13. KKPN Bałtyk Koszalin
28 31 34:47
14. SKS Bałtyk Gdynia
28 31 40:47
15. JKS Jarota Jarocin
28 26 29:37
16. GKS Przodkowo
28 26 25:43
17. ZKS Kluczevia Stargard
28 20 18:50
18. TKP Elana Toruń
28 21 36:66
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
30. kolejka | wiosna 2022
Victoria Września – KKS II Kalisz ..............– 2:1
Unia Swarzędz – Victoria Ostrzeszów .......– 4:0
Centra Ostrów – SKP Słupca .....................– 6:3
Nielba Wągrowiec – Obra Kościan ............– 1:1
Górnik Konin – LKS Gołuchów ..................– 1:3
Mieszko Gniezno – Tarnovia Tarnowo ......– 1:1
Olimpia Koło – Kotwica Kórnik ................– 1:2
Huragan Pobiedziska – Korona Piaski ......– 0:1
Iskra Szydłowo – Warta Międzychód ........– 3:3
Polonia Kępno .....................................– pauza
29. kolejka | wiosna 2022
Polonia Kępno – Unia Swarzędz ..............– 0:4
LKS Gołuchów – Victoria Września ............– 2:1
Victoria Ostrzeszów – SKP Słupca .............– 3:4
Kotwica Kórnik – Iskra Szydłowo .............– 1:0
Obra Kościan – Górnik Konin ...................– 2:0
Tarnovia Tarnowo – Nielba Wągrowiec .....– 1:2
Korona Piaski – Olimpia Koło ..................– 1:0
Warta Międzychód – Mieszko Gniezno .....– 2:1
Centra Ostrów – Huragan Pobiedziska .....– 0:1
KKS II Kalisz ........................................– pauza
1. SKS Unia Swarzędz
29 65 66:21
2. MKS Nielba Wągrowiec
29 58 53:31
3. KSS Kotwica Kórnik
28 54 54:32
4. MKS Mieszko Gniezno
29 54 62:41
5. MGKS Huragan Pobiedziska 29 50 46:33
6. LKS Gołuchów
28 49 47:40
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Aż trzydzieści cztery bramki padły w dziewięciu weekendowych meczach na zapleczu trzeciej ligi. Najwięcej, bo dziewięć goli obejrzeli kibice w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie tamtejsza Centra nie dała szans beniaminkowi ze Słupcu

Milowy krok Unii w kierunku awansu,
Polonia tym razem pauzowała

Piłkarze Unii Swarzędz w 30. kolejce czwartej ligi pokonali przed własną publicznością Victorię
Ostrzeszów 4:0 (2:0). Dla drużyny ze Swarzędza był to już dziewiąty mecz bez porażki. Zwycięstwo
nad outsiderem z Ostrzeszowa to dla Unii milowy krok w kierunku awansu do trzeciej ligi. Drużyna
Tomasza Bekasa ma już siedem punktów przewagi nad wiceliderem z Wągrowca i wszystko wskazuje na to, że nikt z grupy pościgowej nie zdoła odebrać piłkarzom ze Swarzędza upragnionego
awansu. Trzydziesta seria gier odbyła się bez udziału Polonii 1908 Marcinki Kępno. Piłkarze z Alei
Marcinkowskiego zgodnie z terminarzem pauzowali w miniony weekend.
Piłkarze Unii Swarzędz po raz
kolejny udowodnili, że są głównym
kandydatem do mistrzostwa czwartej
ligi i upragnionego awansu. Drużyna
prowadzona przez Tomasza Bekasa
pewnie ograła przed własną publicznością Victorię Ostrzeszów. Jedna
z najsłabszych drużyn rozgrywek
wyjechała ze Swarzędza z bagażem
czterech bramek. Gospodarze w starciu z ligowym outsiderem prowadzenie objęli w 24. minucie, po trafieniu

sowała 1:1 z Obrą Kościan. Takim
samym rezultatem zakończyło się
również starcie Mieszka z Tarnovią
Tarnowo Podgórne.
W trzydziestej kolejce padły aż
trzydzieści cztery bramki. Najwięcej
obejrzeli kibice w Ostrowie Wielkopolski i Szydłowie. Dla Iskry mecz
z Wartą Międzychód miał być łatwy
i przyjemny. Miał, bo boiskowa rzeczywistość brutalnie zweryfikowała przedmeczowe prognozy. Warta

minutach prowadzili 2:0. Do przerwy
kibice zobaczyli jeszcze trzy bramki,
a piłkarze do szatni schodzili przy
stanie 4:1 dla Centry. W drugiej połowie kibice zobaczyli jeszcze cztery
trafienia, a mecz ostatecznie zakończył się triumfem ostrowian 6:3. Dla
drużyny ze Słupcy była to druga najwyższa porażka w obecnym sezonie.
Polonia 1908 Marcinki po klęsce
z Unią Swarzędz (0:4) tym razem
odpoczywała. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego zgodnie z terminarzem pauzowali w miniony weekend.
Podopieczni Marcela Surowiaka
na ligowe boiska wrócą w najbliższą
sobotę. Biało-niebiescy przed własną
publicznością zmierzą się z Victorią
Września, a początek spotkania z
siódmym zespołem rozgrywek zaplanowano na godzinę 16.00.
BAS

Wyniki 30. kolejki

Piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępno w miniony weekend mieli zagrać z Wilkami,
ale zespół z Wilczyna w trakcie zimowej przerwy wycofał się z rozgrywek

Radosława Barabasza. Sześćdziesiąt sekund później Unia prowadziła
już 2:0, po tym jak golkipera ostrzeszowian pokonał Mikołaj Panowicz.
Kolejne dwie bramki padły po zmianie stron. W 55. minucie swoją drugą
bramkę w tym meczu zdobył Mikołaj
Panowicz, który wykorzystał bardzo
nieudaną interwencję bramkarza
Victorii. Na kolejną bramkę kibice
w Swarzędzu musieli czekać aż pół
godziny. Pięć minut przed zakończeniem spotkania wynik ustalił
bowiem Jakub Czapliński. Dzięki
tej wygranej drużyna ze Swarzędza
odskoczyła swoim najgroźniejszym
rywalom w tabeli na siedem oraz
jedenaście punktów. Stało się tak po
tym, jak w ostatniej kolejce punkty pogubiła Nielba Wągrowiec oraz
Mieszko Gniezno. Zarówno Nielba
jak i Mieszko nie zdołały wykorzystać atutu własnego boiska. Drużyna
z Wągrowca niespodziewanie zremi7. MKS Victoria Września
8. KP Obra 1912 Kościan
9. GKS Iskra Szydłowo
10. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp.
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.
12. LKS Korona Piaski
13. KKS 1925 II Kalisz
14. MLKP Warta Międzychód
15. SKP Słupca
16. MKS Olimpia Koło
17. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno
18. KP Victoria Ostrzeszów
19. KS Górnik Konin

29
28
29
28
28
28
28
28
28
29
28
28
29

44
42
42
41
40
37
34
33
33
32
27
15
12

41:59
48:36
62:61
69:53
45:35
37:43
45:51
59:62
47:48
31:43
39:59
30:74
18:77

po niespełna dwóch kwadransach
prowadziła już 3:0 i wszystko wskazywało, że to właśnie drużyna z
Międzychodu wywiezie z północy
Wielkopolski komplet punktów. Gospodarze obudzili się jednak jeszcze
przed przerwą, a sygnał do odrabiania strat dał w 37. minucie Mateusz
Górny z rzutu karnego. Dla Warty
nie był to jednak koniec złych wiadomości. Tuż przed przerwą czerwoną
kartkę otrzymał Dominik Kowalik
i przyjezdni przez całą drugą część
spotkania musieli radzić sobie w liczebnym osłabieniu. Po zmianie stron
gracze Iskry cierpliwe odrabiali straty i zostali nagrodzeni. Najpierw w
70. minucie z rzutu wolnego kontaktową bramkę zdobył Dominik Drzewiecki. Snajper Iskry w roli głównej
wystąpił również w drugiej minucie
doliczonego czasu gry, zdobywając
bramkę na wagę remisu. Dzięki temu
trafieniu napastnik Iskry zdobył swoją dwudziestą pierwszą bramkę w
sezonie i wysunął się na czoło klasyfikacji strzelców. Tyle samo trafień
ma jeszcze na swoim koncie Rafał
Leśniewski z Nielby Wągrowiec.
Świadkami dziewięciu bramek
byli natomiast kibice w Ostrowie
Wielkopolskim. Po raz kolejny w tym
sezonie Centra zaaplikowała swoim
rywalom pół tuzina goli. Tym razem
o sile ostrowskiego zespołu przekonał
się SKP Słupca. Ostrowianie bardzo
szybko, bo już w 9. minucie wyszli na
prowadzenie, a po kolejnych trzech

Tygodnik Kępiński 12 maja 2022

MKS Victoria Września		
2 (0)
KKS 1925 II Kalisz		
1 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Groszkowski - 56’, 2:0 Hubert Szaufer - 63’, 2:1 Kamil Koczy - 73’.
SKS Unia Swarzędz		
4 (2)
KP Victoria Ostrzeszów		
0 (0)
Bramki: 1:0 Radosław Barabasz - 24’, 2:0 Mikołaj Panowicz - 25’, 3:0 Mikołaj Panowicz - 55’,
4:0 Jakub Czapliński - 85’.
MKS Mieszko Gniezno			 1 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
Bramki: 1:0 Adam Konieczny - 59’, 1:1 Ivan
Morozov - 65’.
KS Górnik Konin		
1 (0)
LKS Gołuchów			 3 (1)
Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 40’, 1:1 Przemysław Jurków - 53’, 1:2 Dawid Guźniczak - 60’,
1:3 Krystian Benuszak - 90’ (z karnego).
MKS Olimpia Koło		
1 (1)
KSS Kotwica Kórnik		
3 (2)
Bramki: 0:1 Gerard Pińczuk - 15’, 0:2 Gerard
Pińczuk - 19’, 1:2 Adrian Górecki - 42’.
MKS Nielba Wągrowiec		
1 (1)
KP Obra 1912 Kościan		
1 (0)
Bramki: 1:0 Mateusz Rozmarynowski - 37’, 1:1
Kacper Borowiak - 60’.
MGKS Huragan Pobiedziska
LKS Korona Piaski		
Bramka: 0:1 Jakub Nowak - 31’.

0 (0)
1 (1)

GKS Iskra Szydłowo		
3 (1)
MLKP Warta Międzychód
3 (3)
Bramki: 0:1 Filip Wędzikowski - 4’, 0:2 Denis
Maćkowiak - 11’, 0:3 Denis Maćkowiak - 28’,
1:3 Mateusz Górny - 37’ (z karnego), 2:3 Dominik Drzewiecki - 70’, 3:3 Dominik Drzewiecki
- 90+2’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 6 (4)
SKP Słupca			 3 (1)

Bramki: 1:0 Michał Kucharski - 9’, 2:0 Michał
Kucharski - 12’, 3:0 Jakub Kłobusek - 37’, 4:0
Szymon Strączkowski - 38’, 4:1 Norbert Lorencki
- 43’ (z karnego), 5:1 Jakub Kłobusek - 49’ (z
karnego), 5:2 Kacper Kajdan - 52’, 6:2 Szymon
Strączkowski - 53’, 6:3 Oskar Pietrzak - 90+2’.
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno –
PAUZA

Wyniki 29. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 0 (0)
SKS Unia Swarzędz			 4 (1)
Bramki: 0:1 Mikołaj Panowicz - 45’, 0:2 Mikołaj
Panowicz - 62’, 0:3 Witold Walkowiak - 72’, 0:4
Mikołaj Panowicz - 74’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Mikołaj
Kubacha (Dawid Rachel - 75’), Bernard Fai
Ndukong, Wiktor Łuczak, Marcin Tomaszewski,
Jakub Górecki, Patryk Słupianek, Wojciech
Drygas, Dawid Stempin (Miłosz Nowicki - 70’),
Remigiusz Hojka, Borys Wawrzyniak. Trener:
Marcel Surowiak.
KP Obra 1912 Kościan		
2 (0)
KS Górnik Konin		
0 (0)
Bramki: 1:0 Krzysztof Marchewka - 51’, 2:0
Jakub Borowiak - 55’.
KSS Kotwica Kórnik		
1 (0)
GKS Iskra Szydłowo		
0 (0)
Bramka: 1:0 Maksymilian Hyżyk - 80’.
LKS Korona Piaski		
MKS Olimpia Koło		
Bramka: 1:0 Eryk Kunicki - 88’.

1 (0)
0 (0)

LKS Gołuchów			 2 (2)
MKS Victoria Września		
1 (1)
Bramki: 1:0 Jakub Groszkowski - 18’ (samobójcza), 2:0 Konrad Chojnacki - 26’, 2:1 Arkadiusz
Wolniewicz - 42’.
MLKP Warta Międzychód
2 (0)
MKS Mieszko Gniezno
1 (0)
Bramki: 1:0 Jan Bigos - 80’, 1:1 Adam Konieczny - 84’, 2:1 Mateusz Wzięch - 90+2’.
KP Victoria Ostrzeszów		
3 (2)
SKP Słupca			 4 (2)
Bramki: 0:1 Igor Sarnowski - 7’, 1:1 Robert
Skrobacz - 14’, 2:1 Michał Mazurek - 35’, 2:2
Oskar Pietrzak - 43’, 2:3 Oskar Pietrzak - 58’,
3:3 Robert Skrobacz - 68’ (z karnego), 3:4 Tomasz Koziorowski - 90+1’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)
MGKS Huragan Pobiedziska
1 (1)
Bramka: 0:1 Paweł Piceluk - 15’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
MKS Nielba Wągrowiec			 2 (1)
Bramki: 0:1 Mateusz Rozmarynowski - 31’, 1:1
Ivan Morozov - 53’, 1:2 Rafał Leśniewski - 79’.
KKS 1925 II Kalisz – PAUZA
21
21
18
18
18
17
17
17

Najskuteczniejsi strzelcy
Dominik Drzewiecki (Iskra Szydłowo)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
Mikołaj Panowicz (Unia Swarzędz)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Mateusz Górny (Iskra Szydłowo)
Denis Maćkowiak (Warta Międzychód)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)

Program 31. kolejki

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

Sport

rozmaitości

W Hali Sportowej „Olimpijczyk” klubu Superligi Energa KTS Toruń odbyły się Mistrzostwa Polski Amatorów pod patronatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego

Jan Kasendra pogromcą mistrzów Polski

Tym razem była to 3-dniowa
impreza, w której we wszystkich kategoriach wzięło udział 239 zawodników. W pierwszych dwóch dniach
zawodów w kategoriach wiekowych
uprawnieni do startu byli pingpongiści, którzy nigdy nie brali udziału w
rozgrywkach indywidualnych i drużynowych organizowanych przez
Polski Związek Tenisa Stołowego i

niem odpowiednio 2-, 4- i 6- letniej
przerwy). Właśnie w tej ostatniej
kategorii Open powyżej 50 lat duży
sukces osiągnął 62-letni mieszkaniec Kępna Jan Kasendra, który w
bardzo silnej konkurencji zajął znakomite 3. miejsce. Godny podkreślenia jest fakt, że J. Kasendra w drodze
do podium przegrał tylko 1 mecz z
wicemistrzem Polski kategorii 40-55
J. Kasendra (drugi od lewej)
zajął trzecie miejsce

Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego (z wyjątkiem zawodów dla
weteranów i amatorów) lub zawodnicy, którzy pierwszy raz wystąpili
lub nadal grają w tych rozgrywkach
po ukończeniu 40. roku życia (wiek
weterana) do III ligi włącznie. Natomiast w ostatnim dniu turnieju
w kategoriach Open mogli zagrać
wszyscy wymienieni wyżej zawodnicy i dodatkowo zawodnicy,
którzy występują lub w przeszłości
występowali w rozgrywkach organizowanych przez PZTS (III liga, II
liga, I liga, Superliga z zastosowa-

lat oraz finalistą tego turnieju Robertem Różyńskim i pokonał wielu
renomowanych rywali w tym również „świeżo upieczonych” mistrzów
Polski. W drugiej rundzie wygrał z
tylko o 4 lata starszym mistrzem
Polski kategorii powyżej 66 lat Marianem Olechnowiczem, natomiast
w meczu o wejście do najlepszej
czwórki zwyciężył tegorocznego mistrza Polski w najliczniej obsadzonej
kategorii 40-55 lat (69 zawodników)
Mariusza Regulskiego z Warszawy. Chociaż J. Kasendra prowadził
już 2:0 w setach, miał piłki meczo-

we na 3:1, cały czas przeważał w 5
secie m.in. 9:6, rywal doprowadził
do wyrównania. Jednak ostatnie
słowo należało do kępińskiego pasjonaty tenisa stołowego, który wygrał tego seta 11:9 i cały mecz 3:2.
W meczu o 3. miejsce spotkał się
ze srebrnym medalistą kategorii
56-65 lat – Grzegorzem Dziobą z
Aleksandrowa Kujawskiego i pewnie go pokonał. Należy dodać, że
mistrz Polski Anno Domini 2022 w
tej kategorii Mariusz Żurek z Tarnowskich Gór zajął dopiero miejsce
13-16, a były zawodnik Startu Włocławek grający w najwyższej klasie
rozgrywek Ryszard Szudzikowski
został sklasyfikowany na miejscach
5-6. O poziomie tej kategorii - Open
powyżej 50 lat dobitnie świadczy
informacja, że jej zwycięzcą został
inny zawodnik Ekstraklasy, członek kadry narodowej i rozszerzonej
kadry w cyklu olimpijskim w latach
1985-1988 przed IO w Seulu, indywidualny Mistrz Polski Juniorów
Młodszych (Wrocław 1985) Rafał
Suszycki z Warszawy.
Mniej udany występ zanotował
J. Kasendra pierwszego dnia zawodów w kategorii 56-65 lat, gdy przyszło mu bronić tytułu mistrza Polski
zdobytego w poprzedniej edycji Mistrzostw Polski Amatorów w 2019
roku. W tym przypadku potwierdziła
się stara sportowa zasada, że łatwiej
zdobyć tytuł niż go obronić. Emerytowany nauczyciel z Kępna rozstawiony z numerem 1 już w 2. rundzie
trafił na swojego odwiecznego rywala
Jerzego Ciekańskiego. Mimo prowadzenia i piłki setowej w 1. secie
przegrał go. Wysoka stawka meczu,
towarzyszący mu stres sprawiły, że
mimo ambitnej walki udało się Kasendrze wygrać tylko jednego seta i

W piątkowe popołudnie przekonaliśmy się naocznie, że na pewno istnieje życie poza Jurasikiem, bo „Zawisza” to również Chałubiec, Gierak, Domino, Parchomienko, Nitkiewicz,
Glatz, Kurkiewicz, Malina, Baraniak, Ziołański, C. Nawrot, Gawlik i Muzyka. Na dokładkę
powrócili w dobrym stylu Joniak i Albert. Swoje minuty dostał ponownie Janczak. Młody
bramkarz spisał się rewelacyjnie. Ta mieszanka rutyny z młodością ma moc dynamitu. A
przypadek Muzyki należy potraktować w sposób szczególny. W pierwszej połowie przewracał się o własne nogi, sprezentował rywalowi gola, ale w drugiej wbił mu aż trzy

Gra Muzyka

Do piątkowego meczu ze Szczytnikami „Zawisza” przystąpił bez Jurasika i młodszego z braci Nawrotów
- Dawida. Pierwszy z nich odkrył w
swoim życiu nową pasję, a drugiego
wykluczyły kartki. Już po kwadransie „Zawisza” wyraźnie prowadził.
Najpierw po faulu na Baraniaku rzut
karny wykorzystał Gawlik. Minutę
później Nitkiewicz niesamowitym
lobem z 30 metra podwyższył na
2:0. Trybuny „Zawiszy” uniosły się
wówczas z dumy i ryknęły: „Osiem,
osiem!”. Na końcu okazało się to spełnionym proroctwem, ale na kolejną
bramkę dla swego zespołu fanom
„Zawiszy” przyszło czekać do pierwszych minut drugiej połowy. Tymczasem ambitny rywal za sprawą Kusza
i… Muzyki (niesławna asysta) zdobył gola kontaktowego. W 55. min.
Baraniak zakręcił obrońcami rywala,
dograł na środek pola karnego, a Par-

chomienko dopełnił dzieła zniszczenia. Za chwilę pofrunął kolejny cios.
Akcję ponownie rozkręcił Baraniak,
ale tym razem sam ją skończył. W
60. min. błyskotliwego pomocnika
„Zawiszy” pożegnały rzęsiste brawa.
Zastąpił go Joniak. Za Nitkiewicza
zaś wszedł Albert. Ostatnie pół godziny meczu to przemiana szklanego
Olka w żelaznego pana Aleksandra:
walecznego i skutecznego. Zdumieni widzowi z otwartymi ustami obserwowali tę magiczną przemianę.
Muzyka, bo o nim mowa, wcześniej,
szczególnie w pierwszej połowie, co
rusz narażał się kibicom, serwując
niecelne podania i przewracając się
przy lada okazji. W 68. min. C. Nawrot wyłożył mu piłkę jak na tacy,
dwie minuty później Muzyka wykorzystał dogranie Kurkiewicza, a
tuż przed końcowym gwizdkiem. po
celnym podaniu Alberta, skompleto-

wał hattricka. Siódmego gola po mistrzowsku strzelił zaś Ziołański.
„Zawisza” Łęka Opatowska –
„Szczyt” Szczytniki 8:1 (2:1). Gole
dla „Zawiszy”: Gawlik 15’, Nitkiewicz 17’,Parchomienko 55, Baraniak
57, Muzyka 68, 71’, 90’+1, Ziołański
89.
ems

Strzelec bramki
Aleksander Muzyka

musiał tym razem uznać wyższość
kolegi, który, jak się później okazało, zakończył zmagania na wspaniałym 3. miejscu. W tym miejscu
można przypomnieć, że niedawno w
XXVIII Otwartych Mistrzostwach
Powiatu Ostrzeszowskiego triumfował Kasendra po zaciętym boju w
finale właśnie z J. Ciekańskim. Po tej
porażce J. Kasendra się otrząsnął i
pokonał następnego rywala wyraźnie
3:0, ale potem zmierzył się z zawodnikiem gospodarzy Jackiem Maćkiewiczem, któremu uległ 1:3. Chociaż wygrywał kolejne pojedynki,
ta pierwsza porażka w tak wczesnej
fazie zadecydowała, że został sklasyfikowany ostatecznie na 13. miejscu.
Wątpliwym pocieszeniem jest to, że
2. zawodnik poprzednich mistrzostw
Wojciech Ratyński z Warszawy
zajął jeszcze niższe, bo 19 miejsce.
Resumując, mimo wszystko dzięki 3
miejscu w tak doborowym towarzystwie w kategorii Open powyżej 50
lat wyprawę do Torunia można uznać
za udaną. Trzej najlepsi w każdej z
kategorii otrzymali okazałe statuetki, nagrody pieniężne, a zwycięzcy
tablety ufundowane przez Superligę.
W zgodnej opinii uczestników turniej
stał na bardzo wysokim poziomie,
przebiegał w miłej, sportowej atmosferze, a przeprowadzony został wzorcowo przez klub Energa KTS Toruń
pod patronatem Polskiego Związku
Tenisa Stołowego.
Oprac. m
KS Rogaszyce – Lilia Mikstat ....................– 1:2
Orzeł Wysocko Wielkie – Tarchalanka ......– 0:0
1. LKS Jankowy 1968
19 43 49:23
2. Barycz Janków Przygodzki 18 40 57:29
3. LZS Victoria Laski
19 39 41:25
4. LKS Sokół Bralin
19 35 42:24
5. LZS Lilia Mikstat
19 35 53:36
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 18 26 33:33
7. KS Rogaszyce
19 25 30:38
8. LZS Czajków
19 23 33:52
9. LKS Godziesze 1966
19 22 35:52
10. LKS Czarnylas
19 22 31:39
11. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 19 20 33:43
12. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 19 19 31:43
13. LZS Pogoń Trębaczów
19 16 24:37
14. KS Pelikan Nowy Karolew 19 14 30:48
Proton Klasa B Grupa 11
17. kolejka | wiosna 2022
GKS Trzcinica – Wielkopolanin .................– 0:4
Pogoń II Nowe S. – LZS Siedlików ............– 8:0
Korona Chełmce – Bonikowia ..................– 1:4
Wtórkowianka – Pelikan II Grabów ....– 0:3 wo.
Ajax Rojów – Zryw Kierzno ................– 0:3 wo.
Dąb Dębnica – LZS Mikorzyn ........– przełożony
16. kolejka | wiosna 2022
Pelikan II Grabów – Pogoń II Nowe S. ......– 1:2
Wielkopolanin – LZS Mikorzyn ................– 5:2
Zryw Kierzno – Korona Chełmce ..............– 4:2
LZS Siedlików – Dąb Dębnica ...................– 3:2
GKS Trzcinica – Ajax Rojów ................– 3:0 wo.
Bonikowia – Wtórkowianka ...............– 3:0 wo.
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 18 51 86:8
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 18 42 63:25
3. LZS Bonikowia Boników
18 37 52:36
4. LZS Zryw Kierzno
17 33 41:35
5. LKS Dąb Dębnica
18 33 64:40
6. LZS Siedlików
19 33 50:54
7. GKS Trzcinica
17 30 44:43
8. LZS Pelikan II Grabów
18 26 36:32
9. LZS Mikorzyn
18 18 34:47
10. WKS Korona Chełmce
17 17 41:52
11. LZS Wtórkowianka Wtórek 22 1 9:94
12. RLKS Ajax Rojów
22 0 0:66

wyniki i tabele

RedBox 5. Liga Grupa 3
23. kolejka | wiosna 2022
Piast Kobylin – Orzeł Mroczeń .................– 4:2
Ostrovia Ostrów – Polonia Leszno ............– 0:1
Rawia Rawicz – Stal Pleszew ....................– 2:0
Kania Gostyń – Zefka Kobyla Góra ..........– 1:0
Biały Orzeł – GKS Rychtal ........................– 2:0
Victoria Skarszew – Piast Czekanów .........– 3:0
PKS Racot – Astra Krotoszyn ....................– 2:1
Warta Śrem – Krobianka Krobia ..............– 3:1
22. kolejka | wiosna 2022
Orzeł Mroczeń – Biały Orzeł ....................– 0:3
Astra Krotoszyn – Rawia Rawicz ..............– 4:2
GKS Rychtal – PKS Racot .........................– 6:1
Polonia Leszno – Piast Czekanów .............– 2:1
Warta Śrem – Stal Pleszew ......................– 3:1
Zefka Kobyla Góra – Ostrovia Ostrów ......– 2:2
Krobianka Krobia – Kania Gostyń ............– 0:1
Victoria Skarszew – Piast Kobylin .............– 6:1
1. KS Victoria Skarszew
23 59 80:24
2. KP Polonia 1912 Leszno
23 58 55:16
3. LZS Krobianka Krobia
23 46 48:31
4. MKS Kania Gostyń
23 45 37:19
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 23 44 62:27
6. ŚKS Warta Śrem
23 37 37:35
7. GKS Rychtal
23 33 47:45
8. KS Piast Kobylin
23 31 50:49
9. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 23 29 31:36
10. LZS Orzeł Mroczeń
23 24 37:52
11. KKS Astra Krotoszyn
23 24 43:61
12. KLKS Zefka Kobyla Góra 23 23 32:49
13. KP Rawia Rawicz
23 20 32:57
14. LKS Piast Czekanów
23 19 31:50
15. KS Stal Pleszew
23 18 22:61
16. PKS Racot
23 16 19:51
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
23. kolejka | wiosna 2022
Zawisza Łęka O. – Szczyt Szczytniki .........– 8:1
KP Słupia – LZS Doruchów .......................– 3:1
Olimpia Brzeziny – Ogniwo Łąkociny .......– 1:1
Pelikan Grabów – KS Opatówek ...............– 5:1
Masovia Kraszewice – GKS Grębanin ........– 2:0
Zieloni Koźminek – Płomień Opatów ........– 2:3
Odolanovia – RKS Radliczyce ...................– 2:2
Raszkowianka .....................................– pauza
22. kolejka | wiosna 2022
Raszkowianka – Zawisza Łęka O. ............– 0:3
GKS Grębanin – Zieloni Koźminek ...........– 0:0
Płomień Opatów – KP Słupia ....................– 3:1
Olimpia Brzeziny – Odolanovia ...............– 0:3
Szczyt Szczytniki – Masovia Kraszewice ...– 1:1
Ogniwo Łąkociny – LZS Doruchów ............– 0:2
RKS Radliczyce – Pelikan Grabów ............– 0:4
KS Opatówek .......................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 21 61 105:6
2. GOS Zieloni Koźminek
22 46 52:22
3. LZS Pelikan Grabów
21 43 45:36
4. GKS Grębanin
22 41 55:31
5. LKS Masovia Kraszewice
22 39 52:34
6. LZS Płomień Opatów
22 35 41:36
7. KP Słupia
22 34 48:42
8. LZS Doruchów
22 31 37:48
9. LKS Olimpia Brzeziny
21 22 29:58
10. KS Opatówek
21 21 25:44
11. MLKS Odolanovia Odolanów 21 21 28:43
12. LZS Ogniwo Łąkociny
21 21 38:51
13. LZS Szczyt Szczytniki
22 20 30:59
14. RKS Radliczyce
21 15 26:63
15. LKS Raszkowianka Raszków 21 12 24:62
Proton Klasa A Grupa 9
19. kolejka | wiosna 2022
LKS Jankowy – LKS Godziesze 1966 ........– 4:0
Victoria Laski – Iskra Sieroszewice ...........– 2:0
LKS Czarnylas – Tarchalanka ...................– 2:1
Pogoń Trębaczów – KS Rogaszyce ............– 1:3
Barycz Janków P. – Lilia Mikstat ..............– 2:2
Pelikan Nowy Karolew – Sokół Bralin ......– 2:3
Orzeł Wysocko Wielkie – LZS Czajków .. ....– 0:2
18. kolejka | wiosna 2022
Pogoń Trębaczów – Victoria Laski ............– 0:0
Sokół Bralin – LKS Jankowy ....................– 0:3
LZS Czajków – Pelikan Nowy Karolew ......– 3:2
LKS Godziesze 1966 – Barycz Janków P. ...– 0:2
Iskra Sieroszewice – LKS Czarnylas ..........– 4:0
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Region

gmina
kurier baranowa
maj 2022, nr 18 (1245)

W poniedziałek, 13 czerwca 1932 r., w Donaborowie w czyn przekuto myśl o
założeniu ochotniczej straży pożarnej. Na zebraniu kilkudziesięciu obywateli
wyraziło wolę wstąpienia w szeregi tej organizacji. W dniu założenia OSP Donaborów liczyła 36 druhów czynnych i 33 wspierających

Strażackie urodziny

Urodzinowi goście i życzenia
Ochotnicza Straż Pożarna w Donaborowie świętowała 90. urodziny. Uroczystość jubileuszowa
odbyła się 2 maja br. Wstępem do niej było uczczenie pamięci twórcy tej jednostki. Na grobie dha
Stanisława Gruszki złożono wiązankę kwiatów. W jubileuszowej uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP, delegacje jednostek z gminy Baranów oraz zaprzyjaźnionych – z Olszowy, Świby, Biadaszek i
Piasków, sołtys Donaborowa, dyrektor miejscowej szkoły, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz
społeczność Donaborowa. Uroczystość zaszczycili obecnością również starosta kępiński Robert Kieruzal, wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek i przewodniczący Rady Gminy Baranów
Marian Kremer. Mszę dziękczynną celebrował ks. Tomasz Szymczak – proboszcz parafii pw. św.
Marcina. - Pragnę wyrazić wdzięczność za pełną oddania pracę przez te wszystkie lata. Niech służba, którą pełnicie na co dzień, narażając własne życie, będzie źródłem dumy i radości oraz dobrze
spełnionego obowiązku – powiedziała Bogumiła Lewandowska-Siwek. - Życzę wam bezpiecznych
powrotów z akcji – uzupełnił życzenia Marian Kremer.
Wedle ceremoniału
Uroczystość 90-lecia OSP Donaborów poprowadzona została zgodnie ze strażackim ceremoniałem.
Po mszy świętej dowódca uroczystości, dh Szymon Lorenc, złożył raport na ręce członka prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, dha Michała Błażejewskiego. Następnie dokonano przeglądu pododdziałów i wciągnięto flagę na maszt. Hymn odegrała Młodzieżowa Orkiestra
Dęta ze Słupi pod dyrygenturą Seweryna Krysiaka. Rys historyczny jednostki przedstawił prezes, dh
Roman Gruszka. Pierwszym prezesem OSP Donaborów, od 1932 r., był Piotr Gruszka, a jego zastępcą – Stanisław Gruszka, który na zebraniu plenarnym w 1934 r. został wybrany naczelnikiem i sprawował
tę funkcję do września 1939 r. Pod jego kierownictwem straż pożarna osiągała znaczne sukcesy w akcjach
gaśniczych i była liczącą się w powiecie, sprawną jednostką gaśniczą. Podstawowym wyposażeniem w tym
okresie była ręczna sikawka i beczkowóz przechowywany w starej kuźni dworskiej, przerobionej na remizę.
Tradycja zobowiązuje
Po wojnie, 16 maja 1945 r., z inicjatywy Stanisława Gruszki, zwołano zebranie, na którym wznowiono działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez te wszystkie lata druhowie z Donaborowa starali się
nie tylko o sprawność bojową jednostki, ale też włączali we wszystkie społeczne inicjatywy. W latach 70.
zbudowano dom strażaka, a 30 lat później gruntownie go wyremontowano i unowocześniono. Doceniając
tę aktywność, społeczność wiejska ufundowała w 1997 r. sztandar. Wręczono go 29 czerwca 1997 r., a
jednostkę odznaczono srebrnym medalem.
Medale…
Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadawany jest za wyróżniającą działalność na rzecz ochrony
przeciwpożarowej. Złote, srebrne i brązowe medale przyznane w tym roku uchwałą Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu wręczyli: dh Michał Błażejewski oraz dh Michał Balcer – prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Odznaczeni złotym medalem: dh Bogdan Staszewski, dh Stefan
Rachel, dh Roman Gruszka. Odznaczeni srebrnym medalem: dh Paweł Pawlak, dh Piotr Kokot, dh Mirosław Lubojański, dh Karol Kurbel, dh Krzysztof Grzesiak, dh Szymon Lorenc, dh Damian Wróbel.
Odznaczeni brązowym medalem: dh Przemysław Sołtysik, dh Michał Jagieniak, dh Paweł Goj.
…i odznaczenia
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baranowie nadało odznaki za wysługę lat
członkom OSP w Donaborowie. Wręczyli je: dh Michał Balcer oraz dh Iwona Głowik – członek prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie i dh Roman Gruszka – prezes OSP Donaborów. Wśród najbardziej zasłużonych znaleźli się: dh Stanisław Gruszka (55 lat wysługi), dh Jan Gruszka
(55 lat), dh Andrzej Gruszka (50 lat), dh Antoni Skiba (50 lat), dh Józef Skąpski (50 lat), dh Wincenty
Skiba (50 lat). Poza nimi honorowe odznaki otrzymało jeszcze 21 druhów.
Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek
Zaangażowanie i poświęcenie druhów jest dla społeczności Donaborowa gwarancją ciągłości i urzeczywistnienia hasła ojców i dziadów: Donaborowska OSP od początku bardzo poważnie traktowała swoje
posłannictwo i obowiązki. Skrupulatnie odnotowywano wszystkie fakty związane z pracą zespołu, stąd
jej dumną historię można dziś zrelacjonować bardzo szczegółowo. Przyszłości zaś druhowie z Donaborowa mogą śmiało spojrzeć w oczy. Dziś jednostka skupia 75 druhów i 1 druhnę. Jest nią żona naczelnika,
Joanna Lorenc.
ems

10

Tygodnik Kępiński 12 maja 2022

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
maj 2022, nr 19 (1236)

30 kwietnia 2022 roku w Laskach odbyło się przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Laskach

Strażacy w Laskach zadowoleni
z nowego wozu bojowego

Nowy samochód dla druhów z Lasek
Uroczystość poprzedziła msza
święta dziękczynna w intencji strażaków w kościele pw. Niepokalanego
Serca Najświętszej Marii Panny, którą odprawili ks. Rafał Czmyr i ks.
Tomasz Hojeński.
Po mszy nastąpił przemarsz do
Domu Ludowego w Laskach, który
poprowadził komendant gminny OSP
dh Tomasz Samulski. Dalsza część

uroczystości obejmowała, przywitanie gości przez prezesa OSP Laski dh
Romana Pliszkę. Wśród nich znaleźli
się: poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, poseł
na Sejm RP Katarzyna Sójka, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Michał Błażejewski, honorowy prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP

RP Eugeniusz Grzesiak, starosta
kępiński Robert Kieruzal, członek
Zarządu Powiatu Kępińskiego Renata Ciemny, wójt Gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik, przewodniczący
Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk wraz z radnymi, dyrektor
Zespołu Szkół w Laskach Hanna
Smyrek, a także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie,

Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, poczty sztandarowe, delegacje
jednostek OSP, sołtys Karolina Giel,
przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń oraz druhowie OSP Laski.
Dh R. Pliszka przedstawił historię OSP Laski oraz działania związane z pozyskaniem samochodu
pożarniczego. Kolejnym punktem
było przekazanie kluczyków do nowego samochodu volvo. W trakcie
uroczystości dokonano wręczenia
odznaczeń i wyróżnień zasłużonym
druhom: Złoty Medal „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Artur Chwołka, Remigiusz
Górecki, Marian Grzesiak. Srebrny
Medal otrzymał druh Ireneusz Oleś.
Brązowy Medal otrzymały druhny:
Irena Gola, Krystyna Grzesica
oraz druh Mateusz Oleś. Odznakę

„Strażak wzorowy” otrzymali druhowie: Damian Idzikowski, Bartek
Gąszczak, Łukasz Białek.
Uroczystość była okazją do złożenia życzeń i gratulacji przez przybyłych gości.
Wójt gminy Trzcinica G. Hadzik
przekazał podziękowania za pomoc
i zaangażowanie w pozyskaniu samochodu pożarniczego dla poseł do
Parlamentu Europejskiego A. Możdżanowskiej, dla Rady Gminy Trzcinica na ręce wiceprzewodniczącego
Krzysztofa Waloszczyka oraz prezesa OSP Laski.
Koszt zakupu samochodu to
874 899 zł, z czego 200 000 zł to dofinansowanie z Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, natomiast 674 899 zł to środki Gminy
Trzcinica.
Oprac. m

77. rocznica zakończenia II wojny światowej

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
maj 2022, nr 19 (1343)
3-majowa akademia i wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego w Zespole
Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej

Chwała bohaterom!

Z miłości do ojczyzny

W Zespole Szkół im. Ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów
w Nowej Wsi Książęcej odbyła się
uroczysta akademia z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością wójt gminy Bralin Piotr Hołoś.
Akademia była okazją do wręczenia nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego „Moja
ojczyzna”. Konkurs skierowany był
do uczniów szkół podstawowych z
terenu gminy Bralin i odbył się w
trzech kategoriach wiekowych. W
kategorii klas I-III pierwsze miejsce
zdobyła Rozalia Poprawa, drugie –
Marcin Szmaciński, a trzecie – Filip Rybczyński (SP Bralin). Wyróżnienia otrzymali: Ksawery Ziomko
(SP Bralin) i Weronika Musiała
(SP Bralin). W kategorii klas IV-VI
na pierwszym miejscu uplasowała

8 maja br. minęła 77. rocznica
zakończenia II wojny światowej. W
Bralinie zapłonął znicz pamięci i złożone zostały kwiaty dla uczczenia pa-

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Bralinie

Bibliotekarze świętowali

Nagrodzeni uczestnicy
konkursu plastycznego

się Karolina Albert (SP Bralin),
na drugim – Dawid Kucharski, a
na trzecim – Katarzyna Głąb (SP
Bralin). Wyróżnienia otrzymali:
Emilia Jańska, Paulina Jańska i
Maria Zając. Natomiast w katego-

rii klas VII-VIII pierwsze miejsce
przyznano Wiktorii Rybczyńskiej,
a drugie – Kamilowi Wójcik.
Nagrody zostały ufundowane
przez wójta gminy Bralin.
Oprac. KR

27 kwietnia br. odbyło się robocze spotkanie dotyczące realizacji inwestycji budowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina

Budowa sieci kanalizacyjnej w toku

Wójt gminy Piotr Hołoś oraz
pracownicy Urzędu Gminy Bralin:
Przemysław Rosik – kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i In-

mięci ofiar. W imieniu mieszkańców
hołd bohaterom oddał wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś.
Oprac. KR

westycji i Joanna Urbańska-Grossek – pracownik ds. infrastruktury
technicznej, w obecności kierownika
budowy – Marcina Kobusińskie-

Podczas spotkania terenowego

Z okazji Dnia Bibliotekarza i
Bibliotek wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś spotkał się z bibliotekarkami z
gminy Bralin. W spotkaniu uczestniczyły: dyrektor Biblioteki Publicznej
w Bralinie – Ewa Jędrysiak oraz nauczycielki-bibliotekarki: Wiesława
Mirowska z Zespołu Szkół im. Ks.
Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej oraz

Dorota Nowak i Danuta Musiała ze
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie.
Spotkanie było okazją do podziękowań za działalność prowadzoną na
rzecz rozwoju kultury i czytelnictwa
w gminie. Wójt życzył satysfakcji z
wykonywanej pracy, wspaniałych
czytelników oraz pomyślności w życiu osobistym.
Oprac. KR
Wójt wręczył podziękowania
bibliotekarkom z gminy Bralin

go i inspektora nadzoru – Damiana
Bolacha, wzięli udział w spotkaniu
terenowym w Chojęcinie-Parcelach.
Spotkanie dotyczyło tempa realizacji
i zaawansowania prac, które postępują zgodnie z harmonogramem.
Z nowo budowanej kanalizacji
już w przyszłym roku skorzysta około 100 gospodarstw, a pierwsze przyłącza będą możliwe do wykonania już
w tym roku.
Oprac. KR
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100. urodziny mieszkanki Małego Buczku

ECHO RYCHTALA
maj 2022, nr 17 (1010)
Otwarcie sezonu motocyklowego stowarzyszenia „Motocykliści Namysłów”

Na motocyklu w świat

Niech nam żyje 200 lat!
1. maja br. mieszkanka gminy
Rychtal, Marianna Biegasik z Małego Buczku, ukończyła 100 lat. Z tej
okazji, 5 maja br., do dostojnej jubilatki udali się: starosta powiatu kępińskiego – Robert Kieruzal, wójt
gminy Rychtal – Adam Staszczyk,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Rychtalu – Agnieszka Sobczyk,
sołtys Sołectwa Wielki Buczek –
Grażyna Krzyżańska oraz lekarz

rodzinny – Marek Łazaj. Przedstawiciele władz i instytucji przekazali
pani Mariannie, w imieniu własnym
i całej społeczności, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia zdrowia,
uśmiechu i spokoju ducha na kolejne
lata życia, składając na jej ręce upominki i kwiaty. Wspólnie z najbliższymi zaśpiewano też jubilatce „200
lat, 200 lat…”.
Oprac. KR

Goście złożyli urodzinowe
życzenia pani Mariannie

GONIEC PERZOWSKI
maj 2022, nr 18 (1015)
29.04.2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Perzowie wzięli udział w przedstawieniu słowno-muzycznym,
upamiętniającym kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowski sejmik

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości, uczniów, pracowników szkoły oraz wprowadzeniem
sztandaru szkoły i odśpiewaniem
hymnu państwowego. Następnie
występujący zaprezentowali obrady
Sejmiku Uczniowskiego pt. „Czy
wyżej wymieniona konstytucja była
potrzebna?”.
Kolejny punkt uroczystości to

odegranie roli króla oraz posłów w
barwnej inscenizacji przeplatanej
śpiewami chóru szkolnego, solistów
i wierszami wzbogaconymi prezentacjami.
Uroczystość została przygotowana przez uczniów klas 4-8 pod
kierunkiem nauczycieli: Grzegorza
Góreckiego i Edyty Capenko.
Oprac. m
Uczniowie w czasie
przedstawienia
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30 kwietnia br. po raz XI uroczyście otwarto sezon motocyklowy
stowarzyszenia „Motocykliści Namysłów”. Uroczystość zapoczątkowała
msza święta w intencji przybyłych na
nią motocyklistów z Wielkopolski,
Opolszczyzny i Dolnego Śląska, którą na rychtalskim Rynku odprawił ks.
proboszcz Mariusz Białobłocki. - Czy
mamy sposób na siebie, sposób na
swoje życie, na swoje emocje, nerwy,
stresy z pracy, sposób na rozwiązywanie domowych problemów, sposób
na radzenie sobie z tym wszystkim, co
przynosi codziennie życie? Czy mam
sposób na siebie? – pytał w kazaniu
ks. M. Białobłocki. - Pierwszy sposób
to znalezienie czasu na jakąś pasję.
Coś, co lubimy robić i co jest dla nas
sposobem na odreagowanie, kiedy jesteśmy naładowani złymi emocjami.
Coś, co sprawia, że nie odreagowujemy złości na drugim człowieku. Taką
pasją może być motocykl. Możesz iść
do garażu, wziąć się za ulepszanie
albo któryś już raz go polerować, żeby
wyglądał jak należy, możesz wsiąść i
pojeździć (...). Dla kogoś innego będzie to może czytanie książki, bieganie
albo szydełkowanie, ale ty masz motocykl, nie tylko po to, żeby móc się nim
pochwalić, ale on może być też twoim
sposobem na siebie, żeby można było
z tobą żyć. Jest jeszcze jeden sposób,
może bardziej duchowy i głębszy, który nie wyklucza tego pierwszego. (...)
Podczas bierzmowania otrzymaliśmy
7 darów Ducha Świętego, m.in. mądrości, rozumu, pobożności, męstwa.

Codziennie doświadczamy różnych
sytuacji. Ktoś nas doprowadza do
nerwów albo nie potrafimy sobie z
czymś poradzić, podjąć jakiejś decyzji,
nieraz pewnie wyrywa się z nas przekleństwo. Bo te dary, które otrzymaliśmy, może już kilka, kilkanaście albo
kilkadziesiąt lat temu, mamy głęboko
pochowane, zapomnieliśmy o ich istnieniu. A może trzeba wtedy wezwać
Ducha Świętego, a nie przeklinać na
świat? Może trzeba powiedzieć sobie

Bogiem: miłość, łagodność, opanowanie, cierpliwość. Chcielibyśmy, aby
ludzie obok tacy byli, żebyśmy potrafili się z nimi dogadywać. Ale musimy zacząć od siebie. Znaleźć sposób
na siebie. Może najpierw ten ludzki,
a później może jeszcze ten głębszy,
duchowy, wypływający z naszej wiary – podkreślił. Podczas mszy świętej
śpiewała „Schola Fio”, a następnie zaprezentowały się dziewczyny z Charkowa: Masza i Taja.

Na rychtalskim Rynku zgromadziło
się wielu motocyklistów

w duchu: „Boże, pomóż”? Przecież
Pan Bóg nam obiecał: „Wezwij mnie,
a ja ci pomogę, ja ci doradzę”. Bo wierzyć, to umieć żyć z Panem Bogiem na
co dzień, rozmawiać z Nim, prosić Go
o pomoc. (...) Jeżeli będziemy szukać
tylko swoim rozumem, jeżeli będziemy szukać tylko własnych rozwiązań,
to może nie wystarczyć. Więc może
warto poprosić o mądrość, rozum,
umiejętność, bo może zdążyły już zardzewieć w nas te dary. A każdy, kto
współpracuje z Duchem Świętym,
otrzymuje też owoce tej przyjaźni z

Po poświęceniu pojazdów odbył
się przejazd ulicami gminy Rychtal do
Namysłowa. To wyjątkowy moment,
kiedy mieszkańcy z terenu gminy
Rychtal podziwiają i pozdrawiają motocyklistów, przemierzających drogi
gminne.
Kolejnym punktem uroczystości
był przejazd korowodu motocyklowego na Błonia Namysłowskie, gdzie
odbywał się zlot food trucków „Żarciowozy”. Uroczystości zakończyły
się koncertami zespołu „Parande”
oraz „Nie wiem”.
Oprac. KR

7 maja br. w Drożkach odbyło się przekazanie i poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki GLM Ford Transit dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożkach

OSP Drożki z nowym pojazdem

W uroczystym przekazaniu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożkach udział wzięli m.in.:
starosta kępiński Robert Kieruzal,

Mszę świętą w intencji wszystkich strażaków z gminy Rychtal
koncelebrował ks. proboszcz Daniel
Wawrzyniak. Podczas dalszej części,
która odbyła się na placu przy Domu

Strażacy biorący udział
w uroczystościach

wicestarosta Alicja Śniegocka, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Kępnie, a jednocześnie członek prezydium Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
dh Michał Błażejewski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie kpt.
Paweł Michalski, przewodniczący
Powiatowej Rady Wielkopolskiej
Izby Rolniczej w Kępnie Krzysztof
Zawada, wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk, radni, sołtysi oraz członkowie wszystkich jednostek OSP z
terenu gminy Rychtal i powiatu kępińskiego. Uroczystością dowodził
komendant gminny Rafał Wodnik.
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Seniora, na ręce prezesa jednostki,
dha Adama Ziułkowskiego, dotychczasowi właściciele – OSP Miechów
– przekazali kluczyki do samochodu.
Następnie wręczono odznaczenia
dla zasłużonych strażaków. Brązowy

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
otrzymał Wojciech Stryczek, a odznaczenia dla członków Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej – w stopniu srebrnym: Kamil Szyszka, Miłosz Czekaj,
Anna Pochodzała, Daria Kozak; w
stopniu brązowym: Lena Głąbowska,
Amelia Burchot, Jessica Otremba,
Mateusz Kozak, Krystian Stryczek,
Kacper Tabaczuk, Natalia Harwes,
Jan Barczok, Igor Ferdynus.
Podczas wydarzenia nowi druhowie – Nikola Kozak, Mateusz Mielczarek i Roksana Mejza – zostali
włączeni w zastępy jednostki. Przyjęci zostali też członkowie do młodzieżowej drużyny pożarniczej: Igor
Stryczek, Arkadiusz Witek, Michał
Ostrysz i Zbigniew Tabaczuk.
Część artystyczną przedstawili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Drożkach.
Oprac. KR

Władze powiatu i jednostki
OSP przy nowym samochodzie

Reklamy

ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
ZARZĄD POWIATU KĘPIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie
ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno
Ze szczegółowymi informacjami na temat wymagań, jakie powinna
spełniać osoba kandydująca na stanowisko dyrektora, wymaganych
dokumentach, jakie powinna zawierać oferta oraz sposobu i terminu
jej składania można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kępnie: www.powiatkepno.pl

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5 i ul. Staszica
nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony na okres 21 dni, tj.: od 12 maja 2022 r. do
1 czerwca 2022 r. wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu
Państwa, oznaczonych jako działki nr: 350/4 o pow. 0,0299 ha - księga
wieczysta nr KZ1E/00055796/8 i 350/3 o pow. 0,0525 ha - księga wieczysta nr KZ1E/00046054/9, położone w Mieście Kępno, przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

STAROSTA KĘPIŃSKI
(-) Robert Kieruzal
		

GMINA
BRALIN

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bralin zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż
został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Gminy Bralin, ul. Rynek 3, wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Bralin, przeznaczonej do najmu - lokal użytkowy w Bralinie przy
ul. Wrocławskiej 50 oraz lokal użytkowy w Czerminie. Wykaz został
wywieszony na okres 21 dni od 12 maja 2022 r.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono na stronie
internetowej www.bip.bralin.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bralinie,
pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230, pn. - pt. w godz. 7.30 -15.30.
WÓJT GMINY bRALIN
/-/ Piotr Hołoś

Gabinet chirurgiczny

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

Kardiolog

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

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 sprzedam
Sprzedam ogródek działkowy 480 m2 z murowanym domkiem na ROD ul. Wieluńska.
Tel. 507 671 720.
(TK 27/05/22)
Sprzedam mieszkanie 74 m2, Os. Kopa,
drugie piętro. Tel. 601 712 603.
(TK 26/05/22)
Sprzedam ogródek działkowy przu ul. Sportowej. Tel. 888 783 034 lub 888 125 697.
(TK 25/05/22)
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
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)
Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich. Tel. 694 665 070.
(TK 24/04/22)
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)
praca
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.
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)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Tygodnik Kępiński 12 maja 2022
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Krzysztof Siwiec - „Łamania czwartej ściany. Tom 3. Nie ma tytułu”
Marta, oczytana i rezolutna nastolatka, walczy o uhonorowanie „Pisma Świętego” medalem
prezydenta USA. W tym samym czasie Narrator usiłuje znaleźć sposób, by skontaktować się z
Autorem i zażegnać narastający między nimi konflikt. W końcu powieść sama się nie napisze,
a brak porozumienia między dwoma najważniejszymi w prozie osobami może skończyć
się fatalnie… Czy Marta zrealizuje plan, który wydaje się tyleż ambitny, co
nierealny? I kto tu tak naprawdę rządzi: Autor, Narrator czy Bohater?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Aneta Krasińska - „Słodki smak marzeń”
Laura Kosińska wyjeżdża z rodzinnej wioski na studia do Warszawy i tu postanawia
się osiedlić. Podejmuje pracę w agencji reklamy prowadzonej przez apodyktyczną
pracoholiczkę. Na szczęście Laura trafia na współpracowników, którzy szybko stają się jej
przyjaciółmi. Grupa trzydziestolatków pracuje pod presją czasu i wciąż musi podejmować
nowe, coraz bardziej wymagające wyzwania, ale potrafi się też cieszyć urokami nocnego
życia stolicy. Długie, często zakrapiane alkoholem wieczory stają się odskocznią od
nadmiaru obowiązków zawodowych, samotności i braku zrozumienia. Jednak na drodze
Laury niespodziewanie pojawia się ktoś, kto zmieni jej podejście do obowiązków
zawodowych i pokaże świat, w którym ważne są zupełnie inne wartości. Nieoczekiwana
znajomość z Igorem Wolfem kusi Laurę, ale jednocześnie wywołuje u niej huśtawkę
nastrojów i nieznane dotychczas emocje. Decyzja o zmianie dotychczasowego sposobu życia
stanowi dla Laury swoistą rewolucję, ale na tym etapie związku z Igorem nie wyobraża
sobie innego rozwiązania. Zmiana otoczenia jest dla niej dużym wyzwaniem, ale robi to
dla człowieka, który jest dla niej najważniejszy. I kiedy wszystko jest na
najlepszej drodze do szczęścia, pojawia się przeszkoda nie do przebycia, a
świat Laury nagle traci sens.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Ilaria Tuti - „Skalny kwiat”
Od huku pocisków drżą położone wśród gór wioski. To tam mieszkają one – niezłomne
kobiety, do których o pomoc zwraca się dowództwo włoskich wojsk. Część z nich to
jeszcze dzieci, część już staruszki, wszystkie jednak co rano w wojskowych magazynach
pakują do koszy prowiant, leki i amunicję i ruszają ścieżkami ku górskim szczytom, które
pokonać umieją tylko one. Wojna odebrała im wszystko łącznie z przyszłością, tłamsząc je w
teraźniejszości przesyconej ubóstwem i trwogą. Lecz mimo niebezpieczeństw czających się
na każdym kroku, mimo białych diabłów – strzelców wyborowych armii wroga
– którzy trzymają je na muszce, one wspinają się godzinami, brodząc w śniegu,
by wesprzeć walczących żołnierzy. To Tragarki, które w piekle alpejskiego frontu
dźwigają nie tylko życie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 19
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 18 maja 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. Ilaria Tuti - „Skalny kwiat”,
2. Aneta Krasińska - „Słodki smak marzeń”,
3. Krzysztof Siwiec - „Łamania czwartej ściany. Tom 3...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 18 nagrody otrzymuj¹:

Justyna Magaj (Lipka),
Paulina Pacyna-Dawid (Kępno),
Tadeusz Zawada (Rychtal).
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
Jeśli skupisz się na najważniejszych sprawach,
to dasz radę odnieść sukces. Jeśli jednak pozwolisz, aby inni ludzie rozpraszali Cię lub zostawisz
wszystko na ostatnią chwilę, to możesz mieć kłopoty. Nie denerwuj się i zrób dobry plan.

Byk 21 IV – 21 V
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.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Los ześle Ci szansę na pozbycie się kłopotów.
Zawrzesz zgodę z nieprzyjaciółmi, podpiszesz
korzystną umowę lub zdobędziesz nagrodę, na
jaką od dawna pracowałeś. Ciesz się swoim sukcesem, chwal dokonaniami.

Rak 23 VI – 22 VII
W tym tygodniu na wszystko będziesz reagował
bardzo emocjonalnie. Byle uwaga, byle krytyka
szybko wyprowadzi Cię z równowagi. Panuj nad
emocjami i unikaj w tym tygodniu ludzi, których
zwyczajnie nie lubisz.

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu będziesz się cieszyć tym, co zdobyłeś. Nadeszła chwila triumfu, teraz możesz odpocząć, wyjechać na krótki urlop. W miłości karta
zapowiada, że ktoś będzie chciał zdobyć Twoje
serce.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Na Zdrowie” - 12.05.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
2. Apteka „Dr. Max” - 13.05.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
3. Apteka „Na Zdrowie” - 14.05.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
4. Apteka „Przy Szpitalu” - 15.05.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
5. Apteka „Pod Kasztanami” - 16.05.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
6. Apteka „Św. Marcina” - 17.05.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
7. Apteka „Na Kopie” - 18.05.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

W tym tygodniu będziesz spierał się z kimś lub
kłócił. Twoja ambicja i przekonanie o słuszności
własnych pomysłów popchnie Cię w stronę otwartego konfliktu lub rywalizacji. Zbierz argumenty i
zastanów się nad strategią.

Nie ufaj pozorom i pięknym obietnicom. Ktoś może
mieć dobre chęci, ale zabraknie mu czasu lub siły,
aby dotrzymać słowa. Karta zwiastuje opóźnienie
ważnej sprawy lub odwołanie spotkania, ale nie
martw się, bo uda Ci się odrobić straty.

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Strzelec 22 XI – 21 XII

Ryby 19 II – 20 III
Pokonasz przeciwnika, z którym od dawna nie dajesz sobie rady. Nie przemocą, ale łagodnością,
sprytem i mądrością udowodnisz sobie i innym, co
potrafisz. W miłości masz szanse nawiązać bardzo namiętny flirt, a nawet romans.

Z teki Marka Kameckiego

Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza Ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem i
wyjaśnić sprawę, jaka Was poróżniła.

W tym tygodniu wydarzenia nabiorą tempa. Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz
dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać z
tym, co ważne. Twój przykład pokaże innym, jak
działać.

kontakt:

ODZNAKI
I WPINKI

Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są przyczyny
konfliktu lub niezrozumienia z bliskim otoczeniem.
W ten sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości. Nawet jeśli jesteś zawiedziony w miłości, nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Wodnik 20 I – 18 II

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

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

Ktoś zarzuci Ci, że wcale nie interesujesz się
jego sprawami. To może być przyjaciel lub inna
bliska Ci osoba, która próbuje nawiązać z Tobą
kontakt. Wysłuchaj jej i zastanów się, czy czasem
nie ma racji.

(62) 78 292

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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

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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