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Trzy czwarte uczniów w Kępińskiem
zdało maturę

17

99

Baleron

11 sierpnia br. ogłoszono wyniki egzaminu maturalnego. Łącznie w szkołach ponadpodstawowych w powiecie kępińskim do egzaminu maturalnego przystąpiło 311 uczniów (czyli 95,7% absolwentów), z czego zdało 236 uczniów, tj. 75,9%. Jest to wynik o około 2% wyższy zarówno od
średniej wojewódzkiej, jak i krajowej. Z 75 uczniów, którzy nie zdali, 44 nie zdało tylko jednego
przedmiotu i może przystąpić we wrześniu do egzaminu poprawkowego. Nie uwzględniając sesji
poprawkowej, dla 21 uczniów (6,8%) egzamin zakończył się negatywnie.
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Ku pamięci patrioty
– sołtysa z
Darnowca
Franciszek
Ziąber
– rychtalski samorządowiec, ostatni przedwojenny sołtys Darnowca, więzień niemieckich
obozów
koncentracyjnych Buchenwald i Mauthausen-Gusen, zamordowany 1 kwietnia 1940 r.
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Janusz Wykrota
w ułańskim umundurowaniu
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Niech pamięć o przodkach
nigdy nie zagaśnie!
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Marian Wykrota, Władysław Bentkowski
– dwie biografie, dwóch zapomnianych bohaterów
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Informacje

wiadomości
Nie ma dużego wzrostu liczby nowych zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 w powiecie kępińskim

Kępno poza żółtą strefą

W związku z rozprzestrzenianiem
się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie informuje
o sytuacji epidemiologicznej w regionie. Specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy zestawienie danych
z terenu powiatu kępińskiego od początku sierpnia.
W powiecie kępińskim do tej pory
zdiagnozowano 719 potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2 (dane z 18 sierpnia br.).
Wśród nich są również dzieci. Na szczęście większość zakażonych z powiatu
kępińskiego jest w dobrym stanie i przebywa w izolacji domowej. Cieszy też coraz większa liczba „ozdrowieńców” – już
623 osobom z powiatu kępińskiego udało się powrócić do zdrowia. Niestety, jest
również druga strona medalu – w naszym
powiecie zmarło już 17 osób, u których
stwierdzono obecność COVID-19.
W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 4.815 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 1.411 to
przypadki aktywne. 215 osób zmarło,
a 3.189 wyzdrowiało.
Powiat kępiński opuścił żółtą strefę
Od 8 sierpnia br. w 19 powiatach z
największym przyrostem zakażeń koronawirusem w Polsce obowiązywały dodatkowe restrykcje związane ze stanem
epidemii. Powiaty te zostały podzielone
na dwie strefy: czerwoną (z bardziej restrykcyjnymi obostrzeniami) i żółtą (z
łagodniejszymi obostrzeniami).
13 sierpnia br. Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów.
Obecnie dodatkowe restrykcje obowiązują w 18 powiatach. W strefie czerwonej znajdują się powiaty: nowosądecki,

miasto Nowy Sącz, rybnicki, wodzisławski, miasto Ruda Śląska, powiat ostrzeszowski, miasto Jastrzębie Zdrój (do tej
pory było w strefie żółtej), powiat wieluński i miasto Rybnik. Natomiast w strefie
żółtej znajdą się: powiat pszczyński (do
tej pory w strefie czerwonej), cieszyński,
wieruszowski, miasto Żory oraz powiaty,
które do tej pory były w strefie zielonej,
czyli raciborski, limanowski, grajewski,
miasto Biała Podlaska i nowotarski.
Wiceminister dodał, że strefę żółtą
opuściły powiaty: przemyski i miasto
Przemyśl, kępiński, pińczowski i jarosławski. - Powiat kępiński nie został
zakwalifikowany do żadnej ze stref.
Oznacza to mniejsze obostrzenia sanitarne. Mimo to zalecamy rozwagę.
Naszym zadaniem i obowiązkiem jest,
by nie znaleźć się w czerwonej strefie
– podkreśla starosta kępiński Robert
Kieruzal.
Starości obradowali
10 sierpnia br. odbyła się wideokonferencja poświęcona obecnej sytuacji
epidemiologicznej na terenie powiatów:
kępińskiego, wieruszowskiego, ostrzeszowskiego, i ostrowskiego. Udział w
niej wzięli: starosta kępiński R. Kieruzal
wraz z wicestarostą Alicją Śniegocką,
starosta ostrzeszowski Lech Janicki, starosta wieruszowski Andrzej Szymanek
oraz sekretarz Ostrowa Wielkopolskiego
Andrzej Baraniak.
Przedstawiciele lokalnych władz
wymienili się doświadczeniami i uwagami, podkreślając, że najważniejszym
czynnikiem w powiatach powinna
być jak największa świadomość wśród
mieszkańców, dotycząca przestrzegania
rygorów sanitarnych, co może pomóc
w zahamowaniu rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2.
KR

sytuacja epidemiologiczna w powiecie kępińskim

Gmina Kępno pozyskała dotację w wysokości 2.273.700 zł z Ministerstwa Sportu na budowę obiektu wielofunkcyjnego w miejscu niewykorzystywanego już boiska, naprzeciwko
Sądu Rejonowego w Kępnie

Lodowisko ponownie w Kępnie.
Powstanie obiekt wielofunkcyjny

W Kępnie powstanie nowe lodowisko – nie będzie to jednak miejsce
otwarte wyłącznie zimą, ale obiekt
wielosezonowy i wielofunkcyjny.
Gmina Kępno na realizację tego
obiektu pozyskała dotację w wysokości 2.273.700 zł z Ministerstwa

W obiekcie znajdzie się wypożyczalnia sprzętu sportowego. Budowa lodowiska obejmuje również
zagospodarowanie terenu, m.in.
parking. Całość będzie dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obiekt o wielofunkcyjnym charak-

konferencje, place zabaw, a nawet
koncerty. Obiekt będzie posiadał
pełne zaplecze sanitarne i komfortowe szatnie. Dziś nie przesądzamy
funkcji obiektu w sezonie wiosenno-letnim, ponieważ może mieć on
szerokie spektrum wykorzystania.

Sportu. Całkowita wartość zadania to
8.474.700 zł. - Cieszę się podwójnie,
ponieważ po raz kolejny z sukcesem
aplikowaliśmy o środki zewnętrzne
i po raz kolejny możemy zainwestować w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Znaleźliśmy się w gronie
zaledwie 19 gmin, które uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Stanowi to bardzo duży zastrzyk
finansowy i potwierdzenie tego, że
nasze pomysły i projekty zyskują
aprobatę – zaznacza burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus.
Nowe lodowisko będzie obiektem wielosezonowym i powstanie w
miejscu niewykorzystywanego już
boiska, naprzeciwko Sądu Rejonowego w Kępnie. Sąsiedztwo stadionu,
krytej pływalni „Qarium” oraz hali
widowiskowo-sportowej z zapleczem
hotelowym daje dodatkowe możliwości, zarówno dla mieszkańców, jak i
osób odwiedzających miasto.

terze będzie wykorzystywane całorocznie, zarówno z przeznaczeniem
na lodowisko, jak i inne aktywności.
Jego powstanie to szansa na rozwój
zainteresowania łyżwiarstwem rekreacyjnym, w tym nauką jazdy na
łyżwach. - Wielofunkcyjność tego
obiektu mamy nadzieję wykorzystać maksymalnie – oczywiście na
lodowisko zimą, a w pozostałym
okresie możemy tam organizować

Całościowo inwestycja wpisze się
idealnie w istniejący już kompleks.
To dla nas poważny krok naprzód i
rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla
mieszkańców – podkreśla burmistrz.
- Prace powinny rozpocząć się w
grudniu tego roku, ale rozstrzygnięcie dotyczące dofinansowania
zapadło później, więc analogicznie
przesunie się całość realizacji inwestycji – dodaje. 		
KR

Nowi dyrektorzy
placówek oświatowych

13 sierpnia br. burmistrz miasta i
gminy Kępno Piotr Psikus wręczył
powołania na stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorządowego w Hanulinie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierznie.

Stanowisko dyrektora placówki
w Hanulinie od 1 września br. piastować będzie Maria Szupińska, z kolei placówki w Kierznie – Katarzyna
Mazur.
Oprac. KR

Data	Osoby	Osoby objęte	Osoby objęte dozorem
zakażone / wyleczone kwarantanną
epidemiologicznym
1 sierpnia 2020 r.

670 / 529

430

28

2 sierpnia 2020 r.

670 / 529

430

28

3 sierpnia 2020 r.

681 / 549

329

21

4 sierpnia 2020 r.

685 / 549

410

23

5 sierpnia 2020 r.

688 / 550

444

25

6 sierpnia 2020 r.

693 / 555

428

25

7 sierpnia 2020 r.

697 / 557

424

23

8 sierpnia 2020 r.

698 / 559

424

23

9 sierpnia 2020 r.

698 / 559

424

23

10 sierpnia 2020 r.

706 / 585

368

23

11 sierpnia 2020 r.

706 / 595

453

30

12 sierpnia 2020 r.

711 / 604

430

26

13 sierpnia 2020 r.

714 / 604

419

26

14 sierpnia 2020 r.

715 / 610

390

26

15 sierpnia 2020 r.

715 / 610

390

26

16 sierpnia 2020 r.

715 / 610

390

26

17 sierpnia 2020 r.

719 / 618

295

26

18 sierpnia 2020 r.

719 / 623

305

20

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Heleny Lebek,

długoletniej Przewodniczącej KGW Krążkowy.

Jej odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia Rodzinie
składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Kępno

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie
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HISTORIA

Wiadomości

Franciszek Ziąber – rychtalski samorządowiec, ostatni przedwojenny sołtys Darnowca, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Buchenwald
i Mauthausen-Gusen, zamordowany 1 kwietnia 1940 r.

Ku pamięci patrioty – sołtysa z Darnowca

Franciszek Ziąber urodził się i Franciszka) chodziły na zabawy zetknął się z najazdem. Po godzinie na zajętych przez siebie ziemiach
20 lipca 1893 r. w rodzinie rolniczej urządzane w sali wiejskiej w Droż- 4:00 patrole oddziałów niemieckich próbowały pojmać wszystkie osona Kresach Wschodnich w zaborze kach –   jak wynika z relacji, zaba- z 17. dywizji piechoty wchodzącej by, które pełniły funkcje na staaustro-węgierskim, pod lwowską wy nie zawsze kończyły się dobrze, w skład 8 Armii dowodzonej przez nowiskach urzędowych bądź w
wsią Chłopy w powiecie rudeckim często było można – kolokwialnie generała Johannesa Blaskowitza innych placówkach związanych z
(to właśnie w Rudkach – siedzibie mówiąc – oberwać (prowodyrzy za- przekroczyły granicę polską pomię- państwem polskim, np. w szkołach,
a także aktywnych
powiatu – mieszkał i spoczął literat czynali bójki
patriotów.
Dotarły
polski Aleksander Fredro). Rodzica- od zbijania
nafmiędzy innymi do
mi Franciszka byli Jan Ziąber i Tekla lamp
w
majątku w DrożZiąber z domu Mazur. Rodzice sta- towych
kach, gdzie chciały
wiali na edukację i wychowanie w celu zaciemaresztować Seweryna
duchu patriotycznym, toteż Franci- nienia sali).
Szulca, którego nie
szek ukończył jednoklasową szkołę W niedzierodzina
zastały na miejscu (w
ludową w Chłopach, a w kolejnych le
późniejszym okresie
latach – czteroklasową w Komarnie. jeździła do
został on jednakże
Po maturze w 1913 r. został powoła- drewnianego
schwytany i zamorny do wojska austro-węgierskiego. kościoła w
dowany). Szulc zginął
W 1914 r. brał udział w walkach z D r o ż k a c h .
za postawę w kwestii
Rosją carską. W okresie I wojny Córka Stekształtowania
się
światowej został mianowany na sto- fania, jako
granicy zachodniej w
pień kaprala. Po wojnie ożenił się z „w c z e s n a ”
powiecie kępińskim
siedem lat starszą od siebie Marią n a s t olat k a ,
polei – przede wszystkim
z domu Bartosz, pochodzącą z tej na
ojca
– za swoje działania
samej miejscowości co on. 5 sierp- cenie
na Konferencji Pokonia 1920 r. urodziło im się pierwsze jeździła do
jowej w Wersalu w
dziecko – Stefania, a w kolejnych la- przodow ni1919 roku. W uznaniu
tach: Franciszka (13 stycznia 1923 r.), ka Bernarda
jego zasług prezyWładysław (5 czerwca 1925 r.) i Karolina Wysockiego
dent Stanisław Woj(8 grudnia 1928 r.). Rodzina Ziąbrów z Placówki
ciechowski w trakcie
przyjaźniła się z rodziną Macieja Straży GraI
kilkudniowej wizyty
Rataja – polskiego posła, ministra, nicznej
w Kępnie i Bralinie
marszałka sejmu i przewodniczące- linii „Drożaby
zawitał także – 25
go PSL w okresie międzywojennym ki”,
maja 1925 r. – do ma– a mianowicie z bratem Adamem i d o s t a r c z yć
jątku Seweryna Szuljego krewnymi. Franciszek i Maria st r a ż n i kom
ca w Drożkach.
ciężko pracowali w rodzinnej miej- jajka, chleb,
mleko, konFranciszek Ziąscowości.
ber po całodziennym
Wskutek globalnych problemów, fitury i inne
ukrywaniu się w
w tym kryzysu gospodarczego po p r o d u k t y
kukurydzy postanozakończonej Wielkiej Wojnie (I woj- gospodarcze.
wił pójść do swojego
nie światowej), a także napiętej sy- Było to akprzyjaciela z Remituacji z miejscową ludnością ukraiń- tem wsparcia
szówki, tamtejszego
ską i braku perspektyw, rodzina pod dla polskich
sołtysa o niemieckich
koniec lat dwudziestych postanowiła p o g r a n i c z korzeniach. Poradził
opuścić ojczyste strony. Przenieśli ników. Nadsię go, co ma robić w
się na zachodni kraniec II Rzeczpo- mienić trzetej sytuacji. Usłyszał,
spolitej Polskiej, pod samą granicę ba, że w
żeby niczego się nie
z Niemcami, do miejscowości Dar- tym okresie
obawiał, okupanci nic
nowiec w gminie Rychtal, gdzie za- polscy poFranciszek i Maria z córką Stefanią (lata 20. XX wieku). Fotografia z archiwum rodzinnego
mu nie zrobią, a takmieszkali 28 maja 1929 r. W starym granicznicy
domu na środku wsi Franciszek zajął mieli dużo pracy, ponieważ na tym dzy Głuszyną a Drożkami. W tym że zachęcił go do zgłoszenia się do
się remontem gospodarstwa. Rodzi- odcinku szerzył się przemyt i kwitł czasie polska Straż Graniczna nie nowo utworzonych władz niemiecna szybko zaaklimatyzowała się w nielegalny handel. Polacy przemycali pilnowała granicy, ponieważ dzień kich w Rychtalu. Franciszek za nanowym miejscu i nawiązała znajo- za granicę towary spożywcze – kieł- wcześniej otrzymała rozkazy o wy- mową przyjaciela następnego dnia
się
mości z mieszkańcami. Franciszek basy i wędliny, natomiast Niemcy – cofaniu się do miejscowości Mro- udał
był bardzo uczynny, pomagał są- m.in. biżuterię, ubrania, buty. Prze- czeń, gdzie stacjonowała kompania do owych
siadom i mieszkańcom w potrzebie. myt często polegał na przeganianiu Rychtal z Batalionu Obrony Naro- władz, któDzięki swojej życzliwości był szano- stada koni ze strony polskiej na nie- dowej „Kępno”. Patrol niemiecki re poleciły
w sile dwóch żołnierzy na koniach mu
wrówany i poważany. W niedługim cza- miecką i z powrotem.
Wiosną i wyruszył z lasu, przejeżdżając cić się do
sie został
latem 1939 r. przez Drożki, następnie dojechał do domu i tam
wybrany na
Fr a nci sz ek Darnowca. Sąsiad Franciszka był p o z o s t a ć .
sołtysa. W
post a now ił świadkiem tego zdarzenia i powia- Miało
to
kolejnych
wybudować domił go o sytuacji. Franciszek, nie swoje przylatach urow gospodar- zwlekając, zdążył wybiec na pole kre konsedzili mu się
stwie nową rosnącej kukurydzy, znajdujące się kwencje.
synowie –
s t o d o ł ę . z tyłu jego gospodarstwa. NiemiecR a n Józef (24 luUdało
się ki patrol podjechał pod dom sołty- kiem 3 wrzetego 1931 r.)
mu posta- sa. Po zatrzymaniu się żołnierze śnia nadjei Jan (1 maja
wić ściany niespodziewanie zaczęli odbezpie- chał czarny
1933
r.).
i pokryć je czać broń, szykując się do strzału. o s o b o w y
Franciszek
d a c h e m , Okazało się, że na elewacji budynku s a m o c h ó d
jako sołtys
jednak nie znajdowała się skrzynka na listy z z
trzema
należał do
zdołał
on polskim godłem. Po oddaniu kilku funkcjonaRady Gmiu k o ń c z y ć strzałów do skrzynki patrol ruszył r i u s z a m i
ny Rychtal.
Odznaka sołtysa. Pamiątka rodzinna
reszty jej dalej. Niemcy, nie napotkawszy gestapo. Po
W DarList Franciszka z obozu w
nowcu znajdowała się szkoła podsta- elementów. W piątek 1 września żadnego oporu, po przejechaniu w y l e g i t y rodzinne)
wowa (klasy I-III), do której chodziły 1939 r., zgodnie z planem Fall Weiss, przez las i dojechaniu pod Mroczeń, m o w a n i u
młodsze pociechy. W celu kontynu- o godzinie 4:40, wojska niemieckie zauważyli polskie oddziały, po Franciszek dostał parę minut na zaowania edukacji, dzieci uczęszczały najechały na Polskę, wybuchła woj- czym wycofali się do punktu zbor- branie najpotrzebniejszych rzeczy.
do szkoły w Rychtalu. W soboty naj- na. Ponieważ Darnowiec był miej- nego, żeby zameldować o sytuacji. Zdążył jedynie pożegnać się z rostarsze córki Franciszka (tj. Stefania scowością przygraniczną, pierwszy W tym czasie niemieckie oddziały dziną. Jego córka Karolina w ostat-
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niej chwili podała mu jeszcze ciepły
chleb, który Maria właśnie upiekła.
Wszystkie dzieci płakały. Franciszek
wypowiedział ostatnie słowa, w których zapewniał, że będzie dobrze i
prosił, aby się nie martwili, po czym
wsiadł do samochodu. Odjechali. To
był ostatni raz, kiedy rodzina widziała swojego ojca i męża.
Jako więzień polityczny wrogi III
Rzeszy 15 października 1939 r. Franciszek trafił do obozu Buchenwald,
w którym otrzymał numer 8299. W
dokumentacji obozowej wpisano,
że był stolarzem. Przebywał tam w
nieludzkich warunkach do 7 marca 1940 r., kiedy to został wysłany
transportem kolejowym z innymi
jeńcami politycznymi oraz duchownymi i inteligencją polską do obozu
Mauthausen-Gusen. Tam otrzymał
numer 2494 oraz skierowany został
do nieludzkiej i wycieńczającej pracy w kamieniołomie. Obóz był uznawany za najcięższy, udawało się w
nim przeżyć zaledwie kilka tygodni.
Franciszek zdążył napisać dwa listy
do rodziny. Pierwszy, napisany po
polsku jego charakterem pisma (udostępniony niżej), zawierał podobną
treść jak drugi, który był napisany
po niemiecku i zawierał dodatkowo
rozporządzenie obozowe:
Mathausen, dnia 17.03.1940 r.
Kochana żono, drogie dzieci
Jestem zdrowy i mam nadzieję,
że wy także. Twoją kartę oraz te 5
marek otrzymałem i serdecznie ci za
nie dziękuję. Czy stodoła już ukończona? Jeżeli nie, to zrób bramę. Co
nowego u was? Czy w gospodarstwie wszystko w porządku? Pieniądze już zużyłem. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, również
z okazji Świąt Wielkanocnych od
waszego kochającego męża i ojca.
Franciszek
Po miesiącu przyszedł kolejny
list z zawiadomieniem, że 1 kwietnia
1940 r., o godz. 7:10, Franciszek Ziąber zmarł z powodu zakażenia sepsą
dolnej części nogi. Oczywiście prawdę o okolicznościach i przyczynie jego
śmierci zatajono. Został on bestialsko
zamordowany
w kamieniołomie – wedle
informacji
przekazanych
przez muzeum
powstałe na terenie dawnego
obozu.
Tak wyglądał życiorys
mojego
pradziadka,
który zginął
za to, że był
polskim patriotą.
Nie
dane mu było
widzieć, jak
dorastają jego
dzieci i wnuki. Jako praMathausen (archiwum
wnuk pragnę,
by
historia
jego życia nie została zapomniana, a ślady moich przodków się nie
zatarły.
Mateusz Olejniczak

Wiadomości

informacje

11 sierpnia br. ogłoszono wyniki egzaminu maturalnego. Matury w tym roku zdało 74% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Ponad 18% abiturientów, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki we wrześniu. W ubiegłym roku egzaminy zdało 80,5% absolwentów, a w
2018 – 79,7%. Łącznie do matury 2020 r. z przedmiotów podstawowych przystąpiło 259 272 osób

Trzy czwarte uczniów w Kępińskiem zdało maturę
wyższy od średniej Wielkopolski i
kraju (73,9% i 74%). Z 75 uczniów, którym się nie powiodło, aż 44 nie zdało
tylko jednego egzaminu i we wrześniu
będą mogli przystąpić do sesji poprawkowej. Stąd procent zdawalności
po sesji poprawkowej będzie zapewne
o wiele wyższy. Niestety, 21 uczniów,

Maturzyści podczas
tegorocznego egzaminu

tj. 6,8% przystępujących do egzaminu,
zakończyło tę sesję niepowodzeniem.
- Dokonując szczegółowej analizy
wyników, należy podkreślić fakt, że w
bieżącym roku mieliśmy do czynienia
ze specyficzną sytuacją. Ze względu
na zagrożenie epidemiologiczne od
połowy marca nauczanie odbywało
się w formie kształcenia na odległość. Miało to zapewne zdecydowany
wpływ na efekty kształcenia. Nowa
forma była zarówno dla młodzieży, jak i dla nauczycieli, ogromnym
utrudnieniem. Nikt nie był przygotowany do tak radykalnej zmiany sposobu nauczania - podkreśla Andrzej
Jóźwik, naczelnik Wydziału Edukacji
i Sportu Powiatu Kępińskiego. - Myślę, że środowisko szkolne pozytywnie

Technikum nr 1 w ZSP nr 1 zdało 66
uczniów ze 105 przystępujących, a
średnia zdawalność 62,9% była zbliżona do średniej kraju - 62,2% oraz Wielkopolski – 64,6. Po jednym egzaminie
nie zdało 28 uczniów i mają oni prawo
przystąpić we wrześniu do egzaminu
poprawkowego. W Technikum nr 1 22
uczniów nie zdało matematyki, 14 - języka angielskiego pisemnego oraz 17 języka polskiego pisemnego.
Zdecydowanie słabsze wyniki uzyskano w Technikum nr 2 w ZSP nr 2,
gdzie na 48 przystępujących zdało
23 uczniów, tj. 47,9%. Tu po jednym
egzaminie nie zdało 15 uczniów i
mają oni prawo przystąpić we wrześniu do egzaminu poprawkowego. W
Technikum nr 2 16 uczniów nie zdało
matematyki, 13 - języka angielskiego
pisemnego, 2 - języka niemieckiego
pisemnego oraz 4 - języka polskiego
pisemnego.
Łącznie w szkołach dla młodzieży
do egzaminu maturalnego przystąpiło
311 uczniów (czyli 95,7% absolwentów),
z czego zdało 236 uczniów, tj. 75,9%.
Jest to wynik o około 2% wyższy
zarówno od średniej wojewódzkiej,
jak i krajowej. Z 75 uczniów, którzy
nie zdali, 44 nie zdało tylko jednego
przedmiotu i może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Nie uwzględniając sesji poprawkowej, dla 21
uczniów (6,8%) egzamin zakończył
się negatywnie. - Zapewne ten wynik
wymaga głębokiej analizy i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy
przez Radę Pedagogiczną i uczniów –
zauważa naczelnik wydziału oświaty.
Tak jak w latach ubiegłych najwięcej problemów sprawiła uczniom mate-

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W LICEACH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W TECHNIKACH
- sesja wiosenna 2020 r.

- sesja wiosenna 2020 r.

			

matyka. 42 uczniów nie poradziło sobie
z tym przedmiotem. To około 13,5%
przystępujących do matury, podobnie
jak w roku ubiegłym. - Większość to
uczniowie techników. To w tym typie szkoły wyraźnie widać zbyt małą
liczbę godzin matematyki w planach
nauczania. Powiat Kępiński, dostrzegając problem, każdego roku finansuje dodatkową godzinę matematyki w
klasach maturalnych w technikach.
Drugim egzaminem, z którym podobnie jak w latach ubiegłych mieli w tym
roku problem maturzyści, był pisemny
egzamin z języka angielskiego. Dla 29
uczniów zakończył się on negatywnie.
Należy jeszcze dodać, że 26 uczniów
nie poradziło sobie z pisemnym egzaminem z języka polskiego – informuje
A. Jóźwik.
W powiecie kępińskim egzamin
zdało około 75,9%. Jest to wynik wyższy od średniej krajowej (74%) oraz
wojewódzkiej (73,9%). Zapewne poprawi się on jeszcze po wrześniowej
sesji poprawkowej, do której będzie
mogło przystąpić aż 44 uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego
przedmiotu. Niestety, dla 21 uczniów
(tj. 6,8%) egzamin już zakończył się
niepowodzeniem.
- Wyniki matur będą zapewne,
jak co roku, tematem głębokich i
szczegółowych analiz, jakie dyrektorzy wraz z radami pedagogicznymi
będą musieli przeprowadzić w swoich
placówkach - zaznacza A. Jóźwik.
Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z
przedmiotów obowiązkowych co najmniej
30% punktów możliwych do zdobycia; w
przypadku przedmiotów do wyboru nie
ma progu zaliczeniowego.
Oprac. m

WYNIK

			

WYNIK

KRAJ 		

81,1%

KRAJ 		

62,2%

WIELKOPOLSKA 		

80,2%

WIELKOPOLSKA 		

64,6%

POWIAT KĘPIŃSKI		

93%

POWIAT KĘPIŃSKI		58,2%

LO NR I IM. WYNIKI
MJRA H. SUCHARSKIEGO
97,2% W SZKOŁACH PROWADZONYCH
TECH. NR 1 W ZSP NR 1PRZEZ POWIAT KĘPIŃSKI
62,9%
EGZAMINU MATURALNEGO
LO NR II W ZSP NR 1		
84,6%
TECH. NR 2 W ZSP NR 2		 47,9%

W 2020 ROKU – sesja wiosenna
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KĘPIŃSKI
- sesja wiosenna 2020 r.

matematyki

z 1 przedmiotu ⃰

z 2 przedmiotów

PROCENT ZDAWALNOŚCI
W SZKOLE

PROCENT ZDAWALNOŚCI
W WIELKOPOLSCE

PROCENT ZDAWALNOŚCI
W KRAJU

106

103

3

0

1

0

2

3

0

0

97,2

80,2

81,1

52

52

44

8

5

1

0

2

8

0

0

84,6

80,2

81,1

112

105

66

39

17

14

0

22

28

7

4

62,9

64,6

62,2

55

48

23

25

4

13

2

16

15

9

1

47,9

64,6

62,2

325

311

236

75

26

29

2

42

44

16

5

75,9

73,9

74,0

z 3 i więcej
przedmiotów

z jęz. niemieckiego
pisemnego

106

EGZAMINU NIE ZDAŁO

z jęz. angielskiego
pisemnego

OGÓŁEM SZKOŁY
DLA MŁODZIEŻY
W POWIECIE

z jęz. polskiego
pisemnego

LO Nr I
ZSP Nr 1
LO Nr II
ZSP Nr 1
Technikum Nr1
ZSP Nr 2 Technikum
Nr2

W TYM
EGZAMINU NIE
ZDAŁO

LICZBA ABSOLWENTÓW
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO
EGZAMINU

NAZWA
SZKOŁY

W TYM
EGZAMINU NIE ZDAŁO

LICZBA
ABSOLWENTÓW

z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię
zagraniczną.
- W kraju egzamin maturalny
z języka polskiego zdało 92% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki zdało 79% absolwentów, a
egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze,
zdało 92% - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81,1%, a prawo do poprawki ma 12,5%. Egzamin
maturalny z języka polskiego zdało
94% abiturientów, egzamin z matematyki - 85%, a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 95%.
Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 62,2%, a
prawo do poprawki ma 24,9%. Egzamin maturalny z polskiego zdało 88%
abiturientów, egzamin z matematyki
zdało 71%, a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 88%.
Średni wynik w kraju uzyskany
przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 52%
możliwych do uzyskania punktów
(wśród absolwentów liceów - 56%, a
wśród absolwentów techników - 46%),
z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 52% możliwych do uzyskania punktów (wśród
absolwentów liceów - 58%, a wśród absolwentów techników - 43%), z języka
angielskiego - 71% możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów
liceów - 77%, a wśród absolwentów
techników - 62%).
W Wielkopolsce maturę 2020 r.
zdało 74% uczniów, a 18% zdających
ma prawo do poprawki we wrześniu.
W liceach ogólnokształcących zdało
80% absolwentów (13% ma prawo do
poprawki), a w technikach pozytywny
wynik uzyskało 65% uczniów (25%
ma szansę na poprawkę).
W powiecie kępińskim w sesji
wiosennej do egzaminu maturalnego
przystąpiło 311 uczniów szkół dla młodzieży, co stanowi 95,7% absolwentów.
Należy podkreślić, że dość wysoki procent uczniów, którzy chcą zdawać maturę, utrzymuje się w naszym powiecie
od wielu lat. W liceach wyniósł on
100%, a w technikach - 91,6%.
Egzamin zdało 236 uczniów,
tj. 75,9%. Wynik ten jest o około 2%

przeszło ten trudny egzamin. Oczywiście, mogą być formułowane różne
uwagi, np. dotyczące spraw organizacyjnych czy możliwości sprzętowych,
ale należy podkreślić, że praktycznie nie było czasu, aby przygotować
się do zaistniałej sytuacji. Wszyscy
uczyli się nowej rzeczywistości. Ma
to zapewne odzwierciedlenie w tegorocznych wynikach, które w całym
kraju są niższe o ponad 6% - stwierdza A. Jóźwik.
Analizując wyniki ze względu na
typy szkół, należy zauważyć, że podobnie jak w latach ubiegłych wyższą
zdawalność osiągnęły licea. W powiecie kępińskim jest ona wysoka w obu
liceach i średnio wyniosła 93%, przy
średniej w Wielkopolsce 80,2%, a w
kraju 81,1%. W Liceum Ogólnokształcącym nr I ze 106 uczniów egzamin
zdało 103, tj. 97,2%. Tu 2 uczniów nie
zdało egzaminu z matematyki i 1 - z
języka angielskiego. W Liceum Ogólnokształcącym nr II w ZSP nr 1 z 52
uczniów zdało 44, tj. 84,6%. Z liczby
8 uczniów, którym się nie powiodło,
wszyscy nie zdali po jednym egzaminie i mają prawo przystąpić we wrześniu do egzaminu poprawkowego. W
LO nr II 1 uczeń nie zdał egzaminu
pisemnego z języka angielskiego, 5
uczniów nie zdało egzaminu pisemnego z języka polskiego, a 2 - z matematyki. - Jest to kolejny rok, w którym
kępińskie licea osiągają zdawalność
zdecydowanie wyższą od średniej
krajowej i wojewódzkiej - zauważa
naczelnik wydziału oświaty.
Tradycyjnie w całym kraju niższą zdawalność uzyskali absolwenci
techników. W tym roku egzamin w

EGZAMIN ZDAŁO

W tym roku, z uwagi na pandemię
koronawirusa, abiturienci nie musieli
przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów
ustnych: z języka polskiego i z języka
obcego. Przeprowadzone zostały tylko i wyłącznie dla zdających, którzy
muszą przedstawić wynik uzyskany

* Uczniowie, którzy nie zdali egzaminy z tylko jednego przedmiotu, mogą przystąpić we wrześniu do egzaminu poprawkowego

⃰ Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z tylko jednego przedmiotu, mogą przystąpić we wrześniu do egzaminu poprawkowego.
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Informacje
We wtorek, 11 sierpnia br., wystartowała akcja zorganizowana przez Powiat Kępiński pod hasłem #kto nie nosi ten
roznosi

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Polskie zwycięstwo dla wolności Europy
Kto nosi,
ten nie roznosi

Celem
akcji
zainicjowanej
przez powiatowych urzędników jest
wspieranie postawy polegającej na
noszeniu w przestrzeni publicznej
maseczek ochronnych, co ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy powiat kępiński niedawno należał do strefy żółtej z uwagi na
dużą liczbę zdiagnozowanych przy-

padków COVID-19.
Zachęcamy do włączenia się do
akcji. Można to zrobić za pośrednictwem portalu Facebook pod linkiem:
https://www.facebook.com/events/6
95873904603578/695884414602527/
?notif_t=admin_plan_mall_activity&notif_id=1597146769167491
Oprac. m

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU
- TERENOWY ODDZIAŁ W OSTRZESZOWIE
ORAZ ZWIĄZEK STRZELECKI W KĘPNIE
ZAPRASZAJĄ NA

AKCJĘ
POBIERANIA KRWI
LOKALIZACJA:

PROJEKT KĘPNO

15 sierpnia br. obchodzono
100. rocznicę Bitwy Warszawskiej
i Święto Wojska Polskiego. Z tej
okazji w wielu miejscach w Polsce
odbywały się uroczystości upamiętniające historyczne zwycięstwo nad
bolszewikami.
Od 13 do 25 sierpnia 1920 r. na
przedpolach Warszawy rozgrywała
się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem
„Cudu nad Wisłą” i uznawana za jedną z najbardziej przełomowych bitew
w historii świata, zadecydowała o
zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Bitwa Warszawska była
największym polskim zwycięstwem
militarnym XX wieku, odniesionym
dzięki niezwykłej mobilizacji całego narodu polskiego i bohaterskiej
walce prowadzonej przy masowym
wsparciu ludności cywilnej. Była też
najważniejszym etapem trwającej od
jesieni 1918 r. wojny polsko-bolszewickiej i jest zaliczana do 18 najważniejszych bitew w dziejach świata.
Bitwa Warszawska była konsekwencją trwającej od 1919 r. wojny
polsko-bolszewickiej, gdzie sowiecka Rosja dążyła do podporządkowania terenów, do których prawa
rościła sobie również odrodzona w
1918 r. II Rzeczpospolita. Obszary, o
których mowa, przed zaborami należały do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, stąd przekonanie polityków
polskich o konieczności ich przynależności do niepodległej Polski. Z
kolei bolszewicy, dążący do rozprzestrzenienia rewolucji proletariackiej
na całą Europę, za cel obrali sobie
walkę z nowo powstałym państwem,
z którym dodatkowo nie posiadali
twardo ustalonej granicy.
Pierwszy atak Armia Czerwona
skierowała na obszar białoruski w
maju 1920 r. Nie przyniósł on oczekiwanego rezultatu, gdyż wojsko polskie odparło zaczepki. Nieco inaczej
stało się w przypadku uderzenia Ar-

mii Konnej Budionnego, której udało się odbić Żytomierz i zmusić do
odwrotu Wojsko Polskie. Następnie
oddziały Budionnego skierowane zostały do walk o Lwów, gdzie garstka
obrońców skutecznie stawiała opór
czerwonoarmistom do czasu, aż wycofali się oni, by wesprzeć atak na

Starosta R. Kieruzal i przewodnicząca Rady Powiatu
J. Jędrecka złożyli kwiaty i znicz pod pomnikiem

Warszawę prowadzony przez Tuchaczewskiego (tzw. Polskie Termopile).
Bitwa Warszawska była przełomowym momentem w historii
państwa polskiego. Dopiero co odzyskana niepodległość stanęła pod
znakiem zapytania w obliczu ataku
sił bolszewickich. Konieczność ekspresowego zorganizowania środków
i wojsk do walki z sowiecką Rosją
była niesamowitym wysiłkiem dla
państwa wyniszczonego przez wojny i rabunkową politykę zaborców.
Niemniej jednak wydarzenia związane z wojną polsko-bolszewicką
1919-1921, w tym przede wszystkim
Bitwa Warszawska, zagwarantowały
Polsce niepodległość i umożliwiły
zawarcie traktatu pokojowego w Rydze z Rosją Sowiecką i Ukrainą, który zabezpieczał wschodnią granicę
państwa aż do 1939 r.
Wydarzenie zobowiązuje nas
do pamięci o oddanych żołnierzach,
znakomitych dowódcach i strategach
walczących o wolność Polski. Moty-

Samochód dachował na S8

16 sierpnia br., po godzinie 18.00,
doszło do zdarzenia drogowego na
84. kilometrze trasy S8 w kierunku
Wrocławia, na wysokości Słupi pod
Bralinem.

mieszkanka Wrocławia, podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego marki Scania, którym kierował
mieszkaniec Mąkoszyna, straciła
panowanie nad pojazdem, w wyniku

23.08.2020 (niedziela)
w godzinach: 9.00 - 12.00

Drogi Krwiodawco! Jeśli masz objawy przeziębienia,
temperaturę powyżej 37 st. C, źle się czujesz
lub przebywałeś w ciągu ostatnich 14 dni poza granicami
Polski i od przebytej kwarantanny nie minęło 14 dni,
prosimy o rezygnację z oddawania krwi.

Nie badamy krwi w kierunku koronawirusa.
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Kępińskiego Jolanta Jędrecka złożyli kwiaty i znicz pod pomnikiem
powstańców wielkopolskich i żołnierzy wojska polskiego na kępińskim
cmentarzu parafialnym, upamiętniając żołnierzy poległych na frontach
Bitwy Warszawskiej.
Również kibice Lecha Poznań
wraz z przedstawicielami Związku
Strzeleckiego oraz kępińskimi harcerzami na cmentarzu parafialnym w
Kępnie oddali hołd poległym żołnierzom. - Jesteśmy wdzięczni bohaterom Bitwy Warszawskiej za to, czego
dokonali 100 lat temu. Zwyciężyli
dzięki heroizmowi żołnierzy Wojska
Polskiego, dzięki talentom dowódców i dzięki poświęceniu polskiego
narodu. Pamięć o tych czynach będzie wieczna. Pamiętamy o tym, czego dokonali. Jesteśmy im wdzięczni.
Są dla nas przykładem i wzorem do
postępowania w obecnych czasach –
mówi Zbigniew Wełdziński z kępińskiego funclubu Lecha Poznań.
Oprac. KR

Groźne zdarzenie drogowe na drodze S8 na wysokości Słupi pod Bralinem

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
UL. SPORTOWA 9

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

wuje ono każdego Polaka – patriotę
do zgłębiania historycznych faktów
– tych dramatycznych, ale i jednocześnie zwycięskich.
Z racji 100. rocznicy tego ważnego dla naszej ojczyzny wydarzenia,
starosta kępiński Robert Kieruzal
oraz przewodnicząca Rady Powiatu

Poszkodowani zostali przetransportowani
do kępińskiego szpitala. Fot. KP PSP Kępno

Na miejsce zdarzenia udali się
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy ustalali przyczyny i przebieg zdarzenia.
- Kierująca samochodem osobowym marki Renault Clio, 49-letnia
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czego doszło do przewrócenia się pojazdu i wypadnięciu z drogi – mówi
oficer KPP Kępno sierż. Rafał Stramowski. W samochodzie osobowym,
oprócz kierowcy, podróżowały dwie
inne osoby w wieku 47 i 12 lat – rów-

nież mieszkańcy Wrocławia.
Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
zadysponował na miejsce zdarzenia
5 zastępów straży pożarnej. - Przybyli na miejsce strażacy zastali samochód osobowy po dachowaniu,
znajdujący się poza jezdnią. Pojazdem podróżowały trzy osoby, które
samodzielnie opuściły rozbity pojazd. Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej
pierwszej pomocy wszystkim uczestnikom zdarzenia. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego, po przebadaniu uczestników
zdarzenia, podjął decyzję o konieczności przetransportowania poszkodowanych do kępińskiego szpitala –
relacjonuje mł. kpt. Jakub Sobczak z
KP PSP Kępno.
Uczestnicy tego zdarzenia byli
trzeźwi, postępowanie w tej sprawie
prowadzi KPP Kępno.
KR

Region

gmina
echo rychtala
sierpień 2020, nr 21 (935)

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2020, nr 33 (1259)

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci Franciszka Ziąbra w Darnowcu

Niech pamięć o przodkach
nigdy nie zagaśnie!

15 sierpnia br., o godzinie
18.00, w 100. rocznicę Bitwy
Warszawskiej, w Darnowcu miała

Następnie M. Olejniczak zwrócił
się do zgromadzonych. - Chciałbym podziękować księdzu Mariu-

Najstarsza żyjąca wnuczka oraz
prawnuk F. Ziąbra odsłonili tablicę

miejsce uroczystość odsłonięcia
tablicy upamiętniającej ostatniego
przedwojennego sołtysa Darnowca i radnego, Franciszka Ziąbra,
więźnia politycznego obozów koncentracyjnych Buchenwald i Mauthausen-Gusen.
Z inicjatywy proboszcza rychtalskiej parafii, ks. Mariusza Białobłockiego, wójta gminy Rychtal
Adama Staszczyka oraz rodziny
Franciszka Ziąbra, tablicę umieszczono na dzwonnicy we wsi Darnowiec.
Po wprowadzeniu wójta o
patriotycznej postawie sołtysa
najstarsza żyjąca wnuczka oraz
prawnuk Mateusz Olejniczak
odsłonili tablicę. Jej poświęcenia dokonał ks. M. Białobłocki.

jego przodka, który poświęcił swe
życie dla wolnej Polski. Jakiś
czas temu napisałem wspomnienia o moim pradziadku, z relacji
mojej babci oraz jej rodzeństwa.
Wszystko, co pamiętałem, spisałem dla upamiętnienia, bo pamięć
jest ulotna, a papier przetrwa.
Cieszę się, że ta uroczystość odbywa się w 100. rocznicę zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej. Żałuję, że
moja babcia oraz jej rodzeństwo
nie doczekali upamiętnienia ich
ojca. Na koniec dodam: niech pamięć o przodkach naszych nigdy
nie zagaśnie, bo zapomnienie jest
jak druga śmierć. Pamiętajmy! –
apelował.
Następnie zebrani mieszkańcy przeszli pod salę, gdzie wzięli
Poświęcenia tablicy dokonał proboszcz
rychtalskiej parafii ks. M. Białobłocki

szowi i wójtowi oraz wszystkim
zainteresowanym za tak piękną
uroczystość upamiętniającą mo-

udział we mszy świętej, podczas
której poruszające kazanie wygłosił
ks. M. Białobłocki.
Oprac. KR

X Turniej Siatkówki Plażowej w Krzyżownikach

W tym roku 15 sierpnia obchodziliśmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. Z
tej okazji w samo południe delegacja
Urzędu Gminy Bralin, na czele z wój-

tem Piotrem Hołosiem, złożyła bukiet kwiatów pod pomnikiem pamięci
w Bralinie. Uczczenie pamięcią naszych bohaterów jest zbiorowym obowiązkiem dzisiaj żyjących.
KW

Gmina Bralin podpisała umowę na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli

Gmina dowiezie dzieci do szkół
Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś podpisał umowę na „Przewozy
dzieci i młodzieży szkolnej z terenu
gminy Bralin do placówek oświatowych przez okres 2 lat szkolnych”.
Usługę świadczyć będzie firma
P.W. TRANSPORT OSOBOWY
Wiesław Brząkała, wybrana w drodze postępowania przetargowego.
Już od 1 września br. uczniowie,
których droga do szkoły przekracza wymaganą ustawowo odległość,
będą mogli skorzystać z bezpłatnego
transportu do Szkoły Podstawowej w
Bralinie, Zespołu Szkół w Nowej Wsi
Książęcej, Przedszkola „Kwiaty Pol-

skie” w Bralinie oraz Zespołu Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
Ze względu na stan epidemii, na
chwilę obecną wszyscy dojeżdżający uczniowie zobowiązani są do
zakładania maseczek podczas jazdy autobusem. Niewielkiej zmianie
uległy również godziny dojazdów i
odjazdów, w tym w dużej mierze do
ZSS w Słupi pod Kępnem. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu
jazdy autobusów i przystanków udostępnione zostaną przez szkoły. Więcej informacji również w Referacie
Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu
w Urzędzie Gminy Bralin.
JR

Kolizja samochodu osobowego z ciężarowym na 92. kilometrze trasy S8

Fot. KP PSP Kępno

Siatkarskie zmagania w Krzyżownikach

Uczczono pamięć bohaterów

Wjechał w tył naczepy
15 sierpnia br., w małej malowniczej miejscowości w gminie Rychtal,
odbył się X Turniej Siatkówki Plażowej w Krzyżownikach. Zawody siatkarskie, od 10 lat przygotowywane
przez miejscową OSP z prezesem
Tomaszem Banaszczykiem na czele
i Radą Sołecką pod przewodnictwem
sołtys Bożeny Augustynek, realizowane są zawsze wzorowo i z dużym
zaangażowaniem lokalnej społeczności. Wsparcia finansowego udzielił także wójt gminy Rychtal Adam
Staszczyk. Zawodnikom pozostało
tylko wykazanie się umiejętnościami i stworzenie dobrego widowiska
sportowego pod czujnym okiem sędziów – w tym roku byli to gminny
koordynator sportu Piotr Nasiadek
i Dominik Makowski. - Przez tak
długi czas systematycznej realizacji

przedsięwzięcia siatkówka plażowa w Krzyżownikach już na dobre
wkomponowała się w coroczne działania mieszkańców i pokazała, że dla
wspólnych celów można zdziałać bardzo wiele – podkreśla P. Nasiadek. - W
tym roku, w turnieju jubileuszowym,
organizatorzy spisali się jak zwykle
na medal: bardzo dobrze przygotowane, ogrodzone boisko, posiłek dla
zawodników i sędziów, praca sędziów
pomocniczych (Alan Mielczarek,
Adam Świerczyński, Krzysztof Jeziorny, Oliwier Barzyk), a także, ze
względu na wciąż trwającą epidemię
koronawirusa – przygotowane w odpowiedniej odległości miejsca dla kibiców, dostępne maseczki oraz środki
do dezynfekcji i dbałość o dystans
społeczny – dodaje.
Podsumowania imprezy dokonał

gminny koordynator sportu, a medale
i dyplomy, wraz z sołtys B. Augustynek, wręczył wójt A. Staszczyk, który
ciepłymi słowami, skierowanymi do
zawodników i organizatorów, podziękował za realizację zadania i stworzenie miłej, sportowej atmosfery.
Oprac. KR

WYNIKI
TURNIEJU:

1. Michał Kokot i Dawid Parzonka
2. Paweł Skotnik i Kamil Kula
3. Dawid Kobielski i Kacper Kobielski
4. Tomasz Banaszczyk i Karol Liczek

28 lipca br., o godzinie 8.14, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o kolizji z udziałem samochodu osobowego z ciężarowym na 92. kilometrze
trasy S8 w kierunku Wrocławia. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Bralin.
Po przybyciu na miejsce pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej
stwierdzono, że samochód osobowy
wjechał w tył naczepy samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia doszło
do pożaru komory silnika samochodu
osobowego, który został ugaszony przed
przybyciem służb ratowniczych za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
Kierowca samochodu osobowego był

przytomny i znajdował się na zewnątrz
pojazdu, jednak wymagał pomocy medycznej. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej oraz
sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Poszkodowany został przebadany
przez przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego, jednak
nie stwierdzono potrzeby hospitalizacji.
Przed zakończeniem działań strażacy
sprawdzili komorę silnika za pomocą
kamery termowizyjnej, nie stwierdzając podwyższonej temperatury – mówi
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Okoliczności zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 20 sierpnia 2020

7

Sport

nożna
policja Piłka
/ straż
pożarna
III Liga Grupa 2
3. kolejka | jesień 2020
Nielba Wągrowiec – Jarota Jarocin ..........– 2:4
Polonia Środa – Pogoń II Szczecin ............– 3:1
Kotwica Kołobrzeg – Elana Toruń .............– 1:1
Bałtyk Gdynia – Sokół Kleczew.................– 0:0
Flota Świnoujście – Mieszko Gniezno ........– 4:2
Unia Swarzędz – Bałtyk Koszalin .............– 0:3
Gryf Wejherowo – Radunia Stężyca .........– 1:2
KP Starogard Gdański – Górnik Konin ......– 3:0
Gwardia Koszalin – GKS Przodkowo .........– 1:3
Świt Szczecin – Chemik Police ..................– 5:1
Pomorzanin Toruń – Unia Janikowo ....– przełożony
1. KS Polonia Środa Wlkp.
3 9
8:2
=. KS Radunia Stężyca
3 9
8:2
3. JKS Jarota Jarocin
3 7 11:5
4. MKS Flota Świnoujście
3 7
9:5
5. GKS Przodkowo
3 7
7:3
6. SKS Bałtyk Gdynia
3 7
6:3
7. KS Świt Skolwin-Szczecin
3 6
9:7
8. MKP Kotwica Kołobrzeg
3 5
4:2
9. MKS Pogoń II Szczecin
3 4
8:6
10. KKPN Bałtyk Koszalin
3 4
6:4
11. KS Gwardia Koszalin
3 3
7:4
12. MKS Nielba Wągrowiec
3 3
9:9
13. WKS Gryf Wejherowo
2 3
3:3
14. KP Starogard Gdański
2 3
5:6
15. KS Sokół Kleczew
3 2
2:3
16. SKS Unia Swarzędz
3 1 2:7
17. KP Chemik Police
3 1 1:11
18. TKP Elana Toruń
1 1
1:1
19. KS Pomorzanin Toruń
2 1
1:3
20. KS Unia Janikowo
2 0
1:6
21. KS Górnik Konin
3 0
2:8
22. MKS Mieszko Gniezno
3 0 2:12
IV Liga Grupa Wielkopolska
3. kolejka | jesień 2020
Winogrady Poznań – Polonia Kępno ........– 1:2
KKS II Kalisz – Olimpia Koło.................... – 3:0
Ostrovia Ostrów – GKS Dopiewo ..............– 1:1
Warta II Poznań – Warta Międzychód ......– 1:2
Centra Ostrów – Odolanovia ....................– 3:1
Victoria Września – Wilki Wilczyn ............– 1:0
LKS Gołuchów – Kotwica Kórnik ...............– 1:2
Obra Kościan – Iskra Szydłowo ................– 0:0
Victoria Ostrzeszów – Tarnovia Tarnowo ....– 2:1
Pogoń Nowe S. – Lubuszanin ...................– 7:1
Polonia Leszno – Krobianka Krobia .........– 2:0
1. MKS Victoria Września
3 9
9:5
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 7 10:2
3. MLKP Warta Międzychód
3 7
5:2
4. KKS 1925 II Kalisz
3 6
9:6
5. KSS Kotwica Kórnik
3 6
8:6
6. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 6
6:4
7. KS Polonia 1912 Leszno
3 6
6:5
8. MKS Olimpia Koło
3 6
6:3
9. KS LZS Iskra Szydłowo
3 5
3:1
10. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 4
4:2
11. LKS Gołuchów
3 4
3:2
12. KP Obra 1912 Kościan
3 4
4:4
13. KKS Polonia Kępno
3 4
2:2
14. LZS Krobianka Krobia
3 3
4:6
15. GKS Wilki Wilczyn
3 3
1:3
16. MLKS Odolanovia Odolanów 3 3
3:6
17. MKS Lubuszanin Trzcianka 3 3 6:13
18. KP Victoria Ostrzeszów
3 3
3:4
19. GKS Dopiewo
3 2
1:3
20. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 3 1
3:6
21. KS Warta II Poznań
3 1
1:7
22. TPS Winogrady Poznań
3 0
4:9
V Liga Grupa 3
3. kolejka | jesień 2020
Polonus Kazimierz – Orzeł Mroczeń .........– 1:1
Zefka Kobyla Góra – Astra Krotoszyn ......– 2:2
Victoria Skarszew – GKS Rychtal ..............– 6:2
Stal Pleszew – Piast Czekanów .................– 0:0
Piast Kobylin – KS Opatówek ...................– 0:3
Vitcovia Witkowo – Zjednoczeni ...............– 1:1
Tulisia Tuliszków – GKS Sompolno ............– 0:4
SKP Słupca – Lew Pogorzela ....................– 4:0
Raszkowianka – MKS Dąbie ....................– 0:2
1. KS Victoria Skarszew
3 9 11:3
2. SKP Słupca
3 9
9:2
3. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 3 7
9:3
4. KLKS Zefka Kobyla Góra
3 7
8:5
5. KS Opatówek
3 6
9:6
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6. KS Piast Kobylin
7. KS Stal Pleszew
8. GKS Sompolno
9. LZS Orzeł Mroczeń
=. KKS Astra Krotoszyn
11. MKS Dąbie
12. GKS Vitcovia Witkowo
13. MGKS Tulisia Tuliszków
14. LKS Raszkowianka Raszków
15. LKS Zjednoczeni Rychwał
16. LKS Piast Czekanów
17. GKS Rychtal
18. LZS Lew Pogorzela

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
0

6:5
2:4
6:3
6:5
6:5
2:5
3:3
6:10
4:6
4:7
3:8
4:10
2:10

Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6
2. kolejka | jesień 2020
Grom Golina – GKS Grębanin ..................– 1:3
Biały Orzeł – Jarota II Jarocin .................– 3:2
Prosna Kalisz – CKS Zbiersk .....................– 5:3
Zieloni Koźminek – Strażak Słupia ...........– 0:1
LKS Czarnylas – Pelikan Grabów ..............– 2:2
Barycz Janków P. – Zawisza Łęka O. .......– 1:4
LKS II Gołuchów – Olimpia Brzeziny .........– 2:2
LZS Czajków – Ogniwo Łąkociny ..............– 3:2
LZS Doruchów .....................................– pauza
1. GKS Grębanin
2 6 10:3
2. LZS Strażak Słupia
2 6
4:2
3. LKS Zawisza Łęka Opatowska 2 4
4:1
4. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
2 4
3:2
5. LZS Pelikan Grabów
2 4
4:2
6. LKS Olimpia Brzeziny
2 4
4:3
7. LZS Czajków
2 3
4:4
8. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 2 3
9:3
9. KS Prosna Kalisz
1 3
5:3
10. CKS Zbiersk
2 3
6:6
11. LZS Ogniwo Łąkociny
2 3
7:5
12. LKS II Gołuchów
2 1
2:4
13. LKS Czarnylas
2 1
4:9
14. LZS Grom Golina
2 0
3:6
15. LZS Doruchów
1 0
2:5
16. Barycz Janków Przygodzki 2 0
2:7
17. GOS Zieloni Koźminek
2 0
0:8
Wielkopolska Klasa A Grupa 9
1. kolejka | jesień 2020
Płomień Opatów – Lilia Mikstat ................– 4:1
OKS Ostrów Wlkp. – LKS Jankowy ...........– 2:1
Victoria Laski – Błękitni Chruszczyny .......– 2:2
Masovia Kraszewice – LZS Trzcinica .........– 7:4
Sokół Bralin – KS Hanulin .......................– 3:1
Tarchalanka Tarchały – Iskra Sieroszewice ....– 3:3
Pogoń Trębaczów – KS Rogaszyce ............– 2:0
1. LKS Masovia Kraszewice
1 3
7:4
2. LZS Płomień Opatów
1 3
4:1
3. LKS Sokół Bralin
1 3
3:1
4. LZS Pogoń Trębaczów
1 3 2:0
5. OKS Ostrów Wlkp.
1 3
2:1
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 1 1
3:3
=. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice1 1
3:3
8. LZS Victoria Laski
1 1
2:2
=. LZS Błękitni Chruszczyny
1 1
2:2
10. LKS Jankowy 1968
1 0
1:2
11. KS Hanulin
1 0
1:3
12. KS Rogaszyce
1 0 0:2
13. LZS Trzcinica
1 0
4:7
14. LZS Lilia Mikstat
1 0
1:4
Wielkopolska Klasa B Grupa 8
1. kolejka | jesień 2020
Wielkopolanin – Błysk Daniszyn ..............– 6:0
Zryw Kierzno – LZS Mikorzyn ..................– 1:2
KUKS Zębców – Ajax Rojów .....................– 6:0
Sokół Chwaliszew – Czarni Wierzbno .......– 0:8
LZS Siedlików – Dąb Dębnica ...................– 4:2
Sulimirczyk – Bonikovia Boników ............– 2:1
LZS Ostrówiec ......................................– pauza
1. LKS Czarni Wierzbno
1 3
8:0
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 1 3
6:0
=. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 1 3
6:0
4. LZS Siedlików
1 3
4:2
5. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 1 3
2:1
=. LZS Mikorzyn
1 3
2:1
7. LZS Ostrówiec
0 0 0:0
8. LZS Zryw Kierzno
1 0
1:2
=. UKS Bonikovia Boników
1 0
1:2
10. LKS Dąb Dębnica
1 0
2:4
11. LZS Błysk Daniszyn
1 0
0:6
=. RLKS Ajax Rojów
1 0
0:6
13. KS Sokół Chwaliszew
1 0
0:8

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Kępińscy kibice odetchnęli z ulgą. Polonia wygrała pierwszy mecz w nowym sezonie. Mimo trzech punktów trener Bogdan Kowalczyk ma o czym
myśleć przed kolejnymi spotkaniami

Fot: Przemysław Zimoch

wyniki i TABELE

Przełamanie Polonii w Poznaniu

Polonia Kępno ma pierwsze zwycięstwo w sezonie. W meczu 3. kolejki czwartej ligi piłkarze z Alei
Marcinkowskiego pokonali na wyjeździe Winogrady Poznań 2:1 (1:0). Drużyna z Poznania z kolei
pozostaje jedyną drużyną bez dorobku punktowego w czwartej lidze. Odmienne nastroje panują
w szatni Victorii Września. Piłkarze lidera jako jedyni po trzech kolejkach mają na koncie komplet
punktów. W niedzielę szansę dołączenia do nich zmarnował dotychczasowy lider z Koła.

Olimpia Koło, dotychczasowy i
zarazem sensacyjny lider nie sprostał
tym razem rezerwom drugoligowego KKS-u Kalisz. Drużyna z Koła
w przypadku zwycięstwa w Kaliszu
mogła liczyć na utrzymanie pozycji
lidera i w pierwszych minutach była
bliska realizacji swojego planu. Ambitnie walczący goście, wypracowali
groźne sytuacje w 6. oraz 18. minucie
spotkania, jednak między słupkami KKS-u dobrze spisał się Kamil
Kosut. Na pierwszy celny strzał ze
strony kaliszan kibice musieli czekać
do 33. minuty. Ostatecznie pierwsza
część gry zakończyła się bezbramkowym remisem. Sposób na pokonanie
bramkarza Olimpii znalazł trzy minuty po zmianie stron Filip Szewczyk,
który mocnym strzałem z bliskiej odległości umieścił piłkę w bramce. W
62. minucie rzut karny podyktowany
po dotknięciu piłki ręką, wykorzystał
Paweł Łydkowski. Od tego momentu
KKS grał z przewagą jednego zawodnika, bo po niedozwolonym zagraniu
przyjezdnych, ukarany czerwoną
kartką został Adam Kozajda. Wynik
meczu ustalił w 69. minucie Mateusz
Majewski, który wykorzystał dogranie Mikołaja Zawistowskiego. Porażka w Kaliszu okazała się bardzo
kosztowna dla Olimpii. Dotychczasowy lider z Koła nie tylko stracił pozycję, ale też spadł na ósme miejsce w
stawce.
Potknięcie kolan w Kaliszu wykorzystała drużyna z Wrześni. Victoria
po niezwykle wyrównanym i emocjonującym meczu pokonała na własnym
stadionie beniaminka z Wilkowa. O
porażce Wilków zadecydowała jedna
akcja, choć gracze z Wilkowa mieli
sporo sytuacji na strzelenie bramki.
Co prawda pierwsza część spotkania
nie obfitowała w sytuacje strzeleckie,
to jednak zespół z Wilczyna najlepszą
miał w samej końcówce. Po przerwie
Wilki ruszyły do zdecydowanych
ataków, a w 58. minucie byli naprawdę blisko zdobycia bramki. Uderzona piłka trafiła jeszcze w jednego z
obrońców, a następnie w poprzeczkę bramki Victorii. Dziesięć minut
później było już 1:0. Piłkę za plecy
obrońców zagrał Filip Brzostowski,
a strzałem z powietrza popisał się Mikołaj Jankowski. Stracona bramka
wcale nie podłamała Wilków, goście
ruszyli do ataków, ale znów świetnymi interwencjami popisywał się golkiper gospodarzy. Dzięki zwycięstwu
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Victoria awansowała na pozycję lidera, a piłkarze z Wrześni jako jedynki
po trzech kolejkach mają na koncie
komplet punktów.
Tymczasem pierwszego zwycięstwa w tym sezonie doczekali się
gracze kępińskiej Polonii. Drużyna
Bogdana Kowalczyka, po obiecującej inauguracji i remisie w odległym
Szydłowie, podejmowała na własnym
stadionie Polonię Leszno. Atut własnego boiska miał zaowocować zwycięstwem, ale ostatecznie komplet
punktów z Kępna wywiozła imienniczka z Leszna. – Żałowaliśmy tego
meczu, bo chłopcy zasłużyli przynajmniej na jeden punkt. Takie porażki nas jednak nie podłamują. Do
Poznania jedziemy walczyć o pełną
pulę, bo z takimi rywalami musimy
po prostu wygrywać – mówił przed
meczem Bogdan Kowalczyk, trener
kępińskiej Polonii. Biało-niebiescy
zagrali w Poznaniu bardzo odważnie,
nie mając zamiaru kalkulować. Efekty przyszły szybko, po nieco ponad
kwadransie gry wynik meczu ustalił
Borys Wawrzyniak. Gospodarze
zdołali odpowiedzieć, ale dopiero
na początku drugiej połowy i mecz
rozpoczął się od nowa. Polonia ma w
swoich szeregach Remigiusza Hojkę,
specjalistę od stałych fragmentów gry.
Obrońca kępnian znów potwierdził
swoją wartość. W 71. minucie uderzył
nie do obrony z rzutu wolnego. Jak
się później okazało sytuacja ta była
decydująca dla sobotniej rywalizacji.
Dzięki zwycięstwu biało-niebiescy
dźwignęli się w tabeli. Stawkę zamykają tymczasem zespoły z Poznania.
Przedostatni jest zespół Winogradów,
a ostatnie miejsce okupuje drugi zespół Warty Poznań. Rezerwy pierwszoligowca doznały trzeciej porażki,
przegrywając tym razem z Wartą
Międzychód.		
BAS

Wyniki 2. kolejki

TPS Winogrady Poznań
KKS Polonia Kępno

1 (0)
2 (1)

KS Warta II Poznań
MLKP Warta Międzychód

1 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Borys Wawrzyniak - 17’, 1:1
Michał Trenkler - 48’, 1:2 Remigiusz Hojka - 71’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola
(Rafał Padiasek - 90+3’), Kacper Skupień,
Mikołaj Kubacha, Remigiusz Hojka, Bernard Fai
Ndukong, Wojciech Drygas (Jakub Pelc - 65’),
Jakub Górecki, Amadeusz Rachel, Łukasz
Walczak, Borys Wawrzyniak (Dawid Rachel 77’). Trener: Bogdan Kowalczyk.

Bramki: 0:1 Dominik Kowalik - 43’, 0:2 Jakub
Giełda - 60’, 1:2 Filip Wędzikowski - 84’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
GKS Dopiewo
1 (0)
Bramki: 1:0 Maciej Mikulski - 62’, 1:1 Adam
Napieralski - 80’.

KKS 1925 II Kalisz		
MKS Olimpia Koło		

3 (0)
0 (0)

MKS Victoria Września
GKS Wilki Wilczyn		

1 (0)
0 (0)

KS Polonia 1912 Leszno
LZS Krobianka Krobia

2 (2)
0 (0)

LKS Gołuchów
KSS Kotwica Kórnik

1 (0)
2 (1)

Bramki: 1:0 Filip Szewczyk - 48’, 2:0 Paweł
Łydkowski - 62’ (z karnego), 3:0 Mateusz
Majewski - 69’.
Bramka: 1:0 Mikołaj Jankowski - 68’.
Bramki: 1:0 Tomasz Wiśniewski - 15’ (z
karnego), 2:0 Michał Płocharczyk - 39’.

Bramki: 0:1 Patryk Bordych - 30’, 1:1 Konrad
Chojnacki - 56’, 1:2 Dawid Urbanek - 62’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 7 (3)
MKS Lubuszanin Trzcianka 1 (1)
Bramki: 1:0 Mateusz Nogaj - 6’, 2:0 Piotr
Józefiak - 9’ (z karnego), 3:0 Dawid Rączka
- 11’, 3:1 Szymon Turek - 20’, 4:1 Daniel
Kaczmarek - 54’, 5:1 Wiktor Matysiak - 61’, 6:1
Dawid Kuczyński - 62’, 7:1 Adrian Radojewski
- 90+4’.

KP Victoria Ostrzeszów
2 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)

Bramki: 1:0 Remigiusz Pastucha - 1’, 1:1
Błażej Telichowski - 47’, 2:1 Kacper Lepka - 73’.

KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 1 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Kłobusek - 12’, 1:1 Szymon
Strączkowski - 52’, 2:1 Szymon Kucharski - 85’,
3:1 Szymon Strączkowski - 90+2’.

KP Obra 1912 Kościan
KS LZS Iskra Szydłowo

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Jakub Giełda (Warta Międzychód)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Patryk Bordych (Kotwica Kórnik)
Mateusz Nogaj (Pogoń Nowe S.)
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Program 5. kolejki
Sobota, 22 sierpnia 2020 roku
12:00
Victoria Ostrzeszów – Olimpia Koło
12:00
LKS Gołuchów – Winogrady Poznań
15:00
Polonia Leszno – Tarnovia Tarnowo
16:00
Warta II Poznań – Kotwica Kórnik
16:00
Ostrovia Ostrów – Odolanovia
16:00
Victoria Września – Lubuszanin
17:00
Pogoń Nowe S. – GKS Dopiewo
17:00
Krobianka Krobia – Wilki Wilczyn
Niedziela, 23 sierpnia 2020 roku
11:00
KKS II Kalisz – Warta Międzychód
14:00
Centra Ostrów – Iskra Szydłowo
16:00
Obra Kościan – Polonia Kępno

4
3
3
3
3
3

Sport

piłka nożna
wiadomości

V Liga Grupa 3 >>> Piłkarze ze Skarszewa wygrali drugi wyjazdowy mecz na zapleczu
czwartej ligi, ale tym razem strzelili w nim pół tuzina goli. Victoria imponuje formą na
początku sezonu, zostając w sobotę nowym liderem rozgrywek. Skarszewianie różnicą
bramek wyprzedzają SKP Słupca

KKS Astra Krotoszyn

2 (1)

GKS Vitcovia Witkowo
LKS Zjednoczeni Rychwał

1 (0)
1 (1)

SKP Słupca		
LZS Lew Pogorzela

4 (2)
0 (0)

Bramki: 0:1 Maxim Ischuk - 12’, 1:1 Błażej
Ostry - 23’, 2:1 Bartosz Szepeta - 43’, 2:2
Dariusz Reyer - 89’

Bramki: 0:1 Przemysław Skibiszewski - 31’,
1:1 Adrian Krupka - 73’

Bramki: 1:0 Kamil Sikorski - 18’, 2:0 Kacper
Kajdan - 20’, 3:0 Kamil Sikorski - 54’, 4:0
Jakub Kwaśny - 88’.

LKS Raszkowianka Raszków 0 (0)
MKS Dąbie		
2 (1)
Bramki: 0:1 Daniel Błaszczyk - 12’, 0:2 Daniel
Błaszczyk - 52’.

MGKS Tulisia Tuliszków
GKS Sompolno		

0 (0)
4 (1)

Bramki: 0:1 Mateusz Czajka - 28’, 0:2 Mateusz
Czajka - 60’, 0:3 Mateusz Czajka - 70’ (z
karnego), 0:4 Damian Tylak - 90+2’.

Remis Orła w meczu na szczycie,
beniaminek z Rychtala płaci frycowe
Na zapleczu czwartej ligi już tylko dwie drużyny zachowały komplet punktów, a nowym liderem rozgrywek została Victoria Skarszew. W ostatniej kolejce drużyna Dawida Jóźwiaka nie dała szans GKS-owi
Rychtal, gromiąc beniaminka przed własną publicznością 6:2 (1:0). Świetnie na początku sezonu spisuje się również SKP Słupca. W tabeli słupeccy piłkarze zajmują drugie miejsce ustępując różnicą
bramek ekipie ze Skarszewa. Kontakt z czołówką utrzymuje Orzeł Mroczeń, choć po trzech kolejkach
strata drużyny Marka Wojtasiaka do prowadzącej dwójki wynosi pięć punktów. Mroczenianie tym razem zremisowali na wyjeździe z dotychczasowym liderem z Kazimierza Biskupiego 1:1 (0:1).
Drużyna z Mroczenia, podobnie
jak przed rokiem, trzecią kolejkę na
zapleczu czwartej ligi rozgrywała w
Kazimierzu Biskupim. Ubiegłoroczne spotkanie zakończyło się podziałem punktów, a w rozegranym 24
sierpnia ubiegłego roku meczu padł
rezultat 1:1. Punkt w tamtym meczu
zapewniło mroczenianom trafienie
Marcina Góreckiego. W obecnej
kampanii rozgrywkowej Polonus podejmował mroczenian w roli lidera
piątej ligi i nieznacznego faworyta
meczu. Ale mecz lepiej układał się
dla graczy Orła. W pierwszej połowie
goście byli stroną aktywniejszą i jak
najbardziej zasłużenie objęli prowadzenie w 35. minucie. Wynik meczu
otworzył Marcin Górecki, snajper
Orła, dla którego było to jednak dopiero pierwsze trafienie w tym sezonie. W drugiej części meczu piłkarze
Orła mieli okazję do tego, aby dobić
gospodarzy i wrócić do Mroczenia
z kompletem punktów. Tymczasem
to miejscowi postarali się o trafienie, dzięki któremu uratowali jeden
punkt. Tyle tylko, że na niewiele się
to zdało, bowiem Polonus stracił fotel
lidera na rzecz drużyny ze Skarszewa. Victoria objęła przodownictwo
w tabeli, po tym jak rozbiła na własnym terenie beniaminka z Rychtala.
Pierwsza połowa była obiecująca dla
graczy GKS-u. Pierwsza część gry
powinna zakończyć się remisem,
ale tuż przed jej końcem Michała
Łuczaka pokonał Joshua Balogun
Kayode. Nigeryjczyk to bez wątpienia jedna z gwiazd zaplecza czwartej
ligi. Czarnoskóry napastnik skarszewian ma w swoim CV występy
między innymi w KKS-ie Kalisz,
GKS-ie Bełchatów, Rakowie Częstochowa czy Rozwoju Katowice.
Siedem minut po zmianie stron miała
miejsce dosyć kontrowersyjna sytuacja. Gospodarze podwyższyli prowadzenie po dosyć wątpliwym rzucie
karnym, którego na bramkę zamienił

Peter Terna Suswam, kolejny Nigeryjczyk, który w przeszłości grał
w portugalskiej Vitorii Setubal czy
drugoligowej Stali Rzeszów. Strata
bramki podziałała mobilizująco na
drużynę z Rychtala. W 59. minucie
za sprawą Aleksandra Muzyki przyjezdni zdobyli kontaktową bramkę.
Od tego momentu kibice oglądali bardzo zacięty mecz. Defensywa GKS-u
pękła jednak w 74. minucie, a w kolejnych minutach sypała się niczym
domek z kart. Gospodarze między
74., a 89. minutą zaaplikowali zespołowi Marcina Nowackiego jeszcze
cztery bramki. Przyjezdni dopiero
w doliczonym czasie gry zmniejszyli rozmiary porażki dzięki trafieniu
Aleksandra Szmery. Beniaminek
z Rychtala z jednym punkcikiem na
koncie zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. W sobotę GKS zagra na
własnym obiekcie z Tulisią Tuliszków, która ma na koncie trzy punkty, zdobyte walkowerem za mecz z
Lwem Pogorzela w pierwszej kolejce. Ostatnie dwa mecze najbliższego
rywala drużyny z Rychtala kończyły
się katastrofą. Przed tygodniem Tulisia przegrała w Opatówku 3:6, a w
minionej kolejce została rozbita na
oczach własnych kibiców przez GKS
Sompolno (0:4).
Świetnie na starcie sezonu spisują się póki co gracze Zefki. Drużyna
z Kobylej Góry jeszcze nie przegrała, ale w minionej kolejce drużyna
Bartosza Medyka straciła pierwsze
punkty. Zefka podejmowała Astrę
Krotoszyn i na samym początku spotkania okazała się bardzo gościnna.
Krotoszynianie wyszli na prowadzenie już w 12. minucie. Wtedy po dośrodkowaniu Szymona Polowczyka
piłkę do bramki głową skierował
Maxim Ishchuk. Chwilę później
Astra mogła podwyższyć prowadzenie, lecz rywale wybili futbolówkę
z linii bramkowej. W 23. minucie
gospodarze wyrównali za sprawą

Błażeja Ostrego, który oddał w
kierunku krotoszyńskiej bramki
wręcz nieprawdopodobne uderzenie.
Dwie minuty przed gwizdkiem kończącym pierwszą część gry jeden z
graczy Zefki zagrał piłkę ręką, ale
arbiter nie przerwał akcji, która zakończyła się golem Bartosza Szepety. Po zmianie stron krotoszynianie
dążyli do wyrównania, stwarzali sobie dogodne sytuacje, ale brakowało
skutecznego wykończenia. Wreszcie
w 89. minucie po dośrodkowaniu
Łukasza Budziaka piłkę do bramki
gospodarzy skierował weteran ligowych boisk, Dariusz Reyer. BAS

Wyniki 3. kolejki

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (0)
LZS Orzeł Mroczeń
1 (1)
Bramki: 0:1 Marcin Górecki - 35’, 1:1 Mateusz
Szymański - 61’.
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski, Bartosz
Moś, Andrzej Nowak, Jakub Kupczak, Tobiasz
Rabiega, Marcin Grądowy (Bartosz Wika - 60’),
Maciej Osesiak (Mariusz Bednarek - 90+2’),
Jakub Strąk, Kacper Małolepszy, Marcin
Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KS Victoria Skarszew
GKS Rychtal		

6 (1)
2 (0)

KS Piast Kobylin		
KS Opatówek		

0 (0)
3 (2)

KLKS Zefka Kobyla Góra

2 (2)

Bramki: 1:0 Joshua Balogun Kayode - 42’,
2:0 Peter Terna Suswam - 52’ (z karnego), 2:1
Aleksander Muzyka - 59’, 3:1 Kacper Zmyślony
- 74’, 4:1 Peter Terna Suswam - 82’, 5:1 Jakub
Jóźwiak - 85’, 6:1 Joshua Balogun Kayode 89’, 6:2 Aleksander Szmer - 90+2’.
GKS: Michał Łuczak – Oskar Sobczyk
(Aleksander Szmer - 58’), Maciej Sacha, Piotr
Józefkiewicz, Fabian Gandecki, Łukasz Bonar
(Jakub Drapiewski - 80’), Bartłomiej Zapiór,
Miłosz Culic, Dawid Sibiński (Łukasz Rogowski
- 73’), Bartłomiej Kulczycki (Krystian Uruski
- 80’), Krzysztof Ćwikła (Aleksander Muzyka 46’). Trener: Marcin Nowacki.

Bramki: 0:1 Fabian Baraniak - 12’, 0:2
Dominik Jezierski - 38’, 0:3 Sebastian Olejnik - 53’.

KS Stal Pleszew		
LKS Piast Czekanów

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Fabian Baraniak (KS Opatówek)
Joshua Balogun Kayode (Victoria Skarszew)
Mateusz Czajka (GKS Sompolno)
Mateusz Szymański (Polonus Kazimierz)
Błażej Ostry (Zefka Kobyla Góra)
Marcin Grądowy (Orzeł Mroczeń)
Kamil Sikorski (SKP Słupca)
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Adam Szczypkowski (Zefka Kobyla Góra)
Program 4. kolejki
Sobota, 22 sierpnia 2020 roku
13:00
MKS Dąbie – Polonus Kazimierz
13:00
Lew Pogorzela – Raszkowianka
15:00
Orzeł Mroczeń – Stal Pleszew
15:0
GKS Rychtal – Tulisia Tuliszków
15:00
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów
16:00
KS Opatówek – SKP Słupca
18:00
Zjednoczeni – Victoria Skarszew
Niedziela, 23 sierpnia 2020 roku
16:00
Zefka Kobyla Góra – Vitcovia Witkowo
17:00
GKS Sompolno – Piast Kobylin

5
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Liga Wojewódzka Juniorów >>> Piłkarze Marcinków
bardzo mocno rozpoczęli zmagania w nowym sezonie I Ligi
Wojewódzkiej Juniorów

Marcinki zaczęły od wygranej

Udany początek rozgrywek I Ligi Wojewódzkiej Juniorów w wykonaniu ekipy Jacka Falszewskiego. Kępnianie ograli na wyjeździe Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski aż 4:1 (2:0). Pierwszym
liderem rozgrywek, których stawką będzie prawo gry w barażach
o Centralną Ligę Juniorów, zostali młodzi gracze KKS-u Kalisz.

Mecz w Ostrowie Wielkopolskim znakomicie ułożył się dla drużyny z Kępna. Podopieczni Jacka
Falszewskiego już w pierwszej połowie postawili się w bardzo dogodnej sytuacji, bowiem dzięki dwóm
trafieniom Gracjana Słupianka
prowadzili do przerwy 2:0. Więcej
emocji miało miejsce po zmianie
stron. Mecz ożywił się po tym, jak
ostrowianie zdobyli kontaktową
bramkę, ale mądrze grająca drużyna
z Kępna nie pozwoliła gospodarzom
dojść do głosu. W 72. minucie bliżej
zwycięstwa znów były Marcinki, po
tym jak prowadzenie gości podwyższył Kacper Fojtar. Kropkę nad „i”
postawił w doliczonym czasie gry
Dawid Stempin. Pierwszym liderem rozgrywek został jednak KKS
Kalisz. Młodzież drugoligowca
rozbiła na wyjeździe Polonię Środa
Wielkopolska aż 7:0. Okazałe zwycięstwa w inauguracyjnej kolejce
zanotował jeszcze Górnik Konin,
który 4:1 ograł Victorią Ostrzeszów oraz Jarota Jarocin. Młodzież
trzecioligowca z Jarocina także na
wyjeździe nie dała szans UKS-owi
Śrem, zwyciężając 5:1. Nie odbyło
się natomiast zaplanowane w Odolanowie spotkanie tamtejszej Odolanovii z Kanią Gostyń. Z powodu
podtopienia płyty boiska sędzia nie
dopuścił obiektu w Odolanowie do
meczu. 			
BAS

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
MUKS Marcinki Kępno
4 (2)
Bramki: 0:1 Gracjan Słupianek - 22’,
0:2 Gracjan Słupianek - 27’, 1:2 Mateusz
Goździaszek - 62’, 1:3 Kacper Fojtar - 72’, 1:4
Dawid Stempin - 90+4’.
Marcinki: Olaf Nawrot – Krystian Gruszka
(Oskar Starczan - 63’), Kacper Fojtar, Jakub
Cierpik, Jakub Pietrzykowski, Mateusz Antczak,
Dawid Nawrot, Cezary Nawrot, Łukasz Śmiatacz
(Michał Lubojański - 80’), Dawid Stempin,
Gracjan Słupianek (Mateusz Kowalski - 75’).
Trener: Jacek Falszewski.
I Liga Wojewódzka Juniora A1 Grupa 2
1. kolejka | jesień 2020
Ostrovia Ostrów – Marcinki Kępno ...........– 1:4
Polonia Środa – KKS Kalisz ......................– 0:7
Victoria Września – Lechia Kostrzyn .........– 3:0
UKS Śrem – Jarota Jarocin ......................– 1:5
Victoria Ostrzeszów – Górnik Konin ..........– 1:4
Polonia Leszno – Luboński 1943 Luboń ...– 2:0
Odolanovia – Kania Gostyń ....... – nie odbył się
1. KKS 1925 Kalisz
1 3
7:0
2. JKS Jarota Jarocin
1 3
5:1
3. MUKS Marcinki Kępno
1 3
4:1
=. KS Górnik Konin
1 3
4:1
5. MKS Victoria Września
1 3
3:0
6. KS Polonia 1912 Leszno
1 3 2:0
7. MLKS Odolanovia Odolanów 0 0 0:0
=. MKS Kania Gostyń
0 0 0:0
9. KS Luboński 1943 Luboń
1 0 0:2
10. KP Victoria Ostrzeszów
1 0
1:4
=. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 0
1:4
12. KKS 1922 Lechia Kostrzyn 1 0
0:3
13. UKS Śrem
1 0
1:5
14. KS Polonia Środa Wlkp.
1 0 0:7
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Gmina
kurier baranowa
sierpień 2020, nr 25 (1170)

Wielu mieszkańców naszego regionu wniosło swój wkład w zwycięstwo, zwane „Cudem nad Wisłą”. Nazwiska poległych w wojnie polsko-bolszewickiej
wyryte były na pomniku w Baranowie. Niemcy zniszczyli go w 1940 roku. Pomnik został odbudowany na początku lat 90. XX wieku przez społeczeństwo gminy Baranów. Oto sylwetki zapomnianych bohaterów. Cudem odnalezione fotografie z ułanem Marianem Wykrotą z Bolesławca i ocalony w
podobny sposób pamiętnik Władysława Bentkowskiego

Marian Wykrota, Władysław Bentkowski
– dwie biografie, dwóch zapomnianych bohaterów

Bitwa Warszawska znajduje się
na umownej liście bitew świata, które
miały wpływ na historię ludzkości.
Według historyków i dyplomatów
polskie zwycięstwo nie tylko obroniło niepodległość odrodzonej ojczyzny, ale także ochroniło Europę przed
bolszewickim najazdem. Wojna polsko-bolszewicka na rozkaz Lenina
rozpoczęła się już pod koniec 1918
roku „Operacją Wisła”. Celem było
pokonanie Polski, a potem rozpoczęcie rewolucji w państwach Europy.
Decydująca ofensywa Armii Czerwonej pod dowództwem Michaiła
Tuchaczewskiego zaczęła się w maju
1920 roku, Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 roku, a
do przełomu doszło 15 sierpnia. 16
sierpnia – kończy się faza obronna bitwy o Warszawę, przełamanie
obrony bolszewickiej, 19 sierpnia –
polskie wojsko przechodzi do fazy
pościgowej. 24 sierpnia – ucieczka
oddziałów sowieckich (i częściowe
rozbrojenie) do granicy Prus Wschodnich. 25 sierpnia – zakończenie fazy
pościgowej polskich wojsk. Równie
ogromny, co zapomniany, jest udział
w tej wojnie Wielkopolan. W walkach odznaczyła się utworzona przez
gen. Józefa Dowbor Muśnickiego Armia Wielkopolska, po zakończeniu
wojny doceniony przez Józefa Piłsudskiego, ale dziś zapomniany. Pierwsze oddziały wyruszyły na wschód
już w marcu 1919 roku na wyraźną
prośbę Ignacego J. Paderewskiego. Ostatecznie wielkopolskie pułki
sformowane w 14. Dywizję Piechoty
walczyły pod dowództwem gen. Daniela Konarzewskiego. Świetnie wyszkoleni, uzbrojeni, umundurowani,
doświadczeni żołnierze o wysokim
morale byli prawdziwą elitą w odradzającym się polskim wojsku. Szanowani i podziwiani przez kolegów za
waleczność i ofiarność przez wroga
nazywani byli „rogatymi diabłami”.
Walczyli m.in. o Lwów, w ofensywie kijowskiej, Bitwie Warszawskiej,
obronie Bobrujska. Docenieni przez
Józefa Piłsudskiego, który obok 1.
Dywizji Piechoty Legionów uznał
wielkopolską dywizję za najlepszą w
wojsku”. Wszystkie pułki 14. Dywizji
oraz gen. Daniela Konarzewskiego
odznaczył Orderami Virtuti Militari.
Śladem niezwykłych fotografii
Marian Wykrota urodził się 18
stycznia 1898 r. w Bolesławcu nad
Prosną., który wówczas leżał w zaborze rosyjskim. Jego ojciec prowadził warsztat rymarski. Po Marianie
pozostała bardzo wątła rodzinna pamięć. Niewiele opowieści, żadnych
pamiątek. Aż tu trzy lata temu ze
znalezionej na strychu pożółkłej
książki wysypały się zdjęcia. Na
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nich zaś ułan. Poszliśmy tym śladem. na cmentarzu w Baranowie. Pamięć
Nawiązaliśmy kontakt z R. Zyskiem o jego bohaterskim epizodzie w
opiekunem Koła Historycznego obronie niepodległości została zapo10. Pułku Ułanów Litewskich. To mniana, podobnie jak zakłamywano
on rozpoznał charakterystyczne ele- pamięć o tamtej wojnie.
menty umundurowania tej jednostki
Przez całą Europę
- jednej z najbitniejszych jednostek
I Pamiętnik Władysława Bentkawaleryjskich w wojnie polsko-bol- kowskiego: - Gdy zechce ktoś doszewickiej 1919-1920. Nierozwiąza- wiedzieć się o moim burzliwym
ną pozostaje zagadka, w jaki sposób życiu, gdy będę w grobie, to proszę
nastolatek spod Bolesławca trafił na bardzo. Urodziłem się 8.12.1899 r.
Kresy. Istnieje prawdopodobieństwo, w majątku Wężyków w Mroczeniu
iż wcielono go do wojska carskiego. Może z
niego zdezerterował?
Fotografie wskazują,
że w 1919 r. służył już
w 10. Pułku Ułanów
Litewskich.
Romantyczny
epizod
Jednostka ta zasłużyła się w pierwszej fazie wojny,
zdobywała
Kijów.
Później osłaniała odwrót polskiej armii.
Po wojnie ochraniała
granicę polsko-litewską. Ta historia zawiera też niezwykły
wątek romantyczny.
Otóż, na odnalezionych zdjęciach widnieją dedykacje „dla
kochanej Florentyny”.
Po wojnie 10. Pułk
Ułanów Litrewskich
ochraniał granicę polsko-litewską. W 1924 r.
część żołnierzy zwolniona została do rezerwy, wielu osiadło
na kresach, tu znalazło wybrankę serca.
Marian Wykrota wrócił w rodzinne strony,
by w 1924 r. ożenić się
z ukochaną FlorentyWładysław Bentkowski w mundurze pruskim
ną (z domu Obalska),
nauczycielką w Opatowie. Młoda z ojca Edwarda i Marianny z domu
para zamieszkała w Baranowie na ul. Jarczak. Wtedy nasz powiat kępiński
Objazdowej. W 1926 r. Wykrotowie i województwo poznańskie należakupili dom przy ul. Wrocławskiej ło do Niemiec (zabór pruski). - Mój
w Baranowie. I wreszcie przycho- ojciec był sołtysem w Łęce Mroczeńdzi czas na wspomnienia wojennego skiej i Mariance. Posłuchajmy… 18
koszmaru. W kwietniu 1940 r. Ma- czerwca 1917 r. otrzymuję wezwanie
rian Wykrota był jednym z czterech do wojska i na wojnę. Jedzie nas
pierwszych baranowian aresztowa- kilka wagonów, chłopcy, a sami Ponych przez Niemców. Po kilku mie- lacy. Są ze mną najlepsi koledzy:
siącach przyszedł list z Dachau. W Mikołaj Albert z Żurawińca, Franek
1942 r. przeniesiono go do obozu w Biegański i Franciszek Dziergwa z
Mauthausen-Gusen. Z obozu wrócił Grębanina. 13.12.1917 przejeżdżamy
wrak człowieka. Cichy, wyszarzały przez Warszawę, przez Brześć nad
i bardzo smutny. Przez następne lata Bugiem, i dalej na wschód Tu jest
gasł. Nie wspominał o obozowych Białoruś, miasto Pruszana, Słonim
latach. Widać, że te wspomnienia - Baranowicze. Stanowiliśmy straż
przybijały go i musiały bardzo boleć. wschodnich granic terenów zajęUmarł w 1950 r. Został pochowany tych przez Niemców. Później jego
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jednostka walczyła w Belgii i Francji.
- Jedziemy przez całą Polskę, przez
całe Niemcy do Flandrii. Niedaleko
Bruge, Ostenda, Kanał La Manche.
Jechaliśmy 8 dni i 8 nocy. Trafił do
kompanii saperów. - Śmierć kosi i
przede mną i za mną. Przy zakopywaniu pewnego żołnierza wyciągnąłem odznakę z numerem, który każdy
żołnierz nosił na piersiach. Wysunął
mi się bok kieszeni, czytam, a tu po
polsku, pisze siostra do brata, nazywał się Kamiński z
Ostrzeszowa.
Pod polską
komendą
Otrzymał
trzy
dni urlopu, z którego już nie powrócił.
- Przed moim urlopem wszyscy dostali
się do niewoli i tam
wstąpili do polskiego
wojska gen. Hallera.
Z niektórymi spotkałem się dopiero w
roku 1920 na wojnie
z Bolszewikami. (...)
11 listopada przeszła
nowina, że jest zawieszenie broni, i armaty
umilkły. Dochodzą
słuchy, że Poznań
się odbija, tworzy
się front. Polacy biją
Grenschutz, wyzwalają całe Poznańskie,
oprócz Kępna. Za
Kępnem tworzy się
linia frontu I ciągnie
się od Prosny - Myjomice - Kochłowy
- Przybyszów itd. Tu
w Łęce artyleria niemiecka stoi. Nadmieniam, że w pierwszej
wojnie
światowej
zginęło 23 chłopa z
Łęki i Marianki a jakie trzy razy tyle rannych. (...) 18 stycznia 1920 r. wkracza wojsko polskie do Kępna i do
naszej wioski, piechota 11. Pułku
Strzelców Wielkopolskich. Nareszcie ukochana Polska. 8 kwietnia stawam znów przed Komisją lekarską
w Inowrocławiu, gdzie stacjonuje 6.
Pułk Strzelców Granicznych. I znów
jestem rekrutem, ale teraz polska
komenda. (...) Nasz pułk obejmuje
teren od Kostowa do Krzyża koło
Poznania. W końcu lipca zbiórka
całego pułku na dworcu w Rawiczu.
Ładujemy się na pociąg, i...
...na wojnę z bolszewikiem!
Bolszewicy zebrali ogromne
siły, rozgromili armię polską, a teraz ciągną na Warszawę. Toteż nas
zdjęto z granicy. I dawaj, spieszymy
na odsiecz Warszawy. Dobijamy

do Zgierza. Tam rozkładamy się i
chwytamy wszystkich uciekinierów
spod Kijowa, odstawiamy ich do
punktu zbiorczego, bo to bractwo
było tak wyczerpane i obdarte, że
nawet na bosaka bez karabinu. Na
punkcie zbiorczym otrzymali wszyscy porządne umundurowanie i
uzbrojenie, i dawaj na odsiecz Warszawy. Miasteczko Radzymin już
bolszewiki zajęli. (…) My 3. szwadron II plutonu czekamy w okopach
na skraju brzozowego lasku. Na
prawo idzie szosa z Radzymina do
Warszawy. Bolszewicy hurmą walą
na Warszawę, ale zostali odcięci.
Uderzyliśmy na nich od tyłu. To
było 15 sierpnia 1920 r...
Cud nad Wisłą
Polskie wojska podążają za bolszewikami i gromią ich, a my, 6.
Pułk Strzelców Granicznych, przekraczamy Narew i zwartym szykiem
maszerujemy na północ – na Mazowsze, ku granicy pruskiej. Tam
walczył pułk ochotników warszawskich. Maszerowaliśmy forsownie w
deszczu i błocie. Musieliśmy odpocząć jeden dzień. Następnego dnia
przez Maków docieramy do miasteczka Chorzele. Z tego miasteczka
ludzie lecą naprzeciw nam i wołają
panowie dlaczego tak późno. Pytamy dlaczego? Mówią, że Kozaki
wycięli wszystkich naszych żołnierzy. Maszerujemy dalej na rynek.
A tu straszny widok, trupów pełno
leży po rynku, po ulicach, trupy
chłopaków warszawskich porozcinane szablami, niektóre głowy na
pół rozcięte. Trupy żołnierzy poznosiliśmy na cmentarz i w masowym
grobie pochowali. Ksiądz odprawił
mszę świętą.
W obronie polskich granic
Kwaterujemy na folwarku przy
Sztuczynie.. Tutaj chłopcy sami
swoi, ja, Janek Florczak z Mroczenia, Jakub Poszwa mój kuzyn,
Ignacy Kurzawa z Mroczenia kucharz - rzeźnik, Albert Mikołaj z
Żurawińca. Ośmiu chłopa nas tam
było. W następnym roku jednostka
Władysława Bentkowskiego skierowana została na południe – pod
Przemyśł. - 22. Pułk Ułanów organizuje Towarzystwo Akcyjne Naftowe, tak że na nas cywile mówili
Nafciarze. Rekrutów naściągali i
tu znów na nowo ja rekrutem, zaczynają się ćwiczenia szablą, lancą
i jazda konna. Oficerowie to Polacy z carskiej armii. Chociaż byłem
starszy ułan, musiałem tak samo
ćwiczyć jak rekrut. Jak byliśmy
wyćwiczeni, nasz szwadron dostał
rozkaz, wyjazdu na karne ekspedycje przeciw Ukraińcom, bo niektóre
wioski były ukraińskie, a Ukraińcy
nie chcieli uznawać Polski.
ems
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gmina
wieści znad pomianki
sierpień 2020, nr 26 (979)

Dofinansowanie do wymiany kotłów oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Od lipca 2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie należy do konsorcjum wielkopolskiego zrzeszającego 38 wielkopolskich bibliotek i
udostępnia swoim Czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad
60 tys. e-booków na platformie Legimi

Ekologiczne dofinansowanie Biblioteka z Legimi

Od 18 sierpnia 2020 r. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ciepła na
źródła ekologiczne oraz budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęka Opatowska. Wniosek o dofinansowanie
można pobrać w Urzędzie Gminy Łęka
Opatowska. Wnioski należy składać
w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska
w dniach od 18.08.2020 r. do 25.08.2020 r.
Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu. Przewidziana
kwota na dofinansowanie wymiany
kotłów w budżecie gminy wynosi
70 tysięcy złotych oraz 30 tysięcy
złotych na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednostkowa wartość dofinansowania wynosić będzie od 3.000
do 3.500 zł w zależności od rodzaju
kotła oraz 3.000 zł dla przydomowej
oczyszczalni ścieków, ale nie więcej
niż 50% ceny zakupu. O dofinanso-

wanie mogą ubiegać się osoby chcące wymienić swoje niespełniające
norm emisji spalin kotły, na kotły

sanitarna, nieprzewidująca podłączenia nieruchomości do sieci. Dofinansowaniu podlegać będzie tylko

Dofinansowanie do wymiany kotłów
wynosić będzie od 3.000 zł do 3.500 zł

Czytelnik, który chce czytać e-booki, musi zgłosić się do jednej z
gminnych placówek bibliotecznych
i na podstawie ważnego konta czytelnika zostaje mu wydany jeden
kod z miesięcznym okresem ważności. Czytelnik rejestruje się (zakłada
konto) na dedykowanej bibliotece
stronie https://www.legimi.pl/wbppoznan, podając kod otrzymany w

bibliotece. Po zarejestrowaniu na
platformie Legimi może korzystać
z usługi przez 30 dni (kody można
pobierać co miesiąc). E-booki można czytać np. na telefonie, tablecie,
komputerze, czytniku. Korzystanie
z Legimi za pośrednictwem kodów
dostępu z biblioteki jest całkowicie
bezpłatne!
Oprac. m

G£OS TRZCINICY
sierpień 2020, nr 34 (1152)
100. rocznica „Cudu nad Wisłą”

ekologiczne, oraz osoby chcące wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków dla nieruchomości w
miejscowościach, w których istnieje
lub jest zaprojektowana kanalizacja

zakup kotła i przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w regulaminie oraz
zakupionego po podpisaniu umowy
o dofinansowanie.
Oprac. m

Kombajn zbożowy zsunął się do rowu w miejscowości Łęka Opatowska

Kombajn blisko trasy kolejowej

1 sierpnia br., o godzinie 20.13,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej

Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie, z którego wynikało, że
w Łęce Opatowskiej kombajn zbożo-

Na szczęście kombajn nie stanowił zagrożenia dla
przejeżdżających pociągów. Fot. KP PSP Kępno

wy podczas transportu zsunął się do
przydrożnego rowu w pobliżu trasy
kolejowej. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Łęka
Opatowska. Rów znajdował się blisko
przejazdu kolejowego, jednak kombajn nie stanowił zagrożenia dla przejeżdżających pociągów. Nie było osób
poszkodowanych. - Działania straży
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, podkopaniu koła przedniego w kombajnie, a następnie,
przy użyciu ciągnika rolniczego oraz
wyciągarki, wyciągnięto maszynę
rolniczą (pojazd nie był uszkodzony
i mógł samodzielnie odjechać) – poinformował oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Uczcili bohaterów
W gminie Trzcinica, poprzez
zapalenie zniczy i złożenie kwiatów
w miejscach pamięci poświęconych
walczącym o wolność naszej ojczyzny, uczczono święto Wojska Polskiego, które w tym roku miało wyjątkowy charakter z racji 100. rocznicy
„Cudu nad Wisłą”.

Bitwę Warszawską stoczono w
dniach 13 – 25 sierpnia 1920 roku w
czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Zadecydowała ona o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia się komunizmu na Europę Zachodnią.
Oprac. KR

31 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na dowożenie/odwożenie uczniów z
terenu gminy Trzcinica do/z Zespołu Szkół w Laskach i Zespołu Szkół w Trzcinicy w roku szkolnym 2020/2021

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2020, nr 29 (934)
Dofinansowanie na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie

Dofinansowanie do Domu Seniora Zabezpieczono

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie otrzymał dofinansowanie na
funkcjonowanie placówki w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020, edycja 2020. Na realizację zadania beneficjent – Gmina
Perzów otrzymała kwotę w wysokości
50 400 zł. - Dzięki otrzymanej dotacji
seniorzy z Dziennego Domu Seniora
w Domasłowie mogą korzystać z usług
fizjoterapeuty i pielęgniarki, mają zapewnioną 8-godzinną opiekę i ciepły
posiłek. Dodatkowo seniorzy biorą
udział w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i komputerowych – informuje Danuta Froń, wójt gminy Perzów.
Zadanie jest współfinansowane

ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wielolet-

Zajęcia w Domu Seniora

niego „Senior+” na lata 2015-2020,
edycja 2020.
Oprac. m

dowóz do szkół

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o.
z Kluczborka. Koszt 1 km dowozu
jest niższy niż w poprzednim roku
szkolnym, a więc nie ma konieczności zwiększenia planów finansowych

obu zespołów szkół. Natomiast dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, tak
jak dotychczas odbywać się będzie w
oparciu o własny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych pojazd
gminy Trzcinica.
Oprac. m

Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
Tygodnik Kępiński 20 sierpnia 2020
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Drobne

ogłoszenia

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane - Os. Kopa. Tel. 695 259 001.
(TK 127/08/20)
Wynajmę kawalerkę 20 m2 w Kępnie.
Tel. 728 458 563.
(TK 125/08/20)
Do wynajęcia kawalerka 33 m2 po kapitalnym remoncie - Kępno, ul. Spółdzielcza.
Tel. 603 097 802.
(TK 123/08/20)

Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, koszenie kosą spalinową.
Posiadam sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 102/06/20)

rolnicze
Sprzedam krowę. Tel. 518 730 764.		
(TK 129/08/20)

Przyjmę zlecenie na prace porządkowe w domu
lub ogrodzie. Mogę też zaopiekować się osobą
starszą z Kępna. Tel. 606 757 246.

Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)
praca
PRODUCENT MEBLI Z KĘPNA ZATRUDNI
TAPICERA. WIĘCEJ INFORMACJI POD
NUMEREM TEL. 601 790 761
LUB 607 791 175.
(TK 126/08/20)
PRZYJMĘ UCZNIA W ZAWODZIE TAPICER.
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM
TEL. 601 790 761 LUB 607 791 175.		
(TK 126/08/20)
FORBIRE Firma sprzątająca zatrudni Panie
do pracy na stanowisku sprzątaczka.
CV można składać w biurze firmy ul. Cło
31a Baranów w godz. 8.00-14.00.
Telefon kontaktowy w sprawie pracy:
601 316 797.
(TK 122/08/20)
sprzedam
Sprzedam dynie i cukinie oraz wytaczarkę do
bębnów samochodowych wszystkich typów Kępno, ul. Długa 5, wjazd od ul. Wieluńskiej
lub Granicznej. Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 124/08/20)
Sprzedam łóżka piętrowe. Tel. 889 143 311.		
(TK 114/07/20)
różne
SKUP AUT. PŁACIMY NAJWIĘCEJ!
(TK 128/08/20)
Tel. 503 616 006.
Loty balonowe nad Kępnem.
Tel. 606 757 246.
US£UGI
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane
i zabudowy z płyt gipsowych, panele podłogowe,
płytki łazienkowe, murowanie, kostka brukowa,
montaż sanitariatu, inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 111/07/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

Gospodarstwo rolne AKWAROL s.c.
400 ha, Laski, gmina Trzcinica

Zatrudnimy na umowę o pracę lub inne:
Zootechnik lub weterynarz fermy krów mlecznych

Wymagania:
- doświadczenie mile widziane w hodowli bydła
mlecznego
		lub chęci jego nabycia;
- wykształcenie wyższe zootechniczne lub weterynaryjne;
- znajomość z zakresu hodowli bydła mlecznego;
- zdolność i komunikatywność do samodzielnego
zarządzania.

Pracownik hodowli zwierząt

Wymagania:
- wykształcenie rolnicze;
- zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy;
- zadawanie pokarmów;
- utrzymywanie czystości w oborach;
Kontakt:
- prowadzenie udojów.
Tel. 601 760628
e-mail: biuro@limore.pl

Tynki maszynowe cementowo-wapienne.
Tel. 880 247 805.
(TK 109/06/20)

Uwaga!

Drodzy Czytelnicy!
„Tygodnik Kępiński”
można znaleźć także w
Internecie. Serdecznie
zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook:
www.facebook.com/
tygodnikkepinski
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Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.

Ogłoszenia

reklamy
OBCHODY 100-LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W POWIECIE KĘPIŃSKIM - przeniesione
W związku ze stanem epidemii
wywołanym wirusem SARS Co-V-2
przenosimy obchody 100-lecia Szkolnictwa Zawodowego
z 6 czerwca 2020 roku na rok szkolny 2020/2021
(dokładna data będzie podana w stosownym terminie)
Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w prace
związane z obchodami 100-lecia w tym roku szkolnym.
Informujemy, że istnieje możliwość zwrotu
kosztów uczestnictwa osób, które dokonały wpłat
na udział w obchodach 100-lecia.
Wcześniej jednak należy skontaktować się telefonicznie
(62 58 307 05) lub e-mail danuta.mikolajczyk@powiatkepno.pl
ze skarbnikiem Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół ZSP nr 1 w Kępnie.
Dyrektor szkoły i Komitet organizacyjny

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

SUKNIE
ŚLUBNE
PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

ATRAKCYJNE CENY!!!
Mroczeñ 118
tel. 62 78 185 68
kom. 664 686 041

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
Informujemy, że instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego
– Hufiec Kępno są gotowi, aby nieść pomoc osobom starszym
lub osobom, które z różnych względów nie są w stanie
same wyjść z domu po niezbędne środki.
Pomoc obejmuje zrobienie zakupów spożywczych i leków.
Prosimy dzwonić bezpośrednio do podanych osób:
Karolina Nowak tel. 668 244 572, Roksana Janus tel. 538 109 511
Renata Jerzyk tel. 789 228 334, Jakub Szarowski tel. 791 827 369
Marcin Szajdak tel. 508 693 514

TEL. 723 882 777

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2

Prośby o pomoc można zgłaszać również w wiadomościach
na konto hufca na portalu Facebook.

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

sprzedam
piękne działki
na os. zielony
hanulin
przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Prywatne

Usługi Pielęgniarskie

mechanika blacharstwo
samochodowe

Kępno i okolice
-

export - import

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

prośba o pomoc

POTRZEBNA POMOC W ODBUDOWANIU
DOMU DLA RODZINY SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3

zastrzyki, kroplówki, opatrunki,
cewnikowanie,
toaleta i pielęgnacja pacjenta,
pobieranie krwi,
oraz inne zabiegi specjalistyczne.

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Dr Lisa M. Shulman - „Mózg w żałobie”
W 2011 roku u męża dr Lisy Shulman, dr. Williama Weinera, zdiagnozowano raka.Zmarł
siedemnaście miesięcy później. Oboje byli neurologami. Nagle z lekarzy stali się pacjentami.
Neurolog jest ekspertem w nauce o mózgu, jednak okazuje się, że nikt nie jest dobrze
przygotowany na kolejne etapy walki ze śmiertelną chorobą. Ta książka jest poruszającym
zapisem przemyśleń obojga lekarzy. Wspomnienia dr Shulman przeplatają się ze wspomnieniami
jej męża, Billa. Towarzyszymy im od chwili diagnozy, poprzez różne etapy walki z chorobą,
aż do momentu pogodzenia się z sytuacją, w jakiej się znaleźli. Dotąd oboje ratowali swoich
pacjentów, teraz muszą ratować siebie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Wojciech Młynarski - „Polska miłość”
Na początku jego kariery poetyckiej sławna aktorka Kalina Jędrusik zapytała Wojciecha
Młynarskiego: „Młody człowieku, skąd pan tyle wie o kobietach?”. Młynarski napisał wówczas
dla niej piosenkę „Z kim tak ci będzie źle jak ze mną”, która w 1964 roku wygrała Festiwal
w Opolu. Miłość w piosenkach Młynarskiego nie była nigdy „słodkim banałem”. Choć pisał
najczystsze liryki („Gram o wszystko”, „Poranne łzy”, „Moje życie, twoje życie”), zawsze był w
nich jakiś pomysł, gra słów, puenta. „Polska miłość” – bo przecież „Po co jechać aż do Werony,
do Werony daleko hen, w naszym mieście też są balkony do tragicznych stworzone scen”.
W tomie „Polska miłość” znalazło się sto czterdzieści tekstów. Wiele z nich po raz pierwszy
ukazuje się w druku. Oprócz wielkich przebojów, które wygrywały festiwale i są śpiewane
przez kolejne pokolenia, znajdą tu Państwo utwory mniej znane, śpiewane lub recytowane na
scenach teatrów czy napisane do szuflady i znalezione w archiwum. Czytelnicy będą mogli też
zajrzeć do wybranych rękopisów i maszynopisów Wojciecha Młynarskiego.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Hwang Sok-Yong - „Znajomy świat”
Gdy ojciec czternastoletniego Wytrzeszcza zostaje wywieziony do „obozu reedukacji”,
chłopak wraz z matką dołączają do tysięcy miejskich wyrzutków żyjących na Wyspie
Kwiatów – ogromnym wysypisku śmieci na obrzeżach Seulu. „Społeczne odpady”, jak nazywa
się mieszkańców tego miejsca, utrzymują się z tego, co uda im się znaleźć wśród resztek
produkowanych przez konsumpcyjne społeczeństwo wielkiego miasta. Kiedy pewnej nocy
między górami śmieci Wytrzeszcz zauważa tajemnicze światełka, wszystko wskazuje na to, że
jego los się odmieni – ale czy na zawsze? Ta tętniąca życiem, urzekająca opowieść
to nie tylko obraz społeczeństwa u progu zawrotnych zmian ekonomicznych
i społecznych, lecz także niezwykle aktualne przypomnienie, że powinniśmy
zastanowić się dwa razy, zanim coś wyrzucimy.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 34
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 26 sierpnia 2020 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Powergraph”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Hwang Sok-Yong - „Znajomy świat”,
2. Wojciech Młynarski - „Polska miłość”,
3. Dr Lisa M. Shulman - „Mózg w żałobie””
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 33 nagrody otrzymuj¹:

Grażyna Rybczyńska (Domanin), Cecylia Płaza (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu nie będziesz zwracał większej
uwagi na towarzyskie i zawodowe sprawy. Czekają cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni. Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych, ale
najlepiej czuć się będziesz w samotności.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu wydarzenia nabiorą tempa. Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz
dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać z
tym, co ważne. W miłości karta wróży udany tydzień. Poczujesz się kochany i potrzebny.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nie staraj się zwyciężać za wszelką cenę. Możesz
przecenić swoje siły lub sprawa okaże się niewarta tak wielkich wyrzeczeń. Poprzestań na tym, co
jest możliwe do zdobycia. Sprawa, która cię nurtuje, rozwiąże się w nadchodzących tygodniach.

Rak 23 VI – 22 VII
W tym tygodniu możesz poczuć się zmęczony
wszystkimi sprawami, z jakimi przyszło ci się zmagać w ostatnim czasie. Dojdziesz do wniosku, że
czas pozbyć się części obowiązków, a nawet zakończysz pewną niechcianą znajomość.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nie kłóć się o drobiazgi, bo spowodujesz lawinę
oskarżeń i zarzutów. Karta przestrzega przed
pośpiechem i zgadzaniem się na nowe propozycje, bez rozpatrzenia ewentualnego ryzyka. Bądź
ostrożny i nie wikłaj się teraz w cudze spory.

1.

Apteka „Nowa” - 20.08.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 21.08.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 22.08.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 23.08.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 24.08.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 25.08.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 26.08.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Panna 23 VIII – 22 IX

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

Nie widzisz rozwiązania, które jest na wyciągnięcie ręki. Popatrz wokół siebie, a dostrzeżesz
wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś.
To, co cię ogranicza, jest w tobie, a nie w świecie
zewnętrznym.

Waga 23 IX – 23 X
Twoja sytuacja nie jest pewna, coś musi się skończyć, aby nowa droga mogła się rozpocząć. Nie uratujesz tego, co się wali i kończy. Nie bój się nowych
rozwiązań czy znajomości. Inaczej stare związki czy
trudne relacje zawodowe przyniosą ci zmartwienia.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu postanowisz rozprawić się z przeciwnościami losu oraz wrogami, którzy przeszkadzają ci osiągnąć sukces. Dojdziesz do wniosku,
że nie możesz dłużej zwlekać i oglądać się na decyzje innych ludzi.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Miodowa 3 a w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

Karta przestrzega przed zwlekaniem i odmawianiem pomocy. W razie problemów nie chowaj się
za cudzymi plecami i odważnie przyznawaj się do
swoich czynów i poglądów. Twoje opinie lub spostrzeżenia mogą pomóc rozwiązać trudną sytuację.

Wodnik 20 I – 18 II
Poczujesz się zmęczony lub bezradny i odmówisz
udziału w ważnym przedsięwzięciu. Zastanów się,
jakie są powody tej sytuacji. Być może wcześniej
zbagatelizowałeś trudności i teraz obawiasz się,
czy sobie ze wszystkim poradzisz.

Ryby 19 II – 20 III
Rozmowa z kimś, kto jest dla ciebie autorytetem
sprawi, że zobaczysz swoje sprawy w innym świetle. Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony,
ale w końcu wyciągniesz słuszne wnioski. Nadchodzi koniec bierności. Nie zwlekaj z podjęciem
ważnych decyzji.

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Odkryjesz swoje powołanie lub znajdziesz ścieżkę, którą chciałbyś podążać. Twoje opinie będą
niezależne i rewolucyjne. Dyskutuj, ale nie staraj
się zbyt mocno do nich przekonywać. W miłości
czeka cię wielka pokusa namiętnego flirtu.

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

63-600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
(wejście od ul. Polnej, w Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691
(PAWILON MEBLOWY)

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe.
WWW.AURAM
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
EBLE.PL
oraz Pawilonu meblowego w Kępnie, ul. Rzeźnicka 14

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

Oferujemy:
panele podłogowe i boazeryjne,
sztukaterie, sprzedaż i usługowe
cięcie płyt, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną, kantówki,
wałki, produkcja listew MDF
wykończeniowych do mebli.

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
16
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