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Strażacy mieli ręce pełne pracy
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12 sierpnia br. dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie kilkukrotnie dysponował zastępy do zdarzeń na terenie powiatu kępińskiego, w tym do zdarzeń drogowych oraz pożarów.
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wiadomości
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 21,5 miliona złotych na budowę oraz przebudowę dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. Środki na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów
rolnych trafią również do 7 gmin w powiecie kępińskim

Nowe drogi w powiecie
Wsparcie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego
dla gmin w zakresie budowy
i rozbudowy dróg dojazdowych do
pól po raz kolejny umożliwi realizację wielu przedsięwzięć poprawiających przemieszczanie się maszyn
rolniczych oraz podnoszących bezpieczeństwo na lokalnych drogach.
- Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego 180 gmin
w regionie będzie mogło realizować
program rozbudowy i modernizacji
dróg dojazdowych do pól. Środki
umożliwiają powstawanie nowych
lub przebudowę istniejących dróg
polnych. Wsparcie, które corocznie
jest przeznaczane na ten cel, pozwala
regularnie rozbudowywać sieć dróg
oraz modernizować te odcinki, które
uległy zniszczeniu – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski.
Tegoroczna kwota wsparcia w wysokości 862,5 tysiąca złotych trafi do
7 gmin z powiatu kępińskiego, nato-

miast w całym województwie pomoc
trafi do 180 gmin na łączną kwotę 21,5
miliona złotych. - Samorządy gminne
wykorzystują środki na utwardzanie
nawierzchni dróg, by poruszające się
po nich maszyny nie niszczyły nawierzchni szczególnie narażonej na
przejazdy ciężkich maszyn, ponadto
wiele dróg wymaga wykonania odwodnienia lub wyłożenia asfaltu na
drodze – dodaje wicemarszałek. Gmina Kępno otrzyma dofinansowanie
w wysokości 112,5 tysiąca złotych,
gminy Baranów, Łęka Opatowska
i Perzów – po 100 tysięcy złotych, a
gminy Bralin, Rychtal i Trzcinica – po
150 tysięcy złotych.
Wsparcie w wysokości ponad 21 milionów złotych z budżetu
województwa wielkopolskiego to
ogromny zastrzyk gotówki dla terenów wiejskich w całej Wielkopolsce,
gdzie rolnictwo nieustannie się rozwija i stanowi jedną z ważniejszych
gałęzi gospodarki dla całego województwa.
Oprac. KR

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Romana Wróbla.

Sytuacja w Kępińskiem uspokoiła się
W powiecie kępińskim nie
ma gwałtownego wzrostu
zachorowań na COVID-19
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 741 potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2 (dane z 25 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 647 osobom z
powiatu kępińskiego udało się powrócić do zdrowia. Niestety, jest również
druga strona medalu – w naszym
powiecie zmarło 17 osób, u których
stwierdzono obecność COVID-19.
Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 5.227 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 1.579 to przypadki aktywne. 220
osób zmarło, a 3.428 wyzdrowiało.
KR

Na podstawie oceny aktualnej sytuacji związanej z pandemią
COVID-19, biorąc pod uwagę rekomendacje dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie oraz po rozmowie ze
starostą kępińskim, władze gminy
Bralin podjęły wspólnie decyzję o
przełożeniu obchodów powiatowe-
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go święta plonów z 6 września br. na
bezpieczny dla wszystkich termin.
- Decyzja nie była łatwa do podjęcia, lecz troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
kępińskiego oraz zapraszanych gości uzasadniają podjęte kroki. Czyniliśmy przygotowania i byliśmy
dumni, że będziemy mogli przyjąć

i gościć w Bralinie rolników z całego powiatu. Liczę na zrozumienie
ze strony mieszkańców gminy Bralin i powiatu. Wierzę, że po ustabilizowaniu się sytuacji będziemy
mogli w sposób godny podziękować
rolnikom za ich codzienny trud –
przyznał wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś. 			
KR

Alicji Śniegockiej

Alicji Śniegockiej,

Wicestaroście Powiatu Kępińskiego

Wicestaroście Powiatu Kępińskiego,
z powodu śmierci Ojca
oraz kondolencje rodzinie
i bliskim Zmarłego
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

Data	Osoby	Osoby objęte	Osoby objęte dozorem
zakażone / wyleczone kwarantanną
epidemiologicznym

Dożynki powiatowo-gminne odwołane

Wyrazy szczerego żalu
i słowa wsparcia

składa

sytuacja epidemiologiczna w powiecie kępińskim

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają:

Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal
wraz z Zarządem Powiatu Kępińskiego
i pracownikami Starostwa Powiatowego w Kępnie

Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego
Jolanta Jędrecka
wraz z Radnymi Rady Powiatu Kępińskiego
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Wiadomości

HISTORIA

Kępno jest miastem o wielkiej tradycji, którą zazwyczaj tworzą ludzie i historie ich rodów. To rodzina w głównej mierze kultywuje doświadczenia swoich
przodków. Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu historię niezwykłego zakładu krawieckiego państwa Pientaków (Piętaków), znajdującego się od lat
w Kępnie przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej 22, (dawniej Armii Czerwonej), który od 31 maja br. przestał istnieć. Był ostatnim warsztatem w Kępnie,
świadczącym usługi dla ludności w zakresie krawiectwa ciężkiego, tzn. szycia płaszczy, garniturów, kostiumów i mundurów

Historia pewnego zakładu z tradycjami

Jan Piętak urodził się 13 kwietnia 1906 roku, tytuł mistrza krawieckiego uzyskał w 1936 roku. - Całe
swoje życie wraz z rodziną mieszkał
w Kępnie, podczas II wojny światowej zamieszkał w budynku przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej 22 (wtedy
widniała jako Adolf-Hitler Strasse)
– podkreśla jego córka, Teresa, która
w ten nietypowy sposób – za pośrednictwem „Tygodnika Kępińskiego”
- postanowiła utrwalić pewien skrawek historii swojej rodziny. -Kiedy
mój ojciec miał cztery lata, zmarła
mu mama. Wtedy jego ojciec, Tomasz Piętak ożenił się z Weroniką
Gruszką. - Ojciec wraz z drugą żoną
wychowywał jego i starszą o dwa lata
siostrę - mówi pani Teresa. Z nowego
związku urodziło się jeszcze trzech
chłopców, braci Jana. Tomasz Pię-

Piętak jak i jego syn Andrzej Pientak,
trudnili się tzw. krawiectwem ciężkim, szyli płaszcze, garnitury, zdarzały się i kostiumy dla pań. W dużej
ilości spod ich igły wyszły mundury dla straży pożarnej. - Wszystkie
ościenne ochotnicze straże pożarne
miały mundury szyte najpierw przez
mojego ojca Jana, później brata Andrzeja – podkreśla podczas rozmowy
pani Teresa. W czasie wojny, w latach
czterdziestych XX wieku, Jan Piętak
prowadził zakład w swoim mieszkaniu. W budynku, w którym mieszkał,
funkcjonował wówczas zakład kolonialny (dziś powiedzielibyśmy sklep
spożywczy). Tuż po wojnie, kiedy
sklep przestał istnieć, i lokale zwolniły się, Jan Piętak właśnie tam zbudował swoje krawieckie imperium.
Wszystko to działo się na parterze,

Pan Andrzej Pientak podczas
pracy. Z arch. Teresy Józefiak

tak zginął podczas pierwszej wojny
światowej. Dzieci wychowywała dalej tylko mama. - Ojciec chodził do
szkoły, która mieściła się w budynku
państwa Choraszewskich, obecnie
znajduje się tam sklep „Kleksik” –
wspomina jego córka. Ze zdjęć wynika, że jego przyrodni bracia chodzili
już do „Jedynki”.
Tradycję krawiectwa rozpoczął w
rodzinie Piętaków Jan, ojciec pani Teresy, kontynuował ją później jej brat
Andrzej, który urodził się w 1940 r.
i to właśnie wtedy, podczas II wojny
światowej, nastąpiła zmiana pisowni
nazwiska z Piętak na Pientak. Zmiana ta widnieje tylko w dokumentach
dotyczących pana Andrzeja. - Pozostali członkowie rodziny noszą do
dzisiaj nazwisko po ojcu Janie Piętaku. Taka rodzinna wojenna pozostałość, o sprostowanie której nikt
jakoś nie zabiegał - podkreśla pani
Teresa. Obaj mężczyźni, zarówno Jan
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w budynku przy dawnych ulicach:
Adolf-Hitler Strasse 22, Armii Czerwonej 22, a po 1989 roku ulicy Warszawskiej 22. Pani Teresa mieszka
tam do dzisiejszego dnia.
- Mój ojciec prowadził zakład do
śmierci, czyli do 1971 roku. Do krawiectwa wciągnął swojego syna Andrzeja, który w wieku piętnastu lat
został zarejestrowany w Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie. W ten sposób stał się uczniem swojego taty. Po
trzech latach zdobył stopień czeladnika, a w 1969 roku w Ostrzeszowie
zdał egzamin mistrzowski – wspomina z sentymentem pani Małgorzata,
druga siostra pana Andrzeja. Jest on
najstarszym spośród rodzeństwa, ma
cztery siostry.
A najmłodsza z sióstr, Zosia,
była jedyną i jednocześnie ostatnią
uczennicą, która wyuczyła się zawodu krawca u swojego ojca, bo Jan
Piętak kształcił głównie uczniów –

chłopców. Natomiast Andrzej Pientak w odróżnieniu od swojego ojca
przysposabiał do zawodu głównie
uczennice. Jednakże pierwszym jego
uczniem był Andrzej Szymendera,
a ostatnią uczennicą wnuczka Martyna. W sumie wykształcił 25 uczennic, które zdobyły tytuł czeladnika, a
potem pracowały w wielu zakładach
produkcyjnych na terenie Kępna i
okolic. Bardzo miłym gestem ze strony uczennic pana Andrzeja był zorganizowany w 2013 r. zjazd w „Awrze”,
po którym pozostało piękne tablo o
znamiennym tytule „Uczniowie zakładu krawieckiego mistrza Andrzeja
Pientaka”.
- W rodzinie zawsze mówiło się,
że w naszym zakładzie zatrzymał się
czas – mówi pani Małgorzata. Stały
tam różne rzeczy: np.: stara maszyna
firmy Singer do szycia grubych rzeczy, obok maszyny firmy Łucznik i
maszyny do obrzucania. Panie wspominają, że za życia ich ojca miejscem
pracy były - spełniające kilka funkcji
- stoły, które w ciągu dnia służyły
do pracy, nocą zaś dzięki podnoszonym pulpitom stołowym pełniły rolę
wygodnych łóżek dla uczniów. I tak
zakład krawiecki, w dzień służący
do nauki i pracy, nocą zamieniał się
w pokój noclegowy. - W trudnych
czasach powojennych małe zakłady
rzemieślnicze borykały się z różnymi problemami. Aby naukę w zawodzie mogła pobierać młodzież spoza
Kępna, ojciec organizował adeptom
krawieckim nocleg. W latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych XX
wieku autobusy nie kursowały często. Uczniowie, uczący się u nas, dojeżdżali z różnych stron, np. z Perzowa, Trębaczowa. Zawsze przyjeżdżali
z tzw. „wałówką” na cały tydzień.
Mama gotowała dla wszystkich obiady. Nas było pięcioro rodzeństwa,
mama, tata i jeszcze uczniowie - dopowiadają panie Teresa i Małgorzata.
Słuchając opowieści sióstr pana Andrzeja, przychodzi na myśl od razu
rzeczywistość z „Pamiętnika starego
subiekta”, zwłaszcza uderza podobieństwo dotyczące atmosfery panującej zarówno w zakładzie Piętaków
jak i w sklepie Mincla.
Pan Andrzej skończył podstawówkę w „Jedynce”. - Jak zaczął
uczyć się na krawca, to był 1955
rok. Zakład przejął w wieku 31 lat
– wspominają jego siostry. Robił różnorodne kursy w cechu, tak funkcjonował wtedy system nauki. Był nie
tylko krawcem, ale i kuśnierzem. Ze
względu na modę na nutrie i lisy musiał się przestawić. W sumie, licząc
lata nauki i pracy, to w tym jednym
miejscu brat spędził 65 lat – podkreślają moje rozmówczynie.
Z wypowiedzi sióstr wynika, że
pan Andrzej dokładnie pamięta swój
pierwszy samodzielnie uszyty garnitur. Szył go dla kolegi (ze szkolnej
ławy) swojej siostry Teresy. - Józek opowiadają - przyszedł do Pientaków
z prośbą, aby uszyć dla niego garnitur na ślub. Brat zawsze wspomina,
że stanął przed nie lada wyzwaniem,
przeżywał duży stres. Józek był wysoki i chudy, co nie było lekkie dla
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krawca, ubranie wyszło jednak idealnie, pasowało elegancko.
W lutym tego roku Andrzej Pien-

było tylko miejsce pracy, tu dorastało i uczyło się wiele pokoleń młodych
ludzi. To oni teraz w różnych zakła-

Maszyna firmy Singer, na której pracowali
właściciele zakładu. Z arch. Teresy Józefiak

tak skończył 80 lat i zaczął coraz
częściej mówić o likwidacji zakładu
krawieckiego. Nie było następcy, ponieważ dzieci i wnuki pana Andrzeja
wybrały inną drogę zawodową, a że
zdrowie mu dopisywało, a zakład
posiadał niezłą lokalizację w centrum miasta,zwlekał z zamknięciem
warsztatu. Jego decyzję przyspieszył
koronawirus, który najpierw wymógł
czasową przerwę w pracy, potem w
głównej mierze przyczynił się do likwidacji warsztatu.
To czas w dużej mierze determinuje życie człowieka, przeważnie im
szczęśliwszy, tym krótszy. Zakład krawiecki prowadzony w Kępnie przez
rodzinę Piętaków (Pientaków) wpisany był w krajobraz dawnej Adolf-Hitler Strasse, później Armii Czerwonej,
a dziś ulicy Warszawskiej. I nie ulega
wątpliwości, że każdy rodowity kępnianin zauważy jego brak.
- Wiemy – mówią siostry pana
Andrzeja, mieszkanki Kępna – jak
ważnym miejscem dla naszej rodziny
był zawsze zakład krawiecki. To nie

dach powiatu kępińskiego reprezentują swojego mistrza. Warsztat był
również miejscem spotkań, dyskusji,
wymiany poglądów jak i miejscowych
„ploteczek” w gronie bliskich, zaprzyjaźnionych osób. Jednoczył rodzinę i integrował naszych przyjaciół.
Artykuł - wyjawia pani Teresa
- ma być niespodzianką dla naszego brata, w ten sposób chcemy go
zapewnić, że jego praca była ważna,
a istnienie zakładu wpisuje się nie
tylko w historię rodziny Piętaków
(Pientaków), ale i w krajobraz oraz
dzieje naszego miasta.
W Kępnie jest wiele miejsc, nie
zawsze o charakterze martyrologicznym, które tworzą dawne oblicze
miasta. Należą do nich, ot, choćby
nieistniejące już: kawiarnia „Nowy
Świat”, restauracja „Centralna” czy
Apteka pod Orłem”. W ten klimat
wpisuje się na pewno zakład krawiecki rodziny Piętaków, (Pientaków),
który w naszym mieście funkcjonował przez prawie sto lat.
Grażyna Gatner

Gotowe garnitury na manekinach, na
tzw. „pupach”. Z arch. Teresy Józefiak
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24 sierpnia br. zostały powołane na stanowisko „nowe” dyrektorki gminnych placówek
kulturalnych

„Nowo-stare” dyrektorki
Różewską. W uzasadnieniu powołania na stanowisko czytamy m.in.:
- Podczas postępowania konkursowego kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną, doświadczeniem,
a prezentowane umiejętności kandy-

Fot. Anna Gałczyńska

Kilka dni temu burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus po rozstrzygnięciach konkursowych powołał na stanowisko dyrektora Muzeum
Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego obecną dyrektorkę Karolinę

Magdalena Wieczorek

Karolina Różewska

datki oraz autorska koncepcja pracy
na stanowisku dyrektora Muzeum
wraz z programem działania i rozwoju instytucji stanowią przesłanki należytego wykonywania obowiązków
na stanowisku objętym konkursem.
K. Różewska będzie zarządzała muzeum od 2 września br. do 2 września
2024 r.
W tym samym dniu P. Psikus
powołał od 2 września br. na 4 lata
Magdalenę Wieczorek na dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii z
Fredrów Szembekowej. W uzasadnieniu czytamy, że kandydatka na to
stanowisko wykazała się wiedzą merytoryczna i doświadczeniem, a prezentowane umiejętności kandydatki
oraz autorska koncepcja pracy na
stanowisku dyrektora Biblioteki wraz
z programem działania i rozwoju instytucji stanowią przesłanki należytego wykonywania obowiązków na
stanowisku.
m

Leszek Dąbrowski udał się do Henrykowa Lubańskiego, gdzie rośnie najstarsze drzewo
w Polsce – cis „Henryk”

Znów na rowerze w daleki świat

Kępiński cyklista Leszek Dąbrowski do swoich rowerowych
eskapad postanowił dołączyć niemal
240-kilometrową trasę do Henrykowa Lubańskiego, gdzie rośnie najstarsze drzewo w Polsce – cis „Henryk”,
którego wiek szacuje się na około
1250-1300 lat.
Pomysł zrodził się stosunkowo
niedawno. - W trakcie oglądania moich notatek wyjazdowych z 2013 r.,
kiedy byłem w Kołobrzegu, zatrzymałem się na temacie odwiedzonego
przeze mnie drzewa „Bolesław” w
Ustroniu Morskim, które miało 800
lat, a które w 2016 r. zostało przewrócone przez wiatr. Zacząłem przeglądać Internet i przypadkowo trafiłem
na informację o najstarszym drzewie
w Polsce – cisie „Henryku”. Wcześniej planowałem wyjazd na Białoruś, jednak postanowiłem zmienić
plany i udać się rowerem do Henrykowa Lubańskiego. Przygotowania
trwały około miesiąca. Załatwiłem
polisę ubezpieczeniową, mapy oraz
listy polecające z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie, Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Urzędu Miasta
i Gminy w Kępnie. Od starosty i
burmistrza otrzymałem upominki,
które zostawiałem, gdy otrzymywałem wpisy do notesu przejazdowego w różnych miejscach. W trasę
postanowiłem wyruszyć 1 sierpnia
– opowiada L. Dąbrowski.
W pierwszym dniu w upale rowerzysta dojechał do Obornik Śląskich.
Tam zatrzymał się na nocleg w ośrodku sportowym.
Kolejny dzień, roczpoczęty o godzinie 5.00, zapowiadał się bardzo aktywnie. Wołów, Lubiąż, Prochowice, Legnica, Złotoryja, aż do Lwówka Śląskiego.
Tam L. Dąbrowski znalazł nocleg w
hotelu. - Bardzo dobrze spało mi się po
przejechaniu 130 km – podkreśla.
3 sierpnia br. pogoda zaskoczyła
cyklistę opadami deszczu. - Zostawiłem część bagaży w hotelu, bo
do Henrykowa zostało mi zaledwie

48 km. Wyruszyłem, kiedy przestało
padać, ale po godzinie znów się rozpadało. Deszcz był raz mocniejszy,
raz słabszy, jednak chwil, w których
nie padało, było niewiele – zaznacza
L. Dąbrowski. Kotlisko, Mściszów,
Unigoszcz i wreszcie cel podróży –
Henryków Lubański. - Na osobiste

Następnego dnia pogoda również była nieprzychylna dla pana
Leszka. Postanowił więc zwiedzić
okolicę, aby nie wracać do domu
w deszczu. - Odwiedziłem Urząd
Miasta i Gminy w Lwówku Śląskim.
Zostałem przyjęty przez pracownika
Wydziału Promocji. PorozmawiaKępiński turysta rowerowy
L. Dąbrowski, w tle cis „Henryk”

spotkanie z cisem dotrałem około
12.30. Zrobiłem zdjęcia i nagrałem
filmiki. Spotkałem tam młodego
człowieka, który mieszka tuż obok,
zapraszał mnie na kawę i kanapki,
ale musiałem odmówić, ponieważ
czas mnie gonił. Poprosiłem o wpis
do notesu przejazdowego i przekazałem kilka gadżetów – wspomina. W
drodze powrotnej odwiedził jeszcze
kościół parafialny pw. św. Mikołaja
Biskupa i Wyznawcy w Henrykowie Lubańskim oraz ruiny zamku
w Gościszowie. Deszcz nie odpuszczał. - Do hotelu dojechałem przemoczony do suchej nitki. Tego dnia
przejechałem około 100 km w deszczu i po górzystym terenie, ale osiągnąłem cel wyprawy – przyznaje.

liśmy i wymieniliśmy się folderami,
poprosiłem o wpis do notesu, zrobiłem zdjęcia i zostałem oprowadzony
po budynku, byłem nawet w gabinecie, w którym burmistrz przyjmuje
interesantów. Ten deszczowy dzień
był okazją do zwiedzenia miasteczka
i zrobienia zakupów – opowiada.
5 sierpnia dzień zapowiadał się
świetnie – wreszcie przestało padać.
Czas wracać więc do domu. - Wstałem bardzo wcześnie, aby dojechać
do Obornik Śląskich. Po drodze
zatrzymałem się w gminie Kunice.
Tam otrzymałem wpis do notesu i
podarowałem skromny upominek.
Po drodze o wpis poprosiłem również strażaka, którego spotkałem
obok remizy. Również jemu wręczy-

Wydanie publikacji dokumentującej stuletnią historię
szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu kępińskiego
staje się faktem

Umowa
o powierzenie grantu
23 lipca 2020 r. podpisano umowę o powierzeniu grantu, dzięki
któremu przygotowana już II część
monografii Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie pojawi się wkrótce na kępińskim rynku
wydawniczym. Zawarte w Baranowie porozumienie dokonało się
pomiędzy Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski reprezentowanym
przez prezesa Zarządu Grzegorza
Grzunkę i wiceprezesa Zarządu
Magdalenę Osadę a Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Kępnie reprezentowanym również przez prezesa i wiceprezesa
Zarządu: Zygmunta Nowackiego i
Michała Balcera. Umowa o powierzeniu zadania podpisana została
w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 dla
operacji realizowanych w ramach
projektu grantowego.
Celem przedsięwzięcia jest
promocja lokalnego dziedzictwa
kulturalno-historycznego obszaru
Lokalnej Grupy Działania (LGD)
poprzez przygotowanie i wydanie
publikacji dokumentującej stuletnią
historię szkolnictwa zawodowego
na terenie powiatu kępińskiego.
Realizując te założenie, w szkole
przy Sienkiewicza – w ramach jubileuszowych obchodów - powstaje
tekst pod redakcją Grażyny Gatner i Beaty Wylęgi-Grygierzec pt.
„Dziesięciolecie wpisane w historię
szkoły 2010-2020. Monografia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Kępnie. 1920-2020” cz. II.
Projekt zostanie zrealizowany
na obszarze LGD w ramach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
,,Wrota Wielkopolski” do 23 stycznia
2021 roku. 		
G.G.

łem pamiątkę z Kępna. Zatrzymałem
się w Lubiążu, aby zrobić kilka zdjęć,
m.in. zamku. Niestety, nie zwiedziłem go z powodu braku czasu. W
Obornikach udałem się do ośrodka
sportu, gdzie nocowałem. Otrzymałem też wpis do notesu. Byłem bardzo zmęczony, ale musiałem jeszcze
wymienić szczęki hamulcowe w rowerze, bo hamulce muszą działać
bez zarzutu – mówi turysta.
Po wczesnej pobudce o godzinie
5.00, prysznicu i śniadaniu wyruszył
w dalszą drogę. - Do domu jechałem
około 100 km, wiatr wiał w twarz, ale
dałem radę. W Trzebnicy trochę błądziłem przez roboty drogowe, ale dalej
do Kępna przez Oleśnicę i Syców szło
już bardzo dobrze. Do powiatu kępińskiego dojechałem o godzinie 14.42.
To kolejna z mnóstwa wielokilometrowych eskapad pana Leszka.
Niekorzystna pogoda, daleka trasa,

trudne warunki na drodze, niełatwe
ukształtowanie terenu, zmęczenie
– nic nie jest dla niego przeszkodą,
aby zwiedzać na rowerze kolejne
miejsca w Polsce – i nie tylko. Moc
wspomnień, liczne upominki i specjalne wpisy do notesu są nie tylko
dowodem na wytrwałość i otwartość
pana Leszka, ale też rewelacyjną pamiątką. - Jestem zadowolony z kolejnej eskapady rowerowej, jednak
łatwo nie było. Miałem okazję zwiedzić kilka ciekawych miejsc, choć w
niektórych byłem tylko przejazdem.
Słońce, choć nie było go wiele, nieco
mnie przypiekło. Chciałbym podziękować sponsorom i ludziom, którzy
pomogli mi w odbyciu tej eskapady,
m.in.: PPHU „Pilarek”, „Agrobud”
Tadeusz Kwapisz, Biuro Rachunkowe „Saldo”, Firma „Lody Marczak”
Kępno, „ACO” Jan Obczasiak Bralin – podsumowuje.
KR

Sprostowanie

W „Tygodniku Kępińskim” nr 33 z 13.08.2020 r.
w artykule pt. „Egzamin zdany... zadowalająco”
w tabeli z wynikami egzaminu ośmioklasistów w
powiecie kępińskim w wersie dotyczącym wyniku
egzaminu z matematyki w Szkole Podstawowej
w Wielkim Buczku podaliśmy błędny wynik. Jest
21,00%, a powinno być 42,00%. Zainteresowanych,
dyrekcję oraz uczniów szkoły przepraszamy za
błędny wpis i gratulujemy najlepiej zdanego
egzaminu w gminie Rychtal.
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Zdarzenie drogowe w miejscowości Jankowy

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych

4-latek wbiegł wprost
Zaopiniowanie algorytmu
pod jadący samochód

10 sierpnia br., przed godziną 16.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o potrąceniu 4-latka w miejscowości Jankowy.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że 49-letni
mieszkaniec gminy Baranów, kierujący samochodem osobowym
marki Fiat, jadąc przez miejscowość Jankowy, od strony Słupi pod
Kępnem, potrącił 4-letniego chłopaca, który wybiegł wprost pod
samochód. - 4-latek, mieszkaniec
Janków, wybiegł z terenu posesji na
jezdnię, wprost pod jadący pojazd.
W wyniku tego zdarzenia małoletni

doznał ogólnych obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala
w Ostrowie Wielkopolskim. Kierujący był trzeźwy. Na miejscu zostały
przeprowadzone oględziny miejsca
zdarzenia, wykonano dokumentację fotograficzną oraz przesłuchano świadków – poinformował oficer
prasowy KPP Kępno sierż. Rafał
Stramowski.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

AB.6745.5.2020

Kępno, 25.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam
o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Baranów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi gminnej kategorii D wraz z przebudową
skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudową ścieżki pieszo-rowerowej”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;
- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0004 Jankowy;
arkusz 2; 478/9(478/20, 478/21), 540/2(540/3, 540/4), 448(448/1, 448/2), 447(447/1, 447/2), 449(449/1, 449/2);
arkusz 4; 480/2
II. Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren
a) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0004 Jankowy;
arkusz 2; 448(448/1, 448/2), 447(447/1, 447/2), 449(449/1, 449/2), 540/2(540/3, 540/4)
arkusz 3; 540/1; arkusz 4; 478/8, 478/10, 480/1,
b) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0004 Jankowy;
arkusz 4; 478/10, 478/8, 480/1; arkusz 3; 540/1, 516
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0002 Donaborów;
arkusz 2; 127
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub
użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w
katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie
Powiatowym w Kępnie, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów - Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Baranów oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz.U.2020,
poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia 27.08.2020 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- zgodnie z art. 10 k.p.a. strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie
Powiatowym w Kępnie Wydział Architektury i Budownictwa ul. Kościuszki 5 p. 115. Wizyta klientów w
urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Informacje o przebiegu
niniejszego postępowania można się kontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 na adres
email: jerzy.dobrzynski@powiatkepno.pl, bądź telefonicznie pod nr. tel. 78 28 946 oraz składać ewentualne
wnioski, uwagi lub zastrzeżenia pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP do dnia 11.09.2020 r.
Jednocześnie informuję, że Starosta Kępiński na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. z 2020r poz. 878) wprowadził od dnia 27 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia w
funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kępnie. Bieżące informacje dotyczące przyjmowania klientów
zewnętrznych dostępne są na stronie internetowej www.powiatkepno.pl.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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W czasie obrad. Robert Kieruzal - starosta (w środku), Maria Kremer - przewodnicząca
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Grażyna Jany wiceprzewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Urszula
Opacka-Wypchło - sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
Maria Pańczuk - członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Beata
Kosędka - zastępca dyrektora PCPR w Kępnie, Patryk Błażejewski - naczelnik Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Społecznych

21 sierpnia br. w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Kępnie
odbyło się posiedzenie Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Spotkanie członków Rady związane było z zaopiniowaniem projektu
uchwały Rady Powiatu Kępińskiego
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie określenia rodzaju

zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 r. dla
Powiatu Kępińskiego na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.		
Oprac. m

Ranking samorządów pod względem inwestycji unijnych
uzyskanych w 2019 r.

Gmina Kępno
najwyżej w powiecie

Główny Urząd Statystyczny
opublikował ranking samorządów
pod względem wartości inwestycji z polityki spójności na koniec
2019 r. W skali kraju wyniosła ona
447.239.968.976,05 zł. Projekty w
ramach polityki spójności realizowano we wszystkich 2.477 gminach
w Polsce. W całym zestawieniu
przewodzą największe organizmy
miejskie w Polsce, takie jak Warszawa, Kraków, Łódź czy Wrocław.
Dane GUS dotyczą wszystkich
projektów realizowanych na terenie
danej gminy czy miasta. Nie należy
ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd.
Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie
projektów unijnych i uwzględniają
koszty niekwalifikowalne. Są to fundusze ze środków UE na lata 20142020, dostępne w ramach krajowych
programów operacyjnych, takich jak
Infrastruktura i Środowisko, a także
programów regionalnych, po które
mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. W zestawieniu nie wzięto natomiast pod
uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.
W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska zainwestuje w ramach środków z polityki
spójności 82,5 miliardów euro. Jest
to najwięcej spośród państw członkowskich UE.
Wśród wszystkich 2.477 gmin w
Polsce pod względem wartości unij-

nych inwestycji Gmina Kępno zajęła
282. miejsce z kwotą w wysokości
168.188.918,59 zł i tym samym wypadła najlepiej wśród gmin powiatu kępińskiego i pobliskich samorządów.
Gmina Bralin uplasowała się na 715.
miejscu z kwotą 66.187.571,91 zł, na
1029. – Baranów (40.716.165,96 zł),
na 1215. – Trzcinica (31.549.888,50
zł), na 1372. – Łęka Opatowska
(25.545.524,91 zł), na 1961. – Perzów
(11.077.430,34 zł), a na 2290. – Rychtal (5.091.140,49 zł).
KR

WYNIKI
RANKINGU:
1. Warszawa – 19 916 682 424,38 zł
2. Kraków – 9 228 363 470,87 zł
3. Łódź – 8 651 823 669,56 zł
...
66. Kalisz – 553 599 933,84 zł
177. Ostrów Wlkp. – 246 256 833,11 zł
282. Kępno – 168 188 918,59 zł
286. Wieluń – 166 425 238,36 zł
715. Bralin – 66 187 571,91 zł
744. Namysłów – 63 432 006,76 zł
828. Ostrzeszów – 55 675 309,96 zł
880. Wieruszów – 51 530 246,85 zł
1029. Baranów – 40 716 165,96 zł
1175. Syców – 33 195 119,13 zł
1215. Trzcinica – 31 549 888,50 zł
1372. Łęka Opat. – 25 545 524,91 zł
1961. Perzów – 11 077 430,34 zł
2290. Rychtal – 5 091 140,49 zł
...
2475. Kobiele Wielkie – 352 816,13 zł
2476. Zabrodzie – 315 400,02 zł
2477. Ostrówek – 284 430,36 zł

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

Straż pożarna / Policja

Wiadomości

12 sierpnia br. był bardzo pracowitym dniem dla strażaków z powiatu kępińskiego

Trwają prace przy budowie hali sportowej Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie

Strażacy mieli ręce pełne pracy Hala buduje się

12 sierpnia br. dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

pomocy uczestnikom zdarzenia oraz
neutralizacji płynów eksploatacyjnych pojazdów – mówi mł. kpt. Ja-

Pożar ścierniska.
Fot. KP PSP Kępno

w Kępnie kilkukrotnie dysponował
zastępy do zdarzeń na terenie powiatu kępińskiego.
Pierwsze zdarzenie wymagające interwencji straży pożarnej
miało miejsce o godzinie 11.08 w
miejscowości Kliny, gdzie doszło
do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz neutralizacji rozlanych płynów
eksploatacyjnych. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.
Kolejne zdarzenie miało miejsce
na ul. Lipowej w Bralinie, gdzie przed
godziną 16.00 doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej

kub Sobczak z KP PSP Kępno. W
wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana, ale nie wymagała

ona długotrwałej hospitalizacji.
O godzinie 20.36 w Mielęcinie
miał miejsce pożar prasy pracującej
na polu. Przybyli na miejsce strażacy nie stwierdzili osób poszkodowanych. - Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
podaniu dwóch prądów wody na
palącą się maszynę, co doprowadziło
do szybkiego ugaszenia pożaru – relacjonuje mł. kpt. J. Sobczak.
Poza wymienionymi zdarzeniami strażacy dysponowani byli do pożarów ścierniska i trawy, pomagali
policji w otwarciu mieszkania, uwalniali zakleszczoną w rowerze nogę
dziecka oraz dwukrotnie łapali zaskrońce, które dostały się do budynków mieszkalnych.
Oprac. KR

Starosta Robert Kieruzal oraz kierownik budowy
Tomasz Peszek na budowie hali sportowej

19 sierpnia 2020 roku starosta
kępiński Robert Kieruzal wizytował
postępy prac przy budowie hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego nr I
w Kępnie. Podczas wizyty kierownik
budowy Tomasz Peszek poinformował starostę o postępie robót.
Obecnie wykonane są prace przy
połączeniu nowego obiektu z budyn-

kiem szkoły przez budowę łącznika.
Na ten moment pracownicy kończą
montaż konstrukcji dachowej.
Całkowity koszt inwestycji to 7
562 463,17 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków programu
„Sportowa Polska 2019” kwotą 2 484
100 zł. Pozostałą część wydatków pokryje Powiat Kępiński.
Oprac. m

19-latek groził użyciem noża

Do zdarzenia doszło na ul. Lipowej
w Bralinie. Fot. KP PSP Kępno

W poniedziałek, 10 sierpnia br.,
po godzinie 14.00, policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę, który
zagrażał życiu innych osób, a także
groził samobójstwem. Chodził on po
Myjomicach z nożem w ręce i groził,
że odbierze sobie życie. Nic nie dały
próby kontaktu z mężczyzną. Mieszkańcy wezwali policję.
Przybyły na miejsce zdarzenia
patrol nie potrafił uspokoić 19-latka.
Mężczyzna zaczął być jeszcze bardziej agresywny i groził użyciem

noża. Policjanci zmuszeni byli użyć
paralizatora. - Wobec mężczyzny
zostały użyte środki przymusu bezpośredniego, dzięki temu być może
udało się uratować mu życie – powiedział oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie sierż.
Rafał Stramowski.
19-latek został przetransportowany na Oddział Psychiatryczny szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Wiadomo, że był pod wpływem środków
odurzających.
Oprac. KR

NAJSZYBSZY INTERNET JUŻ U CIEBIE!
Z usług UPC Polska, dostawcy najszybszego internetu wśród operatorów ogólnopolskich, można już korzystać w Twojej miejscowości.
UPC rozpoczęło bowiem świadczenie usług na sieciach światłowodowych wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
SZYBKIE I STABILNE WI-FI
W CAŁYM DOMU
Klienci w nowych lokalizacjach mogą skorzystać
z oferty superszybkiego internetu w trzech wariantach
prędkości: 300 Mb/s, 600 Mb/s oraz 1Gb/s z nowoczesnym modemem Connect Box gwarantującym
stabilne połączenie.
Dodatkowo, do usługi internetowej, klienci mogą
dobrać jeden z pakietów TV GO: HBO GO, Polsat Sport
Premium czy Polsat Sport Premium + Eleven Sport
Premium, a także Filmklub. Każdy z nich to solidna porcja filmowej lub sportowej rozrywki.
Oferta zostanie także rozszerzona o innowacyjne
usługi telewizyjne.

ATRAKCYJNE PAKIETY KOMÓRKOWE
BEZ ZOBOWIĄZANIA
Do każdej z usług internetowych można dobrać
usługę mobilną, a także skorzystać ze zniżek rodzinnych dla każdej dodatkowej karty SIM. Z usług komórkowych klienci UPC mogą korzystać bez zobowiązania czasowego. Dodatkowo, można także wybrać coś
z szerokiej oferty urządzeń: smartfonów, telewizorów
i routerów LTE w promocyjnych cenach.
Dostęp do cyfrowych usług UPC zyskuje coraz więcej
mieszkańców Polski. W sumie, dzięki dotychczas podpisanym przez UPC umowom z partnerami, zasięg operatora powiększy się z obecnych 3,5 mln o dodatkowe
1,7 mln gospodarstw domowych do 2023/2024 roku.

Fot. KP PSP Kępno

Z internetu UPC Polska, najszybszego w Polsce
wśród operatorów ogólnopolskich, potwierdzonego certyfikatami firm badawczych Ookla® Speedtest® oraz
SpeedTest.pl, a także z usług mobilnych i szerokiej
oferty urządzeń mogą już skorzystać klienci w nowych
miejscowościach.
Bez nielimitowanego i niezawodnego internetu od
UPC w czasie #zostanwdomu codzie na praca i komunikacja, a także cieszenie się cyfrową rozrywką byłyby niemożliwe. Jednak dostęp do usług cyfrowych
jest bardzo ważny nie tylko w czasach dystansu społecznego. Niezawodny internet poprawia komfort życia, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Dzięki szybkiemu łączu możemy pracować, prowadzić biznes
i być w kontakcie z bliskimi z każdego miejsca. Internet pomaga nam także m.in. korzystać z porad lekarskich czy uczestniczyć w zajęciach szkolnych na odległość. Usługi cyfrowe łączą światy - globalny i lokalny. Razem z internetem od UPC gigabity trafiają pod
strzechy i pomagają lokalnym mieszkańcom czerpać
więcej radości z życia.
Niezawodny internet, szczególnie wysokiej przepustowości, to także ogromny impuls do rozwoju lokalnego biznesu, któremu umożliwia poszerzenie skali działania i dotarcie z produktami czy usługami do
nowych klientów, także z drugiego końca kraju, zapewniając im najwyższą jakość obsługi. Usługi cyfrowe pomagają firmom w ich transformacji cyfrowej, otwierając przed nimi dostęp do nowych technologii, które mogą pomóc rozwinąć produkt czy
usługę, a tym samym zdobyć kolejnych klientów.
Coraz więcej firm i instytucji stara się przenieść swoje
usługi i umożliwić korzystanie z nich bez konieczności
wychodzenia z domu, nie tylko ze względu na wygodę,
ale również bezpieczeństwo.

NAJSZYBSZY INTERNET
DOMOWY

NAJSZYBSZA SIEĆ
OGÓLNOPOLSKA

l Szczegółowe informacje na temat oferty w nowych lokalizacjach można znaleźć na stronach:
www.upc.pl/juz-u-ciebie oraz www.upc.pl/biznes/pakiety/juz-w-twojej-firmie/.
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wyniki
i TABELE
III Liga Grupa 2
4. kolejka | jesień 2020
Jarota Jarocin – Flota Świnoujście ............– 3:1
Pogoń II Szczecin – Pomorzanin Toruń .....– 4:1
Elana Toruń – Nielba Wągrowiec ..............– 1:1
Unia Swarzędz – Gwardia Koszalin ..........– 2:0
Mieszko Gniezno – Polonia Środa ............– 1:6
Górnik Konin – Kotwica Kołobrzeg ...........– 1:3
Unia Janikowo – Bałtyk Gdynia ...............– 2:4
Chemik Police – Gryf Wejherowo .............– 2:3
Bałtyk Koszalin – Sokół Kleczew ..............– 5:2
GKS Przodkowo – Świt Skolwin ................– 1:2
Radunia Stężyca – KP Starogard Gdański ...– 5:1
1. KS Polonia Środa Wlkp.
4 12 14:3
2. KS Radunia Stężyca
4 12 13:3
3. JKS Jarota Jarocin
4 10 14:6
4. SKS Bałtyk Gdynia
4 10 10:5
5. KS Świt Skolwin-Szczecin
4 9 11:8
6. MKP Kotwica Kołobrzeg
4 8
7:3
7. MKS Pogoń II Szczecin
4 7 12:7
8. KKPN Bałtyk Koszalin
4 7 11:6
9. GKS Przodkowo
4 7
8:5
10. MKS Flota Świnoujście
4 7 10:8
11. WKS Gryf Wejherowo
3 6
6:5
12. MKS Nielba Wągrowiec
4 4 10:10
13. SKS Unia Swarzędz
4 4
4:7
14. KS Gwardia Koszalin
4 3
7:6
15. KP Starogard Gdański
3 3 6:11
16. TKP Elana Toruń
2 2
2:2
17. KS Sokół Kleczew
4 2
4:8
18. KS Pomorzanin Toruń
3 1 2:7
19. KP Chemik Police
4 1 3:14
20. KS Unia Janikowo
3 0 3:10
21. KS Górnik Konin
4 0 3:11
22. MKS Mieszko Gniezno
4 0 3:18
IV Liga Grupa Wielkopolska
5. kolejka | jesień 2020
Obra Kościan – Polonia Kępno .................– 3:0
KKS II Kalisz – Warta Międzychód ............– 1:1
Victoria Września – Lubuszanin ................– 5:0
Warta II Poznań – Kotwica Kórnik ...........– 0:0
LKS Gołuchów – Winogrady Poznań .........– 4:0
Ostrovia Ostrów – Odolanovia .................– 1:1
Polonia Leszno – Tarnovia Tarnowo .........– 1:5
Victoria Ostrzeszów – Olimpia Koło ..........– 2:0
Krobianka Krobia – Wilki Wilczyn ............– 3:2
Pogoń Nowe S. – GKS Dopiewo ................– 4:0
Centra Ostrów – Iskra Szydłowo ..............– 1:2
4. kolejka | jesień 2020
Polonia Kępno – Krobianka Krobia ..........– 2:0
Tarnovia Tarnowo – Victoria Września ......– 0:3
Winogrady Poznań – Obra Kościan ..........– 1:2
GKS Dopiewo – KKS II Kalisz ...................– 2:3
Kotwica Kórnik – Centra Ostrów ...............– 1:3
Odolanovia – Warta II Poznań .................– 2:0
Iskra Szydłowo – LKS Gołuchów ...............– 1:0
Olimpia Koło – Pogoń Nowe S. ................– 1:2
Wilki Wilczyn – Polonia Leszno ................– 4:1
Lubuszanin – Victoria Ostrzeszów ............– 3:4
Warta Międzychód – Ostrovia Ostrów .......– 2:0
1. MKS Victoria Września
5 15 17:5
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 5 13 16:3
3. MLKP Warta Międzychód
5 11 9:2
4. LZS KS Iskra Szydłowo
5 11 6:2
5. KKS 1925 II Kalisz
5 10 13:9
6. KP Obra 1912 Kościan
5 10 9:5
7. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 5 9 10:7
8. KP Victoria Ostrzeszów
5 9
9:7
9. LKS Gołuchów
5 7
7:3
10. KSS Kotwica Kórnik
5 7
9:9
11. KKS Polonia Kępno
5 7
4:5
12. MLKS Odolanovia Odolanów 5 7
6:7
13. LZS Krobianka Krobia
5 6 7:10
14. MKS Olimpia Koło
5 6
7:7
15. KS Polonia 1912 Leszno
5 6 8:14
16. GKS Wilki Wilczyn
5 6
7:7
17. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 5
5:5
18. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 5 4 8:10
19. MKS Lubuszanin Trzcianka 5 3 9:22
20. GKS Dopiewo
5 2 3:10
21. KS Warta II Poznań
5 2 0:10
22. TPS Winogrady Poznań
5 0 5:15
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Sport

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Victoria Września odniosła już pięć kolejnych zwyWyniki 4. kolejki
cięstw i na resztę ligowej stawki patrzy z samego szczytu. Tymczasem na pierwsze punkty KKS Polonia Kępno
2 (1)
wciąż czekają gracze z Poznania. Winogrady z zerowym kontem zamykają czwartoligową LZS Krobianka Krobia
0 (0)
Bramki: 1:0 Remigiusz Hojka - 38’, 2:0
tabelę

Dwie twarze Polonii
podczas pracowitego tygodnia

Bernard Fai Ndukong - 67’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola
(Jakub Pelc - 70’), Kacper Skupień, Mikołaj
Kubacha, Remigiusz Hojka, Bernard Fai
Ndukong, Wojciech Drygas (Rafał Padiasek 82’), Jakub Górecki, Amadeusz Rachel, Łukasz
Walczak, Borys Wawrzyniak (Dawid Rachel W trakcie minionego tygodnia rozegrano dwie kolejki ligowe. Niestety, pełnej puli nie udało się 60’). Trener: Bogdan Kowalczyk.
zgarnąć piłkarzom Polonii Kępno. Drużyna z Alei Marcinkowskiego po obiecującym zwycięstwie MLKS Odolanovia Odolanów 2 (2)
przed własną publicznością z Krobianką Krobia nie sprostała na wyjeździe Obrze Kościan. Po pię- KS Warta II Poznań
0 (0)
ciu kolejkach kępnianie zajmują jedenaste miejsce w tabeli i mają na koncie siedem punktów. Tym- Bramki: 1:0 Karol Krystek - 5’, 2:0 Piotr
czasem najwięcej zgromadziła do tej pory Victoria Września, która z kompletem punktów otwiera Skrzypczak - 39’.
ligową stawkę. Niepokonani w stawce po pięciu seriach gier pozostają jeszcze gracze Pogoni Nowe GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)
MKS Victoria Września
3 (1)
Skalmierzyce, Warty Międzychód oraz Iskry Szydłowo.
Pierwszy, w tym sezonie, tak in- jącym się beniaminkiem, choć do- nie groźnego przeciwnika. Chłopcy Bramki: 0:1 Filip Brzostowski - 20’, 0:2 Mikołaj
tensywny i pracowity tydzień mają robek punktowy wcale nie rzuca na stracili wiarę, jeszcze w przerwie Jankowski - 62’, 0:3 Mikołaj Jankowski - 70’.
2 (1)
za sobą zespoły występujące w wiel- kolana, bowiem gracze Odolanovii próbowaliśmy wskrzesić drużynę, MLKP Warta Międzychód
kopolskiej czwartej lidze. Środowa w pięciu dotychczasowych meczach jednak straciliśmy trzecią bramkę TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)
kolejka nie przyniosła większych zgromadzili siedem punktów. Punkt i definitywnie było już po meczu. Bramki: 1:0 Marcin Czarnecki - 5’, 2:0
niespodzianek, choć za takie można mniej ma z kolei Krobianka Krobia. Niestety taka jest piłka, że gdy po- Krzysztof Kulczak - 73’.
1 (0)
uznać wyniki konfrontacji Wilków Kolejny z tegorocznych beniamin- pełniasz błędy to tracisz bramki i LZS KS Iskra Szydłowo
0 (0)
Wilczyn z Polonią Leszno oraz Odo- ków nie miał tyle szczęścia co pozo- tak się dzisiaj stało – dodaj Bogdan LKS Gołuchów		
BAS Bramka: 1:0 Jędrzej Wiśniewski - 80’.
lanovii Odolanów z rezerwami War- stali debiutanci. Piłkarze Krobianki Kowalczyk.
MKS Olimpia Koło		
1 (1)
ty Poznań. W obu przypadkach lepsi mimo ambitnej postawy nie potrafili
Wyniki 5. kolejki
okazali się beniaminkowie. Wilki nawiązać wyrównanej walki w śroKS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (2)
3 (2) Bramki: 0:1 Daniel Armatys - 17’, 1:1 Krystian
odprawiły z kwitkiem młodą druży- dowym meczu w Kępnie. Polonia KP Obra 1912 Kościan
nę z Leszna, zwyciężając aż 4:1. Be- mimo przewagi długo nie potrafiła KKS Polonia Kępno
0 (0) Sobieraj - 29’, 1:2 Piotr Józefiak - 33’ (z karnego).
niaminek z Wilczyna prowadził od znaleźć sposobu na pokonanie gol- Bramki: 1:0 Dawid Ratajczak - 10’,
GKS Dopiewo		
2 (0)
32. minuty 1:0, ale wszystko co naj- kipera gości. Wynik meczu otworzył 2:0 Mariusz Józefiak - 32’, 3:0 Tomasz
KKS 1925 II Kalisz		
3 (1)
ważniejsze w tym meczu wydarzy- dopiero w 38. minucie Remigiusz Marcinkowski - 63’.
Bramki: 0:1 Jakub Chojnowski - 39’, 1:1
ło się w ostatnich ośmiu minutach. Hojka. Goście już się nie podnieśli, a Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola, Kacper Radosław Jasiński - 66’, 1:2 Mikołaj Zawistowski
Kibice zobaczyli wówczas cztery w 67. minucie stracili drugą bramkę. Skupień, Bernard Fai Ndukong, Remigiusz Hojka,
- 79’, 2:2 Adam Napieralski - 88’, 2:3 Mikołaj
bramki, z czego trzy z nich zdobyli Na listę strzelców wpisał się wraca- Rafał Padiasek, Jakub Górecki (Szymon Pawlak Zawistowski - 90’.
gracze z Wilczyna. Z kolei najkrócej jący po rocznym pobycie w Niem- 70’), Wojciech Drygas (Jakub Pelc - 60’), Amadeusz
TPS Winogrady Poznań
1 (1)
na gola musieli czekać kibice w Odo- czech, Kameruńczyk Bernard Fai Rachel, Łukasz Walczak, Borys Wawrzyniak (Dawid
KP Obra 1912 Kościan
2 (2)
lanowie, gdzie drugi z tegorocznych Ndukong. Biało-niebiescy nie pod- Rachel - 55’). Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 0:1 Filip Tylczyński - 5’, 0:2 Mansur
beniaminków podejmował rezerwy trzymali zwycięskiej serii podczas KKS 1925 II Kalisz		
1 (0) Maigari - 17’, 1:2 Kamil Lulka - 32’.
ekstraklasowej Warty Poznań. Gra- niedzielnego wyjazdu do Kościana. MLKP Warta Międzychód
1 (0) KSS Kotwica Kórnik
1 (1)
cze spod Ostrowa Wielkopolskiego Mecz od samego początku dobrze Bramki: 1:0 Filip Szewczyk - 48’, 1:1 Krzysztof KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (3)
pokazali się z dobrej strony, choć układał się dla graczy Obry. Już w Schoen - 79’
Bramki: 0:1 Michał Kucharski - 5’, 0:2 Szymon
składnych akcji było jak na lekar- 10. minucie po akcji Kacpra Czuby MKS Victoria Września
5 (5) Strączkowski - 10’, 1:2 Dawid Urbanek - 19’,
stwo. W przypadku czwartoligowe- i nieporozumieniu defensorów gości MKS Lubuszanin Trzcianka 0 (0) 1:3 Szymon Strączkowski - 38’.
go debiutanta najważniejsza okazała wynik spotkania otworzył Dawid Bramki: 1:0 Mikołaj Jankowski - 12’, 2:0
MKS Lubuszanin Trzcianka 3 (0)
się jednak skuteczność. Najpierw w Ratajczak. Po stracie bramki kilka Jakub Groszkowski - 17’, 3:0 Mikołaj Panowicz
KP Victoria Ostrzeszów
4 (2)
5. minucie Karol Krystek wyko- okazji do wyrównania miała Polonia, - 23’, 4:0 Mikołaj Jankowski - 32’, 5:0 Mikołaj
Bramki: 0:1 Robert Skrobacz - 24’, 0:2 Robert
rzystał rzut wolny, a następnie Piotr jednak w bramce dobrze spisywał się Panowicz - 40’.
Skrobacz - 43’, 0:3 Przemysław Dubiel - 60’,
Skrzypczak w 39. minucie podwyż- golkiper Obry. Po nieco ponad dwóch KP Victoria Ostrzeszów
2 (0) 1:3 Ilya Yurchenko - 65’, 1:4 Robert Skrobacz
szył na 2:0, ustalając tym samym re- kwadransach gry było już w zasadzie MKS Olimpia Koło		
0 (0) - 75’, 2:4 Mikołaj Turek - 90+1’, 3:4 Marcin
zultat spotkania. Oba zespoły miały po meczu. Gospodarze zdobyli dru- Bramki: 1:0 Maciej Stawiński - 64’ (z karnego),
Urbański - 90+3’.
jeszcze kilka dogodnych okazji do gą bramkę, a tym razem Damiana 2:0 Mikołaj Obsadny - 85’.
GKS Wilki Wilczyn		
4 (1)
strzelenia gola. – Uważam, że kie- Grondowego pokonał Mariusz JóLKS Gołuchów		
4 (1) KS Polonia 1912 Leszno
1 (0)
dy w poprzednim sezonie graliśmy zefiak. – Tak naprawdę mecz skońTPS Winogrady Poznań
0 (0) Bramki: 1:0 Wiktor Kacprzak - 32’, 2:0 Michał
w piątej lidze, nie było tak moc- czył się dla nas po drugiej bramce.
Bramki: 1:0 Dawid Guźniczak - 34’, 2:0
Zajączkowski - 82’, 2:1 Jakub Harendarz - 83’, 3:1
no operującego piłką zespołu, jak Pierwszą bramkę straciliśmy w przeKonrad Chojnacki - 52’, 3:0 Krystian Benuszak - Wiktor Kacprzak - 86’, 4:1 Wiktor Kacprzak - 90+1’.
Warta Poznań. Zdawaliśmy sobie dziwnych okolicznościach. Gdzieś
85’, 4:0 Szymon Młynarczyk - 90+2’.
Najskuteczniejsi strzelcy
sprawę z tego, że poznaniacy będą zabrakło nam komunikacji, jednak
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (1) 7
nas przewyższać techniką i motory- zawodnicy twierdzili, że ta komu5
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
MLKS
Odolanovia
Odolanów
1
(1)
ką. Z drugiej strony wiedzieliśmy, nikacja była, ale chyba niewłaści5
Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn)
Bramki:
0:1
Jakub
Kłobusek
12’,
1:1
Mateusz
że będziemy przeważać fizycznie. wa. Środkowy obrońca przepuścił
4
Marcin Masełkowski (Krobianka Krobia)
Sobczak
20’.
Naszą wartością dodaną są też sta- piłkę, którą mógł sobie spokojnie
4
Mikołaj Panowicz (Victoria Września)
łe fragmenty gry. I rzeczywiście, to przyjąć. Po stracie bramki mieliśmy KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 4 (2)
4
Szymon Strączkowski (Centra Ostrów)
GKS
Dopiewo		
0
(0)
pomogło w osiągnięciu końcowego jeszcze przewagę mogliśmy strze3
Filip Szewczyk (KKS II Kalisz)
wynik – powiedział po wygranym lić jedną lub dwie bramki niestety Bramki: 1:0 Adam Majewski - 30’, 2:0 Piotr
3
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Józefiak
43’,
3:0
Adam
Majewski
53’,
4:0
meczu Leszek Krutin, trener benia- poszła kontra i straciliśmy drugą
3
Patryk Bordych (Kotwica Kórnik)
minka z Odolanowa. Odolanovia jest bramkę – relacjonował Bogdan Kacper Pinkowski - 81’.
3
Jakub Giełda (Warta Międzychód)
KS
Polonia
1912
Leszno
1
(1)
obok Iskry Szydłowo najlepiej spisu- Kowalczyk, trener kępińskiej Polo3
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
nii. Druga część meczu toczyła się GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 (2)
3
Mateusz
Nogaj (Pogoń Nowe S.)
IV Liga Grupa 3
pod dyktando gospodarzy. Drużyna Bramki: 1:0 Wojciech Bzdęga - 28’, 1:1 Jakub
3
Robert
Skrobacz
(Victoria Ostrzeszów)
4. kolejka | jesień 2020
Krzysztofa Knychały kontrolowała Wilk - 38’, 1:2 Zbigniew Zakrzewski - 45’, 1:3
3
Michał Wawszczak (Iskra Szydłowo)
Orzeł Mroczeń – Stal Pleszew ..................– 2:1
Maciej
Frankowski
66’,
1:4
Maciej
Frankowski
przebieg boiskowych wydarzeń, a w
Program 6. kolejki
Astra Krotoszyn – Piast Czekanów ...........– 3:3
63. minucie udokumentowała swoją - 83’, Błażej Telichowski - 86’.
Sobota, 29 sierpnia 2020 roku
GKS Rychtal – Tulisia Tuliszków ...............– 4:1
przewagę trzecim trafieniem. Z le- KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (1)
11:00
Warta Międzychód – Pogoń Nowe S.
KS Opatówek – SKP Słupca ......................– 3:0
2 (0)
wej strony piłkę w pole karne zagrał LZS KS Iskra Szydłowo
12:00
Winogrady Poznań – Centra Ostrów
Zefka Kobyla Góra – Vitcovia Witkowo ....– 1:2
Filip Tylczyński, a piłkę głową do Bramki: 1:0 Jakub Michalski - 45’, 1:1 Michał
14:00
Iskra Szydłowo – Warta II Poznań
MKS Dąbie – Polonus Kazimierz ..............– 0:2
bramki biało-niebieskich skierował Wawszczak - 65’, 1:2 Michał Wawszczak - 69’.
16:00
Odolanovia – KKS II Kalisz
Zjednoczeni Rychwał – Victoria Skarszew ....– 4:4
3 (1)
Tomasz Marcinkowski. Do końca LZS Krobianka Krobia
16:00
Olimpia Koło – Victoria Września
Lew Pogorzela – Raszkowianka ...............– 5:1
spotkania pozostawało jeszcze blisko GKS Wilki Wilczyn		
2 (1) 16:00
Kotwica Kórnik – Ostrovia Ostrów
GKS Sompolno – Piast Kobylin .................– 2:3
pół godziny gry, ale gracze z Kępna Bramki: 0:1 Adrian Górecki - 28’, 1:1 Marcin
16:00 Tarnovia Tarnowo – Krobianka Krobia
1. KS Victoria Skarszew
4 10 15:7
nie potrafili pokusić się nawet o ho- Masełkowski - 43’, 1:2 Wiktor Kacprzak - 55’,
2. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 4 10 11:3
16:00
Polonia Kępno – Wilki Wilczyn
norowe trafienie. – Niestety jesteśmy 2:2 Przemysław Kaczmarek - 65’, 3:2 Marcin
3. KS Opatówek
4 9 12:6
17:00
Obra Kościan – LKS Gołuchów
na takim etapie, że nie stać nas, aby Masełkowski - 82’.
4. SKP Słupca
4 9
9:5
17:00
Lubuszanin – Polonia Leszno
w jednym meczu zdobyć trzy bram- KS Warta II Poznań
0 17:00
5. KS Piast Kobylin
4 9
9:7
GKS Dopiewo – Victoria Ostrzeszów
ki na wyjeździe, w dodatku na tere- KSS Kotwica Kórnik
0
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Sport
V Liga Grupa 3 >>> Beniaminek z Rychtala do sobotniego meczu z Tulisią zdobył zaledwie jeden punkt. Kibice GKS-u doczekali się jednak historycznego zwycięstwa, które zostało odniesione
w imponującym stylu

Historyczne
zwycięstwo beniaminka

Do czwartej kolejki piłkarze i kibice beniaminka piątej ligi, GKS-u Rychtal czekali na wygrany mecz ligowy. W sobotę wreszcie się udało.
Drużyna Marcina Nowackiego w pełni zrehabilitowała się za ubiegłotygodniową porażkę w Skarszewie i tym razem przed własną publicznością nie dała szans Tulisii, ogrywając zespół z Tuliszkowa 4:1 (3:0).
Ostatnia seria gier była udana także dla mroczenian. Orzeł ograł bowiem w meczu na szczycie Stal Pleszew 2:1 (1:1) i dzięki trzem punktom zmniejszył stratę do lidera.
Po czterech seriach gier strata mro- jej najmniejszych szans na nawiązanie
czenian do prowadzącej Victorii Skar- wyrównanej walki. GKS już po niespełszew wynosi trzy punkty. Stało się tak na dwóch kwadransach gry rozstrzygnął
dzięki niedzielnej wygranej Orła nad losy meczu. Wynik po kwadransie gry
Stalą Pleszew oraz potknięciu lidera ze otworzył Jakub Drapiewski, a po kolejSkarszewa w Rychwale. Drużyna Mar- nych trzech minutach za sprawą Alekka Wojtasiaka, przystępując do sobot- sandra Szmery było już 2:0. Szybkie i
niego starcia ze Stalą Pleszew, nie znała silne ciosy miejscowych zupełnie zaskojeszcze wyniku rywalizacji pomiędzy czyły tuliszkowian. Sytuacja gości poZjednoczonymi Rychwał a Victorią gorszyła się jeszcze bardziej, kiedy ŁuSkarszew. Początek spotkania w Ry- kasz Bonar podwyższył prowadzenie
chwale wyznaczono bowiem na godzi- swojej drużyny na 3:0. Także w drugiej
nę 18.00, a mecz Orła rozpoczynał się połowie miejscowi byli stroną przeważatrzy godziny wcześniej. W Mroczeniu jącą, ale w niektórych sytuacjach razili
nie było więc kalkulacji, a gospodarze nieskutecznością. Sześć minut po zmiaza główny cel postawili sobie zdobycie nie stron było w zasadzie po meczu, po
kompletu punktów. W pierwszej fazie tym jak czwartą bramkę zdobył Miłosz
meczu lepsze wrażenie sprawiali jednak Culic. Gospodarzy stać było jedynie na
przyjezdni. To oni lepiej operowali pił- honorową bramkę w 60. minucie. Przez
ką i jako pierwsi stworzyli dwie, niemal ostatnie pół godziny kibice nie oglądali
stuprocentowe sytuacje na otwarcie wy- już bramek, ale historyczne zwycięstwo
niku. Gospodarze próbowali się odgry- Rychtala na zapleczu czwartej ligi stało
zać. Świetną okazję zmarnował Marcin się faktem.
BAS
Grądowy, który, mając przed sobą tylko
bramkarza Stali, nieznacznie się pomyWyniki 4. kolejki
lił. Obrona Orła prezentowała w sobotę LZS Orzeł Mroczeń
2 (1)
iście weekendową formę. W 41. minucie KS Stal Pleszew
1 (1)
kolejnego „wielbłąda” w obronie miejBramki: 0:1 Emil Poczta - 42’ (z karnego), 1:1
scowych próbował ratować Bartosz
Marcin Górecki - 45’, 2:1 Jakub Kupczak - 48’.
Moś, ale prowadzący mecz arbiter uznał
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski, Andrzej
jego zagrania za faul i wskazał na rzut
karny. Jedenastkę na bramkę zamienił Nowak, Bartosz Moś, Jakub Kupczak, Tobiasz
chwilę później Emil Poczta. Gospoda- Rabiega, Marcin Grądowy (Maciej Osesiak
rze podrażnieni takim obrotem wyda- - 46’), Jakub Strąk, Bartosz Wika (Mariusz
rzeń postanowili jeszcze przed przerwą Bednarek - 90’), Kacper Małolepszy, Marcin
wyrównać stan rywalizacji i sztuki tej Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.
4 (3)
dokonali. Właściwie sprawy w swoje GKS Rychtal		
ręce wziął Marcin Górecki, który in- MGKS Tulisia Tuliszków
1 (0)
dywidualną akcję sfinalizował celnym Bramki: 1:0 Jakub Drapiewski - 15’, 2:0
strzałem z blisko piętnastu metrów. Aleksander Szmer - 18’, 3:0 Łukasz Bonar - 26’,
Bramka do szatni dodała wiatru w żagle 4:0 Miłosz Culic - 51’, 4:1 Miłosz Oblizajek - 60’.
gospodarzom, którzy drugą połowę roz- GKS: Michał Łuczak – Maciej Sacha, Piotr
poczęli znacznie agresywniej i aktyw- Józefkiewicz (Yurii Yatsyuk - 68’), Damian
niej od gości. Trzy minuty po zmianie
Maryniak, Fabian Gandecki (Oskar Sobczyk stron groźne w kierunku bramki Stali
75’), Jakub Drapiewski, Łukasz Bonar, Miłosz
uderzał Marcin Górecki. Z jego strzaCulic (Aleksander Muzyka - 61’), Bartłomiej
łem nie najlepiej poradził sobie golkiper
pleszewian. Do wybitej przez bramkarza Kulczycki (Łukasz Rogowski - 57’), Aleksander
Stali piłki najprzytomniej dopadł Jakub Szmer (Tobiasz Gajewski - 40’), Dawid Sibiński
Kupczak, dając swojemu zespołowi (Damian Musiała - 78’). Trener: Marcin Nowacki.
3 (0)
prowadzenie. Prowadzenie, którego KS Opatówek		
0 (0)
Orzeł nie dał sobie wydrzeć już do koń- SKP Słupca		
ca. – Cieszymy się z tej wygranej, bo w Bramki: 1:0 Robert Lisiecki - 57’, 2:0 Adrian
tygodniu poprzedzającym mecz mieli- Olejnik - 62’, 3:0 Wojciech Kranc - 75’.
śmy trochę problemów. Jakub Kupczak KLKS Zefka Kobyla Góra
1 (0)
grał z kontuzją pleców, ale zdecydował GKS Vitcovia Witkowo
2 (1)
się on na występ, który zakończył zwy- Bramki: 0:1 Michał Wiśniewski - 26’, 1:1
cięską bramką. Zaczęliśmy to spotkaMateusz Płuska - 49’, 1:2 Kacper Boczkowski - 72’.
nie ospale i nie potrafiliśmy skonstruKKS Astra Krotoszyn
3 (3)
ować akcji. W drugiej połowie zaczęła
LKS
Piast
Czekanów
3 (2)
rysować się nasza przewaga i myślę,
Bramki:
0:1
Bartosz
Zmyślony
8’,
1:1
Adam
że wygraliśmy zasłużenie – powiedział
Marek Wojtasiak, trener Orła Mroczeń. Staszewski - 26’, 2:1 Maxim Ishchuk - 28’, 3:1
W następnej kolejce mroczenianie za- Artur Pauter - 38’, 3:2 Eryk Leśnierowski - 42’,
grają na wyjeździe z Piastem Czekanów. 3:3 Paweł Korczak - 84’.
Z pierwszego zwycięstwa w debiu- MKS Dąbie		
0 (0)
tanckim sezonie w piątej lidze cieszyli GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (0)
się nareszcie kibice w Rychtalu. GKS Bramki: 0:1 Filip Dobry - 70’, 0:2 Filip Kubicki - 90’.
chciał za wszelką cenę zrehabilitować się LKS Zjednoczeni Rychwał
4 (0)
za ubiegłotygodniową klęskę w SkarszeKS Victoria Skarszew
4 (2)
wie i w meczu przed własną publicznoBramki: 0:1 Peter Terna Suswam - 24’, 0:2
ścią zdobyć w końcu pierwszy komplet
Jakub Jóźwiak - 26’, 1:2 Wiktor Naworski
punktów. Drużyna Marcina Nowackiego znakomicie rozpoczęła spotkanie z - 64’, 1:3 Jakub Jóźwiak - 67’, 2:3 Damian
Tulisią. Gospodarze całkowicie zdomi- Markiewicz - 69’, 2:4 Błażej Ciesielski - 85’,
nowali drużynę z Tuliszkowa, nie dając 3:4 Damian Markiewicz - 86’, 4:4 Damian

piłka nożna
wiadomości
Markiewicz - 90.

GKS Sompolno		
KS Piast Kobylin		

2 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Jakub Smektała - 13’, 0:2 Jakub
Smektała - 56’, 1:2 Filip Wieczorek - 87’, 1:3 Jakub
Smektała - 90+1’, 2:3 Filip Wieczorek - 90+5’.

LZS Lew Pogorzela
5 (4)
LKS Raszkowianka Raszków 1 (1)

Bramki: 1:0 Krzysztof Ratyński - 13’, 2:0
Krzysztof Ratyński - 15’, 3:0 Maciej Krystkowiak
- 23’ (z karnego), 4:0 Krzysztof Ratyński - 39’
(z karnego), 4:1 Mateusz Robakowski - 41’, 5:1
Kamil Niedźwiedź - 55’.
Najskuteczniejsi strzelcy
6
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
5
Fabian Baraniak (KS Opatówek)

4
4
4
4
4

Joshua Balogun Kayode (Victoria Skarszew)
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Mateusz Czajka (GKS Sompolno)
Damian Markiewicz (Zjednoczeni)
Mateusz Szymański (Polonus Kazimierz)
Program 5. kolejki
Sobota, 29 sierpnia 2020 roku
16:00
Vitcovia Witkowo – Astra Krotoszyn
17:00
SKP Słupca – GKS Sompolno
17:00
Tulisia Tuliszków – Zjednoczeni
Niedziela, 30 sierpnia 2020 roku
11:00
Piast Czekanów – Orzeł Mroczeń
11:00 Victoria Skarszew – Zefka Kobyla Góra
11:00
Raszkowianka – KS Opatówek
15:00
Stal Pleszew – MKS Dąbie
15:00
Piast Kobylin – GKS Rychtal
16:00
Polonus Kazimierz – Lew Pogorzela

Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6 >>> W miniony weekend
rozegrano trzecią serię gier na zapleczu piątej ligi. Z naszych
drużyn jedynie Zawisza Łęka Opatowska odniósł zwycięstwo.
Porażkę zaliczył Strażak Słupia, a GKS Grębanin swoje spotkanie
z Koźminkiem rozegra dopiero we wrześniu

Zawisza zawrócił Prosnę

Beniaminek z Łęki Opatowskiej po imponującym zwycięstwie w ostatniej kolejce z Prosną Kalisz 5:1 (1:1) został nowym liderem grupy szóstej Wielkopolskiej Klasy Okręgowej. Dyspozycja Zawiszy na początku sezonu napawa optymizmem, bowiem drużyna z Łęki Opatowskiej
jeszcze nie przegrała. W gronie drużyn niepokonanych są jeszcze
GKS Grębanin, Pelikan Grabów oraz Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski.

W trzeciej serii gier Biały Orzeł
Koźmin Wielkopolski zmierzył się
na wyjeździe ze Strażakiem Słupią.
Podopieczni Daniela Szynklarza po
ubiegłotygodniowym,
wyjazdowym
zwycięstwie nad Zielonymi Koźminek
liczyli na kolejne punkty, zwłaszcza,
że słupianie mieli tym razem atut w
postaci własnego boiska. Od początku
nieznaczną przewagę osiągnęli przyjezdni, czego efektem było szybkie
otwarcie wyniku. W 18. minucie gry na
listę strzelców wpisał się Wojciech Kamiński, który dobił piłkę po szybkim
zagraniu wzdłuż bramki. W 29. minucie było już 2:0 po trafieniu Krzysztofa
Czabańskiego. Ale miejscowi nie podłamali się i szybko wrócili do gry po
bramce Patryka Raczkowskiego. Po
przerwie przewaga drużyny z Koźmina Wielkopolskiego była zdecydowana.
Przyjezdni udokumentowali to kolejnym trafieniem Wojciecha Kamińskiego w 52. minucie. Strażak grał ambitnie
do samego końca, a sześć minut przed
końcem po strzale Huberta Bryzy zza
pola karnego miejscowi zmniejszyli
rozmiary porażki. W Słupi nikt jednak nie robi tragedii z ostatniej porażki. Strażak ma na koncie bowiem dwa
zwycięstwa i z sześcioma punktami zajmuje miejsce w ligowej czołówce.
Tymczasem na samym szczycie
tabeli nastąpiła zmiana. W fotelu lidera
zasiadł Zawisza Łęka Opatowska. Podopieczni Pawła Chałubca w imponującym stylu rozprawili się na własnym
boisku z Prosną Kalisz. Co prawda piłkarze Prosny bardzo szybko otworzyli
rezultat wyjazdowego spotkania, ale
ostatecznie wrócili do Kalisza z bagażem pięciu bramek. Już w 3. minucie do
siatki gospodarzy trafił Konrad Helt.
Wydawało się zatem, że kaliszanie pójdą za ciosem i to oni w sobotnim meczu
będą dyktować warunki gry. Pod koniec
pierwszej połowy do wyrównania doprowadził jednak Mateusz Płóciennik.
Po zmianie stron kaliszanie zupełnie
stracili kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Tymczasem gracze Zawiszy
grali jak w transie. Bramki Sebastiana
Joniaka oraz Iwana Parkhomenko
pogrążyły faworyzowaną Prosnę. Piłkarze Zawiszy strzelali tego dnia jak na
zawołanie, w po kolejnej bramce Iwana
Parkhomenko i Przemysława Alberta
stało się jasne, że losy rywalizacji były
już nie do odwrócenia.
			
BAS

Wyniki 3. kolejki

LKS Zawisza Łęka Opatowska 5 (1)
KS Prosna Kalisz		
1 (1)

Bramki: 0:1 Konrad Helt - 3’, 1:1 Mateusz
Płóciennik - 45’, 2:1 Sebastian Joniak - 59’, 3:1
Ivan Parkhomenko - 61’, 4:1 Przemysław Albert
- 66’, 5:1 Ivan Parkhomenko - 74’.

LZS Strażak Słupia
2 (1)
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 3 (2)
Bramki: 0:1 Wojciech Kamiński - 14’,
0:2 Krzysztof Czabański - 29’, 1:2 Patryk
Raczkowski - 31’, 1:3 Wojciech Kamiński - 52’,
2:3 Hubert Bryza - 84’.

JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 5 (3)
LKS Barycz Janków Przygodzki 0 (0)
Bramki: 1:0 Igor Skowron - 15’, 2:0 Jacek
Pacyński - 20’, 3:0 Krzysztof Matuszak - 30’ (z
karnego), 4:0 Miłosz Kowalski - 71’, 5:0 Miłosz
Kowalski - 75’.

LKS Olimpia Brzeziny
LKS Czarnylas		

2 (1)
4 (3)

LZS Pelikan Grabów
LZS Grom Golina		

4 (3)
0 (0)

LZS Ogniwo Łąkociny
LKS II Gołuchów		

2 (2)
5 (2)

Bramki: 1:0 Damian Wieczorek - 8’, 1:1
Norbert Burkat - 9’, 1:2 Ebert Francisco da Silva
- 30’, 1:3 Sebastian Wasiela - 32’, 1:4 Sebastian
Wasiela - 48’, 2:4 Grzegorz Kuświk - 55’.
Bramki: 1:0 Bartłomiej Świstak - 29’, 2:0
Michał Domagalski - 41’, 3:0 Bartłomiej Świstak
- 45’, 4:0 Kacper Mądry - 82’.
Bramki: 1:0 Mateusz Stach - 9’, 1:1 Marcin
Mielcarek - 14’, 1:2 Piotr Kapałka - 26’, 2:2
Dawid Adamczyk - 37’, 2:3 Patryk Kubczyk
- 83’, 2:4 Dominik Marcinkowski - 85’, 2:5
Damian Walczak - 89’.

LZS Doruchów		
LZS Czajków		

2 (1)
0 (0)

Bramki: 1:0 Błażej Gocha - 3’, 2:0 Bartłomiej
Kawka - 77’.

GKS Grębanin
GOS Zieloni Koźminek

UWAGA: Mecz przełożony na 16 września
Program 4. kolejki
Sobota, 29 sierpnia 2020 roku
16:00
Barycz Janków – Strażak Słupia
16:00
Biały Orzeł – GKS Grębanin
Niedziela, 30 sierpnia 2020 roku
11:00
Zieloni Koźminek – Pelikan Grabów
12:00
LKS II Gołuchów – LZS Doruchów
14:00
LKS Czarnylas – Ogniwo Łąkociny
14:00
CKS Zbiersk – Zawisza Łęka O.
16:00
Grom Golina – Olimpia Brzeziny
17:00
Prosna Kalisz – Jarota II Jarocin

wyniki i TABELE
6. KLKS Zefka Kobyla Góra
4 7
9:7
7. LZS Orzeł Mroczeń
4 7
8:6
8. GKS Vitcovia Witkowo
4 6
5:4
9. KKS Astra Krotoszyn
4 5
9:8
10. GKS Sompolno
4 4
8:6
11. GKS Rychtal
4 4 8:11
12. KS Stal Pleszew
4 4
3:6
13. MGKS Tulisia Tuliszków
4 3 7:14
14. MKS Dąbie
4 3 2:7
15. LZS Lew Pogorzela
4 3 7:11
16. LKS Raszkowianka Raszków 4 3 5:11
17. LKS Zjednoczeni Rychwał 4 2 8:11
18. LKS Piast Czekanów
4 2 6:11
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6
3. kolejka | jesień 2020
Zawisza Łęka O. – Prosna Kalisz ..............– 5:1
Jarota II Jarocin – Barycz Janków P. .......– 5:0
Olimpia Brzeziny – LKS Czarnylas ............– 2:4
Strażak Słupia – Biały Orzeł ....................– 2:3
Ogniwo Łąkociny – LKS II Gołuchów .........– 2:5
LZS Doruchów – LZS Czajków ..................– 2:0
Pelikan Grabów – Grom Golina ...............– 4:0
GKS Grębanin – Zieloni Koźminek ....– przełożony
CKS Zbiersk .........................................– pauza
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 3 7
9:2
2. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
3 7
6:4
3. LZS Pelikan Grabów
3 7
8:2
4. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 3 6 14:3
5. GKS Grębanin
2 6 10:3
6. LZS Strażak Słupia
3 6
6:5
7. LKS Czarnylas
3 4 8:11
8. LKS II Gołuchów
3 4
7:6
9. LKS Olimpia Brzeziny
3 4
6:7
10. LZS Ogniwo Łąkociny
3 3 9:10
11. KS Prosna Kalisz
2 3
6:8
12. LZS Doruchów
2 3
4:5
13. LZS Czajków
3 3
4:6
14. CKS Zbiersk
2 3
6:6
15. LZS Grom Golina
3 0 3:10
16. GOS Zieloni Koźminek
2 0
0:8
17. Barycz Janków Przygodzki 3 0 2:12
Wielkopolska Klasa A Grupa 9
2. kolejka | jesień 2020
KS Hanulin – Pogoń Trębaczów ................– 0:3
Victoria Laski – Tarchalanka Tarchały ......– 2:1
KS Rogaszyce – Płomień Opatów .............– 0:1
Lilia Mikstat – OKS Ostrów Wlkp. .............– 3:1
Błękitni Chruszczyny – LZS Trzcinica ........– 6:2
Iskra Sieroszewice – Sokół Bralin .............– 3:0
Masovia Kraszewice – LKS Jankowy ....– przełożony
1. LZS Pogoń Trębaczów
2 6
5:0
2. LZS Płomień Opatów
2 6
5:1
3. LZS Błękitni Chruszczyny
2 4
8:4
4. LZS Victoria Laski
2 4
4:3
5. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 2 4
6:3
6. LZS Lilia Mikstat
2 3
4:5
7. LKS Masovia Kraszewice
1 3
7:4
8. LKS Sokół Bralin
2 3
3:4
=. OKS Ostrów Wlkp.
2 3
3:4
10. LZS Tarchalanka Tarchały W. 2 1
4:5
11. LKS Jankowy 1968
1 0
1:2
12. KS Rogaszyce
2 0
0:3
13. KS Hanulin
2 0
1:6
14. LZS Trzcinica
2 0 6:13
Wielkopolska Klasa B Grupa 8
2. kolejka | jesień 2020
Czarni Wierzbno – LZS Siedlików .............– 8:0
Dąb Dębnica – LZS Ostrówiec ...................– 2:1
Ajax Rojów – Wielkopolanin ....................– 3:2
Błysk Daniszyn – Sulimirczyk ..................– 0:6
Bonikovia Boników – Sokół Chwaliszew ....– 2:6
Zryw Kierzno – KUKS Zębców ..................– 0:4
LZS Mikorzyn ......................................– pauza
1. LKS Czarni Wierzbno
2 6 16:0
2. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 2 6 10:0
3. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 2 6
8:1
4. LZS Siedlików
2 3 4:10
5. RLKS Ajax Rojów
2 3
3:8
6. LZS Mikorzyn
1 3
2:1
7. KS Sokół Chwaliszew
2 3 6:10
8. LKS Wielkopolanin Siemianice 2 3
8:3
9. LKS Dąb Dębnica
2 3
4:5
10. LZS Ostrówiec
1 0
1:2
11. UKS Bonikovia Boników
2 0
3:8
12. LZS Zryw Kierzno
2 0
1:6
13. LZS Błysk Daniszyn
2 0 0:12
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Gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2020, nr 34 (1260)

kurier baranowa
sierpień 2020, nr 26 (1171)
Turniej Koźmin Cup 2020

Wycieczka do parku trampolin na zakończenie wakacji w gminie Bralin

Moc atrakcji dla najmłodszych

Wycieczka do wrocławskiego
parku trampolin stanowiła zakończe-

czeństwa, co sprawiło, że rodzice bez
obaw pozwolili pociechom na udział

Dzieci korzystały z trampolin sportowych
i basenów wypełnionych gąbkami

Żaki „Pioniera” na piątkę
Dwa piąte miejsca przywieźli
baranowscy piłkarze z turnieju rozegranego w sobotę, 22 sierpnia br.,
w Koźminie. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza wyczyn „Żaków”, które
wyruszyły na te zawody w mocno
okrojonym składzie i w eksperymentalnym zestawieniu, z dwoma debiutantami i najmłodszym zawodnikiem
całego turnieju. Młodzi piłkarze baranowskiego „Pioniera” przegrali tylko
dwa mecze. Pierwszy z późniejszym
triumfatorem turnieju, i drugi, 0:1,
po pechowym samobóju. Nasz rywal
wywalczył w Koźmin Cup drugie
miejsce. Najważniejszy mecz był jednocześnie naszym najlepszym występem. W pojedynku, którego stawką
było piąte miejsce, „Pionier” nie dał
żadnych szans gospodarzom turnieju.
Warto dodać, iż Stasiu Brzozowski
(rocznik 2014) otrzymał wyróżnienie
jako najmłodszy piłkarz turnieju, natomiast Alan Glomb zdobył statuetkę

dla wyróżniającego się piłkarza.
Mniej szczęścia miały w tych
zawodach nasze „Orliki”. Stoczyły
one bez większego powodzenia pięć
heroicznych pojedynków, w obezwładniającym skwarze i w strugach
niespodziewanej ulewy. Pamiętajmy
jednak, że do Koźmina przywieźliśmy
najmłodszą ekipę turnieju. Ich prawdziwą formę poznamy w najbliższą
niedzielę na turnieju w Baranowie.
ORZEŁ MROCZEŃ „Orlik”:
Ksawery Jeziorowski, Adam Lenort, Fabian Szubert, Wiktor Szubert, Aleksander Lipiński, Kacper
Wojtasik, Jakub Świątek, Adam
Mikulski, Jan Brzozowski, Igor Rachel, Gracjan Rachel, Hubert Szyc.
PIONIER BARANÓW „Żak”:
Dominik Nawrot, Alan Glomb, Tobiasz Balcer, Stanisław Brzozowski, Piotr Czaja, Filip Woźniak,
Miłosz Skiba, Amadeusz Lamek.
ems

Pomimo trwających jeszcze remontów do jesieni w Mroczeniu oraz inwestycji w Baranowie i Słupi pod Kępnem,
wszystkie placówki z terenu gminy Baranów rozpoczną rok
szkolny i przyjmą uczniów od 1 września

w nich. Podobnie też było z zajęciami organizowanymi w świetlicy.
Frekwencja na zajęciach muzycznych, plastycznych czy sportowych
zawsze była bardzo duża. Jako organizatorzy dołożyliśmy wszelkich
starań, aby wszystkie atrakcje dla
dzieci odbywały się z zachowaniem
odpowiednich procedur i wytycznych GIS-u – podkreśliła sekretarz
gminy Bralin Ewelina Pieles.
Warto dodać, że na finał wakacji,
28 sierpnia br., Gmina Bralin planuje
plenerowy seans filmowy. Na placu
za Świetlicą Środowiskowo-Profilaktyczną „Tęcza” w Bralinie dla dorosłych mieszkańców gminy zorganizowane zostanie kino plenerowe. JR

nie wakacyjnego wypoczynku dzieci
i młodzieży, zorganizowanego przez
Gminę Bralin. Czas spędzony w parku „Jump World” okazał się nie tylko
wspaniałą zabawą pod okiem animatora, ale również doskonałą formą
aktywności fizycznej dla najmłodszych. Dzieci korzystały z trampolin
sportowych, ścieżek akrobatycznych,
basenów wypełnionych gąbkami,
zwiedziły także Miejską Dżunglę
– integracyjną wystawę zwierząt egzotycznych. Uczestnikami wycieczki
były dzieci z terenu gminy Bralin.
- Wycieczka do parku trampolin,
tak jak poprzednia - do Zoo Safari Borysew pod Łodzią, cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem
dzieci. Oba wyjazdy zorganizowano
w oparciu o wszystkie zasady bezpie-

Uczestnicy wycieczki
zwiedzili Miejską Dżunglę

W gminie Bralin trwają przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021

Przygotowania do nowego roku szkolnego

Organizacja pracy szkół bralińskich oraz forma rozpoczęcia roku
szkolnego były tematem przewodnim
spotkania wójta gminy Bralin Piotra
Hołosia z dyrektorami gminnych
placówek oświatowych. Dyrektorzy

przedstawili zasady funkcjonowania
szkoły od 1 września, zgłosili swoje
obawy oraz aktualne uwagi i zastrzeżenia związane z prowadzeniem lekcji
w warunkach COVID-19. Ze względu
na sytuację epidemiczną funkcjono-

Powrót w szkolne mury
już niebawem
W Łęce Mroczeńskiej odmalowano sale lekcyjne. W Słupi pod
Kępnem trwa rozbudowa szkoły i
przedszkola wraz ze stołówką i szkolną kuchnią. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2020 r.
Koszt tej inwestycji to 4.135.000 zł.
W Baranowie trwa przygotowanie
modułów do przeniesienia dwóch
klas zerowych na Murator (zostanie
wyburzona część szkoły w Rynku w
Baranowie). W Donaborowie szkoła
nie wymagała żadnych remontów ze
względu na to, że w 2018 r. przeprowadzono kompleksowy remont tej
szkoły na kwotę 500.000 zł. Choć
remont Szkoły Podstawowej w Mroczeniu zakończy się dopiero jesienią, to i ta szkoła przyjmie uczniów
1 września br. W tym przypadku

chodzi o gruntowny remont całego
budynku. Jego zakres obejmuje: wymianę ogrzewania (z ekogroszku na
gaz), izolację fundamentów, remont
piwnic, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, budowę nowych toalet
i remont starych, wymianę grzejników, wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie wszystkich klas.
Koszt tej inwestycji to 4.700.000 zł
Zajęcia w rozpoczynającym się
roku szkolnym będą prowadzone w
tradycyjnym trybie nauczania, przy
zastosowaniu bezpiecznych warunków nauki i pracy zgodnych z narzuconym reżimem sanitarnym. W
każdej placówce dostępna będzie
świetlica, jednakże zabraknie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
UG Baranów

Wójt P. Hołoś i dyrektorzy placówek
oświatowych podczas zebrania

wanie szkoły opierało się będzie na
szeregu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na obecną chwilę organizacja zajęć lekcyjnych i przerw, w tym
również obiadowych, nie powinna
jednak zakłócić czasu pracy szkoły. - Jaki będzie nowy rok szkolny,
trudno powiedzieć. Na pewno będzie to czas trudny dla nas wszystkich. Mam jednak nadzieję, że cała
społeczność szkolna – uczniowie,
nauczyciele, pracownicy obsługi, a
także rodzice – dostosuje się ściśle do
określonych procedur – powiedział
na zakończenie spotkania wójt.
Na stronie placówek oświatowych
gminy Bralin udostępnione zostaną
wytyczne związane z bezpiecznym
funkcjonowaniem szkoły w okresie
pandemii koronawirusa.
JR

Dyplom Małego Czytelnika dla Aurelii Jędrysiak

Aurelia nagrodzona

Kolejnym laureatem akcji „Mała
książka – wielki człowiek” została
Aurelia Jędrysiak, która w Bibliotece
Publicznej w Bralinie odebrała zasłużony dyplom Małego Czytelnika. Aurelia
systematycznie przychodziła do biblioteki i wypożyczała książki, zdobywa-

jąc komplet naklejek-sówek na swojej
Karcie Małego Czytelnika. Oprócz
dyplomu laureatka otrzymała piękny
elementarz „Czytamy metodą sylabową”. Gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów i wspaniałych przygód
w świecie książek.
Ewa Jędrysiak
Aurelia Jędrysiak
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Trwają prace remontowe w gminie

G£OS TRZCINICY
sierpień 2020, nr 35 (1153)
17 sierpnia br. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy zawitał Teatr Lalek „Pinokio” z Nowego Sącza. Spektakl pt. „Mała Myszka” miały okazję obejrzeć dzieci z terenu gminy Trzcinica

Spotkanie z „Małą Myszką”

Młodsi czytelnicy wraz z przybyłymi rodzicami lub dziadkami obejrzeli spektakl o pięknej i wzruszającej historii sierotki Kasi, która stała
się mądrą królową, a także zaklętego
w mysz księcia i Złotej Pani, żyją-

czytelnicy uczestniczyli w przygodach Kasi, pomagając jej tym samym
podejmować decyzje, które zadecydują o jej dalszych losach.
Spektakl kukiełkowy dla dzieci jest jednym z elementów projektu

Dzieci były bardzo zadowolone
po spektaklu teatru lalek

cej w złotym mieście i pomagającej
biednym sierotom. Przedstawienie
ukazało dzieciom, że im więcej w
życiu uczynimy dobrego, tym więcej
dobra do nas wróci, a wytrwała praca
pozwoli zdobyć największą nagrodę.

trzcinickiej biblioteki pn. „Przygoda
z książką” w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”. - W nadchodzącym czasie zarówno na małych
czytelników, jak i na tych starszych
czeka wiele atrakcji przygotowanych

przez bibliotekę. Planujemy realizację
kolejnych spektakli teatralnych, zajęć
dla dzieci, warsztatów motywacyjnych
dla młodzieży. Zostaną wydane także
nowe zakładki do książek – mówi Renata Gość, dyrektor GBP w Trzcinicy.
Po spektaklu, animatorzy ku uciesze dzieci wystrzelili pieniążkowe
konfetti. Młodzi czytelnicy mieli także niepowtarzalną okazję pobawić się
profesjonalnymi kukiełkami, a także
dostali specjalne stempelki z logo
teatru. Na zakończenie aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami
oraz pięknymi kwiatkami. Już po raz
kolejny dzieci z terenu gminy Trzcinica przeżyły cudowną przygodę,
a świat bajek sprawił, że bohaterowie,
o których czytamy, stali się nam jeszcze bardziej bliscy. Podczas spotkania, za udział w projekcie Instytutu
Książki pt. „Mała książka – Wielki
Człowiek”, nagrodami i dyplomami
„Małego czytelnika” zostały nagrodzone Aleksandra i Nadia Ozdoba.
Zadanie jest realizowane w ramach Programu „Partnerstwo dla
książki” i zostało dofinansowane
ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. 		
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2020, nr 30 (935)

GOK i biblioteka z dofinansowaniem
warsztaty z tkactwa dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Perzów, a na
zakończenie odbędzie się II Biesiada
KGW. Wszystkie działania zaplanowano na wrzesień i październik
2020 roku.
Środki na realizację działań
otrzymała również Biblioteka Publiczna w Perzowie. W ramach pro-

gramu MKiDN „Koalicje dla Niepodległej” zrealizowane zostanie
zadanie pn.: „1920 - 2020 Gmina
Perzów pamięta!”, w ramach którego
odbędzie się m.in. lekcja historyczna, a na przystanku w Trębaczowie
powstanie mural upamiętniający
wydarzenia z 1920 roku („Cud nad
Wisłą”).
Oprac. m

23 sierpnia 2020 r. w Domasłowie odbyły się dożynki gminne

Dożynki z pandemią w tle

Dożynki gminne są wieloletnią
tradycją, dzięki której możemy po-

Starostowie dożynek
z władzami gminy

dziękować Panu Bogu za plony, a
rolnikom za ich ciężką pracę. W tym

Zrealizowane zostały prace modernizacyjne na drogach gminnych w
miejscowościach Kuźnica Trzcińska
i Pomiany. W ramach zadania wyko-

nane zostało podwójne powierzchniowe utrwalenie obu dróg. Wykaszane są także kolejne tereny zielone.
Oprac. m

Wyróżnienie za przepis
Koło Gospodyń Wiejskich w lokalnej z terenu województwa wielkopolskiego, wykonanie fotografii
Pomianach z wyróżnieniem

Dofinansowania dla placówek kulturalnych w gminie Perzów

Gminny Ośrodek Kultury w
Perzowie otrzymał dofinansowanie
z Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu EtnoPolska 2020
na realizację zadania „Na ludowo”.
W ramach projektu odbędą się dwa
konkursy: plastyczny „Ludowa
wycinanka” i wokalny „Na ludową nutę”, przeprowadzone zostaną

Prace modernizacyjne

roku w związku z pandemią koronawirusa uroczystości dożynkowe
zostały ograniczone do mszy świętej
dziękczynnej w intencji rolników i
podziękowaniu za tegoroczne plony.
Eucharystię odprawił ksiądz Arkadiusz Wieczorek w kościele pw. św.
Idziego w Domasłowie. Starostowie
dożynek: Sylwia Zapolna i Błażej
Cegła tradycyjnie wręczyli na ręce
proboszcza chleb oraz złożyli wieniec
dożynkowy jako symbole tegorocznych zbiorów.
W uroczystościach udział wzięli
wójt gminy Perzów Danuta Froń,
przewodniczący
Rady
Gminy
Perzów Przemysław Łytka z radnymi, sekretarz gminy Weronika
Urbańska, sołtysi z terenu gminy
Perzów oraz licznie zgromadzeni
rolnicy i mieszkańcy.
Oprac. m

Wielkopolski Oddział Regionalny ARIMR ogłosił konkurs ,,Pitrasimy po wielkopolsku”. W zmaganiach
mogły wziąć udział Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu województwa
wielkopolskiego. Ich zadaniem było
przygotowanie potrawy regionalnej/

dania i przesłanie pod postem konkursowy na Facebooku.
Z zadaniem zmierzyły się członkinie KGW Pomiany. Janina Kulak
i Iwona Tomalik wykonały potrawę
,,Kluchy na łachu parowce”, za którą
jury konkursowe przyznało wyróżnienie.		
Oprac. m

KLUCHY NA ŁACHU-PAROWCE
0,5 kg mąki pszennej, 1 szklanka mleka, 5 dag drożdży,
1 łyżka cukru, 2 jajka, szczypta soli
Letnie mleko wymieszać z drożdżami, z cukrem, z 2łyżkami mąki i szczyptą
soli. Odstawić do wyrośnięcia ok 10-20min.Następnie dodać rozbełtane
jajka i mąkę. Wyrobić ciasto drewnianą łyżką. Odstawić do wyrośnięcia
na ok 1 godz. Z wyrośniętego ciasta formować kulki podobnej wielkości.
Gotowe kluchy parować ok 10-15min.
Zrobić sos: 30-40 dag jagód, 3 łyżki cukru, 1 kisiel

(truskawkowy, malinowy) według uznania.

Umyte owoce ugotować w 2 szklankach wody z cukrem. Pod koniec
gotowania zagęścić kisielem. Kluchy podawać na ciepło z sosem
jagodowym.
Dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Gminnego w
Perzowie

Dotacja dla żłobka

Żłobek Gminny w Perzowie otrzymał wsparcie finansowe z resortowego
programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w wysokości 38 880 zł.
Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie 24 miejsc żłobku w okresie
12 miesięcy, utworzonych z udziałem

środków finansowych z wcześniejszej
edycji Programu „MALUCH+”.
Zadanie współfinansowane ze
środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.
Oprac. m
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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)

Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

Do wynajęcia kawalerka 33 m2 po kapitalnym remoncie - Kępno, ul. Spółdzielcza.
Tel. 603 097 802.
(TK 123/08/20)

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

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię ziemię orną. Tel. 693 447 106.
(TK 131/08/20)

rolnicze
Sprzedam krowę. Tel. 518 730 764.		
(TK 129/08/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

Tynki maszynowe cementowo-wapienne.
Tel. 880 247 805.
(TK 109/06/20)
Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, koszenie kosą spalinową.
Posiadam sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 102/06/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

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)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)
praca

WÓJT GMINY BRALIN
ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej
położonej w miejscowości Bralin
przy ul. Ks. Jana Ćwiejkowskiego
ZAKRES PRZETARGU:
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości Bralin przy ul. Ks. Jana Ćwiejkowskiego, gmina
Bralin, składającą się z dwóch działek ewidencyjnych tworzących jedną
całość, oznaczonych geodezyjnie jako działki 1023/7 i 1023/8 o łącznej
powierzchni 0,1095 ha (KW nr KZ1E/00044298/7). Działki są położone obok siebie, tworzą jedną całość w kształcie trójkąta z dojazdem od
drogi wewnętrznej gminnej (utwardzonej kruszywem kamiennym). W
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej,
cmentarz i parking przycmentarny. Nieruchomość stanowi własność
Gminy Bralin, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2. Gmina Bralin nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość. W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bralin, tereny na których zlokalizowana
jest przedmiotowa działka oznaczono jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN.

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 lodówkę. Tel. 882 650 508.		
(TK 130/08/20)
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

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.000,00 zł netto plus należny podatek VAT.

SKUP AUT. PŁACIMY NAJWIĘCEJ!
Tel. 503 616 006.
(TK 128/08/20)

TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w sali nr 1 (parter)
Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin o godzinie 10:00.

Loty balonowe nad Kępnem.
Tel. 606 757 246.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu i regulaminie o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl
zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Bralin.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin
- pokój 15, nr tel. 62 / 78 11 230 pn. – pt. w godz. 7:30 - 15:30.
WÓJT GMINY BRALIN
/-/ mgr Piotr Hołoś

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)

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
REKLAMY
I OG£OSZENIA DROBNE
PRZYJMUJEMY CODZIENNIE
(PN.-PT.)
W GODZ. 9.00-16.00

(62) 78 292 84
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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

Ogłoszenia

reklamy
Kępno, 18.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenach gminy Kępno na terenach części obrębów Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno,
Krążkowy, Mechnice, Miasto Kępno, Mikorzyn, Olszowa, Osiny, Ostrówiec-Myjomice, Rzetnia,
Szklarka Mielęcka, Świba wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

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

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

sprzedam
piękne działki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kępnie uchwały nr XX/134/2020
z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach gminy Kępno
na terenach części obrębów Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Krążkowy, Mechnice, Miasto Kępno, Mikorzyn, Olszowa, Osiny, OstrówiecMyjomice, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba oraz uchwały nr XXII/155/2020 z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/134/2020 z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach gminy Kępno na
terenach części obrębów Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Krążkowy, Mechnice, Miasto Kępno, Mikorzyn, Olszowa, Osiny, OstrówiecMyjomice, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno w terminie
do dnia 25 września 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 z późn. zm.)
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach gminy Kępno na
terenach części obrębów Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Krążkowy, Mechnice, Miasto Kępno, Mikorzyn, Olszowa, Osiny, OstrówiecMyjomice, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kępno.
Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres kepno@um.kepno.pl. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenach gminy Kępno na terenach części obrębów Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Krążkowy,
Mechnice, Miasto Kępno, Mikorzyn, Olszowa, Osiny, Ostrówiec-Myjomice, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba”.
Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

na os. zielony
hanulin

ZATRUDNI

TAPICERÓW

przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

(wszystkie media).

62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel .:

kontakt: 666 336 969.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

wiesław waloszczyk

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

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

ogłoszenia

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

ZATRUDNI

Shannon Hale, LeUyen Pham - „Najlepsze przyjaciółki (tom 2.)”

STOLARZY

Szkolne dzieje szóstoklasistki Sary – w tym wieku każdy stara się wyglądać i być
perfekcyjnym. Najlepsza przyjaciółka Sary, Aśka, jest najpopularniejszą dziewczynką w
szkole i przewodzi gromadzie dziewczyn znanych powszechnie jako „Grupa”. Wszystko
dookoła podlega nieustannym zmianom, zasady, jakimi kierują się dziewczynki też. A Sara nie
pojmuje, dlaczego te a nie inne seriale w TV trzeba znać, jakich piosenek należy teraz słuchać,
żeby być na czasie i z kim rozmawiać, a kogo lepiej unikać. Kto ustala te
zasady? I czy rzeczywiście trzeba się nimi przejmować?

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

tel.

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.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Marek Szydlak - „W mojej krwi”
Szesnastoletni Bartek od dawna czuł, że jest inny niż jego rówieśnicy. W końcu przychodzi
dzień, w którym uświadamia sobie, że przyczyną tej inności jest jego orientacja seksualna.
Spodziewa się, że ani rodzina, ani koledzy nie zaakceptują tego, kim jest. Nie w wiosce, gdzie
przecież wszyscy są „normalni”. Wie też, że niełatwo mu będzie znaleźć prawdziwą miłość,
o której skrycie marzy. Czy warto jej poszukać na portalu randkowym dla gejów? A może
lepiej zdać się na szczęśliwe zrządzenie losu? Ze swoich rozterek i nie zawsze pozytywnych
doświadczeń może się zwierzyć tylko jednej osobie, dziewczynie, która też jest inna – nie
z powodu swojej orientacji seksualnej, ale powierzchowności. Dzięki jej wsparciu Bartek
wkrótce zrozumie, że warto walczyć o siebie i swoje szczęście, nawet gdy
wydaje się, że na spełnienie marzeń nie ma najmniejszych szans...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Julita Bator – „Zamień chemię na energię. Zdrowie i siła na wynos”
Żyjesz w pośpiechu i chcesz solidnej porcji składników odżywczych? Szukasz zdrowej
przekąski dla dziecka? Wybierasz się w góry lub na spacer i chcesz zapakować do plecaka
lekki, zdrowy posiłek? Jesteś po treningu, a twoje mięśnie potrzebują regeneracji? Julita
Bator, która zrewolucjonizowała nawyki żywieniowe Polaków i pokazała, jak jeść bez chemii
i nie zbankrutować, teraz powraca z pierwszą książką o potrawach proteinowych. To ponad
50 przepisów na przekąski o wysokiej zawartości białka, błonnika oraz węglowodanów
złożonych. Są szybkie w przygotowaniu, bardzo sycące, dodają energii, wspomagają
odporność oraz mają niski indeks glikemiczny. W przeciwieństwie do gotowych sklepowych
produktów są tanie, smaczne, zdrowe i nie zawierają emulgatorów ani konserwantów. To
idealne rozwiązanie dla ludzi prowadzących aktywny tryb życia, osób na diecie, ale także dla
wszystkich, którzy szukają zdrowego jedzenia. Znakomite również dla dzieci. To doskonałe
produkty na wynos, które możesz przygotować w większej ilości na zapas. Sprawdzają się na
wycieczce, w pracy, w szkole czy na siłowni.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 35
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 2 września 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. Shannon Hale, LeUyen Pham - „Najlepsze przyjaciółki”,
2. Marek Szydlak - „W mojej krwi”,
3. Julita Bator – „Zamień chemię na energię...”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 34 nagrody otrzymuj¹:

Grażyna Seiffert (Baranów), Sławomir Bąk (Tabor W.).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Nie daj się ponieść zbyt silnym emocjom i egzaltowanym uczuciom. Nie podejmuj decyzji pod wpływem silnych uczuć i emocji. Trzymaj się swoich
planów, przyjmuj rady innych, ale nie daj im wpływać na swoje decyzje.

Byk 21 IV – 21 V
Przed Tobą bardzo dobry tydzień. Powiodą się
sprawy, na których bardzo Ci zależy. Nie siedź jednak z założonymi rękoma i pomóż losowi! Przedsięwzięcia, w jakie się teraz zaangażujesz, okażą
się korzystne, warto o nie bardziej zabiegać.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Czeka Cię udany i spokojny tydzień. Jeśli znajdziesz czas na chwilę refleksji, znajdziesz wyjście
z kłopotów i odzyskasz wewnętrzną równowagę.
Karta wróży poprawę zdrowia i nastroju. Poczujesz
się weselszy i z optymizmem spojrzysz na świat.

Rak 23 VI – 22 VII
Tydzień sprzyja rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć. Zrób dobry plan i nie próbuj przyspieszać biegu
wydarzeń. Cierpliwość i konsekwencja doprowadzą
Cię do sukcesu. Dla samotnych zapowiada nową
znajomość, która może przerodzić się w związek.

DY¯URY APTEK
2. Apteka „Na Zdrowie” - 27.08.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
2. Apteka „Przy Szpitalu” - 28.08.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
2. Apteka „Pod Kasztanami” - 29.08.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
2. Apteka „Św. Marcina” - 30.08.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
2. Apteka „Na Kopie” - 31.08.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
1. Apteka „Nowa” - 1.09.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
2. Apteka „Prima” - 2.09.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.

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

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI SPORTOWE

najlepiej większe kolekcje
Kontakt: 602 639 236

AB.6745.4.2020

Kępno, 24.08.2020 r.

Lew 23 VII – 22 VIII
Karta przestrzega przed zwlekaniem i odmawianiem innym 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.

Panna 23 VIII – 22 IX
Ktoś zaproponuje nowy interes, ktoś wycofa się
ze złożonych obietnic. Zamiast walczyć o stare
sprawy, zainteresuj się nowymi możliwościami. Im
szybciej dopasujesz się do nowych okoliczności,
tym mniejsze będą twoje straty i rozterki.

Waga 23 IX – 23 X
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.

Skorpion 24 X – 21 XI
W okolicznościach, które wydadzą Ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami i nie sięgaj po
niedozwolone metody.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek
i towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.
Wtedy wróci optymizm i siła.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Trudne sprawy i kłopoty wreszcie pozostawisz za
sobą. Podejmiesz trudną decyzję i postawisz na
swoim. Poczujesz się wolny, szczęśliwy i gotowy
na nowe doświadczenia. W miłości odkryjesz,
czego pragniesz i co możesz dać innej osobie.

Wodnik 20 I – 18 II
Ktoś zarzuci Ci, że nie interesujesz się jego sprawami. Może to być przyjaciel lub inna bliska Ci
osoba, która próbuje nawiązać z Tobą kontakt.
Wysłuchaj jej i zastanów się, czy nie ma racji.
Bądź bardziej życzliwy i wyrozumiały.

Ryby 19 II – 20 III
Jeśli nie wiodło Ci się najlepiej, teraz pojawi się
szansa na pomyślne rozwiązanie spraw. W miłości karta zapowiada trochę zamieszania. Wasze
wspólne plany mogą się zmienić lub partner zrobi
Ci niespodziankę. Zamiast się złościć i upierać,
wysłuchaj nowych propozycji.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam
o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Baranów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi gminnej w Mariance Mroczeńskiej – etap II”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;
- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0005 Łęka Mroczeńska;
arkusz 1; 84, 13(13/1, 13/2), 57(57/1, 57/2), 61(61/1, 61/2, 61/3), 15(15/1, 15/2), 50(50/1, 50/2), 51(51/1, 51/2),
54/2(54/3, 54/4), 65(65/1, 65/2), 66(66/1, 66/2), 67(67/1, 67/2), 68(68/1, 68/2), 69(69/1, 69/2), 70(70/1, 70/2),
605(605/1, 605/2), 1(1/1, 1/2), 14(14/1, 14/2), 60(60/1, 60/2)
II. Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone (teren niezbędny dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy
urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0005 Łęka Mroczeńska; arkusz 1; 84
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu
Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce
nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub
użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w
katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie
Powiatowym w Kępnie, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych
publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów - Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Baranów oraz w prasie lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz.U.2020,
poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia 27.08.2020 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- zgodnie z art. 10 k.p.a. strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie
Powiatowym w Kępnie Wydział Architektury i Budownictwa ul. Kościuszki 5 p. 115. Wizyta klientów w
urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Informacje o przebiegu
niniejszego postępowania można się kontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 na adres
email: jerzy.dobrzynski@powiatkepno.pl, bądź telefonicznie pod nr. tel. 78 28 946 oraz składać ewentualne
wnioski, uwagi lub zastrzeżenia pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP do dnia 11.09.2020 r.
Jednocześnie informuję, że Starosta Kępiński na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. z 2020r poz. 878) wprowadził od dnia 27 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia w
funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kępnie. Bieżące informacje dotyczące przyjmowania klientów
zewnętrznych dostępne są na stronie internetowej www.powiatkepno.pl.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Ogłoszenia

reklamy

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

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
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