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W powiecie kępińskim uczniowie wrócili po kilkumiesięcznej przerwie związanej z epidemią koronawirusa do szkół 1 września br. Jednak na placówki edukacyjne nałożono szereg obostrzeń.
Wszystko po to, aby uczniom i pracownikom oświatowym zapewnić jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki. Na zdjęciu: rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole
str. 6
Podstawowej nr 2 w Kępnie

Jednodniówka
na rocznicę
„Solidarności”

Wieża Konwiarza

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego wydało okolicznościową
gazetową
jednodniówkę
str. 5

co tydzień w „TK”

sytuacja

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim
Fot.www.bismarcktuerme.de

str. 2

2 września 1911 roku
uroczyście
otwarto
w Kępnie Wieżę Bismarcka. Budowlę zaprojektował urodzony w Kępnie Richard
Konwiarz. Drukujemy
rozdział powieści Piotra
Kokocińskiego,
którego treść dotyczy tego wydarzenia. Wcześniej drukowaliśmy fragment
pt. „Pewnego lata w
Rychtalu”
(Rocznik
2015 nr 39-41). Inny
rozdział opublikował
wrocławski
„Magazyn Internetowy Helikopter”. Autor pracuje nad książką już
od kilku lat i mamy
nadzieję, że już niebawem ukaże się ona
drukiem na rynku wydawniczym.
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Drożej za parkowanie
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„Ogrody” zakwitły po raz
dziewiętnasty
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Informacje

wiadomości
W powiecie kępińskim nie ma gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19

92 aktywne przypadki
w Kępińskiem
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 753 potwierdzonych przypadków zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 (dane
z 1 września br.). Wśród nich są rów-

nież dzieci. Na szczęście większość
zakażonych z powiatu kępińskiego
jest w dobrym stanie i przebywa w
izolacji domowej. Cieszy też coraz
większa liczba „ozdrowieńców” –
już 661 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 5.729 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego
1.778 to przypadki aktywne. 225 osób
zmarło, a 3.726 wyzdrowiało.
KR

sytuacja epidemiologiczna w powiecie kępińskim
Data	Osoby	Osoby objęte	Osoby objęte dozorem
zakażone / wyleczone kwarantanną
epidemiologicznym
1 sierpnia 2020 r.

670 / 529

430

28

2 sierpnia 2020 r.

670 / 529

430

28

3 sierpnia 2020 r.

681 / 549

329

21

4 sierpnia 2020 r.

685 / 549

410

23

5 sierpnia 2020 r.

688 / 550

444

25

6 sierpnia 2020 r.

693 / 555

428

25

7 sierpnia 2020 r.

697 / 557

424

23

8 sierpnia 2020 r.

698 / 559

424

23

9 sierpnia 2020 r.

698 / 559

424

23

10 sierpnia 2020 r.

706 / 585

368

23

11 sierpnia 2020 r.

706 / 595

453

30

12 sierpnia 2020 r.

711 / 604

430

26

13 sierpnia 2020 r.

714 / 604

419

26

14 sierpnia 2020 r.

715 / 610

390

26

15 sierpnia 2020 r.

715 / 610

390

26

16 sierpnia 2020 r.

715 / 610

390

26

17 sierpnia 2020 r.

719 / 618

295

26

18 sierpnia 2020 r.

719 / 623

305

20

19 sierpnia 2020 r.

723 / 626

319

24

20 sierpnia 2020 r.

730 / 629

345

30

21 sierpnia 2020 r.

730 / 634

368

36

22 sierpnia 2020 r.

730 / 634

368

36

23 sierpnia 2020 r.

730 / 634

368

36

24 sierpnia 2020 r.

738 / 639

321

48

25 sierpnia 2020 r.

741 / 647

295

48

26 sierpnia 2020 r.

741 / 647

295

48

27 sierpnia 2020 r.

743 / 652

277

48

28 sierpnia 2020 r.

751 / 657

275

48

29 sierpnia 2020 r.

751 / 657

275

48

30 sierpnia 2020 r.

751 / 657

275

48

31 sierpnia 2020 r.

753 / 659

279

48

1 września 2020 r.

753 / 661

281

49

Starostowie na grobach kępińskich działaczy „Solidarności” w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych złożyli kwiaty

Uczcili pamięć „solidarnościowców”

31 sierpnia br., w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych,
starosta Robert Kieruzal wspólnie z
wicestarostą Alicją Śniegocką uczcili pamięć po zmarłych mieszkańcach
Kępna, którym bliskie sercu były idee
wolności i solidarności.
Na kępińskim cmentarzu włodarze powiatu złożyli kwiaty na grobach
tych, którzy tworzyli podwaliny idei
„Solidarności” w naszym regionie.
To m.in. śp. Henryk Müller – członek „Solidarności”, aktywny działacz
podziemnych struktur „Solidarności
Walczącej”, śp. Henryk Tyszkiewicz
– działacz katolicki, śp. Józef Majak
ps. „Andrzej” – żołnierz Armii Krajowej, doradca „Solidarności”.
Po
podpisaniu
Porozumień
Gdańskich już na początku września
delegaci z kępińskich największych
zakładów pracy udali się do Wrocławia, aby tam uzyskać informacje, jak
zakładać tworzący się nowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Już na początku
września powstały w kilku zakładach
pracy Komisje Zakładowe, m.in. w:
PKS, PKP, Ponar Remo, Montoche-

mie, Jarocińskiej Fabryce Mebli, Tartaku, Zakładach Drobiarskich, PGR
Mianowice, Kępińskiej Spółdzielni
Pracy, szpitalu czy oświacie. Przypomnieć tu trzeba, że we wszystkich

powołana została Międzyzakładowa
Komisja Porozumiewawcza „Solidarności”, która docelowo miała swoją siedzibę przy Rynku nr 2, a pierwszym przewodniczącym MKZ „S”

Starosta R. Kieruzal oraz wicestarosta A. Śniegocka przy grobie śp. H. Müllera, członka
„Solidarności”, aktywnego działacza podziemnych struktur „Solidarności Walczącej”

kępińskich przedsiębiorstwach do
„Solidarności” zapisało się 80% załogi, a w niektórych to wskaźnik jeszcze większy. Był to czas tworzenia
związku. Już w październiku 1980 r.
na pierwszym walnym zebraniu delegatów z kępińskich zakładów pracy

w Kępnie wybrany został śp. Konrad
Szymański.
Rocznica 31 sierpnia br. to jeden
z najważniejszych dni w powojennej
historii Polski, który przybliżał nas
do całkowitego odrzucenia reżimu
komunistycznego.
Oprac. m

26-latek z gminy Dziadowa Kłoda dokonał kradzieży miedzianych elementów rynny spustowej na szkodę Starostwa Powiatowego w Kępnie

Ukradł rynny ze starostwa powiatowego

1 sierpnia br., przed północą,
kępińscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży rynien z jednego
z budynków należących do Starostwa
Powiatowego w Kępnie. - Policjanci, przeglądając monitoring z miejsca zdarzenia, bardzo szybko ustalili
dobrze znanego kępińskiej policji
sprawcę tego czynu. Dzięki intensywnej i bardzo szybkiej pracy funkcjona-

riuszy niemal natychmiast udało się
zatrzymać sprawcę tego procederu.
Okazał się nim 26-letni mieszkaniec
gminy Dziadowa Kłoda. Funkcjonariusze odzyskali również skradzione
mienie, które wróciło do prawowitego
właściciela – relacjonuje oficer prasowy KPP Kępno sierż. Rafał Stramowski. Podczas wykonywania czynności
służbowych policjanci Wydziału Kry-

minalnego ustalili, że mężczyzna jest
również sprawcą kradzieży pieniędzy
ze skrzynki przy Kaplicy Cmentarnej
w Kępnie. Kradzież ta miała miejsce
w sierpniu 2019 r. Złodziejowi zostaną
postawione odpowiednie zarzuty – za
popełnione przestępstwa grozi mu
kara pozbawienia wolności do 5 lat.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
KPP Kępno.
Oprac. KR

Alicji Śniegockiej

Wicestaroście Powiatu Kępińskiego

serdeczne wyrazy współczucia oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Ojca
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie
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Wspomnienie

informacje
Od 1 października br. kierowcy zapłacą więcej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Kępnie

„Słuchaj, ja to załatwię” słyszałem przez ostatnie kilkanaście lat mojego życia od świętej
pamięci Ewy Marszałek, Efkamy, która odeszła od nas na zawsze 19 sierpnia 2020. Pogrzeb współtwórczyni Socjum odbędzie się w najbliższą sobotę, 5 września, o godzinie
11:00 na cmentarzu katolickim w Kępnie

Słuchaj, ja to załatwię

Drożej za parkowanie
Podczas sesji Rady Miejskiej w
Kępnie, która odbyła się 28 sierpnia br., większością głosów podjęto
uchwałę w sprawie ustalenia stawek
opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Stawki te wzrosły o
20% w stosunku do obecnych, obowiązujących od 5 lat. Nowe stawki
wejdą w życie 1 października br.
Za pierwszą godzinę postoju będzie trzeba zapłacić 2,40 zł, za drugą
– 2,60 zł, za trzecią – 3,00 zł, a za każdą następną (powyżej trzech godzin)
– 2,40 zł. Zwiększony za to będzie
minimalny opłacony za kwotę 1,60
zł czas parkowania z 30 do 40 minut.
- Płaca minimalna przez 5 lat od ustalenia poprzednich stawek wzrosła o
ponad 40%. Ceny energii, które są
kluczowe do obsługi strefy, wzrosły
o prawie 30%. Analizy pokazały, że
wystarczą podwyżki o 40 groszy, ale
za to wydłużyliśmy minimalny opłacony czas parkowania z 30 do 40 minut. Nie musimy też zwiększać liczby
kontrolerów w Strefie Płatnego Parkowania, bo wydłużony czas pozwoli
odpowiednio sprawdzać dany obszar.
W ten sposób także mieszkańcy będą
mieli więcej czasu na załatwienie
swoich spraw w mieście – wyjaśnia
wiceburmistrz Krzysztof Godek.
Od 1 stycznia 2021 r. karta abonamentowa jednotygodniowa kosztować będzie 60 zł, za dwutygodniową
trzeba będzie zapłacić 110 zł, a za

miesięczną – 220 zł. Karta miesięczna do parkowania w strefie, ale z wyłączeniem Rynku, kosztować będzie
100 zł. Nowością jest wprowadzenie
identyfikatora mieszkańca (karta
abonamentowa roczna) dla osób zameldowanych przy ulicach objętych
Strefą Płatnego Parkowania (na stałe
lub czasowo), będących właścicielem
lub współwłaścicielem pojazdu i płacących podatek w gminie Kępno. Za
identyfikator trzeba będzie zapłacić
240 zł (za pojazd). Za wykupienie stałego miejsca (koperta) trzeba będzie
zapłacić rocznie 5 tysięcy złotych.
W ciągu 4 lat SPP sprzedała ponad 537 tysięcy biletów na 30 minut
postoju. Biletów na 1 godzinę postoju
– ponad 305 tysięcy. Z kolei biletów
na 2 godziny – zaledwie 1.865. - Statystyki pokazują, że właściciele pojazdów potrzebowali średnio około
40 minut na parkowanie pojazdu.
Stąd potrzeba podwyższenia minimalnego czasu postoju. Podnosimy
stawkę minimalną, dając jednocześnie więcej czasu w strefie. Przy
zwiększonym minimalnym opłaconym czasie parkowania, w strefie
powinna być także większa rotacja
pojazdów – dodał wiceburmistrz.
Kara za nieopłacenie postoju lub
przekroczenie czasu postoju wynosić
będzie 80 zł. Jeżeli karę opłacimy w
ciągu dwóch dni, jej wysokość zostanie pomniejszona o połowę.
KR

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ewy
Marszałek.
śp.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłej oraz Jej bliskim
składa
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.
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Wolność, którą możemy w większym lub mniejszym wymiarze cieszyć się w naszym kraju od czasu
upadku komunizmu wyrażana jest najintensywniej, gdy zwykli ludzie próbują brać sprawy swojej ulicy, dzielnicy, miasta czy kraju we własne ręce.
Skuteczność oddolnych inicjatyw społecznych w dużej mierze
zależy od zaangażowania ludzi ich
inicjujących. Nie da się ukryć, że od
2010 roku jedną z najważniejszych i
najintensywniej działających grupą
ludzi próbujących zmienić Kępno na
lepsze jest ekipa mieszkańców Ziemi
Kępińskiej zrzeszonych wokół strony
internetowej www.socjumkepno.pl i
Stowarzyszenia Socjum „Kępno i Okolice”.
Dziś już mniej aktywne (w
czasie pandemii zawieszono
akcje) stowarzyszenie mogło z
takim impetem działać tylko i
wyłącznie dzięki temu, że kilku
ludzi zaczęło brać sprawy kultury, historii, tożsamości i zabytków Kępna we własne ręce.
Jedną z osób, od samego
początku działającą w Socjum była Ewa Marszałek.
W grudniu 2009 roku została
administratorem strony i z tego
czasu najbardziej pamiętam Jej
pytania przesyłane w wiadomościach na naszej stronie: „A
może zrobimy jeszcze to? Słuchaj, ja to załatwię”
Strona Socjum miała wtedy pół roku i przez każdego,
kto się na niej udzielał, ale
przede wszystkim przez administrację strony: Ewę, Irkę
Sadek, Michała Chmiela i
piszącego te słowa była dopiero kształtowana. Zdecydowaliśmy, że postawimy na zdjęcia, bo to
one na portalach społecznościowych
są jedną z najważniejszych treści.
Koncepcji na rozwój strony było wiele, ktoś miał np. pomysł, żeby oprócz
historii i kultury zająć się również
miejscowym sportem, ale ten pomysł
odrzuciliśmy. Ewę z tego czasu pamiętam jako inicjatorkę zlinkowania
strony z (wtedy w Polsce raczkującym) Facebookiem i Naszą Klasą.
Wtedy też Ewa zaczęła historię
naszego regionu sprowadzać z politycznych wyżyn na poziom zwykłych, ale charakterystycznych dla
Kępna ludzi, badając i opisując w
„Tygodniku Kępińskim” historię
Stefki i Bernarda: pary prostych, nieżyjących już wtedy ludzi, których w
Kępnie sprzed trzydziestu, czterdziestu lat znał każdy. Tak powstało Socjum, którego chcieliśmy – zwrócone
ku mieszkańcom i dla mieszkańców.
Po naszym pierwszym administracyjnym spotkaniu przyszedł
czas na podjęcie działań w terenie i
ratowanie ewangelickich cmentarzy.
Pamiętam, jak szeregi pełnych entuzjazmu trzydziestu socjumowiczów
zasilało na akcjach dodatkowych
dziesięciu zaproszonych na akcję
przez Ewę: specjalistów od terenów
zielonych, murarzy czy „poszukiwaczy skarbów”, Ewa, która na stronie
przybrała nick „Efkama”, potrafiła
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przekonać wielu do pracy dla Socjum.
Był to czas, gdy w nadmiarze
pracy dokonaliśmy podziału ról na
stronie i Ewa odtąd zajmowała się
tzw. PR, czyli kontaktami z mediami.
Od tego momentu artykuły w „Tygodniku Kępińskim” czy relacje w
Radio SUD poświęcone działaniom
Socjum pojawiały się regularnie.
Wszystko, co Ewa robiła, robiła na
100%, stąd wśród działaczy Socjum
znaleźli się wkrótce Jej znajomi, rodzina i przyjaciele – dzięki temu nasze szeregi znacznie się powiększyły.
Działaliśmy tak przez kilka dobrych
lat, organizując setki akcji na cmentarzach, rajdy piesze i rowerowe.

Przede wszystkim, dzięki dotacji
urzędu gminy organizowaliśmy Nabożeństwa Ekumeniczne, Spotkania
na Styku Kultur, Religii i Czasów.
Z inicjatywy Ewy organizowaliśmy
Wianki oraz Fontannę Kolęd. Były to
imprezy w jej stylu: dla ludzi, zrzeszające różne środowiska. Tylko Ewa
potrafiła przekonać do śpiewania policjantów i strażaków czy w parę dni
zorganizować pokaz laserów na rynku. Niestety, w 2013 roku Ewa wraz
z kilkoma socjumowiczami wybrała
życie na emigracji, w Norwegii.
Datę Jej emigracji musiałem
sprawdzić, ponieważ wydawało mi
się, że był to 2016 albo 2018 rok.
Wciąż mam przed oczami Jej zaangażowanie w ocalenie kultury, historii
czy zabytków, stąd wydawało mi się,
że była z nami znacznie dłużej.
Jakiś czas temu sprzątałem stary
garaż i znalazłem w nim plakat dotyczący jednego z koncertów organizowanych w starych, dobrych czasach
przez Socjum. Na dole ukazane były
loga sponsorów – od piekarni, poprzez sklepy aż do miejscowych mediów – wszystkich ich w działalność
Socjum włączyła właśnie Ewa. Była
osobą potrafiącą załatwić wszystko,
znała prawie wszystkich, wszyscy
znali ją i z tego okresu znów najlepiej
pamiętam Jej słowa: „Słuchaj, ja to
załatwię”. Tak było z nagłośnieniem
na nabożeństwa ekumeniczne, tak
było z prowiantem na piesze wypra-

wy Koleją Rychtalską, czy z kratą
strzegącą wejścia do grobowca burmistrza Hugona von Borcke.
Kiedy przyszedł czas, że serwer
i usługodawca, na którego stronie
Socjum debiutowało zaczął być niewydolny Ewa napisała na naszym forum: „Słuchajcie, ja to załatwię” i nie
dość, że znalazła informatyka, który
zbudował nasz portal od nowa na niezależnym serwerze, to jeszcze całymi
przenosinami strony na nowy serwer kierowała właśnie Ona. Od tego
czasu strona jest własnością stowarzyszenia, stąd, choć mniej aktywne
niż kiedyś, stowarzyszenie powinno
dalej działać.
Nie oddzielała życia prywatnego od tego,
co robiła na Socjum,
stąd pojawił się zwyczaj
wspólnego łamania się
opłatkiem przez socjumowiczów przed Bożym
Narodzeniem na rynku.
Tego oczywiście było
Ewie za mało, więc wymyśliła i zorganizowała
Fontannę Kolęd, która
wkrótce przerodziła się
w naprawdę sporą, cykliczną imprezę, podczas której kępnianie
wspólnie, przed ratuszem śpiewali kolędy i
której swoistą spuścizną
jest jarmark bożonarodznieniowy na kępińskim
Rynku.
Na emigracji, w Norwegii nie próżnowała i
oprócz pracy realizowała
swoje pasje – opracowała
np. historię swojej rodziny. Byliśmy w ciągłym
kontakcie i często, wobec kurczących
się zasobów ludzkich Socjum, zadawałem Jej pytanie: kiedy wrócisz? Obiecywała, że na emeryturze, już za parę
lat wróci i znów zacznie z nami działać.
W styczniu bieżącego roku napisała mi w sekrecie, że zdiagnozowano
u Niej nowotwór płuc, ale była pełna
optymizmu i pozostawała pod wrażeniem norweskiej służby zdrowia.
Z Jej wypowiedzi, pełnych nadziei,
wnioskowałem, że wciąż aktualne są
słowa: „Słuchaj, ja to załatwię”. Byłem święcie przekonany, że poradzi
sobie z chorobą i po ustaniu pandemii
wywołanej przez COVID-19 znów
się zobaczymy.
Jej stan się pogarszał, ale wciąż
była z nami w kontakcie poprzez Internet i z dalekiej Norwegii, „nadzorowała” to, co dzieje się z naszym małym kępińskim świecie. Zawsze blisko
rodziny i przyjaciół, których jako osoba otwarta miała bardzo wielu.
Poznaliśmy i pożegnaliśmy się w
Internecie, i równie trudno uwierzyć,
że nigdy się nie zobaczymy, jak w to,
że nie wyświetli się na Facebooku
wśród aktywnych lub nie zaloguje nigdy na portal www.kepnosocjum.pl,
który był jej „dzieckiem”.
Kawał życia spędziliśmy razem,
zrobiliśmy dla Kępna kawał dobrej
roboty i, o czym jestem przekonany,
dla wielu z nas był to najlepszy, niepowtarzalny okres w życiu.
Dominik Makosch
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„Ogrody Świętego Idziego” w mikorzyńskim sanktuarium

„Ogrody” zakwitły po raz dziewiętnasty

Każdego roku, w ostatnią sierpniową sobotę, tydzień przed uroczystościami odpustowymi, w ogrodzie
przy Sanktuarium św. Idziego w
Mikorzynie odbywa się wyjątkowa
impreza pn. „Ogrody Świętego Idziego”. To niezwykły koncert piosenki
religijnej, zwieńczony uroczystą,
podniosłą mszą świętą i poprzedza-

nie widziało – śmieje się prezes
Bractwa Świętego Idziego Urszula
Goździcka. - Dzięki temu wydarzeniu ludzie choć na chwilę mogli się
oderwać od szarej rzeczywistości
i tego, co wokół nas się dzieje i po
prostu poddać się muzyce. Jestem
zachwycona, że ludzie przyszli, sytuacja jest nietypowa, koncerty i

Muzyczną gwiazda tego wieczoru
była Dorota Osińska z zespołem

jący uroczystości odpustowe, na które do Mikorzyna przybywają tysiące
wiernych. To muzyczno-modlitwne
spotkanie już na stałe wpisało się w
kalendarz regionu. Organizatorami koncertu jest Bractwo Świętego
Idziego wraz z proboszczem parafii
oraz wolontariuszami. Dzięki staraniom organizatorów to ważne wydarzenie jest dla uczestników nie tylko
rozrywką, ale i duchowym przeżyciem. Spotkanie to jest też inauguracją przedodpustowych rekolekcji – w
tym roku nauk podczas nich udzielał
ks. kan. Adam Sośnicki.
29 sierpnia br. już po raz dziewiętnasty zorganizowano to niezwykłe muzyczne i modlitewne
wydarzenie. Tegoroczny koncert
był też upamiętnieniem 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Tym
razem jednak, ze względu na pandemię koronawirusa, „Ogrody Św.
Idziego” miały nieco inną formę,
m.in. zrezygnowano z organizowania strefy gastronomicznej, a przez
niepewną, chłodną i deszczową pogodę – odbyło się we wnętrzu świątyni. Mimo tego nie straciło ono na
wartości i wzięły w nim udział tłumy parafian oraz gości. - Tegoroczna edycja „Ogrodów Św. Idziego”
była dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ zastanawialiśmy się, w jaki
sposób najlepiej przeprowadzić to
wydarzenie, żeby zapewnić wszystkim uczestnikom i wykonawcom
bezpieczeństwo. Dlatego zrezygnowaliśmy z części dodatkowej, czyli
nie ma punktów gastronomicznych.
Nie wiedzieliśmy, ile osób zdecyduje
się przyjechać, do tego pogoda była
nieprzewidywalna, dlatego rano
podjęliśmy decyzję, że koncert odbędzie się wewnątrz kościoła. Cieszymy się, że to wydarzenie doszło
jednak do skutku. Cieszy nas też,
że udało się zachować ciągłość, że
pandemia nie zamknęła i nie wykluczyła nas całkowicie. Widzimy,
że ludzie stosują się do wymogów
sanitarnych, mają maseczki, dezynfekują ręce, starają się nie tworzyć
sztucznego tłumu i są w rozproszeniu, więc to też nas uspokaja – podkreśla proboszcz mikorzyńskiej parafii, ks. Witold Kałmucki. - Tylu
instrumentów, ile tu dzisiaj jest, to
chyba jeszcze nasze sanktuarium

inne wydarzenia są odwoływane,
więc nie wiedzieliśmy, czy ktokolwiek przyjdzie, ale zaryzykowaliśmy – i dobrze, bo ludzie są, chcą
słuchać, chcą być obecni. To jest
budujące, bo po to organizujemy to
wydarzenie, aby służyło ludziom –
mówi. - Trochę zmieniła się formuła tegorocznych ogrodów. Poza tym
nie było zbyt ciepło, a zależało nam,
aby ludzie nie musieli siedzieć w
chłodzie, tym bardziej, że nie mogli
rozgrzać się kawą, herbatą czy kiełbaską z grila. Być może jest to uboższa forma, ponieważ zwykle było
bardziej rodzinnie, piknikowo, są-

bardzo ważna i przełomowa płyta.
Płyta ukazała się w lutym, Dorota
zagrała jeden koncert premierowy,
który miał być zapowiedzią całej
trasy i, niestety, wtedy wybuchła
pandemia. Nie mieliśmy możliwości koncertowania na żywo, pozostały nam jedynie koncerty online.
Nagrywaliśmy je, odbywały się do
pustej widowni, nie było tej magii,
to było granie do puszki, niby ci ludzie są, niby ich nie ma… Występ w
Mikorzynie jest pierwszym koncertem z dużą publicznością po tej półrocznej przerwie. To wzruszające po
takim czasie wyjść, zobaczyć ludzi
po drugiej stronie i zaśpiewać dla
nich. Ten występ jest dla nas bardzo
ważny. Teraz bardziej doceniamy
możliwość kontaktu z widzem. To
ważne dla artysty, aby widzieć emocje ludzi, ich wzruszenie, radość –
to sedno. Po to, żeby ktoś posłuchał
sobie w domu, nagrywa się płytę. A
życiem muzyki są koncerty na żywo,
publiczność, energia, którą dają,
ich emocje. Wtedy to ma sens. My
po tym pół roku mamy, niestety,
taką smutną konkluzję, że kultura
jest na szarym końcu i ludzie potrafią obyć się bez niej. Z drugiej
podczas koncertów, które teraz
się odbywają, ludzie mówią, że tęsknili, że im tego brakowało – to
daje mocnego kopa i pozytywny zastrzyk energii – podsumowuje manager D. Osińskiej, Marta Jachnik.
Następnie prezentację o patronie
szkoły i nauczaniu papieża Polaka
przedstawili uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana

Ludzie chętnie przybyli na koncert
w mikorzyńskim sanktuarium

dzę jednak, że to zmiana z korzyścią
na jakość koncertu, bo zamknięte
pomieszczenie i dobre nagłośnienie
daje lepszy odbiór – dodaje prezes.
Wydarzenie rozpoczął występ
Marka Kowalskiego, a następnie
przed zebranymi zaprezentowała się
muzyczna gwiazda tego wieczoru –
Dorota Osińska z zespołem (Kornel Jasiński – kontrabas elektryczny, Piotr Maślanka – instrumenty
perkusyjne, Paweł Stankiewicz –
gitary, ukulele) – wokalistka, aktorka, kompozytorka, autorka tekstów,
od 2003 r. jest aktorką warszawskiego Teatru Rampa; występowała
na scenach muzycznych w Polsce i
innych krajach. Najnowsze wydawnictwo Doroty nosi tytuł „Cześć, to
ja” i jest to w pełni autorska, najbardziej intymna płyta w dyskografii artystki. To właśnie z tej płyty pochodziła większość utworów,
zaprezentowanych przez artystów
w Mikorzynie. Koncert był zarówno zachwycającym występem, jak
również osobistą modlitwą. - Nowa
płyta „Cześć, to ja” to dla Doroty

Pawła II w Mikorzynie. - Tegoroczna edycja jest w hołdzie św. Janowi
Pawłowi II, ponieważ mamy 100.
rocznicę urodzin Karola Wojtyły, a,
jak wiemy, nasza mikorzyńska społeczność bardzo silnie związana jest
z tym świętym, m.in. przez szkołę,
której on patronuje – zaznacza proboszcz. Przez mszą świętą, a także
podczas niej, nadając jej wyjątkowy
charakter, wystąpił zespół „Piszon” z
Ostrzeszowa.
Najważniejszym
punktem
„Ogrodów Św. Idziego” była jak zawsze msza święta z procesją światła i
błogosławieństwem wody. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz W. Kałmucki.
„Już teraz we mnie kwitną Twe
ogrody, już teraz we mnie Twe królestwo jest” – hymnem „Ogrodów...”,
zaśpiewanym przez zespół „Piszon”
i wszystkich zgromadzonych, zakończono wydarzenie.
„Ogrody Św. Idziego” odbyły się
dzięki dotacji z Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020 „ASOS”.
KR

31 sierpnia br., w 40. rocznicę podpisania Porozumień
Gdańskich, Muzeum Ziemi Kępińskiej wydało okolicznościową gazetową jednodniówkę

Jednodniówka na rocznicę

31 sierpnia obchodzimy Dzień
Solidarności i Wolności. Z tej okazji
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P.
Potworowskiego przygotowało wyjątkową jednodniówkę okolicznościową, w której zawarty jest materiał na
temat wydarzeń z 1980 roku. Każdy,
kto chciałby otrzymać egzemplarz
pierwszego numeru, może to zrobić w
obowiązujących godzinach otwarcia
Muzeum od wtorku do piątku 10:00 16:00 oraz w niedzielę 11:00 - 16:00.
Fala strajków, jaka nastąpiła w
sierpniu 1980 roku, doprowadziła do
powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność dla obrony praw pracowniczych. Podpisane 31 sierpnia 1980
roku w Stoczni Gdańskiej porozu-

mienie pomiędzy przedstawicielami
komunistycznego rządu a strajkującymi robotnikami pozwoliło, po raz
pierwszy w powojennej Polsce, na
tworzenie wolnych związków zawodowych. Na łamach jednodniówki
zostały umieszczone oryginalne dokumenty i wycinki z gazet dotyczące nie tylko umowy społecznej z 21
postulatami wysuniętymi przez strajkujących, ale także kępińska rzeczywistość w 1981 roku i wprowadzenie
stanu wojennego oraz zmiany, jakie
zaszły w kolejnych latach.
- Zachęcamy do odwiedzenia
muzeum i zapoznania się z naszą
nową publikacją – zachęcają wydawcy jednodniówki.
Oprac. m

Podczas sesji nie podjęto uchwały w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli

Nie będzie większych
dodatków motywacyjnych
Jednym z punktów sesji Rady
Miejskiej w Kępnie, która odbyła się
28 sierpnia br., było przyjęcie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
gminy Kępno dodatków, m.in. motywacyjnego. Porządek obrad musiał
jednak zostać zmieniony ze względu na brak możliwości przyjęcia tej
uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Przygotowany przez burmistrza
projekt uchwały zakładał wzrost
wynagrodzeń dla wyróżniających
się nauczycieli w zakresie dodatków
motywacyjnych. Jednak, aby podjąć
tę uchwałę, gmina musiała wcześniej
uzgodnić projekt ze związkami zrzeszającymi nauczycieli: Związkiem
Nauczycielstwa Polskiego – Oddział w Kępnie i NSZZ Solidarność
Pracowników Oświaty. - Niestety,

pomimo że projekt uchwały był już
omawiany wcześniej z radnymi podczas komisji, na samej sesji musiano
go zdjąć z porządku obrad wskutek
opinii negatywnej ZNP – powiedziała naczelnik Wydziału Oświaty
w UMiG Kępno Małgorzata Frala-Kędzior. Wskutek tego nauczyciele zostali pozbawieni możliwości
uzyskania od 1 października br. dodatków motywacyjnych w większej
kwocie niż dotychczas. Naczelnik nie
ukrywała swojego zaskoczenia opinią ZNP. - Zaskoczona? To jest mało
powiedziane. Uzasadniając projekt
uchwały radnym na wszelkich komisjach, bardzo się cieszyłam i z
wielkim zaangażowaniem przedstawiałam ten projekt. To jest bardzo
ważne, aby pracodawca miał narzędzia do motywowania tych, którym
się chce pracować i wskazywania
odpowiedniej drogi tym mniej zmotywowanym – podkreśliła.
KR
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W powiecie kępińskim uczniowie wrócili po kilkumiesięcznej przerwie związanej z epidemią koronawirusa do szkół 1 września br. Jednak na placówki edukacyjne nałożono
szereg obostrzeń. Wszystko po to, aby uczniom i pracownikom oświatowym zapewnić jak
najlepsze i najbezpieczniejsze warunki

Do szkoły w reżimie sanitarnym

W tym roku szkolnym 590 tysięcy uczniów zaczyna w Wielkopolsce
nowy rok szkolny. - To będzie rok

zmienił nasze podejście do rzeczywistości i codzienności. Wracamy
po doświadczeniach z nauczaniem

Wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie

inny niż znaliśmy do tej pory - mówi
wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk. - Covid-19 znacząco

zdalnym, po dużej izolacji społecznej
w drugim semestrze w roku szkolnym 2019 i 2020. Wracamy, ale jeste-

śmy gotowi stanąć przeciwko wyzwaniom, które na nas czekają.
W reżimie sanitarnym w gminie Kępno rozpocznie naukę 2346
uczniów w tym 290 w pierwszej
klasie. Natomiast w szkołach ponadpodstawowych po zakończonym
naborze rok szkolny w 17 oddziałach
rozpocznie 488 uczniów w klasach
pierwszych. Z tym że jak zaznacza
naczelnik wydziału oświaty w starostwie Andrzej Jóźwik liczby te
jeszcze mogą nieznacznie się zmienić. Z uwagi na panującą pandemię
COVID-19 każda szkoła będzie odpowiednio zabezpieczać uczniów
i nauczycieli przed wirusem. Na
uwagę zasługuje fakt, iż w tym roku
zabrakło chętnych do klas w tak poszukiwanych zawodach jak technik
budowlany czy technik pojazdów samochodowych, gdzie po ukończeniu

NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA MŁODZIEŻY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - stan na 27 sierpnia 2020 r.

tych klas nie byłoby problemu ze znalezieniem zatrudnienia.
Ten rok szkolny łącznie w: LO
nr I im. H. Sucharskiego rozpoczęło
416 uczniów, LO nr II w ZSP nr 1 226 uczniów, Technikum nr 1 w ZSP
nr 1 - 688 uczniów, Technikum nr 2

ście osób z zewnątrz tylko gdy jest
to konieczne, przydzielenie klasom
stałych pomieszczeń (sal lekcyjnych),
z uwzględnieniem ich liczebności,
zróżnicowanie rozpoczęcia przerw
na korytarzu, w salach lekcyjnych,
w trakcie zajęć uczniowie będą mogli

ROK SZKOLNY 2020/2021
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY KĘPNO
SZKOŁA	LICZBA	LICZBA	ODDZIAŁY
PODSTAWOWA	PIERWSZOKLASTÓW	UCZNIÓW KL. I-VIII	PRZEDSZKOLNE
SP 1 Kępno

75

591

0

SP 2 Kępno

47

279

0

SP 3 Kępno

70

631

0

SP Hanulin

25

215

0

SP Kierzno

7

13

20

SP Krążkowy

16

162

0

SP Mikorzyn

15

205

0

SP Myjomice

9

89

25

SP Olszowa

16

87

23

SP Świba

10

74

42

SUMA

290

2 346

110

w ZSP nr 2 - 199 uczniów. Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP nr 2 - 515
uczniów, Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w ZSP nr 2 – około 50
uczniów i Zespół Szkół Specjalnych
w Słupi – 100 uczniów + 33 dzieci
wczesnego wspomagania.
W szkołach z powiatu kępińskiego wprowadzono kilka restrykcji:
wejście do obiektu wyznaczonymi
drzwiami z badaniem temperatury
i koniecznością odkażania rąk, wej-

przebywać bez maseczek, ale dyrekcja poszczególnej szkoły może wprowadzić nakaz ich noszenia np. na korytarzach, w trakcie przerw dokładne
wietrzenie sal lekcyjnych, w pracowniach np. komputerowych odkażanie
sprzętu, w salach gimnastycznych
odkażanie sprzętu np. piłek, szatni,
kranów w sanitariatach, zajęcia w-f
mają odbywać się przede wszystkim
na zewnątrz, bez gier zespołowych –
kontaktowych. 		
m

Nowy respirator dla szpitala w Kępie przekazał Samorząd
Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu ,,Działanie związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID 19”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz z budżetu państwa

Respirator dla szpitala

Szpital w Kępnie od początkowych dni epidemii wnioskował do
rożnych instytucji i organizacji o
sfinansowanie zakupu respiratora.
Starosta kępiński Robert Kieruzal
podziękował marszałkowi województwa wielkopolskiego Markowi
Woźniakowi za przekazanie sprzętu
medycznego, wojewodzie wielkopolskiemu Łukaszowi Mikołajczykowi
za wskazanie kępińskiego szpitala na
liście podmiotów wymagających doposażenia w tego typu sprzęt medyczny oraz Zarządowi Powiatu Kępińskiego za wsparcie i zaangażowanie.
Otrzymany w ramach powyższego programu nowy respirator
stacjonarny MONNAL T60 zostanie

przekazany na potrzeby Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala w Kępnie. Parametry umożliwiają pracę na oddziałach intensywnej terapii oraz w ratownictwie
medycznym. - Respirator wyposażony jest we własne źródło powietrza
medycznego, które charakteryzuje
się wyjątkowo cichą pracą. Sprzęt
ten będzie wykorzystywany przede
wszystkim w oddziale OAiIT i stanowić będzie wsparcie dla działań
związanych ze zwalczaniem skutków
epidemii COVID-19 – informuje Beata Andrzejewska, dyrektor kępińskiego SP ZOZ. Szacowana wartość
otrzymanego nieodpłatnie sprzętu
wynosi około 70 tys. zł.
Oprac. m

Respirator już w szpitalu. Od lewej: Zbigniew Bera – zastępca dyrektora ds. medycznych,
Monika Pindor-Peter – pielęgniarka oddziałowa OAiIT, Wojciech Oleksy – przedstawiciel
firmy DIAGNOS Sp. z o.o., Beata Andrzejewska – dyrektor szpitala
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Ogłoszenie

reklama

Jedyny na świecie preparat na wszystkie rodzaje grzybicy już w Polsce!

NIE LEKCEWAŻ OBJAWÓW

GRZYBICY!

ZACZYNA SIĘ NIEWINNIE, MOŻE SKOŃCZYĆ

INFEKCJĄ PŁUC, WĄTROBY I MÓZGU

Dzięki nowatorskiej formule w 7 dni pozbędziesz się
grzybów raz na zawsze!
Grzybica najczęściej atakuje skórę, stopy, paznokcie i miejsca intymne, a 1 osoba z objawami choroby
może zarazić nawet całą rodzinę! Szacuje się, że grzybica występuje aż u 89,6% Polaków co najmniej
raz w życiu, przy czym dopiero u co 5. osoby grzyby zostały całkowicie usunięte! Te, które pozostały
na skórze, w przyszłości zaatakują z 2x większą siłą…

Grzybica – zmora
XXI wieku
Grzybica przenosi się przez
mikroskopijne grzyby i dermatofity. Lubią ciepłe i wilgotne środowisko, dlatego
najczęściej gnieżdżą się w basenach, publicznych toaletach, prysznicach, podłogach,
ręcznikach czy grzebieniach i czyhają, aby gdy tylko pojawi się człowiek, natychmiast zaatakować...
Według Michigan Institute of
Medicine, w grupie ryzyka jest aż
82,5% społeczeństwa. Choroba najczęściej dotyka dzieci, osoby po 50.
roku życia oraz cierpiące na takie
schorzenia, jak cukrzyca, miażdżyca, otyłość, nadmierna potliwość,
zaburzenia krążenia oraz problemy
hormonalne i immunologiczne.

Prof. Mączyński:
„Działania trzeba
podjąć natychmiast”

„Aż 8/10 osób przyznaje, że lekceważy objawy grzybicy.

Przed

Po

Grzybicą stóp zaraziłem się na basenie. Dermatolodzy rozkładali ręce
– nic nie było w stanie wyeliminować
tego paskudztwa, grzybica wciąż
powracała. Inaczej było z tą nową
kuracją. Zadziałała błyskawicznie! Już
po 1 dniu zniknął ból, stan zapalny paznokci i pieczenie stóp, a po tygodniu
dolegliwości całkowicie zniknęły! Od
zakończonej kuracji minęły 3 miesiące, a po grzybicy nie ma śladu!
Bartosz K. (63 l.), Ełk

To
niedopuszczalny
błąd!” – mówi prof.
Tomasz Mączyński.
„Efektem niedoleczonej grzybicy są uparcie
nawracające infekcje.
Często rozprzestrzenia
się także na sąsiednie tkanki, a w najgorszym przypadku może zaatakować narządy wewnętrzne, np. płuca, nerki czy mózg.
Dlatego konieczne jest niezwłoczne
usunięcie objawów i ich przyczyn.
Tłuste maści, olejki i antybiotyki są przepisywane w zależności od
rodzaju grzybów. Trudno trafić na
ten, który pomoże danemu pacjentowi. W dodatku dają one ulgę tylko
w trakcie ich stosowania, a na efekty trzeba czekać nawet 3 miesiące.
W 79% przypadków grzyby i tak
zostają w organizmie, ponieważ są
wyjątkowo oporne na znane dotychczas środki farmakologiczne. Pacjent
zostaje z 6-7 preparatami, pustym
portfelem i kolejną infekcją”.

Nowatorskie odkrycie
NOKAUTUJE grzybicę!
Superinnowacyjna formuła została
stworzona przez zespół cenionych
naukowców z Michigan Institute of
Medicine. W ciągu 2 tygodni kuracja ekspresowo wyparła rynek antybiotyków i maści, ponieważ jako
jedyna natychmiast zwalcza grzybicę bez względu na miejsce jej występowania. Jej skuteczność wynosi
aż 98,1% i została poparta 2-letnimi
badaniami klinicznymi.
„To prawdziwa rewolucja w walce z grzybicą” – komentuje prof.
Mączyński. Preparat jest stworzony
ze 100% naturalnych składników,
a jednocześnie 3x mocniejszy od
zwykłych antybiotyków, dzięki czemu już po 7 dniach doszczętnie eliminuje wszystkie dermatofity”.

Przed

Po

Grzybicę stóp przyniósł syn i zainfekował resztę rodziny. U mnie i córki zaatakowała paznokcie. Nowy preparat
poleciła mi mama – w 24h poczuliśmy ulgę, objawy przeszły od razu!
Niestety, wcześniej podczas stosunku
zaraziłam męża, który dostał grzybicy
członka. U niego też wykorzystaliśmy
metodę. Wcześniej nie wiedziałam,
że działa na każdy rodzaj grzybicy!
Mąż szybko wrócił do zdrowia – po 6
dniach ustały wszystkie objawy!
Malwina S. (38l.), Łódź

Działa szybko, bezpiecznie i skutecznie
• w 24h usuwa stany zapalne

• w 100% likwiduje zmiany grzybicze na poziomie komórkowym
• przyspiesza regenerację
tkanek o 230%
• po 1 zastosowaniu usuwa świąd,
pieczenie i swędzenie
• w 7 dni odbudowuje płytkę
paznokcia oraz przywraca
mu prawidłową barwę

• natychmiast usuwa nadwrażliwość

• eliminuje ryzyko nawrotów grzybicy

Pierwsze efekty
widoczne po 48h

Rewelacyjna formuła działa natychmiast. W ciągu 1 doby do zainfekowanych tkanek wnikają bioskładniki, które mają właściwości
bakterio- i grzybobójcze. Szybko
hamują rozmnażanie dermatofitów,
likwidując jednocześnie stany zapalne. W ciągu 48h ustępuje świąd,
pieczenie i zaczerwienienia. Wśród

Sprawdź, czy te objawy
dotyczą też Ciebie
SKÓRA: swędzenie i pieczenie, wilgotny i rozpulchniony
naskórek, pojawiają się pęknięcia i brzydkie zapachy
PAZNOKCIE: przebarwienie
płytki, bruzdy i fałdy, odchodzenie paznokcia od łożyska,
łamliwość i rogowacenie skóry
pod płytką
STOPY: łuszcząca się skóra, pęcherzyki między palcami, świąd
i zaczerwienienie stóp oraz ich
nadmierne pocenie
JAMA USTNA: biały nalot na języku i podniebieniu, owrzodzenia
i nadżerki, ból i pieczenie błony
śluzowej
MIEJSCA INTYMNE: ból, swędzenie i pieczenie, zaczerwienienia,
biały nalot w kroczu, uczucie
dyskomfortu podczas stosunku
badanych, 98/100 osób potwierdziło zniknięcie białych nalotów
i obrzęków po 3 dniach.
Prof. Mączyński: „Zawarte w preparacie ekstrakty zabijają każdą komórką
dermatofitu, dopóki wszystkie nie
zostaną całkowicie usunięte. Dzięki temu choroba nie rozwinie się na
nowo. Moim pacjentom polecam
tylko ten preparat – żaden z nich nie
wrócił z nawrotem”.

Nie pozwól grzybom
karmić się Twoim ciałem!
Z nowoczesnej metody skorzystało
już 145 tys. Polaków, a w 4 dni preparat
pobił rekordy sprzedaży w USA i zdobywa popularność na całym świecie.
Dzięki zabiegom prof. Mączyńskiego,
produkt od niedawna jest dostępny
także w Polsce wyłącznie w sprzedaży telefonicznej. W ramach specjalnej
refundacji, do 10.09.2020 r. otrzymasz
go z 73% zniżką!

ZADZWOŃ:

81 300 34 76
Od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-20:00
(opłata za 1 min. połączenia wg taryfy operatora)

materiał informacyjny
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Sport

nożna
policja Piłka
/ straż
pożarna
II Liga
1. kolejka | jesień 2020
KKS Kalisz – Błękitni Stargard .................– 2:0
Śląsk II Wrocław – Skra Częstochowa .......– 0:1
Motor Lublin – Znicz Pruszków ................– 1:2
Hutnik Kraków – GKS Katowice ...............– 3:2
Sokół Ostróda – Lech II Poznań ...............– 2:0
Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg ...............– 2:1
Stal Rzeszów – Górnik Polkowice .............– 2:1
Chojniczanka – Pogoń Siedlce ..................– 4:2
Bytovia Bytów – Olimpia Grudziądz .........– 2:0
Garbarnia Kraków ...............................– pauza
1. Chojniczanka 1930 Chojnice 1 3
4:2
2. KKS 1925 Kalisz
1 3 2:0
=. OKS Sokół Ostróda
1 3 2:0
=. MKS Bytovia Bytów
1 3 2:0
5. KS Hutnik Kraków
1 3
3:2
6. MKS Znicz Pruszków
1 3
2:1
=. SKS Wigry Suwałki
1 3
2:1
=. ZKS Stal Rzeszów
1 3
2:1
9. KS Skra Częstochowa
1 3
1:0
10. RKS Garbarnia Kraków
0 0
0:0
11. GKS Katowice
1 0
2:3
12. LKP Motor Lublin
1 0
1:2
=. KS Górnik Polkowice
1 0
1:2
=. ZKS Olimpia Elbląg
1 0
1:2
15. WKS Śląsk II Wrocław
1 0
0:1
16. KKS Lech II Poznań
1 0 0:2
=. KP Błękitni Stargard
1 0 0:2
=. GKS Olimpia Grudziądz
1 0 0:2
19. MKP Pogoń Siedlce
1 - 6 2:4
III Liga Grupa 2
5. kolejka | jesień 2020
Polonia Środa – Jarota Jarocin ................– 3:2
Bałtyk Gdynia – Pogoń II Szczecin ...........– 1:0
KP Starogard Gdański – Chemik Police .....– 2:0
Nielba Wągrowiec – Górnik Konin ............– 4:0
Sokół Kleczew – Unia Janikowo ...............– 1:2
Pomorzanin Toruń – Mieszko Gniezno .....– 3:1
Flota Świnoujście – Elana Toruń ...............– 0:4
Gryf Wejherowo – GKS Przodkowo ..........– 2:2
Kotwica Kołobrzeg – Radunia Stężyca ......– 0:4
Gwardia Koszalin – Bałtyk Koszalin .........– 3:0
Świt Skolwin – Unia Swarzędz .................– 0:0
1. KS Radunia Stężyca
5 15 17:3
2. KS Polonia Środa Wlkp.
5 15 17:5
3. SKS Bałtyk Gdynia
5 13 11:5
4. JKS Jarota Jarocin
5 10 16:9
5. KS Świt Skolwin-Szczecin
5 10 11:8
6. GKS Przodkowo
5 8 10:7
7. MKP Kotwica Kołobrzeg
5 8
7:7
8. MKS Pogoń II Szczecin
5 7 12:8
9. MKS Flota Świnoujście
5 7 10:12
10. KKPN Bałtyk Koszalin
5 7 11:9
11. WKS Gryf Wejherowo
4 7
8:7
12. MKS Nielba Wągrowiec
5 7 14:10
13. KS Gwardia Koszalin
5 6 10:6
14. KP Starogard Gdański
4 6 8:11
15. TKP Elana Toruń
3 5
6:2
16. SKS Unia Swarzędz
5 5
4:7
17. KS Pomorzanin Toruń
4 4
5:8
18. KS Unia Janikowo
4 3 5:11
19. KS Sokół Kleczew
5 2 5:10
20. KP Chemik Police
5 1 3:16
21. KS Górnik Konin
5 0 3:15
22. MKS Mieszko Gniezno
5 0 4:21
IV Liga Grupa Wielkopolska
3. kolejka | jesień 2020
Warta II Poznań – Warta Międzychód ....– 0:3 walkower
6. kolejka | jesień 2020
Polonia Kępno – Wilki Wilczyn .................– 2:2
Olimpia Koło – Victoria Września .............– 1:2
Iskra Szydłowo – Warta II Poznań ...........– 3:1
Kotwica Kórnik – Ostrovia Ostrów ............– 3:2
Odolanovia – KKS II Kalisz ......................– 5:1
Winogrady Poznań – Centra Ostrów .........– 1:3
Obra Kościan – LKS Gołuchów ..................– 0:2
Warta Międzychód – Pogoń Nowe S. ........– 0:3
Lubuszanin – Polonia Leszno ...................– 2:4
GKS Dopiewo – Victoria Ostrzeszów .........– 0:2
Tarnovia Tarnowo – Krobianka Krobia .....– 6:0
1. MKS Victoria Września
6 18 19:6
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 6 16 19:3
3. KS LZS Iskra Szydłowo
6 14 9:3
4. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 6 12 13:8
5. KP Victoria Ostrzeszów
6 12 11:7
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Po sześciu kolejkach tylko jednej drużynie udało się
zdobyć komplet punktów, ale w gronie niepokonanych znajdują się jeszcze dwa zespoły.
Tymczasem na pierwsze punkty wciąż czekają w Poznaniu

Lider nadal poza zasięgiem,
Polonia wyszarpała punkt Wilkom

Fot. Przemysław Zimoch (www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i TABELE

Kibice z Wrześni przecierają oczy ze zdumienia, ale to nie żaden sen. Ich Victoria wygrała szósty
mecz z rzędu, pokonując tym razem na wyjeździe Olimpię Koło 2:1 (0:0). Wrzesińscy piłkarze
są na czele czwartoligowej tabeli, wyprzedzając o dwa punkty drugą w stawce Pogoń Nowe
Skalmierzyce. Zresztą, drużyny ze strefy kaliskiej są póki co rewelacją jesiennych rozgrywek.
W czołowej piątce rozgrywek znajdują się aż trzy zespoły reprezentujące dawny okręg kaliski.

W sobotę, w Kole doszło do starcia drużyn, które znakomicie rozpoczęły obecny sezon. Prowadząca po
inauguracyjnych kolejkach Olimpia
podejmowała aktualnego lidera z
Wrześni. Ze względu na wprowadzenie w powiecie kolskim strefy
czerwonej mecz rozgrywany był
bez udziału publiczności. Jeszcze do
przerwy Olimpia bezbramkowo remisowała z wrześnianami. Zaraz po
zmianie stron gracze Olimpii wyszli
na prowadzenie, a piłkę w bramce
Victorii umieścił Mikołaj Makarowicz. Radość kolan z prowadzenia
trwała zaledwie minutę, bowiem na
bramkę gospodarzy błyskawicznie
odpowiedział Hubert Oczkowski.
Victoria mecz na swoją korzyść rozstrzygnęła w 83. minucie. Gola na 2:1
dla gości zdobył Mikołaj Jankowski. Była to czwarta z rzędu porażka
Olimpii Koło w tym sezonie. Po sześciu kolejkach kolanie zajmują szesnaste miejsce w tabeli z dorobkiem
sześciu punktów.
6. MLKP Warta Międzychód
6
7. MLKS Odolanovia Odolanów 6
8. LKS Gołuchów
6
9. KSS Kotwica Kórnik
6
10. KP Obra 1912 Kościan
6
11. KKS 1925 II Kalisz
6
12. KS Polonia 1912 Leszno
6
13. KKS Polonia Kępno
6
14. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 6
15. GKS Wilki Wilczyn
6
16. MKS Olimpia Koło
6
17. LZS Krobianka Krobia
6
18. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 6
19. MKS Lubuszanin Trzcianka 6
20. GKS Dopiewo
6
21. KS Warta II Poznań
6
22. TPS Winogrady Poznań
6

11
10
10
10
10
10
9
8
7
7
6
6
5
3
2
2
0

9:5
11:8
9:3
12:11
9:7
14:14
12:16
6:7
14:10
9:9
8:9
7:16
7:8
11:26
3:12
1:13
6:18

V Liga Grupa 3
5. kolejka | jesień 2020
Piast Czekanów – Orzeł Mroczeń .............– 2:5
Vitcovia Witkowo – Astra Krotoszyn .........– 3:1
Piast Kobylin – GKS Rychtal .....................– 0:1
Victoria Skarszew – Zefka Kobyla Góra ....– 4:1
Stal Pleszew – MKS Dąbie ........................– 0:3
Tulisia Tuliszków – Zjednoczeni ................– 0:3
Raszkowianka – KS Opatówek .................– 0:0
Polonus Kazimierz – Lew Pogorzela .........– 2:0
SKP Słupca – GKS Sompolno ....................– 0:0
1. KS Victoria Skarszew
5 13 19:8
2. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 5 13 13:3
3. KS Opatówek
5 10 12:6
4. SKP Słupca
5 10 9:5
5. LZS Orzeł Mroczeń
5 10 13:8

Liderującej Victorii Września po
piętach depcze między innymi Pogoń Nowe Skalmierzyce. Drużyna
spod Kalisza w tym sezonie jeszcze
nie przegrała, ale zdążyła już stracić
punkty w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Tarnovią Tarnowo Podgórne. Wicelider z Nowych Skalmierzyc imponuje skutecznością i grą
obronną. Gracze Pogoni w sześciu
dotychczasowych meczach strzelili
już dziewiętnaście bramek i stracili
zaledwie trzy. Na tak okazały dorobek złożył się między innymi rezultat
ostatniego spotkania, w którym Pogoń ograła na wyjeździe Wartę Międzychód. Losy meczu rozstrzygnęły
się w zasadzie w pierwszej połowie,
po której drużyna Mariusza Kaczmarka prowadziła 2:0. Wynik meczu
ustalił w 70. minucie strzałem z rzutu
karnego Daniel Kaczmarek. Niepokonana w dotychczasowych meczach
pozostaje jeszcze Iskra Szydłowo.
Gracze reprezentujący strefę pilską
ugrali w sześciu meczach czternaście punktów. Na taką zdobycz złożyły się cztery zwycięstwa i dwa
remisy. W minionej kolejce Iskra nie
pozostawiła złudzeń rezerwom Warty Poznań. Wygrana 3:1 w całości
oddaje to, co działo się na boisku w
Szydłowie. Rezerwy ekstraklasowej
Warty w dalszym ciągu czekają na
wygraną w czwartej lidze. Zdecydowanie lepiej wiedzie się rezerwom
drugoligowego KKS-u Kalisz, choć
tym razem kaliszanie musieli uznać
wyższość beniaminka z Odolanowa.
KKS-u przed porażką z Odolanovią
nie uchroniło nawet pojawienie się w
składzie powracających po urazach
zawodników z pierwszego zespołu.
Grające w eksperymentalnym zestawieniu rezerwy drugoligowca nie
podołały Odolanovii i już do przerwy
przegrywały 0:2. W drugiej połowie
gospodarze dołożyli trzy trafienia i
losy potyczki były rozstrzygnięte.
Honorowe trafienie dla kaliszan zanotował w doliczonym czasie wprowadzony z ławki Mateusz Regling.
Z kolei w samej końcówce meczu w
składzie KKS-u pojawił się Krzysztof Idźczak. Filigranowy pomocnik
kaliszan to wychowanek Płomienia-Wilków Opatów, który do tej pory
występował jeszcze w drużynach
młodzieżowych Marcinków Kępno
oraz Miedzi Legnica.
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Osiem punktów zgromadziła jak
dotąd Polonia Kępno. W sobotę drużyna Bogdana Kowalczyka zaprezentowała się własnej publiczności
w meczu z beniaminkiem z Wilczyna. Początek spotkania był bardzo
obiecujący w wykonaniu gospodarzy, którzy przejęli inicjatywę i po
upływie kwadransa prowadzili 1:0.
Kameruńczyk Bernard Fai Ndukong został obsłużony przez Jakuba
Góreckiego i okazji nie zmarnował.
Chwilę później mogło być 2:0, ale
między słupkami bramki znakomicie
zachował się golkiper gości. Najciekawsze fragmenty gry miały miejsce
po przerwie. To właśnie w drugiej
odsłonie padły trzy bramki, z czego
aż dwie jako pierwsi zdobyli goście.
W 74. minucie prowadzili oni 2:1 i
wszystko wskazywało na to, że kępnianie znów będą musieli uznać wyższość rywala na własnym stadionie.
W ostatnich minutach trener kępnian
postawił wszystko na jedną kartkę.
Zmiana taktyki opłaciła się. W 87.
minucie w polu karnym przyjezdnych
faulowany był Jakub Pelc i sędzia
bez zastanowienia wskazał na jedenasty metr. Rzut karny na bramkę zamienił pewnym strzałem Amadeusz
Rachel. Kilkadziesiąt sekund później
okazało się, że jego bramka uratowała Polonię przed porażką. – Cieszę
się, że graliśmy do końca. Walka do
końca znów się opłaciła. Co prawda
dzisiaj zaowocowała punktem, ale
musimy zaakceptować ten wynik.
Dzisiaj chłopcy wykonali kawał pracy. Zostawili na boisku dużo zdrowia
i stworzyli ciekawe widowisko, które
mogło podobać się kibicom – powiedział po meczu Bogdan Kowalczyk,
trener biało-niebieskich. W najbliższą sobotę piłkarzy z Alei Marcinkowskiego czeka niezwykle trudne
zadanie, bowiem kępnianie zmierzą
się na wyjeździe z niedoszłym trzecioligowcem, LKS-em Gołuchów.
Dla biało-niebieskich każdy punkt
przywieziony z Gołuchowa będzie
dla Polonii dużym sukcesem. BAS

Wyniki 6. kolejki
KKS Polonia Kępno
GKS Wilki Wilczyn		

2 (1)
2 (0)

Bramki: 1:0 Bernard Fai Ndukong - 15’, 1:1
Bartosz Domaniecki - 48’, 1:2 Wiktor Kacprzak 74’, 2:2 Amadeusz Rachel - 88’.

Polonia: Damian Grondowy – Mateusz
Gola (Witold Kamoś - 82’), Kacper Skupień,
Mikołaj Kubacha, Remigiusz Hojka, Bernard
Fai Ndukong, Wojciech Drygas (Jakub Pelc 65’), Jakub Górecki (Szymon Pawlak - 82’),
Amadeusz Rachel, Łukasz Walczak, Dawid
Rachel (Borys Wawrzyniak - 60’). Trener:
Bogdan Kowalczyk.

MKS Olimpia Koło		
MKS Victoria Września

1 (0)
2 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Makarowicz - 53’, 1:1 Hubert
Oczkowski - 54’, 1:2 Mikołaj Jankowski - 83’.

MLKS Odolanovia Odolanów 5 (2)
KKS 1925 II Kalisz		
1 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Kłobusek - 10’, 2:0 Jakub
Kłobusek - 19’, 3:0 Kacper Hoffgunst - 65’, 4:0
Sebastian Bąk - 75’, 5:0 Marek Kamiński - 85’,
5:1 Mateusz Regling - 90+2’.

TPS Winogrady Poznań
1 (1)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (1)

Bramki: 0:1 Patryk Cierniewski - 7’, 1:1 Kamil
Lulka - 8’, 1:2 Szymon Kucharski - 51’, 1:3
Jakub Michalski - 72’.
KSS Kotwica Kórnik
3 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (1)
Bramki: 0:1 Michał Giecz - 1’, 1:1 Michał
Stańczyk - 56’, 2:1 Witold Walkowiak - 76’, 3:1
Dawid Urbanek - 90+3’, 3:2 Safian Skupiński
- 90+5’.

KS LZS Iskra Szydłowo
KS Warta II Poznań

3 (2)
1 (0)

KP Obra 1912 Kościan
LKS Gołuchów		

0 (0)
2 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Kłączyński - 1’, 2:0 Michał
Wawszczak - 20’, 2:1 Kajetan Szmyt - 65’, 3:1
Adrian Mikołajczak - 85’.
Bramki: 0:1 Krystian Benuszak - 26’, 0:2
Krystian Benuszak - 65’.

MLKP Warta Międzychód
0 (0)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (2)
Bramki: 0:1 Dawid Kuczyński - 19’, 0:2 Daniel
Kaczmarek - 41’, 0:3 Daniel Kaczmarek - 70’
(z karnego).

GKS Dopiewo
KP Victoria Ostrzeszów

0 (0)
2 (0)

MKS Lubuszanin Trzcianka
KS Polonia 1912 Leszno

2 (0)
4 (3)

Bramki: 0:1 Maciej Stawiński - 61’ (z karnego),
0:2 Robert Skrobacz - 90’.
Bramki: 0:1 Damian Nowak - 2’, 0:2 Adam
Piwoński - 13’, 0:3 Jakub Harendarz - 32’, 0:4
Wojciech Bzdęga - 49’, 1:4 Paweł Iwanicki - 63’,
2:4 Paweł Iwanicki - 90+2’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 (3)
LZS Krobianka Krobia
0 (0)
Bramki: 1:0 Maurycy Niemczyk - 4’, 2:0 Błażej
Telichowski - 8’, 3:0 Błażej Telichowski - 29’,
4:0 Maksymilian Wentland - 61’, 5:0 Maurycy
Niemczyk - 74’, 6:0 Kamil Wamberski - 79’.
8
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Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Błażej Telichowski (Tarnovia Tarnowo)
Michał Wawszczak (Iskra Szydłowo)
Mikołaj Panowicz (Victoria Września)
Szymon Strączkowski (Centra Ostrów)
Robert Skrobacz (Victoria Ostrzeszów)
Marcin Masełkowski (Krobianka Krobia)

Program 7. kolejki
Sobota, 5 września 2020 roku
12:00
LKS Gołuchów – Polonia Kępno
12:00
Centra Ostrów – Obra Kościan
15:00
Polonia Leszno – Olimpia Koło
15:00 Victoria Ostrzeszów – Warta Międzychód
16:00
Victoria Września – GKS Dopiewo
16:00
Ostrovia Ostrów – Iskra Szydłowo
16:00
Wilki Wilczyn – Tarnovia Tarnowo
16:00
Krobianka Krobia – Lubuszanin
16:00
Pogoń Nowe S. – Odolanovia
Niedziela, 6 września 2020 roku
11:00
KKS II Kalisz – Kotwica Kórnik
16:00 Warta II Poznań – Winogrady Poznań

Sport

piłka nożna
wiadomości

V Liga Grupa 3 >>> Drugie zwycięstwo beniaminka z Rychtala. Tym razem drużyna
Marcina Nowackiego pokonała na wyjeździe Piasta Kobylin. Spotkanie mogło się jednak
ułożyć zupełnie inaczej. Trzy punkty zainkasowali też mroczenianie, ale na czele stawki
znajdują się zespoły ze Skarszewa i Kazimierza Biskupiego

Bramki: 0:1 Karol Nowak - 26’, 0:2
Przemysław Skibiszewski - 45’, 0:3 Przemysław
Skibiszewski - 60’ (z karnego).

Bardzo udany dla przedstawicieli powiatu kępińskiego był miniony weekend w rozgrywkach piątej
ligi. Oba nasze zespoły zainkasowały komplet punktów, odnosząc zwycięstwa podczas meczów
wyjazdowych. Wydaje się, że coraz większej pewności na zapleczu czwartej ligi nabierają gracze z
Rychtala. Przed tygodniem GKS ograł Tulisię Tuliszków, a tym razem drużyna Marcina Nowackiego pokonała na wyjeździe Piasta Kobylin 1:0 (0:0). Wielkie emocje towarzyszyły też meczowi Orła
Mroczeń w Czekanowie.
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Orzeł i GKS z kompletem punktów

Drużyna z Mroczenia na starcie
z Piastem do Czekanowa wybrała
się osłabiona brakiem Rafała Janickiego oraz Jakuba Kupczaka.
Mimo tych absencji Orzeł był zdecydowanym faworytem tego starcia,
zwłaszcza, że drużyna z Czekanowa
zamykała ligową stawkę po czterech
seriach gier. – Na pewno miejsce
Czekanowa w tabeli nie odzwierciedla potencjału i możliwości tej
drużyny. Piast ma w swoich szeregach doświadczonych i ogranych
zawodników, którzy potrafią grać w
piłkę – przestrzegał przed lekceważeniem przeciwnika Marek Wojtasiak, trener mroczenian. Pierwsze
minuty spotkania potwierdziły słowa ostrowskiego szkoleniowca Orła.
Piast od samego początku zagrał
wysoko i agresywnie. Goście z Mroczenia tylko szczęściu i postawie
własnego bramkarza zawdzięczali,
że nie przegrywali po pierwszym
kwadransie różnicą dwóch bramek.
Mocny początek gospodarzy zmobilizował jednak przyjezdnych, którzy
po dwudziestu minutach prowadzili
2:0. Najpierw w 18. minucie niecodziennej urody asystą popisał się
Marcin Grądowy, który obsłużył
Marcina Góreckiego, a ten po przyjęciu piłki oddał strzał z półwoleja,
pokonując bezradnego golkipera Piasta. Zanim miejscowi doszli do siebie
po straconej bramce, przegrywali już
0:2. W 20. minucie z rzutu rożnego
dogrywał Kacper Małolepszy, a
w polu karnym najprzytomniej odnalazł się Jakub Strąk i to on jako
drugi wpisał się na listę strzelców.
Nieco uśpieni bezpiecznym prowadzeniem goście popełnili katastrofalny w skutkach błąd. W ostatnich
fragmentach pierwszej połowy złe
zagranie Andrzeja Nowaka doprowadziło do straty piłki i przejęcia
jej przez miejscowych, a kilka sekund później prezent przyjezdnych
wykorzystał Łukasz Adamczyk. W
drugiej połowie ton boiskowym wydarzeniom nadawali mroczenianie,
choć miejscowi odgryzali się, głównie po stałych fragmentach gry. Gracze Orła próbowali tymczasem akcji
zespołowych jak i indywidualnych.
Po jednej z nich padła trzecia bramka
dla mroczenian. W 66. minucie solowym rajdem i technicznym strzałem z szesnastu metrów popisał się
Marcin Grądowy. Dwubramkowe
prowadzenie ponownie wprowadziło
nieco rozluźnienia w szeregi gości
i tak jak w pierwszej połowie znów
wykorzystali to gracze z Czekanowa. Sześć minut przed końcem, po
trafieniu Pawła Korczaka, gospodarze złapali kontakt, co zapowiadało
duże emocje w samej końcówce. Ale
zaprawiony w takich bojach Orzeł
wyprowadził dwa ciosy, które zupełnie odebrały miejscowym ochotę na
dalszą walkę. Najpierw w 90. minucie Łukasz Gajewski podwyższył na

4:2, a kropkę nad „i” w doliczonym
czasie gry postawił najskuteczniejszy zawodnik mroczenian, Marcin
Górecki.
Jednym z ważniejszych wydarzeń minionej kolejki było zwycięstwo GKS-u Rychtal nad Piastem Kobylin. Rezultat tego spotkania mógł
zszokować kibiców w Kobylinie,
którzy zapewne liczyli na bezproblemową wygraną nad beniaminkiem.
Od pierwszych minut mecz mógł się
podobać. Już w trzeciej minucie spotkania bramkarz gospodarzy musiał
wykazać się refleksem. Kobylinianie nie pozostali dłużni i już chwilę
później próbę ataku podjął Mateusz
Olikiewicz. Niemalże od razu po
tej akcji strzał w kierunku okienka
oddał Dominik Snela, jednak Michał Łuczak stanął na wysokości
zadania. W 14. minucie Piast zmarnował najlepszą z wypracowanych w
pierwszej części spotkania okazji. Z
bliskiej odległości, po mocnym zagraniu Jakuba Smektały, niecelny
strzał oddał Maciej Wachowiak. Po
zmianie stron w obu zespołach widać
było jeszcze większe zaangażowanie. Gospodarze zaczęli od składnych akcji, ale więcej szczęścia było
tego dnia po stronie gości z Rychtala.
Praktycznie przez całą drugą połowę trwała wymiana ciosów, ale obaj
bramkarze zachowywali czyste konto. Kiedy wydawało się, że bramka
dla Piasta jest kwestią czasu, goście
z Rychtala skorzystali z rzutu rożnego i w drugiej minucie doliczonego
czasu gry udało im się zdobyć pierwszego i jedynego gola w tym meczu,
a bohaterem Rychtala został Łukasz
Bonar.
		
BAS

Wyniki 5. kolejki
LKS Piast Czekanów
LZS Orzeł Mroczeń

2 (1)
5 (2)

Bramki: 0:1 Marcin Górecki - 18’, 0:2 Jakub
Strąk - 20’, 1:2 Łukasz Adamczyk - 45’, 1:3 Marcin
Grądowy - 66’, 2:3 Paweł Korczak - 84’, 2:4
Łukasz Gajewski - 90’, 2:5 Marcin Górecki - 90+1’.
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski,
Andrzej Nowak, Bartosz Moś, Tobiasz Rabiega,
Bartosz Wika (Mariusz Bednarek - 76’), Maciej
Osesiak, Jakub Strąk, Marcin Grądowy (Miłosz
Jędrzejewski - 72’), Kacper Małolepszy, Marcin
Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KS Piast Kobylin		
GKS Rychtal

0 (0)
1 (0)

KS Stal Pleszew		
MKS Dąbie		

0 (0)
3 (1)

Bramka: 0:1 Łukasz Bonar - 90+2’.
GKS: Michał Łuczak – Maciej Sacha (Oskar
Sobczyk - 55’), Piotr Józefkiewicz, Damian
Maryniak, Fabian Gandecki, Łukasz Bonar,
Jakub Drapiewski (Bartłomiej Zapiór - 72’),
Miłosz Culic (Krzysztof Ćwikła - 90+1’),
Bartłomiej Kulczycki (Krystian Uruski - 78’),
Tobiasz Gajewski (Aleksander Muzyka - 65’),
Dawid Sibiński (Łukasz Rogowski - 85’). Trener:
Marcin Nowacki.
Bramki: 0:1 Kamil Krysiak - 38’, 0:2 Kamil
Krysiak - 67’, 0:3 Kamil Krysiak - 69’.

GKS Vitcovia Witkowo
KKS Astra Krotoszyn

3 (1)
1 (0)

KS Victoria Skarszew
KLKS Zefka Kobyla Góra

4 (0)
1 (1)

Bramki: 1:0 Filip Janiszewski - 17’, 1:1 Adam
Staszewski - 55’, 2:1 Michał Bełkot - 60’, 3:1
Dariusz Reyer - 83’ (samobójcza).
Bramki: 0:1 Dawid Ponitka - 31’, 1:1 Michał
Gramczewski - 48’, 2:1 Peter Terna Suswam
- 50’, 3:1 Jakub Jóźwiak - 82’, 4:1 Stayko
Stoychev - 90+4’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (1)
LZS Lew Pogorzela
0 (0)
Bramki: 1:0 Krzysztof Słowiński - 5’, 2:0
Krzysztof Słowiński - 81’.

MGKS Tulisia Tuliszków
LKS Zjednoczeni Rychwał

0 (0)
3 (2)

LKS Raszkowianka Raszków
KS Opatówek		
SKP Słupca		
GKS Sompolno		

0
0
0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Fabian Baraniak (KS Opatówek)
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Joshua Balogun Kayode (Victoria Skarszew)
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Mateusz Czajka (GKS Sompolno)
Marcin Grądowy (Orzeł Mroczeń)
Jakub Jóźwiak (Victoria Skarszew)
Mateusz Szymański (Polonus Kazimierz)
Peter Terna Suswam (Victoria Skarszew)
Damian Markiewicz (Zjednoczeni)

Program 6. kolejki
Piątek, 4 września 2020 roku
18:00
Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń
Sobota, 5 września 2020 roku
11:00
GKS Rychtal – SKP Słupca
11:00
KS Opatówek – Polonus Kazimierz
16:00
Lew Pogorzela – Stal Pleszew
16:00
Vitcovia Witkowo – Victoria Skarszew
17:00
Zjednoczeni – Piast Kobylin
Niedziela, 5 września 2020 roku
16:00 Zefka Kobyla Góra – Tulisia Tuliszków
17:00
MKS Dąbie – Piast Czekanów
17:00
GKS Sompolno – Raszkowianka

Klasa Okręgowa, grupa VI >>> Po dwóch imponujących zwycięstwach „Zawisza” pojechał do Zbierska po
pewne wydawałoby się trzy punkty. Na stadionie ukrytym
w cieniu ogromnej cukrowni za słodko jednak nie było. Jeśli jednak ma się takiego pomocnika jak Joniak i takiego
bramkarza jak Chałubiec, to można wyjść z największych
opresji. Seba strzelił w tym meczu gola życia, a Pająk obronił karnego. To wystarczyło, by wywieźć ze Zbierska jeden
punkcik. Mała rzecz a jednak cieszy

W Zbiersku za słodko nie było

W IV kolejce „Zawisza” Łęka ruszył w stronę bramki Zbierska i hukOpatowska zmierzył się w Zbiersku nął z 25. metra. Futbolówka odbiła się
z miejscowym CKS-em. Gospodarze od słupka i wpadła do bramki. W 78.
tego pojedynku potraktowali rywala min Joniaka zastąpił Glatz, natomiast
z ogromnym respektem, bo przecież 9 Parchomienko powędrował do obrony.
goli w dwóch meczach i na nich zrobi- Kwadrans przed końcem meczu Szyło wrażenie. Cóż, gdyby w 38. minucie mon Pacholski niczym zły duch zjawił
później
obrońcy
się niespodzianie
„Zawiszy”nie zaw polu karnym
gapili się fatalnie, to
Zawiszy i ustalił
CKS pozostałby w
wynik tego pojetej połowie bez bodynku. A mogło
daj jednego celnego
być różnie, gdyby
strzału, a tak udenie… Pająk. To
rzyli raz… z karnejemu zawiszanie
go. I też niecelnie.
zawdzięczają ten
Chyba, że strzał
jeden pukcik. Nie
Mateusza Kubiadość, że obronił
ka zaliczymy do
wcześniej
rzut
celnych, bo przekarny, to tylko
cież Pająk obronił Strzelec bramki, S. Joniak
jego spryt, sprawW zasadzie ten mecz mógł wówczas ność i doświadczenie sprawiły, że z syzostać rozstrzygnięty i to tuż przed tuacji sam na sam wyszedł bez straty
przerwą. Nieporozumienie obrońców gola. Co prawda w końcówce tego spoZawiszy sprytnie wykorzystał Ma- tkania „Zawisza” też miał swoje szanciej Kubiak. Sędzia uznał, że napast- se (dwa słupki), ale jesteśmy przekonanik Zbierska był faulowany i wskazał ni, że ten remis piłkarze z Łęki przyjęli
na wapno. Pająk tym razem zasnuł z ulgą, bo tym razem za słodko raczej
pajęczyną prawy dolny róg strzeżo- nie było.
nej przez siebie bramki.. W tej części
CKS Zbiersk ZAWISZA ŁĘKA
meczu i „Zawisza” miał swoją szansę OPATOWSKA 1:1 (0:0) Zawisza:
. Gdybyż w 30. minucie Płóciennik Paweł Chałubiec, Łukasz Domino,
lepiej przyłożył się do strzału głową. Łukasz Gawędzki, Mateusz PłóNiestety, piłka pofrunęła w stronę ma- ciennik, Piotr Kurkiewicz, Filip
jestatycznej cukrowni. Po wznowieniu Kucharski, Sebastian Joniak (78.
gry gospodarze ruszyli z impetem do Kamil Glatz), Damian Dwornik,
przodu. Nikt ich jednak nie uprzedził, Przemysław Albert, Iwan Parże „Zawisza” ma w swoich szeregach chomienko, Karol Semeres, Piotr
piłkarza, który potrafi rąbnąć celnie Krawczyk, Sławomir Gola. Bramki:
nawet z 30 metrów. W 60. minucie Jo- Sebastian Joniak 60.; Zbiersk: Szyniak zgarnął piłkę na środku boiska, mon Pacholski 68. 		
ems

wyniki i TABELE
6. GKS Vitcovia Witkowo
7. KS Piast Kobylin
8. KLKS Zefka Kobyla Góra
9. GKS Rychtal
10. MKS Dąbie
11. KKS Astra Krotoszyn
12. GKS Sompolno
13. LKS Zjednoczeni Rychwał
14. LKS Raszkowianka Raszków
15. KS Stal Pleszew
16. MGKS Tulisia Tuliszków
17. LZS Lew Pogorzela
18. LKS Piast Czekanów

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

9
8:5
9
9:8
7 10:11
7 9:11
6
5:7
5 10:11
5
8:6
5 11:11
4 5:11
4
3:9
3 7:17
3 7:13
2 8:16

Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6
4. kolejka | jesień 2020
Biały Orzeł – GKS Grębanin .....................– 0:2
Prosna Kalisz – Jarota II Jarocin ..............– 1:2
Barycz Janków P. – Strażak Słupia ..........– 4:1
CKS Zbiersk – Zawisza Łęka O. ................– 1:1
Zieloni Koźminek – Pelikan Grabów ........– 1:1
LKS Czarnylas – Ogniwo Łąkociny ............– 1:2
Grom Golina – Olimpia Brzeziny ..............– 0:3
LKS II Gołuchów – LZS Doruchów .............– 6:0
LZS Czajków ........................................– pauza
1. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 4 9 16:4
2. GKS Grębanin
3 9 12:3
3. LKS Zawisza Łęka Opatowska 4 8 10:3
4. LZS Pelikan Grabów
4 8
9:3
5. LKS II Gołuchów
4 7 13:6
6. LKS Olimpia Brzeziny
4 7
9:7
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
4 7
6:6
8. LZS Ogniwo Łąkociny
4 6 11:11
9. LZS Strażak Słupia
4 6
7:9
10. CKS Zbiersk
3 4
7:7
11. LKS Czarnylas
4 4 9:13
12. LZS Doruchów
3 3 4:11
13. KS Prosna Kalisz
3 3 7:10
14. Barycz Janków Przygodzki 4 3 6:13
15. LZS Czajków
3 3
4:6
16. GOS Zieloni Koźminek
3 1
1:9
17. LZS Grom Golina
4 0 3:13
Wielkopolska Klasa A Grupa 9
3. kolejka | jesień 2020
LZS Trzcinica – LKS Jankowy ...................– 1:2
Masovia Kraszewice – Lilia Mikstat ..........– 3:5
OKS Ostrów Wlkp. – KS Rogaszyce ...........– 3:3
Pogoń Trębaczów – Iskra Sieroszewice .....– 1:1
Tarchalanka Tarchały – Błękitni Chruszczyny ....– 2:7
Płomień Opatów – KS Hanulin .................– 3:0
Sokół Bralin – Victoria Laski ....– mecz przerwany
1. LZS Płomień Opatów
3 9
9:2
2. LZS Błękitni Chruszczyny
3 7 15:6
3. LZS Pogoń Trębaczów
3 7
6:1
4. LZS Lilia Mikstat
3 6
9:8
5. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 3 5
7:4
6. LZS Victoria Laski
2 4
4:3
7. OKS Ostrów Wlkp.
3 4
6:7
8. LKS Masovia Kraszewice
2 3 10:9
9. LKS Jankowy 1968
2 3
3:3
10. LKS Sokół Bralin
2 3
3:4
11. KS Rogaszyce
3 1
4:7
12. LZS Tarchalanka Tarchały W. 3 1 6:12
13. LZS Trzcinica
3 0 7:15
14. KS Hanulin
3 0
1:9
Wielkopolska Klasa B Grupa 8
3. kolejka | jesień 2020
Wielkopolanin – Zryw Kierzno .................– 9:0
KUKS Zębców – LZS Mikorzyn .................– 4:2
Sulimirczyk – Ajax Rojów ........................– 0:2
LZS Ostrówiec – Czarni Wierzbno .............– 0:6
Sokół Chwaliszew – Błysk Daniszyn .........– 4:2
LZS Siedlików – Bonikovia Boników .........– 3:0
Dąb Dębnica .......................................– pauza
1. LKS Czarni Wierzbno
3 9 22:0
2. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 3 9 14:2
3. LKS Wielkopolanin Siemianice 3 6 17:3
4. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 2 6
8:1
5. KS Sokół Chwaliszew
3 6 10:12
6. LZS Siedlików
3 6 7:10
7. LZS Mikorzyn
2 3
4:5
=. LKS Dąb Dębnica
2 3
4:5
9. RLKS Ajax Rojów
2 3
3:8
10. LZS Ostrówiec
2 0
1:8
11. UKS Bonikovia Boników
3 0 3:11
12. LZS Błysk Daniszyn
3 0 2:16
13. LZS Zryw Kierzno
3 0 1:15

Tygodnik Kępiński 3 września 2020
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Wiadomości

histoRIA

2 września 1911 roku uroczyście otwarto w Kępnie Wieżę Bismarcka. Budowlę zaprojektował urodzony w Kępnie Richard Konwiarz. Drukujemy rozdział powieści Piotra Kokocińskiego, którego treść dotyczy tego wydarzenia. Wcześniej drukowaliśmy fragment pt. „Pewnego lata w Rychtalu” (R. 2015 nr 39-41). Inny
rozdział opublikował wrocławski „Magazyn Internetowy Helikopter” (linki: https://opt-art.net/helikopter/11-2015, https://opt-art.net/helikopter/12-2015)

Wieża Konwiarza

W poniedziałek, 27 sierpnia
1911 roku, woźny wywołał Koschika
z klasy:
- Bryftreger czeka – oznajmił – z
telegramem z Breslau.
Koschik
zerknął
na
korytarzowy zegar, wrócił na
moment do sali lekcyjnej, by polecić
uczniom czytanie rozdziału o płazach
z podręcznika Baenitza i Kienasta.
Po czym szybkim krokiem podążył
za pedlem. Potwierdził listonoszowi
odbiór telegramu. Nadawcą był
profesor Otto Schumann. Koschik
dwukrotnie przeczytał telegram:
„Przyjeżdżam z Breslau do Kempen
na otwarcie wieży. Będę w środę.
Grützmacher Hotel. Proszę o
spotkanie. Bardzo ważne”. A cóż, do
diabła – zaniepokoił się profesor –
chce ode mnie stary Schumann?...
Po skończonych zajęciach
poszedł na pocztę i odtelegrafował:
„Będę czekał na dworcu. Koschik”.
W środę Koschik zajechał
dorożką przed dworzec. Wysiadając,
zobaczył, że na podjeździe stoi
powóz landrata. Gustav von
Scheele w towarzystwie małżonki
przechadzał się po trotuarze. Dwaj
żandarmi stali przy wejściu. Koschik
podszedł do państwa von Scheele.
Ukłonił się. Żona landrata, Maria,
z uśmiechem podała mu dłoń do
ucałowania.
- Pan, profesorze, też na kogoś
czeka? – spytała.
- Na
profesora
Schumanna,
łaskawa pani.
- My też czekamy na niego –
zaśmiała się.
- Nie wiedziałem – odezwał się
landrat – że zna pan Schumanna.
- Z czasów studiów – powiedział
wymijająco. - Jego krewniak i ja
należeliśmy do korporacji „Silesia”.
- I pomyślał z ulgą: ci przynajmniej
nie wiedzą, że Schumann to mój
niedoszły teść.
- A ja poznałem profesora w
Śląskim Towarzystwie Hodowli
Koni, do którego też należę. Czemuż
to pan nie zapisał się jeszcze? Ma
pan przecież znakomite wyniki
hodowlane! Wiem z landratury
namysłowskiej, że ukradziono wam
niedawno konie, to przykre. No i strata
wielka – zasępił się von Scheele.
- To nie ja, to mój brat może się
chwalić osiągnięciami w hodowli
koni. Ja działam w sekcji botanicznej
Śląskiego Towarzystwa Kultury
Ojczyźnianej…
- A… tak.. tak… Pomyliłem was,
profesorze, przepraszam najmocniej.
- A nasze konie pewnie po
tamtej stronie Prosny mają nowych
właścicieli albo trafiły już do rzeźni…
- Pijany parobek usnął, miast
stróżować – powiedział landrat
– czytałem raport. - I nie poniesie
odpowiedzialności, co gorsza…
- Jak to?! Nie złapano go, nie
stanie przed sądem?! – zdziwiła się
Maria.
- Szukano go w trzech powiatach.
Kamień w wodę! Po tygodniu
znaleziono go w siemianickim
lesie… – rzekł Koschik.
- Więc jednak poniesie karę –
stwierdziła landratowa.
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Przeczytało jeszcze paru nauczycieli,
doktor Mohry, aptekarze, pastorzy i
księża…
- Księgarz Jereslaw chwalił się, że
sprzedał wiele egzemplarzy – dodała
landratowa. - U Tomasza Godziny
też jest na składzie. Do dziś książka
zdobi wystawy obu naszych księgarń.
Także samo jak pańskie tłumaczenie
esejów Dawida Thoreau.
- Księgarze w Kępnie, Rychtalu
i nawet w Namysłowie dla mnie
bardzo łaskawi, to prawda.
- Skorzystam,
że
możemy
porozmawiać
bez
świadków.
Radziłbym – rzekł po chwili
von Scheele, odczekawszy aż
przechodzący obok nich kolejarz

- Parobek powiesił się na drzewie
– wyjaśnił von Scheele.
- O mój Boże, to straszne!
Zdenerwowałam się.
- Osierocił szóstkę dzieci –
odezwał się Koschik. - Myśmy go
wcześniej już zwolnili za pijaństwo.
Przyszła jego żona i uprosiła mnie.
Obiecał jej złożyć w rychtalskim
kościele śluby abstynencji. Przyjąłem
go z powrotem do pracy. Brat mój
wściekły na mnie do dziś – rozgadał
się Koschik. - Mieliśmy na wiosnę
budować wyłuszczarnię nasion.
Teraz bez kredytu z banku nie
damy rady. Bo oprócz
koni
skradziono
nam
z
kancelarii
pieniądze na wypłaty
dla pracowników i
najmitów.
Mieliśmy
też
przygotowane
pieniądze na zakup
cegły
z
firmy
Wodniakowskiego…
– zamilkł na chwilę.
Słyszałem,
że
namawiają Schubego,
aby przyjechał do nas
z prelekcją – zmienił
temat.
- Oby dał się namówić
– odrzekł landrat. Ochrona przyrody to
oczko w jego głowie. Ma
go zaprosić Towarzystwo
Upiększania
Miasta.
Rozmawiałem
z
burmistrzem
Wischanowskim,
jak
będzie trzeba, pomożemy
Towarzystwu.
- Profesora Schube
gościliśmy raz u nas
w domu – podjęła
rozmowę żona landrata.
- Podarował nam swoją
książkę o śląskich
drzewach.
Trudno
go było rozbawić.
Chcieliśmy go zabrać
do
burmistrza
na
urodziny, ale wolał
suszyć swoje rośliny
na strychu gospody w
Podzamczu… A pan,
profesorze – spojrzała z
Wieża Bismarcka. Fot.www.bismarcktuerme.de
wyrzutem na Koschika
– też życia towarzyskiego unika… zniknie w bocznej furtce na peron
Chyba naprawdę zasłużył pan sobie – radziłbym, to konfidencjonalna
prośba, nie afiszować się tak z
na miano „Samotnika z Różyczki”…
- Słyszałem, słyszałem – roześmiał sympatią do Polaków, bo już drugi
się szczerze i głośno Koschik. - Niech raz nie uda się zablokować decyzji
państwo zgadną, od kogo pierwszy przeniesienia pana, doktorze, do innej
rejencji. Mimo wielkiej sympatii
raz dowiedziałem się o tym?
do pana i wdzięczności za napisane
- Nie wiem – rzekł landrat.
- Otóż od waszego pastora, a parę książki i za wyśmienite nauczanie.
dni później od naszego rychtalskiego Jeden z pańskich zeszłorocznych
proboszcza. Podejrzewam zresztą absolwentów, nie wiem, czy pan
ich o autorstwo, bo któż tu czytał mą to wie, wypytywany był przez
wykładowcę w Greiswaldzie, kto był
książkę o Thoreau?
- A mówią, że tylko kobiety jego nauczycielem, że tak świetnie
zna rodzimą florę? To jednak wiemy
obgadują bliźnich – wtrąciła Maria.
- Na pana miejscu podejrzewałbym my, tu, w landraturze. W rejencji
któregoś z pańskich zawistnych czy w ministerium mają statystyki,
kolegów z gimnazjum – rzekł landrat. polityczne wytyczne. I policyjne
- A pańską książkę „Samotnik z raporty! Teraz takie czasy, panie
Concorde” czytaliśmy z żoną. Przez Piotrze, że wszystko ma polityczne
wiele tygodni mówiono o niej w znaczenie… A berlińscy urzędnicy
nie mają litości!
Kempen. Świetna książka!
- Dajmy
pokój
polityce
–
- Dziękuję
za
pochwałę!
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przerwała mu żona. - Trzeba czasem
też zapomnieć o szkole i o zbieraniu
roślin!
- Cóż, pani Mario, i ja, i Schube
jesteśmy z natury samotnikami. A
naszą rozrywką jest botanizowanie.
Belferka w Kępnie, a folwark mamy
pod Rychtalem. Wszystko tam na
głowie mego brata. Na nic więcej nie
ma czasu!
- Skończyć z żałobą, ożenić się i
życie będzie znośniejsze! – starościna
była uparta.
- Za miesiąc ruszy pociąg do
Rychtala – przypomniał landrat –
będzie panu lżej…
- O tak, życie stanie się
łatwiejsze…
- Nie przyjechał pan
na bal dobroczynny
w
Namysłowie,
a
wiem, że parę panien
liczyło na możliwość
zatańczenia z panem –
starościna nie dawała
za wygraną.
- Schube chwalił,
dobrze
pamiętam,
pański
zielnik!
–
zmienił temat landrat,
widząc zakłopotanie na
twarzy profesora.
- A cóż może zrobić
botanik bez zielnika?…
Dobry zielnik i duża
biblioteka to nasz
warsztat pracy.
Szybkim krokiem
podszedł zawiadowca
i powiadomił starostę,
że przyjazd pociągu,
zgodnie z rozkładem,
za pięć minut. Zajechał
powóz
z
dwiema
kobietami, jedną z nich
była sąsiadka rodziny
von Scheele. Maria
wyszła jej na spotkanie.
Landrat, korzystając, że
są na osobności rzekł:
- Panie doktorze,
bardzo pana proszę,
aby pan nie sprawiał
mi kłopotów. - I zaraz
wyjaśnił, że to nie
prośba, ale żądanie.
- Mam w szufladzie
biurka w landraturze
dwa policyjne raporty,
że w rozmowach nie
używa pan nazwy
„Wieża Bismarcka”, lecz „Wieża
Konwiarza”.
- Nie mijam się z prawdą…
- Stop! – przerwał mu landrat,
nie kryjąc zdenerwowania. - Mimo
całej sympatii do pana: nie lubi pan
Bismarcka, rozumiem, ale proszę,
na Boga, tego nie rozpowiadać.
Dla większości Niemców, nawet
katolickiego wyznania, to bohater
narodowy.
Koschik milczał. - Widocznie –
pomyślał – jestem złym Niemcem.
Widząc,
że
małżonka
przywołuje go ręką,
landrat
powiedział na odchodne:
- Pan nie lubi kanclerza, a ja nie
lubię problemów w pracy. Fritz
Kempff i burmistrz też ręczyli za
pana. A ja i tak mam dość kłopotów!
Jeszcze jeden raport albo donos
i przeniosą pana do innej rejencji!
Jasne, profesorze Koszyk?! –
starannie i wolno wymówił nazwisko
po polsku…

W sobotę, 2 września, Koschik
jako jeden z pierwszych pojawił się
na miejscu zbiórki gimnazjum. Po
kwadransie jego klasa była już w
komplecie. Tuż za nim przyszedł
nauczyciel gimnastyki i dyrektor
w towarzystwie Essnera. Chłopcy
stali klasami. Znudzeni próbowali
kopać piłkę, ale czujny nauczyciel
gimnastyki szybko przywołał ich do
porządku.
Coraz więcej osób zdążało na
miejsce uroczystości otwarcia Wieży
Bismarcka. Właśnie przedefilowała
przed nimi grupka ewangelików:
na czele szedł projektant wieży
Richard Konwiarz z rodzicami Anną
i Karlem oraz kępiński pastor Joseph
Rosenberg z synem Helmutem.
Dołączył do nich dr Willy Buddee,
dyrektor gimnazjum. Rozmowy
przycichły, zbliżały się szybko jadące
powozy wiozące najważniejszych
gości.
W pierwszym, w towarzystwie
landrata i jego małżonki, siedział
wysoki, bardzo szczupły blondyn
o wąskich ramionach i wydatnym
nosie.
- Któż to? – zapytał głośno któryś
z uczniów.
- Nadprezydent prowincji Wilhelm
von Walden – wyjaśnił doktor Essner,
nauczyciel matematyki i przyrody.
- Ustępujący
nadprezydent,
przenoszą go do Szczecina –
uzupełnił Koschik.
- Polaczki – nauczyciel gimnastyki
i rysunku próbował sprowokować
Koschika – mają nadzieję, że nowa
władza zrówna ich w prawach z nami,
Niemcami. Nigdy!
- Zgodzę się z panem, tym razem.
Hrabia Szembek ma złudne nadzieje.
Nadprezydent Philipp Schwartzkopff,
jak piszą gazety, to polityk o bardziej
umiarkowanych poglądach. I zna
prowincję, ma tu dobra… Zmieni się
jednak tylko forma, treść polityki,
antypolskiej polityki nie zmieni
się. Prawda, Fritz? – zwrócił się do
szkolnego inspektora Kempffa, który
podszedł do nich przed chwilą.
- Oczywiście!
- Bo każdy pruski urzędnik
niemczy
wszystkich:
Polaków,
Czechów, Żydów… – wypalił
Koschik.
Kempff udał, że nie zrozumiał
aluzji do jego postępowania w
Pakości, gdzie inspektor Kempff
przed laty zabronił w szkole
katolickiej nauczania religii w języku
polskim. Koschik znał sprawę z
polskich gazet. Wytknął to wcześniej
swemu dobremu koledze w styczniu,
kiedy w rychtalskiej gospodzie
Marcka
obchodzili
urodziny
Koschika.
- To nie było moje, Kempffa,
rozporządzenie
–
odpowiedział
wtedy urażony Fritz – przerywając na
moment pałaszowanie gęsiny podanej
z duszoną kiszoną kapustą i pieczonymi
kartoflami. - To było rozporządzenie
inspektora szkolnego – tłumaczył się
wylewnie, bo we czterech wypili już
dwie butelki wrocławskiej kminkówki
z wytwórni Schirdewana. Jestem,
Peterchen, pruskim urzędnikiem, a
ty – puknął adwersarza parokrotnie
wskazującym palcem w pierś – jesteś
pruskim profesorem gimnazjalnym!!
Ja tylko realizuję politykę oświatową
ministerstwa… Tu nie masz nic
osobistego.

Informacje
- Nie denerwuj się Fritz, Peter
jest znany z miłości do Polaków –
uspokajał go ostrzeszowski inspektor
szkolny Hermann Bruns, a jego
kolega po fachu, Friedrich Suchsdorf
milcząc, napełnił znów kieliszki.
- Ja też lubię Polaków, Żydów….
– cedził coraz wolniej słowa
Kempff. - Lubię Wielkopolskę,
ale muszę robić, co każą… Staram
się poznać ten region, jak wiesz…
Zbieram materiały do historii
tutejszej gminy… żydowskiej…
I przede wszystkim do… historii
oświaty. Żaden z was tym się nie
zajął. Mógłbyś to docenić, Peter –
marudził, chwytając Koschika za
rękaw pulowera. Koschik uporczywie
milczał. - Boleję, że nie znam bardzo
dobrze polskiego… Ale chyba
już za późno na naukę… Jestem
bardzo wdzięczny tobie i Józefowi
Respondkowi, że pomagacie mi w
tłumaczeniu polskich archiwalnych
dokumentów.
- Dzięki
tym
tłumaczeniom
ćwiczę i ja moją polszczyznę, Fritz –
odpowiedział wtedy Koschik. - Tobie
łatwo tak mówić, bo jesteś czystej
krwi Niemcem, a tutaj są Polacy,
zniemczeni Polacy, spolonizowani
Niemcy… Zasymilowani Żydzi…
Tu w prawie każdej rodzinie są
mieszańcy, po prostu… Dziadek
mego ojca nazywał się Koszyk i nie
znał niemieckiego. Moja babka ze
strony matki była Niemką a jej mąż
Polakiem. Ja się uważam za Niemca,
ale nie wstydzę się moich polskich
przodków…
- Ty zawsze masz inny pogląd niż
większość – ripostował Kempff. - I
potem masz z tego powodu kłopoty…
Każdy z nas jest obywatelem
Prusiech!
- A twój poznański kolega Otto
Konopka? Niemiec!? – Koschik na
lekkim rauszu, był coraz bardziej
skłonny do kłótni. - Imię ma
niemieckie, ale nazwisko richtig…
polskie! Dlaczego z niego taki
hakatysta?!
- A jak ty się dogadujesz z twoim
proboszczem
Nieborowskim?
– Kempff nie został dłużny
Koschikowi. - Sam mi mówiłeś, że to
zniemczony Polak!
- Często się spieramy!
- Dziś, Peterchen, twój Geburstag,
nie będziemy się kłócić – zamknął
dyskusję Suchsdorf, widząc, że
siedzący przy sąsiednim stole
biesiadnicy przysłuchują się ich
rozmowie. - Obiad był pyszny!
Kminkówka - wyborna. Pora wracać.
Bruns wyjął z kieszonki zegarek.
Zmierzchało, posługaczka zapalała
naftowe lampy. Goście Petera wstali
zza stołu. Zbierali się do wyjścia.
Koschik zapłacił za obiad i wyszedł
na podwórze do ustępu. Pozostali
ubrali płaszcze i z kapeluszami w
rękach wyszli na rynek. Kwadrans
później wsiedli do dorożki. Fiakr
odwiózł ich do Różyczki.
- W jednym się mylisz: Żydów…
- zaprotestował teraz żartobliwie
inspektor, nawiązując do krytycznych
słów Koschika. Przerwał, by skarcić
jednego z gimnazjalistów, który
strącił koledze czapkę z głowy: Żydów – kontynuował – nie musimy
niemczyć. Oni sami niemczą się
błyskawicznie i z własnej woli!! Co
jest marzeniem kępińskiego Żyda?
Wyjazd do Breslau lub do Berlina,
gdzie jego dzieci studiują prawo lub
medycynę. I robią karierę.
- Żydzi dbają o wykształcenie
swoich dzieci, obserwuję to na co

historia
dzień. I budzi to mój szacunek! –
wyznał Koschik.
- Działoszyński na przykład czy
berliński dziennikarz Kastan…
Przykładów jest wiele… No i chyba
największa postać z gminy kępińskiej:
profesor Adolf Warschauer. Z biednej
rodziny żydowskiej a jak wysoko
zaszedł! Wszak to chluba niemieckiej
nauki! – dodał Kempff.
Nauczyciel gimnastyki i rysunku,
który chwilę temu do nich podszedł,
ku niezadowoleniu Koschika, nie
byłby sobą, gdyby nie wtrącił swoich
trzech groszy:
- Tylko czy tak być powinno,
panie radco?! Mówią, że Breslau,
Berlin strasznie zażydzone. Prawie
cały handel w ich rękach. – Widząc
litościwe spojrzenia Koschika i
inspektora szybko dodał: - Taki na
przykład Bielschowski wyrósł w
Namslau na bogacza i w Breslau ma
już interesa… Widziałem inserata
w gazetach! Wczoraj przejęli
handel w Niemczech, dziś banki,
medycynę i adwokaturę. A jutro? Co
czeka nas jutro?
- Jutro, drogi panie – przerwał mu
zniesmaczony tymi słowy inspektor –
a właściwie w poniedziałek wracamy
do zajęć szkolnych! I niechże pan
ma wzgląd, że nie wszyscy chłopcy
mają pańską tężyznę. Pamiętam, jak
obaj moi synowie, i Wolfgang, i Fritz,
skarżyli się, że pan strasznie męczy
chłopców na zajęciach.
- Ma się rozumieć, panie radco!!
– turnlehrer stał na baczność i nie
wiedząc, czy słowa inspektora to
przytyk czy żart, skinął głową na
pożegnanie.
- Niech pan nie bierze mych słów
serio,
żartowałem.
Kształcenie
tężyzny fizycznej jest bardzo ważne
– uspokoił go inspektor. - To świetne
przygotowanie do służby wojskowej.
Jak mówią wojskowi: więcej potu na
placu ćwiczeń, to mniej krwi w boju!
Zadowolony z pochwały nauczyciel
poszedł na drugą stronę uczniowskiej
kolumny, gdzie paru chłopców znów
kopało szmacianą piłkę.
Kiedy minęły ich poczty
sztandarowe miejscowych vereinów,
a także ostatnia grupa spóźnionych
już
nieco
gości,
kolumna
gimnazjalistów ruszyła na rozkaz
turnlehrera na miejsce uroczystości.
Kiedy później Koschik wracał
myślami do wizyty Schumanna i
rozmowy z landratem, niewiele
pamiętał z samej uroczystości
odsłonięcia
Wieży
Bismarcka.
Obowiązek
uczestnictwa
był
bezdyskusyjny. Gimnazjum stawiło
się niemal w komplecie. Zwalniała
tylko obłożna choroba. Stary
hakatysta, gimnazjalny turnlehrer
nie omieszkał skomentować, że jak
zwykle rozchorowali się synowie
trzech polskich ziemian. Koschik był
myślami nieobecny i nawet raz kolega
Essner spytał go o samopoczucie.
- Jakiś blady jesteś – szepnął.
Zbliżała się szybko dwukonna
dorożka. Na jej drodze stanął żandarm.
Dorożkarz zatrzymał pojazd. Spod
budy wyskoczył na bruk szczupły,
niski brunet w surducie i binoklach:
lekarz praktyczny Hermann Mohry.
Wyszarpnął z dorożki lekarską torbę.
Podszedł doń Koschik.
- Spóźniłem się, bo miałem trudny
poród – wyjaśnił Mohry. - A ty coś
taki blady? Choryś?!
- Nie, stary Schumann mnie
odwiedził.
Przyjdę
pogadać
wieczorem.
- Ojciec Agnes? – Koschik

przytaknął. - Zapraszam na kolację,
mam pasztet z zająca i kiełbasę z
dzika, prosto z Siemianic. I mam
nowinki z Breslau, od Bernhardta.
Podszedł żandarm.
- Jestem tu na prośbę landrata –
rzekł Mohry.
- Dorożki nie mogę przepuścić,
doktorze.
- Mam być blisko ważnych osób,
na wypadek, gdyby ktoś zasłabł.
- Jawohl, Herr Doktor!! Biera
tasza i idymy – powiedział,
odbierając z rąk lekarza torbę.
Landrat
i
burmistrz
w
przemówieniach witali władze
rejencji,
rozlicznych
gości…
Najważniejszą osobą był ustępujący
nadprezydent poznańskiej rejencji
Wilhelm Hans August von WaldowReitzenstein.
Ów
zagorzały
Polakożerca nie przemawiał długo.
Przypomniał życiorys Żelaznego
Kanclerza. Wspomniał o wielu
pomnikach
mu
poświęconych.
Poinformował również, że decyzją
Berlina w październiku obejmuje
władzę w rejencji pomorskiej, a w
Poznaniu, po powrocie z urlopu,
urząd
nadprezydenta
przejmie
po nim Philipp Schwartzkopff.
Landrat Scheele w powitalnym
przemówieniu wymienił profesora
Schumana tuż za przedstawicielami
rejencji i wojska.
Zamyślony Koschik widział
w oddali, w grupie oficjeli, wystającą
ponad tłum rozległą łysinę profesora
Schumanna. Słuchał przemówień
piąte przez dziesiąte. Zastanawiał
się, czy dobrze zrobił, godząc się na
propozycję ojca Agnes…
Dwa dni wcześniej, w czwartek
wieczorem zjedli w hotelowej
restauracji ciepłą kolację i wyszli na
spacer.
- Mam, Peter, delikatną sprawę…
– zaczął Schumann, kiedy szli już
samotnie polną drogą wiodącą do
Grembanina. - Czy ty teraz jesteś
z kimś… A może już jesteś po
słowie?! Dałeś na zapowiedzi?!
Mów szczerze!
- Nie, a dlaczego pan pyta?
- Bo widzisz…
Czy ty
nienawidzisz mą córkę?
- Nie.
- A oświadczyłbyś
jej
się
ponownie?
Peter zaśmiał się nerwowo.
- Teraz zostałbyś przyjęty. Mam
kryzys w rodzinie. Agnes musi
szybko wyjść za mąż. Jest w ciąży.
- Niech wyjdzie za ojca dziecka.
- To nie jest możliwe. To żonaty
mężczyzna. Porzucił Agnes. Skandal
wisi w powietrzu… A mój starszy
syn Hans ma zostać ambasadorem. I
tak ma trudniej, bo jest katolikiem.
Skandal w rodzinie zniszczyłby
mu karierę, konkurenci tylko na to
czekają. Mnie też nie pomoże.
- Czyj to pomysł?
- Mój. Jesteś porządnym, dobrym
człowiekiem. Jeśli jej się wyrzeknę,
Agnes będzie klepać z dzieckiem
biedę u swej kuzynki na Pomorzu.
Mam jej słowo: wyjdzie za ciebie,
jeśli jej się oświadczysz.
- Niech pan tego nie robi! Ona
mnie nie kocha.
- Mój drogi: kocha, nie kocha?…
Do niedawna małżeństwa były
aranżowane. Czy ja się żeniłem
z miłości? Nie! Z kalkulacji.
Ojciec mnie namówił. „Wola ojca
rzecz święta!” I w powszechnej
opinii byliśmy i jesteśmy z żoną

idealnym małżeństwem… Ja nie
byłem bogaty, ale byłem dobrze
wykształconym
rolnikiem
i
koniarzem z zamiłowania. Ojciec
mój był dzierżawcą małego
folwarku pod Miliczem, od dziecka
interesowałem się końmi. Mój
teść nie radził sobie w majątku w
Bornfelde, groziła mu plajta, jeden
administrator był pijakiem, następny
próbował go oszukiwać. Chciał
mnie zatrudnić, a ja akurat pisałem
dysertację habilitacyjną, jeździłem
po stadninach, nie miałem czasu,
ale namówiłem Lindnera, mojego
dawnego studenta, który pracował
w majątku koło Gniezna, lecz
skarżył się na chlebodawcę. Lindner
zgodził się przenieść do Bornfelde.
I wyprowadził gospodarstwo na
prostą. Po dwóch latach, namówiłem
przyszłego teścia na hodowlę koni.
Zimnokrwiste konie dla rolników i
dla transportu. Pomógł mi kolega ze
studiów, jego ojciec miał hodowlę
koło Trzebnicy. To był już wtedy
znany koniarz. Ale wracając do
mojej propozycji: przemyśl sobie
moją prośbę, przecież wiem, że
Agnes nie jest ci obojętną…
- Ale dostałem kosza… – Koschik
powiedział po polsku sam do siebie.
- Znam to polskie powiedzenie –
ripostował Schumann.
- Ooo, aż tak dobrze zna pan
polski? Nie wiedziałem.
- Mój drogi, mówiłem ci już,
ma niania była Polką. Zdradzę
ci rodzinną tajemnicę: matka nie
miała wiele pokarmu i karmiła mnie
polska mamka spod Sycowa, do
tego luterka. Złośliwa żona wytyka
mi często, że słabość do Polaków i
do lutrów wyssałem z mlekiem…
mamki! Skąd weźmiesz pieniądze
na budowę łuszczarni? Podobno
macie już wszystko przygotowane,
mieliście zacząć budowę.
- Nie wiem, powinienem sprzedać
moją część lasu, ale szkoda, to sosna
rychtalska. Świetny materiał siewny.
Własna wyłuszczarnia to byłby
dobry interes…
- Posag Agnes pozwoli ci szybko
wybudować zakład i kupić maszyny.
Hodowlę też pomogę ci odbudować.
Dam ci dwie matki stadne kupione
z hodowli Wallenberga-Pachaly
i mojego ogiera po nagradzanym
Bonusie ze stadniny Georga von
Obernitza z Machnic. Ten ogier to
żyła może nie złota, ale srebra na
pewno. Niedawno zarządca majątku
grafa Henckel von Donnersmarck
najął go do pokrycia kilku ich
klaczy. Mogę dać ci kilka dwuletnich
źrebaków z mojej hodowli. Słuchaj,
moje konie kupuje wojsko. Mam
w stajniach kilkanaście koni,
nagradzanych na konkursach. W
1896 roku zdobyliśmy nagrodę w
powiecie i od tamtej pory dostajemy
w każdym sezonie jedną, dwie
nagrody. W Berlinie zdobyłem
kilka medali! Na Śląsku liczy się
trzech, czterech hodowców. Ja
spośród nich zdobyłem najwięcej
nagród. Przejmiesz wkrótce po mnie
folwark. I będziesz panem na prawie
500 hektarach. Do tego stadnina!
Jesteś pracowity, pomnożysz mój
majątek. Zgódź się, Peter.
- Nie mogę.
- Możesz. Jeśli nie ułoży ci się
z Agnes, ona wróci, ale tylko jako
mężatka, wróci z dzieckiem do
naszego majątku pod Żmigrodem,
albo zamieszka w Breslau. Uratujesz

nas przed skandalem i uratujesz
ojcowiznę. Może dobry Bóg da,
o co się codziennie teraz modlę, że
będziecie dobrym małżeństwem?...
W następną
sobotę
po
skończeniu zajęć w szkole Koschik
udał się do Wrocławia. Wprowadził
się na dwa dni do hotelu Du
Nord. Nazajutrz wcześnie rano
pojechał tramwajem do katedry,
wyspowiadał się. Po mszy wrócił
do hotelu, zjadł śniadanie. Świeżo
odprasowany garnitur wisiał w
szafie obok śnieżnobiałej koszuli.
Na dnie szafy stały wyglansowane
trzewiki. Peter odświeżył się,
ubrał. Denerwował się bardziej niż
przed obroną doktoratu. Przełożył
portfel do kieszeni marynarki
i wyszedł z pokoju. Zatrzymał
się przy recepcji. Kwiaciarka
już czekała nań z zamówionymi
dwoma bukietami róż, zapłacił.
Przed wejściem stała dorożka. Podał
adres: Kaizer Wilhelm-Platz 7. I
fiakier ruszył. Peter Koschik jechał
oświadczyć się pannie Agnes
Schumann…
Piotr Kokociński
Uwaga
odautorska:
wszystkie
osoby występujące w tekście, z
wyjątkiem Petera Koschika, prof.
Otto Schumanna i Lindnera, to osoby
autentyczne.

Fritz Kempff (ur. 24.01.1863 w
Duelmen, Westfalia), nauczyciel i
urzędnik szkolny. Ukończył seminarium
nauczycielskie w Kyritz (Brandenburgia).
Studiował w Berlinie i Heidelbergu.
Rektor szkół w Golssen, Sandau,
Spandau. W 1898 minister mianował
go powiatowym inspektorem szkolnym
w Barcinie. W ówczesnej prasie polskiej
znaleźć można liczne informacje o tym,
że zwalczał nauczanie w języku polskim
w podległych mu szkołach. W 1909
uzyskał tytuł radcy królewskiego. W 1910
przeniesiono go do Kępna. Był autorem
m.in. szkiców o tematyce wielkopolskiej,
praktyce nauczycielskiej, w czasopismach
dla nauczycieli publikował też relacje z
podróży. W 1912 opublikował książkę o
historii oświaty w Prowincji Poznańskiej.
W 1917 roku obronił doktorat na
uniwersytecie w Królewcu. Dysertacja
Kempffa o historii kształcenia nauczycieli
w Prowincji Poznańskiej (do 1848 roku) to
ważna jeszcze dziś publikacja. We wstępie
do książki autor dziękuje kępińskiemu
nauczycielowi Józefowie Respondkowi
za pomoc w tłumaczeniu polskich
materiałów archiwalnych. Kempff był
współautorem podręcznika z ćwiczeniami
w mówieniu dla szkół dwujęzycznych
oraz pomocy dydaktycznych dla
nauczycieli szkół ludowych. Propagował
niemieckie Towarzystwo Opieki nad
Młodzieżą Pozaszkolną. Ten zajadły
germanizator zapisał się też pozytywnie
w historii Kępna. Opublikował broszurę
Kriegsbilder aus den Schulchroniken eines
Grenzkreises (Berlin 1916).
A w jego zbiorze szkiców Was das
posener Land erzählt : Wandelungen
und Wanderungen (Breslau 1916)
znajdziemy teksty o historii gminy
żydowskiej i synagogi w Kępnie oraz
o zamku w Bolesławcu. Odbył liczne
podróże, m.in. do Włoch, Egiptu,
Palestyny i Azji Mniejszej.
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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
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, 52m2
- Os. Grafitowe, Kępno. Tel. 691 023 693.
(TK 134/09/20)
Wynajmę pawilon mieszkalny ze wszystkimi
mediami, dla dwóch osób. Tel. 730 139 312.
(TK 133/09/20)
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane - Os. Kopa. Tel. 695 259 001.
(TK 127/08/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)

WÓJT GMINY RYCHTAL

WÓJT GMINY RYCHTAL

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychtalu ul. Rynek nr 1,
tablicy ogłoszeń wsi sołeckich, a także na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Rychtalu http://rychtal.nowoczesnagmina.pl
został wywieszony na okres 21 dni
tj.: od 3 września 2020 r. do dnia 24 września 2020 r.
– wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychtal,
oznaczonej jako działka nr 240/13 o pow. 0,1459 ha
położonej w Drożkach Nr 56C stanowiącej lokal mieszkalny nr 2,
księga wieczysta KZ1E/00042436/3, przeznaczonej do sprzedaży.

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychtalu ul. Rynek nr 1,
tablicy ogłoszeń wsi sołeckich, a także na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Rychtalu http://rychtal.nowoczesnagmina.pl
został wywieszony na okres 21 dni
tj.: od 3 września 2020 r. do dnia 24 września 2020 r.
– wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rychtal,
przeznaczonych do dzierżawy.
WÓJT GMINY RYCHTAL
mgr inż. Adam Staszczyk

WÓJT GMINY RYCHTAL
mgr inż. Adam Staszczyk

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

kontakt: 600 959 111.

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

Wójt Gminy Bralin

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

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych w miejscowości Mielęcin.

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)

informuje, że

informuje, że

ZAKRES PRZETARGU:
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości niezabudowane, położone w miejscowości Mielęcin, obręb Weronikopole, gmina Bralin, stanowiące działki
o nr ewidencyjnych: 146/16, 146/17, 146/18. Nieruchomości stanowią własność Gminy Bralin, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Nieruchomości zostały bliżej opisane w poniższej tabeli:
Nr
ewidencyjny

Położenie

Łączna
powierzchnia [ha]

KW

KZ1E/00033944/1

KZ1E/00044026/0

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca
się z działki ewidencyjnej o nr 146/18 położona
30.000,00
w miejscowości Mielęcin. Działka posiada dojazd
(nieruchomość podlega zwolnieniu z
od drogi wewnętrznej gminnej (o nawierzchni
opodatkowania VAT na podstawie art.
asfaltowej) z chodnikiem z kostki brukowej. W
43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy
2004 r. o podatku od towarów i usług
mieszkaniowej, kościół, dom ludowy ze sklepem
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 106 ze zm.)
oraz remizą OSP. Nieruchomość jest zadrzewiona i
zakrzaczona od strony drogi.

146/16
Mielęcin, obręb
Weronikopole

SKUP AUT. PŁACIMY NAJWIĘCEJ!
(TK 128/08/20)
Tel. 503 616 006.
Loty balonowe nad Kępnem.
Tel. 606 757 246.

0,0807

146/17

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)

146/18

Mielęcin, obręb
Weronikopole

0,0803

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)

Drodzy Czytelnicy!
„Tygodnik Kępiński”
można znaleźć także w
Internecie. Serdecznie
zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook:
www.facebook.com/
tygodnikkepinski

12

Cena wywoławcza
nieruchomości [zł]

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca
się z dwóch działek ewidencyjnych tworzących jedną
całość, oznaczonych geodezyjnie jako działki 146/16
30.000,00
i 146/17 położona w miejscowości Mielęcin. Działki są (nieruchomość podlega zwolnieniu z
położone obok siebie, tworzą jedną całość w kształcie opodatkowania VAT na podstawie art.
prostokąta z dojazdem od drogi wewnętrznej gminnej 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca
(o nawierzchni asfaltowej) z chodnikiem z kostki
2004 r. o podatku od towarów i usług
brukowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 106 ze zm.)
tereny zabudowy mieszkaniowej, kościół, dom ludowy
ze sklepem oraz remizą OSP. Nieruchomość jest
zadrzewiona i zakrzaczona od strony drogi.

różne
skup katalizatorów. Tel. 503 520 607.
(TK 132/09/20)

Opis nieruchomości

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 zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MNR.
TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2020 r. w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin w następujących godzinach:
- godz. 10:00 nieruchomość I – dz. nr 146/16 i 146/17,
- godz. 10:30 nieruchomość II – dz. nr 146/18.
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 Weronikopole.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin – pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230 pn. – pt. w godz. 7:30 -15:30.
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Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś

Ogłoszenia

reklamy

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej,
położonej w miejscowości Myjomice (dz. 592/2).
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA DO I PRZETARGU.
Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w miejscowości Myjomice 101 A, oznaczona
w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Ostrówiec-Myjomice jako działka ewidencyjna nr 592/2 o powierzchni 0,1258 ha
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00043559/8. Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

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

Działka nr 592/2 położona jest we wschodniej części wsi Myjomice, bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej, biegnącej przez wieś.
Kształt działki zbliżony do prostokąta. Na działce znajduję się budynek wolnostojący, podpiwniczony, trzy kondygnacyjny, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej, powstały przed 1945 rokiem oraz zabudowania gospodarcze usytuowane przy południowej granicy działki. Budynek po byłej placówce
oświatowej. Ściany budynku wykonane z cegły pełnej. Konstrukcja dachu drewniana. Kominy murowane, wykonane z cegły. Powierzchnia użytkowa budynku
parteru i poddasza wynosi łącznie 326,23 m2. Na nieruchomości gruntowej usytuowane są budynki gospodarcze o powierzchni 102,00 m2 oraz 6,00 m2. Granicę
nieruchomości od strony północnej wyznacza droga gminna, od północnego-zachodu działka sąsiaduje z zabudową mieszkalną jednorodzinna, od wschodu z
terenem Szkoły Podstawowej, natomiast z pozostałych stron z gruntami niezabudowanymi.
Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 340.157,00 zł (słownie trzysta czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i 00/100) netto.
Podstawą zwolnienia z podatku VAT jest art. 43 ust. 1 pkt. 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106
z późn. zm.).
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 października 2020 roku o godz. 9:00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1.
3. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – przy ul. Ratuszowej 1, ul. Kościuszki 9,
- Tablica ogłoszeń w miejscowościach Myjomice i Ostrówiec.
- Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno: www.bip.kepno.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9, tel. 62 / 590 94 75.

korekta

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

tekstów.

ZATRUDNI

Tel. 608 737 766.

TAPICERÓW

sprzedam
piękne działki
na os. zielony
hanulin

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze

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

tel .:

(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

mechanika blacharstwo
samochodowe

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

export - import

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

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

W. Bruce Cameron – „Był sobie szczeniak. Ellie. Każdy pies ma
misję do wykonania”

Zatrudnimy na umowę o pracę lub inne:

Ellie to bardzo mądra suczka, z bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Od szczeniaka była trenowana
na psa ratownika i potrafi teraz odszukać zagubione w lesie dziecko albo wskazać zasypanego przez
gruzy człowieka. Ta psina ma nosa! Znajduje ludzi. Ratuje ich. To jej misja. Jednak Ellie ma też
bardzo ważne zadanie w domu. Jej opiekunowie — Jakob, który stracił żonę i bardzo samotna Maya
— również są zagubieni. Jednak w zupełnie inny sposób niż ktoś, kto chciał sprawdzić, co jest po
drugiej stronie placu zabaw. Teraz Ellie musi wykorzystać wszystkie swoje
sztuczki, aby dotrzeć do swoich opiekunów i ich uratować.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Dariusz Jaroń – „Skoczkowie. Przerwany lot”
Poruszająca historia trojga wybitnych przedstawicieli polskiego narciarstwa: Bronka Czecha,
Staszka Marusarza i jego siostry Heleny. Bronek był pierwszym polskim zawodnikiem światowej
klasy, Staszek – niedoszłym mistrzem świata w skokach narciarskich i pierwszym zawodnikiem
spoza Skandynawii, który zagroził hegemonii „ojców założycieli” narciarstwa, a Helena miała tak
wielki talent, że wróżono jej sukcesy na arenie międzynarodowej. Losy bohaterów diametralnie
zmieniła wojna. Ruszyli na szlaki kurierskie, by służyć ojczyźnie, za co zapłacili najwyższą
cenę. Bronek został aresztowany i wywieziony do Auschwitz, gdzie po czterech latach zmarł. Po
trwających rok torturach i przesłuchaniach Helenę rozstrzelano. Staszek kilkakrotnie wymykał się z
rąk gestapo, uciekł z celi śmierci w Krakowie, a następnie przedostał się na Węgry, gdzie doczekał
końca wojny. A w tle Zakopane... W połowie lat 30. – po wybudowaniu kolejki na Kasprowy
Wierch – w niczym nie ustępowało topowym europejskim kurortom, przyciągało nie tylko
letników, ale też artystów, pisarzy, ludzi nauki i polityków. Bywanie pod Tatrami, szukanie weny
czy dyskutowanie nad kwaśnicą o losach państwa należało do dobrego tonu. Przed wojną miasto
tętniło życiem, a po jej wybuchu stało się ważnym punktem na mapie kurierskich tras i
miejscem, w którym wypoczywali okupanci.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

George R.R. Martin – „Jednookie walety”
Na Ellis Island przebudziło się coś tak niebezpiecznego, że wygasiło nawet rozżarzone do białości
napięcia między dzikimi kartami a ludźmi… Wydarzenia na konwencji Partii Demokratycznej w
Atlancie zniszczyły życie i kariery wielu postaci. Minęły czasy Wieży Asów oraz mody na dzikie
karty, czasy współpracy między asami, dżokerami i natolami. Ich miejsce zajęły napięcia, nieufność
i narastający mrok. Okrutny gang posługujący się nazwą „skoczkowie” opanował moc przenoszenia
swych umysłów do ciał innych ludzi. Skoczkowie wykorzystują tę moc do aktów terroru i
przemocy, po czym porzucają swe ofiary, by poniosły konsekwencje swych czynów. Ich bezlitosne
plany zdobycia kontroli nad społecznością dzikich kart rozpalą na nowo konflikt między asami,
dżokerami i zwyczajnymi ludźmi do nieznanych dotąd rozmiarów.

TEL. 723 882 777

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 36
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 9 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. Dariusz Jaroń – „Skoczkowie. Przerwany lot”,
2. W. Bruce Cameron – „Był sobie szczeniak. Ellie...”,
3. George R.R. Martin – „Jednookie walety”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 35 nagrody otrzymuj¹:

Krystyna Świstek (Szklarka Mielęcka),
Magdalena Nikodem (Mnichowice).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Pokonasz przeciwnika, z którym od dawna nie dajesz sobie rady. Nie przemocą, ale łagodnością,
sprytem i mądrością udowodnisz sobie i innym, co
potrafisz. W miłości masz szanse nawiązać bardzo namiętny flirt, a nawet romans.

Byk 21 IV – 21 V
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.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu ważne sprawy ostro ruszą do
przodu. Ktoś nagle zmieni zdanie lub okaże się, że
możesz zrobić coś, co wcześniej było poza twoim zasięgiem. Daj się ponieść wydarzeniom i jak
najszybciej przystosuj się do nowych okoliczności.

Rak 23 VI – 22 VII
Ktoś może rozpraszać Cię i odciągnąć Twoją uwagę
od spraw, które są naprawdę ważne. Różne plotki i
pogłoski mogą Cię zdenerwować, a nawet skłonić
do pospiesznych decyzji. Podejdź ze spokojem do
wszystkich nowych wydarzeń i propozycji.

Lew 23 VII – 22 VIII
Traktuj ludzkie uczucia z większą wyrozumiałością
i życzliwością. Ktoś może potrzebować twojego
zrozumienia, a nie żartów i poklepywania po plecach. W miłości bądź ostrożny, bo twoje nieodpowiedzialne zachowanie może zranić bliską osobę.

1.

Apteka „Centrum” - 3.09.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 4.09.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 5.09.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 6.09.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 7.09.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 8.09.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 9.09.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Panna 23 VIII – 22 IX

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

tel.

W tym tygodniu spotka cię miłe wydarzenie lub
wiadomość, która poprawi Ci humor. Poczujesz,
że sprawy zmierzają we właściwym kierunku, a
Twoje obawy były przesadzone. W miłości karta
wróży szczęśliwe chwile we dwoje.

Pewna sprawa, która się opóźniała wreszcie ruszy do przodu. Okaże się, że trudności jest mniej.
Będziesz niecierpliwy i pełen energii. Ktoś, kto Ci
przeszkadzał, zajmie się innymi sprawami i zostawi Ci wolne pole do popisu.

Skorpion 24 X – 21 XI
Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie.
Skorzystaj z szansy! Możesz poznać nowych ludzi i odkryć ciekawe zainteresowania. Karta wróży
udany początek: interesu, miłości lub przyjaźni.
Sam wybierz, która opcja pociąga Cię najbardziej.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Pewna zapomniana sprawa znów wyjdzie na jaw
i będziesz musiał uporać się z zaległościami. We
wszystkim bądź obowiązkowy i dokładny. Pamiętaj
też o obietnicach, jakie złożyłeś rodzinie, bo ktoś wypomni Ci brak zaangażowania w domowe sprawy.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać
z tym, co ważne. W miłości karta wróży udany tydzień. Poczujesz się kochany, ale też potrzebny.
Okaż swoje uczucia, a spotkasz się z wzajemnością.

Wodnik 20 I – 18 II
W tym tygodniu będziesz walczył o swoje sprawy, przekonywał innych do swoich pomysłów i
odważnie bronił swojego stanowiska. Energii Ci
nie zabraknie i poradzisz sobie ze wszystkimi ambitnymi pomysłami.

Ryby 19 II – 20 III
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz
to, co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać
więcej dystansu od zawodowych obowiązków i
niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość, rodzina i przyjaciele warci są Twojej troski
i uwagi.

Gabinet chirurgiczny

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

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny
Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

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

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Waga 23 IX – 23 X

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

reklamy

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

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

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
16

Tygodnik Kępiński 3 września 2020

