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Wielkie święto u św. Idziego
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6 września br. w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie odbyły się uroczystości odpustowe. Poprzedzały je 4-dniowe nauki rekolekcyjne, które głosił ks. Adam Sośnicki.
Sumę odpustową ku czci św. Idziego odprawił ks. biskup Łukasz Buzun. Główna msza
połączona była z diecezjalnym dziękczynieniem za plony.
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Przepraszam Fabrykę Mebli „WER-SAL”
Kaczorowscy Sp. J. z siedzibą
w m. Jankowy oraz jej Wspólników Państwa Kaczorowskich za niezgodny
z prawdą komentarz do doniesień
prasowych, w związku z wykryciem
na terenie fabryki WERSAL
zakażeń COVID-19, który zamieściłem
na portalu społecznościowym.

Adrian Kalis

Informacje

wiadomości

Fot. pl.wikipedia.org

Projekt uchwały, mówiący o blisko 6% podwyżce stawek
podatku od nieruchomości, zyskał aprobatę większości
radnych

Wyższe podatki
w gminie Kępno
Podczas sesji Rady Miejskiej w
Kępnie, która odbyła się 28 sierpnia br.
w trybie zdalnym, rajcy większością
głosów zdecydowali o podniesieniu
stawek podatków od gruntów i nieruchomości. Z kolei za posiadanie psa
na terenie gminy Kępno podatek od
stycznia 2021 r. wynosić będzie 100 zł.
Nowe stawki podatku od nieruchomości, wyższe o blisko 6%, wejdą
w życie 1 stycznia 2021 r. - W budżecie gminnym przyniesie to rocznie
około 1 miliona złotych. Pozwoli to
na wyrównanie strat spowodowanych
niską subwencją oświatową, a także
zbytnio rozbudowaną siecią szkół na
terenach wiejskich w naszej gminie
oraz wynagrodzeniami dla pracowników oświaty – tłumaczy burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus.
Podczas obrad dyskutowano
również o sytuacji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. W budżecie gminy Kępno
wyasygnowano bowiem około 560
tysięcy złotych na dokapitalizowanie
spółki. - Dlaczego mamy dopłacać
do działalności spółki, która od samego początku generowała zyski,
później zeszła praktycznie do zera,
a teraz wyrównujemy straty? – pytał
radny Szymon Szczęsny. - Gdyby był
jeden dominujący udziałowiec spółki, to do takiej sytuacji nie doszłoby.
W rozproszonym kapitale najlepiej
ma się Zarząd, a nie udziałowcy –
odpowiedział burmistrz. Zaznaczył,
że gdyby 5 lat temu przeprowadzono
reformę i wprowadzono m.in. system
3-zmianowej pracy w ZZO, taka sytuacja nie miałaby miejsca. Podmioty
związane z gospodarką odpadami,
które tak postąpiły, obecnie odnotowują zyski, z kolei ZZO Olszowa
przynosi straty. - Trwaliśmy od 2015
roku w wierze, że będzie dobrze i
„manna z nieba” do spółki spadnie.
Rok temu obecny Zarząd spółki uroczyście otwierał nową kwaterę, do
której miały być składowane odpady.
Do dzisiaj nawet 1 kilograma odpadów tam nie ma. Inwestycja zrealizowana, ponoszone koszty amortyzacji, utrzymanie obiektu – a nie
ma odpadów. Odpady są wywożone
do firm prywatnych zewnętrznych,
które zarabiają na Olszowie, ale nie
ZZO Olszowa – dodał włodarz.

P. Psikus wspomniał też o istotnych planach związanych ze spółką ZZO Olszowa. - Mam nadzieję,
że zmiany, które mają nastąpić 23
września na zgromadzeniu wspólników ZZO Olszowa, spowodują, że
w tej spółce będzie się coraz lepiej
działo – zapowiedział. - Zrobimy
wszystko, aby minimalizować koszty
wzrostu stawek, ale, niestety, one są
konieczne – dodał. Podkreślił też, że
Gmina Kępno nie jest największym
udziałowcem spółki, a, niestety, nie
wszyscy udziałowcy mówią jednym
głosem. To samo zauważył przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie
Andrzej Stachowiak. - Wspólnicy
mają inne koncepcje, które nie pozwalają na taką gospodarkę i takie
zarządzanie spółką, za które moglibyśmy w pełni odpowiadać – przyznał. - Zrzucanie wszystkiego na
udziałowców nie jest dobre i nie służy
dalszej współpracy, skład udziałowców nie zmienia się. A wszystkim
udziałowcom zależy na tym samym
– żeby jak najmniej płacić, a już na
pewno nie dopłacać – zarzucił burmistrzowi brak odpowiedniego porozumienia z pozostałymi udziałowcami radny Sz. Szczęsny. - Udziałowcy
przez te lata funkcjonowania spółki
nie zmienili się, ale reprezentanci
tych udziałowców już tak – odparł
P. Psikus, nawiązując do zmian po
wyborach samorządowych. - Potrzebne są zmiany w Zarządzie spółki
(…), do tego gwałtownie rośnie tzw.
opłata marszałkowska, na co my, ani
nikt z udziałowców, nie mamy wpływu. To dzieje się poza nami, a ma
zdecydowany wpływ na koszty funkcjonowania spółki. Mamy natomiast
wpływ na to, aby była uruchomiona
druga, a najlepiej i trzecia zmiana,
bo wtedy koszty są dużo mniejsze.
Newralgiczną kwestią jest też uruchomienie drugiej kwatery, bo ona
przyniosłaby przychody do tej spółki. Niestety, Gmina Kępno ma tylko
34% udziałów, gdybyśmy mieli 51%,
moglibyśmy przeforsować jakieś
zmiany i mieć wpływ na funkcjonowanie spółki. Można mieć rację, ale
jak nie ma się większości, to ma się
rację i nic więcej. A w takiej sytuacji
jest Gmina Kępno i musimy sobie z
nią radzić – podsumował.
KR

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Oddali hołd poległym bohaterom

1 września br. przypadła 81. rocznica wybuchu II wojny światowej i
tragicznych wydarzeń związanych z
atakiem na Polskę w 1939 roku przez

zastępcy burmistrza, Artur Kosakiewicz i Krzysztof Godek.
Natomiast starosta kępiński Robert Kieruzal oraz wicestarosta
Starostowie złożyli kwiaty
przy pomniku na cmentarzu...

hitlerowskie Niemcy oraz Związek
Radziecki. Dźwięk syren, chwila ciszy i zadumy towarzyszyły uczestnikom rocznicowych obchodów.
Burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus wraz z radnymi Rady
Miejskiej w Kępnie oddał cześć bohaterom, którzy walczyli za ojczyznę,
pod Pomnikiem Bohaterów Walk o
Wolność i Demokrację na kępińskim
Rynku. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Rondzie Kombatantów
oraz Grobie Nieznanego Żołnierza na
kępińskim cmentarzu złożyli z kolei

Alicja Śniegocka złożyli kwiaty i
znicz pod pomnikiem powstańców
wielkopolskich i żołnierzy wojska
polskiego na kępińskim cmentarzu
parafialnym, upamiętniając w ten
sposób żołnierzy poległych na frontach wojennych. Hołd oodali również
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, a także kępińscy
harcerze.
Największa wojna światowa w
historii objęła niemal każdy zakątek
globu i pochłonęła miliony istnień
ludzkich. Pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach i wojennych bohaterach, dzięki którym możemy żyć
w wolnym kraju, powinna być pielęgnowana przez każdego z nas. KR

... a burmistrzowie przy obelisku
na kępińskim Rynku

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

33 aktywne przypadki w powiecie

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.
Według danych z 8 września br.,
w powiecie kępińskim do tej pory
zdiagnozowano 754 potwierdzone

przypadki zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2. Wśród nich są również
dzieci. Na szczęście większość zakażonych z powiatu kępińskiego jest w
dobrym stanie i przebywa w izolacji
domowej. Cieszy też coraz większa
liczba „ozdrowieńców” – już 721
osobom z powiatu kępińskiego udało się powrócić do zdrowia. Aktywnych przypadków zakażeń jest zaledwie 33. Niestety, jest również druga
strona medalu – w naszym powiecie
zmarło 17 osób, u których stwierdzono obecność COVID-19.

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

753 / 661

281

49

2 września 2020 r.

753 / 666

293

43

3 września 2020 r.

754 / 666

270

39

4 września 2020 r.

754 / 692

246

39

5 września 2020 r.

754 / 692

246

39

6 września 2020 r.

754 / 692

246

39

7 września 2020 r.

754 / 721

248

28

Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 6.069 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 1.147 to przypadki aktywne. 230
osób zmarło, a 4.692 wyzdrowiało.
KR

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

Tygodnik Kêpiñski
— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Grażyna Gatner, Jacek Kuropka, Mirosław Łapa - red. naczelny, Paulina Jakubczyk, Katarzyna Rybczyńska, Bartłomiej Steinert.
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Katarzyna Baranowska, Eugeniusz Bendziński, Tomasz Gatner, Feliks Gruszka, Henryk Kaczorowski, Marek Kamecki, Rafał Michalski, Tomasz Niechciał,
Mirosław Sokołowski, Wiesław Walas.
ADRES REDAKCJI: 63–600 Kępno, ul. Pocztowa 1 (pierwsze piętro), tel. 62 78 292 84, fax 62 78 292 85, e–mail: pismak@post.pl lub tygodnik@kepno.net,
adres internetowy: www.tygodnikkepinski.pl, www.facebook.com (Tygodnik Kępiński)
WYDAWCA: „Pismak” - spółka z o.o. SKŁAD: KR. NAKŁAD: 4000 egz. KONTO: BZ WBK SA O/Kępno 79 1090 1144 0000 0000 1400 6369.
Tekstów niezamówionych redakcja może nie zamieścić. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo skrótów i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczonych ogłoszeń, reklam oraz tekstów informatorów samorządowych.
DYŻURY REDAKCJI: pn.–pt. od 9.00 do 16.00. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Redakcja w godz. dyżurów. DRUK: Poznań.

2

Tygodnik Kępiński 10 września 2020

Informacje

wiadomości

Kępińskie „Narodowe Czytanie” po raz dziewiąty w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Kępnie

Filatelistyczne narodowe czytanie

7 września 2020 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie
odbyło się po raz kolejny Narodowe
Czytanie. Podczas tegorocznej odsłony akcji para prezydencka zaproponowała do czytania „Balladynę”
Juliusza Słowackiego – wybitne
dzieło polskiego romantyzmu. Dra-

scen polskich, cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem.
Spotkanie rozpoczął dyrektor biblioteki Wiesław Walas, który powitał
przybyłych gości i przypomniał krótko
poprzednie edycje Narodowego Czytania, które odbywały się w bibliotece.
Następnie kilka polskich utworów za-

Po czytaniu. Od lewej: W. Walas, J. Gorzendowska,
Z. „Chico” Mikołajczak, E. Stankowiak, R. Kieruzal

mat został ukończony w grudniu
1834 roku, a wydany pięć lat później
w Paryżu. Powstał na emigracji w
czasie dyskusji na temat przyczyn
niedawnej klęski powstania i debat
nad wspólną historią i przyszłym
losem narodu. Poeta połączył w tym
utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch
siostrach – Balladynie i Alinie – stała
się bardzo popularna. Wywarła duży
wpływ na muzykę, malarstwo czy
rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat
jej liczne inscenizacje, zrealizowane
przez wybitnych reżyserów i aktorów

śpiewał Chór Uniwersytetu Trzeciego
Wieku Powiatu Kępińskiego, prowadzony przez Jacka Klytę. Po występach, przyszła pora na wysłuchanie
fragmentu dramatu. Tekst czytali
przedstawiciele kępińskich instytucji
i stowarzyszeń: Robert Kieruzal –
starosta kępiński, Andrzej Weiss –
naczelnik kępińskiej poczty, Janina
Gorzendowska – prezes Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, Maria Adamek – członek
Stowarzyszenia Plastyków Amatorów
Powiatu Kępińskiego, Anna Lemiesz –
przedstawiciel Koła Polskiego Związku
Filatelistów im. T. P. Potworowskiego
w Kępnie, Andrzej Dyba – przedsta-

wiciel Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Stanisława
Bachan – członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Adam Burzała – członek Powiatowego Koła Pszczelarzy.
Otwarcia swojej autorskiej wystawy „Filatelistyczna opowieść o Narodowym Czytaniu” dokonał Edward
Stankowiak, który opowiedział
o eksponatach. Wystawa poświęcona
jest wszystkim dziewięciu edycjom
Narodowego Czytania. Pokazane
są walory filatelistyczne, wydawane przez Pocztę Polską, nawiązujące
do treści czytanych utworów. Uzupełnieniem każdego wydania są koperty
ze stemplem okolicznościowym przysłanym przez Kancelarię Prezydenta,
które ozdobione są znaczkiem pocztowym nawiązującym do tytułów literatury oraz z datownikiem pocztowym
Kępno i datą Narodowego Czytania
w danym roku.
Niespodziewanym gościem na
Narodowym Czytaniu był kępnianin
Zdzisław „Chico” Mikołajczak –
znany na całym świecie autor reliefów,
który przeczytał wybrany przez starostę R. Kieruzala fragment „Balladyny”.
Każdy uczestnik spotkania mógł
opieczętować przyniesioną przez siebie książkę okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania przesłaną z
Kancelarii Prezydenta RP.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta RP
od 2012 roku. Została zainicjowana
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie uczestniczy
w tej akcji od początku.
Oprac. m

Reprezentacja Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Kępno na obchodach 100. rocznicy
bitwy pod Zadwórzem na Ukrainie

Kępińscy harcerze na obchodach

Grupa działaczy samorządowych, radnych powiatowych i
gminnych, sołtysów, członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
pań z kół gospodyń wiejskich z powiatu kępińskiego udała się
do Częstochowy na ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze

Jasnogórskie dożynki
Wyjazd zorganizował sołtys Zgorzelca w gminie Rychtal Krzysztof
Zawada, który jest również przewodniczącym powiatowych struktur Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Na Jasną
Górę zjechali się rolnicy z całej Polski.
W sanktuarium podczas koncelebrowanej mszy św. błogosławione były wieńce żniwne przyniesione przez rolników
w regionalnych strojach. W kulturze
religijnej wsi wymiar Maryjny jest
bardzo wyraźny. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny
zwanej Matką Boską Zielną w kościołach święci się płody ziemi, zioła, kwiaty, zboża i owoce. Z kolei uroczystość
Narodzenia Najświętrzej Marii Panny
zwanej dniem Matki Bożej Siewnej,
rozpoczynają się siewy zbóż ozimych
i jesienne orki. Uroczystą sumę z błogosławieństwem wieńców żniwnych
koncelebrował i homilię wygłosił arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda.
Jak powiedzieli ojcowie paulini, gospodarze Jasnej Góry, w tym roku obchody
Jasnogórskiego Święta Dziękczynienia
za plony wpisane są w refleksje związane z 81. rocznicą wybuchu II wojny
światowej oraz 40. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
W towarzyszącej dożynkom
Krajowej Wystawie Rolniczej wzięło około 400 wystawców. W ofercie
znalazły się produkty nasienne, paszowe, pszczelarskie, agroturystyczne, a także wystawiane były maszyny i narzędzia rolnicze. Na Błoniach
Jasnogórskich zebrało się około
10.000 rolników. - Sięganie po nasze

produkty to nie tylko kwestia tego,
że chcemy dobrze i zdrowo się odżywiać, to jest także podstawowe działanie wspierania naszej gospodarki.
Przecież polska żywność jest jedną z
najlepszych na świecie. Po co nam
zagraniczne produkty, skoro nasze
są najlepsze - powiedział w dyskusji
Jan Wawrzyniak, przewodniczący Komisji Rolnictwa w starostwie
powiatowym w Kępnie. - Niektórzy
malkontenci twierdzą, że w naszym
rolnictwie jest za dużo chemii. Może
jednak coś w tym jest - stwierdził
sołtys i rolnik Krzysztof Zawada.
- W chłopie polskim żyje i odradza
się naród i z niego czerpie swą siłę
państwo – dodał sołtys z Zawady.
Swoje wystąpienie wygłosił prezydent RP Andrzej Duda. Podziękował rolnikom za ciężką pracę i jakże
udane tegoroczne plony. Nawiązał
do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
z bolszewikami 15 sierpnia 1920 r.,
zwanej również cudem nad Wisłą.
- Blisko milionowa armia polska w
70% to synowie pochodzenia chłopskiego. Na apel ówczesnego premiera, chłopa z Małopolski Wincentego
Witosa tak licznie zasilili wojsko
polskie – podkreślił prezydent. Głos
zabrał także minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Podziękował rolnikom za żniwny
trud, a prezydentowi RP za współpracę. Opowiedział również o pozyskiwaniu środków europejskich na rzecz
polskiego rolnictwa.
Andrzej Wawrzyniak

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...

ks. Jan Twardowski

22 sierpnia br. 13-osobowa reprezentacja Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Kępno brała udział w
obchodach 100. rocznicy bitwy pod
Zadwórzem na Ukrainie. Uroczystości były częścią programu wyprawy w Bieszczady realizowanej pod
hasłem „Bieszczadzkimi szlakami
Jana Pawła II”.
Bitwa pod Zadwórzem, która
miała miejsce 17 sierpnia 1920 r.,
zwana również polskimi Termopilami, to starcie w ramach wojny polsko-bolszewickiej pomiędzy oddziałem
330 polskich Obrońców Lwowa pod
dowództwem kpt. Bolesława Zającz-

kowskiego a siłami bolszewickiej
Pierwszej Konnej Armii Siemiona
Budionnego. Batalion 330 młodych
polskich ochotników pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego
starł się w śmiertelnym boju z armią
bolszewicką pod Zadwórzem. W nierównej walce poległo 318 „Orląt”, a
ich poświęcenie zatrzymało pochód
bolszewików na Lwów.
W obchodach udział wzięli: zastępca ambasadora RP w Kijowie
Michał Giergoń, konsul generalny
RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz i attaché obrony kmdr Maciej
Nałęcz.

Kępińska drużyna reprezentacyjna Chorągwi Wielkopolskiej pełniła służbę podczas uroczystości,
wystawiając poczet sztandarowy ze
sztandarem chorągwi oraz wsparła
organizatorów w przeprowadzeniu
obchodów. Harcerze z Hufca ZHP
Kępno służyli do mszy, byli częścią
drużyny sztandarowej, zabezpieczali
medycznie całą uroczystość, a jeden
z harcerzy odbierał wiązanki od delegacji, składając je pod pomnikiem,
natomiast komendant Marcin Szajdak wystąpił w delegacji wraz z Komendą Chorągwi, składając kwiaty.
Oprac. KR

Serdeczne podziękowania
krewnym, sąsiadom, przyjaciołom,
znajomym i delegacjom
za wyrazy współczucia, życzliwość,
modlitwy, kwiaty, komunie św.,
intencje mszalne
oraz wszystkim tym, którzy uczestniczyli
we mszy św. i w ostatnim pożegnaniu

śp.

Eugeniusza
Brajera
składa Żona z Rodziną.
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28 sierpnia 2020 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Kępnie odbyła się uroczystość wręczenia przez starostę
Roberta Kieruzala aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński

Nominacje dla nauczycieli

Po nominowaniu nauczycieli. Od lewej: M. Nowicki (ZSP nr 1), starosta R. Kieruzal, A. Dudzic (ZSS
w Słupi), K. Żołędziewska (ZSS w Słupi), S. Jański (ZSP nr 2) i P. Kwapisz (ZSP nr 1)

Warunkiem nadania stopnia
nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych,
odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego
oraz zdanie egzaminu przed komisją
egzaminacyjną.
W tym roku wymagania te
spełniło i odebrało z rąk starosty
akty mianowania pięcioro nauczycieli: Andżelika Dudzic (ZSS w
Słupi), Katarzyna Żołędziewska
(ZSS w Słupi), Sebastian Jański
(ZSP nr 2), Piotr Kwapisz (ZSP nr 1)

i Maciej Nowicki (ZSP nr 1). Odbierając akty nauczyciele złożyli ślubowanie zgodnie z zapisami ustawy
Karta Nauczyciela.
Starosta Robert Kieruzal w
imieniu własnym i Zarządu Powiatu
Kępińskiego złożył gratulacje nauczycielom z okazji awansu, życząc
dalszych sukcesów zawodowych i
satysfakcji z wykonywanej pracy. W
spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy
szkół oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik.
Oprac. m

Awanse dla nauczycieli

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie rozpoczęło 887
uczniów, uczących się w 32 oddziałach. Z tego 209 – to uczniowie klas pierwszych

Naukę rozpoczynają stacjonarnie

Tegoroczna inauguracja miała
nieco inny charakter niż w latach
ubiegłych. W części oficjalnej wzięli
udział tylko uczniowie rozpoczynający naukę w szkole, pozostali spotkali
się z wychowawcami.
Rozpoczynając uroczystość, dyrektor Bogumiła Drobina nawiązała do doświadczeń związanych z
nauczaniem zdalnym i wyraziła nadzieję, że dzięki zastosowanym środkom i rozwiązaniom organizacyjnym
będzie można postawione zadania
realizować w warunkach nauki stacjonarnej.
Zwracając się do zebranych, dyrektor przytoczyła słowa ministra
edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, który powiedział: Nowy
rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe
wyzwania edukacyjne i kierunki

działania. Chcemy, aby nauka w
szkole rozwijała umiejętności, które
pozwolą młodym ludziom mierzyć się
z wyzwaniami współczesnego świata.
Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także
stałe rozwijanie kompetencji cyfro-

wych, w tym bezpieczne i efektywne
korzystanie z nowych technologii.
W dalszej części wystąpienia
dyrektor nawiązała do sukcesów
ubiegłorocznych. Przedstawiła najważniejsze zadania stojące przed
społecznością szkolną w nowym roku
szkolnym oraz złożyła zebranym życzenia na nadchodzący rok.

W czasie uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego...

W uroczystości wziął udział starosta Powiatu Kępińskiego Robert
Kieruzal, który podziękował nauczycielom za wysiłek włożony w realizację kształcenia na odległość oraz
złożył wszystkim życzenia na rozpoczynający się rok szkolny.
Wśród zaproszonych gości byli
też przedstawiciele Rady Rodziców.
Przewodnicząca Magdalena Woch,
występując po raz ostatni w tej roli, podziękowała dyrekcji i nauczycielom za
czteroletnią współpracę oraz zapewniła uczniów o życzliwości, serdeczności
i profesjonalizmie, których doświadczają uczniowie ZSP nr 1. Oprac. m

...przemawiała
dyrektor B. Drobina

2 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie podpisana została umowa na
przebudowę ulicy Dworcowej w Kępnie

Zacznie się remont Dworcowej

Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie), Marlenie Wróbel
(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mikorzynie) i Marcie Nowak (nauczyciel języka angielskiego Szkoły
Podstawowej im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach). Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujemy awansu!
Oprac. KR

Policja prosi o pomoc w odnalezieniu zdziczałych psów

Zdziczałe psy grasują

4

Kępnie (62 / 79 15 200) lub Straż
Miejską w Kępnie – apeluje zastępca
oficera prasowego KPP Kępno sierż.
sztab. Filip Ślęk.
Oprac. KR

Fot. KPP Kępno

5 sierpnia br. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie została powiadomiona o dwóch zdziczałych psach,
które bezpańsko biegają w rejonie
miejscowości: Myjomice, Domanin
i Ostrówiec. Psy, wyglądem przypominające owczarki niemieckie, przez
kilka dni atakowały znajdujące się
w rejonie podanych miejscowości
zwierzęta hodowlane. - Zwracamy
się do mieszkańców powiatu kępińskiego z pytaniem, czy ktoś rozpoznaje lub wie, gdzie mogą przebywać te psy. Z chwilą zauważenia
prosimy zachować ostrożność oraz
natychmiast powiadomić dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w
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pod wiaduktem kolejowym, gdzie
wyseparowany będzie ruch pieszych i
rowerzystów od ruchu samochodowe-

przebudowę odcinka od skrzyżowania ulic Dworcowej i Solidarności do
wiaduktu przy dworcu PKP, zreali-

Po podpisaniu umowy. Od lewej: prezes Spółki „Wodociągi Kępińskie” Marek Misała,
wicestarosta Alicja Śniegocka, burmistrz Piotr Psikus, starosta Robert Kieruzal, prezes firmy
„Larix” Kajetan Sowa, inspektor nadzoru inwestorskiego Zbigniew Mączka

go. Dodatkowo przebudowane zostaną przejścia dla pieszych, które oznaczone będą sygnalizacją aktywną.
Zgodnie z warunkami przetargu
I etap realizacji zadania, obejmujący

zowany będzie do końca bieżącego
roku. II etap na odcinku od wiaduktu
do skrzyżowania ulic Dworcowej i
Przemysłowej wykonany ma zostać
do końca maja 2021 roku. Oprac. m

Strażacy interweniowali 22 razy
30 sierpnia br. nad powiatem kępińskim przeszła burza. Strażacy z
terenu powiatu odnotowali łącznie 22
zdarzenia związane z intensywnymi
opadami deszczu. Najwięcej zdarzeń
odnotowano na terenach gmin: Bralin, Kępno oraz Baranów. Działania
strażaków polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz budynków.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

28 sierpnia br. burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus odebrał ślubowanie i uroczyście wręczył
akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:
Annie Grygiel (nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Przemysła II w Kępnie),
Katarzynie Kłębek (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii Szkoły

Po podpisaniu umowy inwestycja
wchodzi w etap faktycznej realizacji.
Umowę ze strony Powiatu Kępińskiego
podpisali starosta Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka przy kontrasygnacie skarbnika Marcina Trojaka.
Wykonawcą prac wyłonionym w
drodze przetargu nieograniczonego
jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ LARIX” z siedzibą w Lublińcu. Zgodnie ze specyfikacją przetargu
zadanie podzielono na dwie części.
Pierwsza z nich to budowa sieci
wodociągowej z przyłączeniami i
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie ulicy Dworcowej.
Tu stroną umowy jest Spółka „Wodociągi Kępińskie”, która w całości pokryje koszty tego zadania w kwocie
765.723,66 złotych.
Druga z umów obejmuje przebudowę drogi w całym jej przebiegu na
odcinku blisko 900 metrów. Tu stroną
umowy jest Starostwo. Koszt inwestycji to 4.123.434,79 złotych. Inwestycja w połowie finansowana będzie
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego udało się
Powiatowi Kępińskiemu pozyskać
dotację. W drugiej połowie kosztów
wspólnie partycypować będą Powiat
Kępiński oraz Gmina Kępno.
Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę ulicy Dworcowej, wzdłuż której powstanie ciąg
pieszo-rowerowy. Znacznej poprawie
ulegnie również organizacja ruchu
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Odpust w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie połączony z diecezjalnymi dożynkami

Wielkie święto u św. Idziego

Choć Mikorzyn to niewielka
wieś, słynie z wielkiego patrona
– św. Idzi znany jest jako potężny
wspomożyciel. Tradycja mówi, że
św. Idzi zjawiał się w miejscu, gdzie
teraz stoi kościół. Pomagał ludziom

podkreślał, że na każdym człowieku
spoczywa odpowiedzialność upominania osób czyniących zło. - Odpowiedzialność spoczywa na nas za
brak reakcji na zło czynione przez
inne osoby, począwszy od osób naj-

Podczas sumy odpustowej. Od lewej: ks. L. Szkopek, bp Ł. Buzun
i ks. W. Kałmucki. Fot. Ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

w różnych sprawach. Od wieków w
przekonaniu społeczeństwa Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie to
miejsce uświęcone. Kroniki podają,
że w czasie zaborów przychodzili
tu pielgrzymi z Wieruszowa, Wielunia, Sycowa, Oleśnicy, Trzebnicy
– nie licząc całej południowej wielkopolskiej ziemi. Również dziś do
Mikorzyna przybywają tłumy pielgrzymów. Wielu ludzi za przyczyną
św. Idziego doznaje różnych łask,
a w szczególności uzdrowień, daru
potomstwa czy scalenia małżeństw i
rodzin. Odpust w Mikorzynie przypada 1 września, jednak największe,
główne uroczystości odbywają się
co roku w pierwszą niedzielę września. Do Sanktuarium św. Idziego do
Mikorzyna przybywają wierni nawet
z dalekich krańców Polski, aby powierzyć swoje prośby i podziękować
Bogu za otrzymane za wstawiennictwem św. Idziego dary.
W sobotę, 5 września br., przed
figurą św. Idziego modlili się chorzy i
osoby starsze, a także rodzice z dziećmi. Patronowi polecano także ojczyznę.
Z kolei 6 września br. w Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie
odbyły się główne uroczystości
odpustowe. Poprzedzały je 4-dniowe nauki rekolekcyjne, które głosił
ks. Adam Sośnicki.
Uroczystości na szczęście nie odwołała pandemia koronawirusa, choć
ze względu na nią stosowano się do
obowiązujących obostrzeń sanitarnych i zrezygnowano m.in. z części
gastronomicznej.
Podniosłą sumę odpustową ku
czci św. Idziego odprawił ks. biskup
Łukasz Buzun. Główna msza połączona była z diecezjalnym dziękczynieniem za plony. W homilii celebrans, odwołując się do Ewangelii,
mówiącej o upomnieniu braterskim,

bliższych, a więc w rodzinie, społeczności parafialnej, gminnej, powiatowej, po wymiar narodowy, w
zależności od naszej roli społecznej
i powołania. Ani wolność ludzka ani
tolerancja nie jest w życiu człowieka
czymś ostatecznym i absolutnym,
jest po to, aby człowiek żył i czynił
dobro – mówił biskup pomocniczy
diecezji kaliskiej. Dodał, że człowiek
często boi się upominać i staje się
obojętny na zło. - W upominaniu z
całym szacunkiem, miłością i troską
chodzi o dobro drugiej osoby. Jezus
nie pozostawia wątpliwości, że trzeba upominać na różne sposoby, ale
nie egoistycznie i po chamsku, nie

opartych na Bogu. - Jeżeli człowiek
pragnie budować dobrą wspólnotę
to zawsze będzie miał na względzie
miłość, zrozumienie, gotowość do
ofiary i w tym działaniu będzie obecny Chrystus. Jeżeli człowiek trwa w
gniewie, zazdrości, niechęci, milczeniu wobec drugiego człowieka, nie
chce budować dobrej wspólnoty. Te
wszystkie gesty budowania jedności,
począwszy od wspólnego obiadu niedzielnego w domu, wspólnego uczestnictwa we mszy świętej, wspólnego
odpoczynku i pracy, są cenne, ponieważ to wszystko buduje i ułatwia relacje międzyludzkie, czyni życie radosnym – stwierdził biskup. Zaznaczył,
że egoizm zawsze jest przyczyną tragedii osobistej, rodzinnej i społecznej.
- Zwycięża egoizm, bo człowiek karmi
się ateizmem. Co Bóg może zrobić,
jeśli człowiek nie mówi wobec Niego
„tak”, jeśli nie otwiera swego serca
na Jego obecność, jeśli na różne sposoby wypiera Boga z życia społecznego i osobistego? – mówił.
Podczas eucharystii bp Ł. Buzun
poświęcił wieńce z 33 dekanatów diecezji kaliskiej. Starostami tegorocznych dożynek byli Katarzyna i Andrzej Cierlak z Mechnic, którzy na
ręce biskupa złożyli chleb wypieczony ze zbóż z tegorocznych zbiorów.
Wraz z biskupem modlili się:
proboszcz Sanktuarium św. Idziego
w Mikorzynie ks. Witold Kałmucki,
wieloletni proboszcz parafii w Mikorzynie ks. Ryszard Wachowiak,
dziekan dekanatu ostrzeszowskiego
ks. prał. Leszek Szkopek, diece-

Do sanktuarium przybyły tłumy. Fot. Ks.
Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

emocjonalnie. Przez to, że człowiek
boi się upominać zło rozpowszechnia się i staje się normą, na którą ludzie godzą się – ubolewał kaznodzieja. Akcentował, że bardzo ważna jest
modlitwa w intencji ludzi popełniających zło. - Jeśli nic nie możemy zrobić, widząc zło, to trzeba się modlić,
ponieważ chcemy tę osobę ratować.
W ten sposób człowiek ma odwagę
coś zmienić, uwydatnia autentyczną miłość wobec drugiej osoby, bo
przecież chodzi o życie wieczne drugiej osoby – przekonywał duchowny.
Zachęcał do budowania wspólnot

Bp Ł. Buzun poświęcił wieńce z 33 dekanatów diecezji
kaliskiej. Fot. Ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

zjalny duszpasterz rolników ks. kan.
Henryk Sikora, wielu kapłanów,
siostry zakonne, delegacje rolników
z całej diecezji oraz wierni. Świetności wydarzeniu dodawała orkiestra.
Tradycyjnie na odpust do Mikorzyna
przyszli pieszo pielgrzymi z Ostrzeszowa i Rogaszyc.
Eucharystia zakończyła się procesją wokół kościoła oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Tysiące wiernych, głębokie modlitwy, radosne śpiewy pielgrzymów,
liczne msze, błogosławieństwo chorych i osób starszych, a także małych
dzieci i matek w stanie błogosławionym, uroczysta suma odpustowa w
ogrodach sanktuarium, feretrony,
sztandary, dziewczynki sypiące
kwiaty i niosące lilie, liczni księża,
orkiestra, uwijający się parafianie
pomagający w organizacji, kolumny samochodów, piękne wieńce dożynkowe, liczne delegacje, kolorowe
stragany... Trudno było przegapić
to wielkie świętowanie ku czci św.
Idziego. Wielu wróciło do domów
umocnionych i wspartych łaskami
otrzymanymi u św. Idziego...
KR

Inauguracja roku szkolnego połączona z otwarciem nowej sali gimnastycznej i dwóch klasopracowni przy Szkole
Podstawowej w Krążkowach

Nowa sala gimnastyczna
gotowa na uczniów
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Krążkowach mogą już korzystać
z nowej sali gimnastycznej i dwóch
klasopracowni. 1 września br. był nie
tylko dniem inauguracji roku szkolnego, ale też dniem, w którym uroczyście oddano do użytku nową inwestycję sportową w gminie Kępno.
Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali: burmistrz miasta i gminy
Kępno Piotr Psikus, poseł na Sejm
RP Jarosław Urbaniak, dyrektor
Biura poseł do Parlamentu Europej-

Z kolei burmistrz przekazał podziękowania za dobrą współpracę przy
realizacji inwestycji radnym i współpracownikom. Życzył też uczniom
i nauczycielom dobrych wyników,
a przede wszystkim nieprzerwanej
pracy w nowym roku szkolnym. Słowa gratulacji i życzenia dla uczniów
w pierwszym dniu nowego roku
szkolnego złożyli również zaproszeni goście.
Szkoła Podstawowa w Krążkowach rozbudowana została o salę

Podczas uroczystego
przecięcia wstęgi

skiego Andżeliki Możdżanowskiej,
Anna Lis, dyrektor biura senator
Ewy Mateckiej, Tomasz Gruchot,
ks. proboszcz Marek Otręba, przewodniczący Komisji Oświaty Rady
Miejskiej w Kępnie Piotr Baraniak,
naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury UMIG Kępno Małgorzata Frala-Kędzior, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krążkowach Beata Ochnio
oraz sołtys Krążkowych Jan Blabuś.
Słowa
podziękowania
od
uczniów, grona pedagogicznego oraz
Rady Rodziców za wykonanie nowej
inwestycji skierowane zostały do
władz samorządowych i wykonawcy.

gimnastyczną oraz dwie klasopracownie: językową i chemiczno-fizyczną. Klasopracownia językowa
umożliwia prowadzenie interaktywnych zajęć, a w pracowni chemiczno-fizycznej można przeprowadzać
eksperymenty i doświadczenia. Inwestycję realizował Zakład Projektowo-Budowlany „PROJEKTOBUD”
z Kępna. Wartość zadania wyniosła
3.616.128,79 zł. Nowa sala gimnastyczna ma wymiary 24 x 12 m i
obejmuje również zaplecze sanitarne,
szatnie oraz infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu.
Oprac. KR

Wyciek gazu w budynku mieszkalnym w miejscowości
Pustkowie Kierzeńskie

W mieszkaniu ulatniał się gaz.
Mężczyzna trafił do szpitala

W sobotę, 22 sierpnia br., około
godziny 16.35, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o wycieku gazu w budynku mieszkalnym
w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Kierzno.
Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że w budynku
znajduje się leżąca na podłodze, nieprzytomna osoba oraz wyczuwalny
jest zapach wskazujący na obecność
gazu propan-butan.
- Strażacy, po zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, ewakuowali po-

szkodowanego mężczyznę poza strefę niebezpieczną. Osoba poszkodowana w trakcie ewakuacji odzyskała
przytomność. Mężczyźnie udzielono
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Następnie wyniesiono z budynku
dwie butle z LPG. Po przewentylowaniu pomieszczeń budynek sprawdzono za pomocą detektora wielogazowego, nie stwierdzając atmosfery
wybuchowej – relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Przybyły na miejsce zdarzenia
Zespół Ratownictwa Medycznego,
po przebadaniu poszkodowanego
mężczyzny, podjął decyzję o przetransportowaniu go do szpitala w
Kępnie.			
KR
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Region

gmina
Święto plonów w parafii Krzyżowniki

Dziękowali za plony

echo rychtala
wrzesień 2020, nr 22 (936)
Uczniowie szkół podstawowych gminy Rychtal otrzymali stypendia za wysokie wyniki w
nauce, a 2 nauczycielkom wręczono akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

19 uczniów wyróżnionych

19 uczniów otrzymało stypendia za bardzo
dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Po mszy świętej wykonano
pamiątkowe zdjęcie

Sołtys Krzysztof Zawada ze
Zgorzelca w gminie Rychtal zorganizował dożynki parafialne, które odbyły się w kościele parafialnym w Krzyżownikach. Do parafii należą wsie
sołeckie: Zgorzelec, Stogniewice,
Proszów, Skoroszów i Krzyżowniki.
Odprawiona została uroczysta
msza dziękczynna, którą celebrował ks. kanonik Andrzej Milian.

Pobłogosławił on wieńce żniwne,
zboża, zioła, owoce i kwiaty. Po uroczystościach kościelnych niewielka
grupa parafian zebrała się u sołtysa
w Zgorzelcu na przysłowiowej herbatce, wspominając, jak to „drzewiej
bywało”. Ze względu na pandemię
koronawirusa, tegoroczne dożynki w
całym kraju odbywają się w znacznie
skromniejszej formie.
Wawrzyn

GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2020, nr 31 (936)
W czasie tegorocznych wakacji Gminny Ośrodek Kultury w
Perzowie działał jak zawsze - prężnie

W ostatnim dniu wakacji w Świetlicy Środowiskowej w Rychtalu miało miejsce wręczenie pierwszych w
historii gminy Rychtal Stypendiów
Wójta Gminy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Stypendium otrzymało 19 uczniów
ze szkół podstawowych.
Na uroczystość przybyli stypendyści z rodzicami, przewodnicząca Rady
Gminy Rychtal Aleksandra Olejnik
oraz dyrektorzy szkół. Uroczystość

była powodem do dumy nie tylko dla
dzieci i ich rodziców, ale także dla nauczycieli i społeczności samorządowej
z wójtem Adamem Staszczykiem na
czele. - Wszystkim stypendystom życzymy wszelkiej pomyślności, jeszcze
lepszych wyników, a rodzicom – zadowolenia ze swoich pociech. Przyznane
stypendia z pewnością przyczynią się
do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a
dla pozostałych uczniów będą mobilizacją do osiągnięcia sukcesu rówie-

śników – powiedział włodarz gminy.
Niecodzienne spotkanie było także
doskonałą okazją do wręczenia aktu
nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego nauczycielce
Przedszkola Samorządowego w Rychtalu Darii Maciej oraz nauczycielce
Szkoły Podstawowej w Drożkach Mireli Haglauer-Musiała. Dokument ten
jest potwierdzeniem zgłębienia wiedzy
i poszerzenia umiejętności zawodowych przez nauczyciela. R. Adamek

Inauguracja roku szkolnego w gminie Perzów

Nowy rok szkolny w gminie

Wakacje w pandemii
Tegoroczne wakacje i lato były
zupełnie inne niż zazwyczaj. Mimo
panującego stanu epidemii Gminny
Ośrodek Kultury w Perzowie wraz
z Biblioteką Publiczną zorganizował
kilka spotkań dla dzieci i młodzieży z gminy Perzów. Przestrzegając
przepisów sanitarnych, dzieci uczestniczyły w plenerze plastycznym,
zajęciach muzycznych oraz mogli
postrzelać, biorąc udział w paintballu laserowym. Pod okiem pracownika GOK odbyły się także warsztaty
haftu komputerowego. Uczestnicy
mogli wyszyć dowolny napis tworząc

np. własną indywidualną torbę na zakupy. Na zakończenie lata w sobotni
wieczór mogli się spotkać miłośnicy
filmów. Kino plenerowe jak co roku
przyciąga mieszkańców. W tym roku
pod chmurką można było obejrzeć
doskonały film familijny „Patryk”
dla całej rodziny. Druga odsłona kina
plenerowego już 5 września z komedią „ALIBI.COM”. Organizatorzy tegorocznych letnich spotkań składają
podziękowania wszystkim uczestnikom za przybycie i stosowanie się do
obowiązujących zasad.
Oprac. m

Rozpoczęcie roku szkolnego
2020/2021 w placówkach oświatowych na terenie gminy Perzów
wyglądało inaczej niż zwykle. Ze
względu na sytuację epidemiczną
funkcjonowanie szkół i przedszkoli
opierać się będzie na szeregu wytycznych GIS i MZ i MEN.

Nie było wspólnego, uroczystego apelu. Ze względu na szczególną
sytuację zagrożenia epidemicznego
uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych.
Nauczyciele przedstawili wychowankom podstawowe zasady funkcjonowania szkół w nowej sytuacji.

Rozpoczęcie roku szkolnego
w reżimie sanitarnym

5 września br. po raz dziewiąty odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania objęta honorowym patronatem pary prezydenckiej
wręczone nagrody laureatom kon-

Czytanie na YOUTUBE

Uczestniczki wakacyjnych
warsztatów

6

Uczniowie otrzymali plany tygodniowe lekcji i podręczniki szkolne.
1 września 2020 r. naukę w Zespole Szkół w Perzowie w klasach
I-VIII rozpoczęło 171 uczniów, w
tym 24 pierwszoklasistów. W Zespole Szkół w Trębaczowie w klasach
I-VIII jest 121 uczniów, w tym 17
pierwszoklasistów.
Do przedszkola w Perzowie
uczęszcza 76 przedszkolaków, w tym
16 sześciolatków, a do przedszkola w
Trębaczowie 72 dzieci, w tym 17 do
tzw. „zerówki”. Natomiast w żłobku
jest 24 wychowanków.
Wójt gminy Perzów Danuta
Froń podkreśla: - Zrobiono wiele,
aby w należycie bezpieczny sposób
wszyscy mogli przebywać we wszystkich placówkach oświatowych.
Jednak rola rodziców jest równie
istotna, aby nie posyłać do szkół i
przedszkoli dzieci, które mają objawy przeziębienia.
Oprac. m

W tym roku czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Biblioteka
Publiczna w Perzowie włączyła się
we wspólne czytanie po raz piąty. Ze
względu na panującą epidemię, zmieniła się tradycyjna forma obchodów.
W tym roku biblioteka zaproponowała
mieszkańcom konkurs, w którym mogli wykazać się zdolnościami aktorskimi oraz reżyserskimi. Uczestnicy
konkursu musieli przedstawić fragment tragedii we własnym zaciszu domowym, nagrywając się na smartfona.
Wszystkie filmiki, które wpłynęły do biblioteki zostały zmontowane
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w całość, która została zaprezentowana podczas sobotniego spotkania.
Podczas tego wieczoru zostały

Narodowe Czytanie
w Perzowie

kursu.
Każdy, kto ma ochotę zobaczyć
powstały film oraz wszystkie nadesłane, może zrobić to na kanale
YOUTUBE prowadzonym przez bibliotekę oraz na profilu FB biblioteki.
Oprac. m

Region

Gmina
29 sierpnia br. w Piaskach odbyła się uroczysta polowa
msza święta dożynkowa

wieści znad pomianki
wrzesień 2020, nr 27 (980)
Jak co roku wyruszyła Sztafeta Pokoju

Msza dożynkowa w Piaskach

Z Byczyny do Torzeńca
w hołdzie żołnierzom

30 sierpnia 2020 r., o godz. 9.30,
nastąpił start Sztafety Pokoju, której
organizatorami byli: Gmina Łęka
Opatowska, Gmina Wieruszów,
Gmina Bolesławiec, Gmina Byczyna, Gmina Doruchów, Towarzystwo
Historyczno- Kulturalne Arsonium,
Spółdzielnia Socjalna Green Service oraz Gminny Ośrodek Sportu i
Turystyki w Wieruszowie. Sztafeta
przebiegała na trasie: Byczyna- Bolesławiec-Łęka Opatowska-Wieru-

w celu szerzenia wiedzy na temat lokalnych miejsc pamięci, przypomniana została ich historia oraz ukazane
zostały wartości, które są znaczące
dla mieszkańców i całej społeczności
upamiętnionych miejsc.
W sztafecie wzięli udział uczestnicy powyżej 16. roku życia. Podczas
rajdu do uczestników dołączały kolejne osoby, które chciały uczcić ofiary
września 1939 r. W związku z organizacją rajdu o charakterze sztafety,
Uczestnicy rajdu

szów-Torzeniec, a łączny dystans,
który podzielony był na pięć etapów,
wyniósł około 62 km.
Miejscem rozpoczęcia Sztafety
Pokoju był cmentarz komunalny w
Byczynie. Meta rajdu usytuowana
była w Torzeńcu, przy pomniku ku
czci mieszkańców zamordowanych
podczas II wojny światowej, do której
uczestnicy dotarli około godz. 16.00.
Sztafeta Pokoju organizowana
była celem upamiętnienia 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz
uczczenia lokalnych miejsc pamięci,
które były szczególnie ważne dla lokalnej i narodowej tożsamości. Poległych uczczono minutą ciszy, złożono
też kwiaty i zapalono znicze. Ponadto

uczestnicy mogli się zmieniać po
pokonaniu odpowiedniego dla siebie
dystansu. Mimo to, wielu uczestników jechało dalej, aniżeli początkowo zakładali, co świadczyć może o
ich ogromnej determinacji.
Każdy uczestnik Sztafety Pokoju otrzymał pamiątkowy medal oraz
odblaskową kamizelkę techniczną,
w której pokonywana była trasa.
Uczestnicy rajdu, pomimo deszczu,
podmuchów wiatru i długiego dystansu, starali się jak najdłużej brać udział
w tym wydarzeniu.
W imieniu organizatorów i
uczestników serdecznie dziękujemy
wszystkim za okazane serce i życzliwość, bezinteresownie poświęco-

ny czas przy organizacji i podczas
trwania Sztafety. Pragniemy, aby
Sztafeta Pokoju na stałe wpisała się
w program rocznicowych obchodów
wybuchu II wojny światowej, a jednocześnie weszła do kalendarium
wydarzeń
sportowo-kulturalnych,
popularyzujących jazdę na rowerze.
- Serdecznie dziękujemy obsłudze medyczno-technicznej Sztafety
Pokoju, harcerzom pełniącym warty,
mediom lokalnym oraz regionalnym
za patronat, samorządom, organizacjom, instytucjom, bez wsparcia
których organizacja Sztafety byłaby
niemożliwa: Komenda Powiatowa
Policji w Wieruszowie, Komenda Powiatowa Policji w Kępnie, Komenda
Powiatowa Policji w Ostrzeszowie,
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku, Posterunek Policji w Byczynie, Posterunek Policji w Łęce Opatowskiej, Ochotnicza Straż Pożarna
w Chróścinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Biadaszkach, Ochotnicza
Straż Pożarna w Torzeńcu, Rada Sołecka z Doruchowa Pierwszego, Paweł Grzesiak prezes Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego Arsonium,
Firma Usługi Szkoleniowo Medyczne
- Piotr Drezner, Cafe Club Polonia Piotr Kukotko – mówią organizatorzy
Sztafety Pokoju.
- Dziękuję wszystkim rowerzystom, którzy tak licznie reprezentowali naszą gminę i w zdecydowanej większości pokonali całą trasę.
Dziękuję kibicom, osobom zaangażowanym w organizację sztafety,
wolontariuszom, harcerzom, OSP
Biadaszki, funkcjonariuszom policji, którzy zabezpieczali bieg od strony technicznej oraz członkom Klubu
Rowerowego z Opatowa za uwiecznienie wydarzenia – powiedział wójt
gminy Adam Kopis.
Oprac. m

Kolizja na drodze krajowej nr 11 w Opatowie

W poniedziałek, 31 sierpnia br.,
około godziny 14.35, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o kolizji z udziałem samochodów osobowego i ciężarowego
na 462. kilometrze drogi krajowej nr
11 w Opatowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP
Opatów i OSP Łęka Opatowska.
- W wyniku zdarzenia samochód
osobowy wypadł z jezdni i uderzył w
bariery energochłonne. Na potrzeby działań wprowadzono ruch wa-

hadłowy. Kierujący samochodem
osobowym odmówił udzielenia mu
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu zasilania w uszkodzonym pojeździe oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Po
zakończeniu czynności prowadzonych przez policję usunięto z pasa
drogowego pojazdy biorące udział
w zdarzeniu oraz zabezpieczono
uszkodzone barierki energochłonne
– poinformował oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

Zderzyły się ciężarówka i osobówka

Zgromadzeni rolnicy z terenu
gminy podziękowali Bożej Opatrzności za tegoroczne plony i zbiory. Dziękczynną mszę sprawował
proboszcz parafii pod wezwaniem
Wszystkich Świętych w Słupi pod
Kępnem ks. Jacek Andrzejczak.
Z uwagi na tegoroczną sytuację
epidemiologiczną obchody miały
charakter lokalny. W wydarzeniu

uczestniczyli rolnicy, przedstawiciele
samorządu oraz lokalna społeczność.
Podczas uroczystej mszy świętej
mieszkańcy złożyli na ołtarzu dary z
tegorocznych zbiorów.
W okolicznościowym przemówieniu wójt gminy podkreślił znaczenie
trudnej i niełatwej pracy na roli oraz
złożył rolnikom podziękowania i wyrazy szacunku i uznania. Oprac. m

W czasie uroczystości
dożynkowych

Trzeba przyznać, że sporo się dzieje w klubie z grodu nad
Pomianką. Wspaniały stadion, nazwany od razu małym
San Siro, udane transfery, hojni sponsorzy, wspaniali kibice. W najbliższą niedzielę, 13 września, „Zawisza” zmierzy
się na własnym boisku z rewelacyjnym liderem – Jarotą.
Kto wyjdzie zwycięsko z pojedynku zespołów mających za
patronów najdzielniejszych w swoich czasach rycerzy?

Wszystko dobre,
co się dobrze kończy

Możliwe, że Szekspir, pisząc swą wpadł Iwan Parchomienko. W 46. mikomedię albo tragedię, tu specjaliści nucie zdołał w porę powalić na murawę
mają sporo wątpliwości, słyszał o sław- kaliskiego napastnika. Ten przykry fakt,
nym Zawiszy, możliwe też, że posiadł wyceniony przez arbitra na żółtą kartkę,
jakąś wiedzę na temat futbolu. To raczej niespodzianie obrócił jednak się na konieudokumentowane spekulacje, mamy rzyść „Zawiszy”, gdyż surowy sędzia
natomiast uzasadnione wątpliwości, czy obudził …bestię. Od tej chwili to już
wśród licznej publiczności, która wybra- nie zagubiony Wania, ale Iwan słusznie
ła się na mecz z „Prosną” znalazło się zwany Groźnym. Po kwadransie Zawisza już prowadził po
choć kilku znawców
pięknym strzale Joniasztuk Szekspira. Na
ka (prawa noga! Asysta
swoje nieszczęście onieSemeresa) Dwie mimiali ze zgrozy kibice
nuty później Albert po
dowiedzieli się natychmistrzowskiej solówce
miast, co to jest dramat.
wpakował piłkę do
Tuż po gwizdku, otwiesiatki. I wreszcie kuriorającym ten spektakl,
zalny karny, bo przeKonrad Helt boleśnie
wrócić filigranowego
ugodził
„Zawiszę”.
Mimo dokuczliwego Karol Semeres to jeden z uda- Semeresa to nie żadna
skwaru, z boiska powia- nych transferów „Zawiszy”. Po sztuka, ale po co przeło chłodem. Trybuny fauli na nim Iwan Groźny strze- wracać go bez powodu
lił z karnego czwartego gola
w polu karnym? Do piługięły się pod smutnym
ciężarem, najważniejsze jednak, że pod ki podszedł Parchomienko i… No właZawiszanami nie ugięły się nogi. „Za- śnie, Iwan strzelał dwa razy, najpierw
wisza” ruszył z impetem do odrabiania trafił w bramkarza, na szczęście dobitka
strat, ale rywal próbował mu w tym była skuteczna. W 74. minucie ten sam
przeszkadzać. Gra przypominała ukła- piłkarz ustalił wynik meczu. Spójrzmy
danie domku z kart przez niesfornych na dorobek Iwana z ostatniego miechłopców. Co jeden z mozołem zbuduje, siąca: dwie żółte kartki, cztery gole.
to drugi natychmiast zburzy. Na wstępie I syn! Iwan Groźny, czyli szczęśliwy.
wspomnieliśmy o nowych piłkarzach. Cóż, Szekspir miał rację twierdząc, że
Jesteśmy przekonani, że o Damianie wszystko dobre, co się dobrze kończy. I
Dworniku Żyleta „Zawiszy” już wkrót- jeszcze słówko o Żylecie „Zawiszy”. Od
ce układać będzie pieśni. Tym razem tej soboty trzeba o niej mówić nieugięta.
jego precyzyjna wrzutka z prawej strony Wyobraźcie sobie, że w połowie meczu
obudziła Mateusza Płóciennika, który niespodziewana ulewa wypłoszyła z
główką zdobył wyrównującego gola. W trybun wszystkich… poza Żyletą.
ems
chaos tuż po gwizdku na drugą połowę
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Sport

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

8

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Zespoły z zaplecza trzeciej ligi mają za sobą pierwszy miesiąc zmagań. Siedem rozegranych kolejek dało pierwsze odpowiedzi co do możliwości poszczególnych drużyn. Najlepiej póki co spisują się przedsezonowi faworyci z
Wrześni i Nowych Skalmierzyc
Fot. Przemysław Zimoch (www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i TABELE

Polonia gorsza
od niedoszłego trzecioligowca

To, czego w obecnym sezonie dokonują piłkarze Victorii Września, przechodzi wszelkie pojęcie.
Podopieczni Tomasza Bekasa wygrali swój siódmy kolejny mecz i po pierwszym miesiącu nowego sezonu wydają się być jednym z głównych faworytów do gry w trzeciej lidze. Tym razem na
rozkładzie lidera znalazł się GKS Dopiewo. Odmienne nastroje panują w Kępnie. Zmagająca się z
ogromnymi problemami Polonia przegrała trzeci mecz w tym sezonie. Tym razem biało-niebiescy
nie sprostali na wyjeździe niedoszłemu trzecioligowcowi, LKS-owi Gołuchów 0:3 (0:1).
Piłkarze z Alei Marcinkowskiego
po ostatniej serii gier zajmują piętnaste
miejsce w tabeli, mając na koncie osiem
punktów. Biało-niebiescy nie byli faworytem sobotniego meczu w Gołuchowie, ale kibice mogli mieć nadzieję
na to, że podopieczni Bogdana Kowalczyka będą w stanie postawić się bardziej doświadczonym rywalom. Kępnianie od samego początku nastawili
się na grę w obronie i szukanie swoich
szans w kontratakach, ale graczom
LKS-u bardzo szybko udało się znaleźć
sposób na defensywę przyjezdnych,
bowiem już w 5. minucie na listę strzelców wpisał się Dominik Domagalski.
Wydawało się, że po bardzo dobrym
kwadransie w wykonaniu gołuchowian
do głosu dojdą kępnianie. To właśnie
goście z Kępna po piętnastu minutach
gry przejęli inicjatywę i zdecydowanie
lepiej radzili sobie na boisku. Ale z tej
przewagi niewiele wynikało bo goście nie potrafili stworzyć zagrożenia
pod bramką strzeżoną przez Kacpra
9. MLKS Odolanovia Odolanów
10. KP Obra 1912 Kościan
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.
12. KSS Kotwica Kórnik
13. MKS Olimpia Koło
14. KS Polonia 1912 Leszno
15. KKS Polonia Kępno
16. GKS Wilki Wilczyn
17. MKS Lubuszanin Trzcianka
18. LZS Krobianka Krobia
19. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
20. KS Warta II Poznań
21. GKS Dopiewo
22. TPS Winogrady Poznań
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12:11
9:9
20:13
12:13
11:11
14:19
6:10
12:15
13:26
7:18
7:10
8:13
3:14
6:25

V Liga Grupa 3
6. kolejka | jesień 2020
Astra Krotoszyn – Orzeł Mroczeń .............– 1:2
GKS Rychtal – SKP Słupca . ......................– 2:1
Vitcovia Witkowo – Victoria Skarszew ......– 0:0
MKS Dąbie – Piast Czekanów ..................– 4:0
Lew Pogorzela – Stal Pleszew ..................– 1:2
KS Opatówek – Polonus Kazimierz ..........– 2:2
Zefka Kobyla Góra – Tulisia Tuliszków .....– 5:3
GKS Sompolno – Raszkowianka . .............– 2:2
Zjednoczeni Rychwał – Piast Kobylin . ......– 3:3
1. KS Victoria Skarszew
6 14 19:8
2. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 6 14 15:5
3. LZS Orzeł Mroczeń
6 13 15:9
4. KS Opatówek
6 11 14:8
5. GKS Rychtal
6 10 11:12

Dziubę. Dlatego też na kolejne bramki
trzeba było poczekać do drugiej części
meczu. Niestety, dwa trafienia, które
zobaczyli kibice po przerwie, nie były
autorstwa biało-niebieskich. Drużyna z
Alei Marcinkowskiego dzielnie się broniła, a gospodarze mieli tego dnia sporo problemów z atakiem pozycyjnym.
Nie przeszkodziło to jednak LKS-owi
w pokonaniu Damiana Grondowego.
W 60. minucie, po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego piłka znalazł się pod nogami Dawida Guźniczaka i było 2:0.
Siedem minut później kwestię losów
tego spotkania rozwiał Jakub Szymkowiak. Skrzydłowy gołuchowian
nie zmarnował sytuacji sam na sam z
kępińskim bramkarzem, po tym jak
otrzymał prostopadłe podanie od Michała Grześka. – Było nam trudno,
bo Polonia była dziś mocno cofnięta.
Wiedzieliśmy jednak, że jak strzelimy
drugą bramkę, to będzie nam łatwiej
i tak się stało. To trafienie podłamało
Polonię, a trzecia bramka właściwie
zamknęła mecz. Mogę mieć jedynie
pretensje, że pod koniec spotkania to
był już to taki radosny futbol z naszej
strony. Powinniśmy iść za ciosem i
strzelić więcej goli – powiedział po
meczu Maciej Dolata. Szkoleniowiec
LKS-u Gołuchów doceniał postawę
kępińskiej drużyny i bardzo pochlebnie
wypowiadał się na temat trenera, sztabu i piłkarzy Polonii, która boryka się z
ogromnymi problemami natury finansowo-organizacyjnej. – Kieruję duże
słowa uznania dla trenera Bogdana i
całego zespołu Polonii. W Wielkopolsce wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji
jest klub z Kępna, w jakich warunkach
trenują piłkarze i na jakich zasadach.
Klub praktycznie nie funkcjonuje bez
dotacji miejskiej. Chłopaki mają jednak w sercu swoje miasto. Zbierają
się, trenują, grają i za to należą im się
ogromne brawa – mówił Maciej Dolata. Porażka w Gołuchowie była trzecią w tym sezonie dla drużyny z Alei
Marcinkowskiego. Okazją do rehabilitacji będzie sobotni mecz na Stadionie
Miejskim. O punkty może być jednak
bardzo ciężko, bowiem do Kępna przyjeżdża Tarnovia Tarnowo Podgórne,
mająca w składzie byłych gwiazdorów
Lecha Poznań – Jakuba Wilka, Bła-
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żeja Telichowskiego i Zbigniewa Zakrzewskiego. Ten ostatni w minionej
kolejce dał próbkę swoich możliwości.
Tarnovia ograła na wyjeździe Wilki
Wilczyn 6:3, a połowę bramek dla drużyny z Tarnowa Podgórnego zdobył
właśnie popularny „Zaki”. W Tarnovii
nie ma już natomiast Bartosza Ślusarskiego, który od tego sezonu wybrał
grę dla oldbojów Lecha Poznań.
W czwartej lidze oczy wszystkich kibiców skierowane są jednak
na to, co z kolejnymi rywalami wyprania lider z Września. Victoria wygrała w sobotę siódmy ligowy mecz
z rzędu. Tym razem na rozkładzie
drużyny Tomasza Bekasa znalazł się
GKS Dopiewo. Mecz zakończył się
zwycięstwem graczy z Wrześni 2:0,
ale miejscowi długo męczyli się ze
sforsowaniem obrony beniaminka.
Pierwsza bramka padła dopiero po
godzinie gry, a druga została wpisana
do pomeczowego protokołu w ostatniej minucie regulaminowego czasu
gry. Nie zmienia to jednak faktu, że
Victoria z kompletem punktów otwiera ligową tabelę. Liderowi po piętach
depcze jednak drużyna z Nowych
Skalmierzyc. Pogoń to obecnie najlepsza drużyna strefy kaliskiej, rywalizująca na zapleczu trzeciej ligi. Po
nieco ponad miesiącu gry i siedmiu
kolejkach podopieczni Łukasza Bandosza ustępują liderowi jedynie o dwa
oczka. Te dwa punkty różnicy wynikają z faktu, że Pogoń zremisowała w
drugiej kolejce z Tarnovią Tarnowo
Podgórne 1:1. Po ponad miesiącu gry
Pogoń legitymuje się natomiast najlepszym bilansem bramkowym. W
siedmiu kolejkach gracze z Nowych
Skalmierzyc strzelili 22 gole i stracili zaledwie cztery. To lepszy bilans
niż lidera, który ma straconych goli
dwa razy tyle. Kibiców w Nowych
Skalmierzycach cieszy zatem dobra
postawa defensywy, ale również skuteczność graczy ofensywnych, którzy
strzelają średnio ponad trzy bramki
na mecz. Trener Łukasz Bandosz
studzi jednak nastroje, tłumacząc, że
dopiero po dziesiątej serii gier będzie
można wyciągnąć pierwsze poważniejsze wnioski na temat tego, kto w
jakiej jest dyspozycji.
BAS

Wyniki 7. kolejki
LKS Gołuchów		
KKS Polonia Kępno

3 (1)
0 (0)

KKS 1925 II Kalisz		
KSS Kotwica Kórnik

2 (0)
0 (0)

KS Polonia 1912 Leszno
MKS Olimpia Koło		

2 (1)
3 (0)

KS Warta II Poznań
TPS Winogrady Poznań

7 (3)
0 (0)

MKS Victoria Września
GKS Dopiewo		

2 (0)
0 (0)

KP Victoria Ostrzeszów
MLKP Warta Międzychód

2 (1)
3 (1)

Bramki: 1:0 Dominik Domagalski - 5’, 2:0 Dawid
Guźniczak - 60’, 3:0 Jakub Szymkowiak - 67’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Mikołaj Kubacha (Szymon Pawlak - 70’),
Bernard Fai Ndukong, Remigiusz Hojka, Jakub
Górecki (Borys Wawrzyniak - 60’), Wojciech
Drygas, Amadeusz Rachel, Jakub Pelc, Łukasz
Walczak, Dawid Rachel (Rafał Padiasek - 70’).
Trener: Bogdan Kowalczyk.
Bramki: 1:0 Sebastian Kaczyński - 54’, 2:0
Sebastian Kaczyński - 84’ (z karnego).

Bramki: 1:0 Damian Nowak - 3’, 1:1 Mikołaj
Czajka - 59’, 1:2 Patryk Olczyk - 64’, 2:2 Adam
Piwoński - 79’, 2:3 Robert Jędras - 88’.

Bramki: 1:0 Mateusz Szczepaniak - 12’, 2:0
Kajetan Szmyt - 30’, 3:0 Mateusz Szczepaniak 43’, 4:0 Maksymilian Lisowski - 55’, 5:0 Mikołaj
Stangel - 63’, 6:0 Filip Małek - 70’, 7:0 Dominik
Konopacki - 82’.
Bramki: 1:0 Dawid Szymański - 60’, 2:0 Jakub
Groszkowski - 90’.

Bramki: 0:1 Jędrzej Drame - 34’, 1:1 Maciej
Stawiński - 37’, 1:2 Jędrzej Drame - 48’, 1:3
Dominik Kowalik - 61’, 2:3 Remigiusz Pastucha - 85’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)
KS LZS Iskra Szydłowo
2 (1)

Bramki: 0:1 Adrian Mikołajczak - 7’, 0:2 Michał
Wawszczak - 65’.

LZS Krobianka Krobia
MKS Lubuszanin Trzcianka

0 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Paweł Wicher - 74’, 0:2 Marcin
Urbański - 85’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (0)
MLKS Odolanovia Odolanów 1 (1)
Bramki: 0:1 Daniel Bąk - 44’ (z karnego), 1:1
Tomasz Kaczmarek - 56’, 2:1 Daniel Kaczmarek
- 67’, 3:1 Dawid Rączka - 82’.

KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
KP Obra 1912 Kościan
0 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Michalski - 6’, 2:0 Miłosz
Nowicki - 72’.

GKS Wilki Wilczyn		
3 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 (0)
Bramki: 1:0 Adrian Górecki - 21’, 1:1 Zbigniew
Zakrzewski - 47’, 1:2 Zbigniew Zakrzewski 59’, 1:3 Zbigniew Zakrzewski - 63’, 2:3 Wiktor
Kacprzak - 66’, 2:4 Thomas Skiba - 79’, 2:5
Maurycy Niemczyk - 83’, 3:5 Wiktor Kacprzak 85’, 3:6 Jakub Glinka - 88’.
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Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Michał Wawszczak (Iskra Szydłowo)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)

Program 8. kolejki
Sobota, 12 września 2020 roku
11:00 Winogrady Poznań – Ostrovia Ostrów
15:00
Iskra Szydłowo – KKS II Kalisz
15:00
LKS Gołuchów – Centra Ostrów
15:00 Warta Międzychód – Victoria Września
16:00
Odolanovia – Victoria Ostrzeszów
16:00
Kotwica Kórnik – Pogoń Nowe S.
16:00
GKS Dopiewo – Polonia Leszno
16:00
Obra Kościan – Warta II Poznań
16:00
Lubuszanin – Wilki Wilczyn
16:00
Olimpia Koło – Krobianka Krobia
17:00
Polonia Kępno – Tarnovia Tarnowo

Sport

piłka nożna
wiadomości

V Liga Grupa 3 >>> Coraz ciaśniej robi się w czołówce piłkarskiej piątej ligi. Po szóstej
kolejce sytuacja jest taka, że już w następnej serii gier zespół z dziewiątego miejsca może
wskoczyć na trzecie

4:0 Kamil Krysiak - 83’.

GKS Sompolno
2 (1)
LKS Raszkowianka Raszków 2 (1)
Bramki: 1:0 Dawid Ławniczak - 41’, 1:1 Hubert
Cegła - 44’ (z karnego), 2:1 Mateusz Czajka 55’ (z karnego), 2:2 Szymon Nowicki - 90+3’.

LKS Zjednoczeni Rychwał
KS Piast Kobylin		

3 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Mateusz Olikiewicz - 4’, 1:1
Przemysław Skibiszewski - 51’, 1:2 Jakub
Smektała - 60’, 2:2 Sebastian Borowiec - 74’,
2:3 Ksawery Wachowiak - 81’, 3:3 Przemysław
Skibiszewski - 90+1’ (z karnego).

GKS Vitcovia Witkowo
KS Victoria Skarszew

Orzeł doleciał do czołówki
Szósta seria gier na zapleczu czwartej ligi nie była udana dla otwierających ligową tabelę drużyn
ze Skarszewa i Kazimierza Biskupiego. Mecze w wykonaniu czołowych drużyn zakończyły się podziałem punktów. Na potknięciu Victorii i Polonusa skorzystał Orzeł Mroczeń. Drużyna Marka Wojtasiaka pokonała na wyjeździe Astrę Krotoszyn i dzięki zainkasowaniu pełnej puli odrobiła stratę
do czołowej dwójki. Po sześciu kolejkach mroczenianie tracą zaledwie punkt do prowadzącej Victorii i wiceliderującego Polonusa. Cieszy również postawa drugiego naszego przedstawiciela na
tym szczeblu rozgrywkowym. GKS Rychtal odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, ogrywając tym
razem SKP Słupca. Po tej wygranej beniaminek z Rychtala awansował w tabeli na piąte miejsce.
Na pierwszą wygraną w piątej lidze
beniaminek z Rychtala musiał czekać
do czwartej kolejki. GKS miał wtedy
na koncie zaledwie jeden punkt (remis
z Vitcovią Witkowo) i znajdował się w
strefie spadkowej. Jednak gra drużyny
Marcina Nowackiego nie była wcale
tak zła, jakby wskazywały na to wyniki,
ale nie zmieniało to faktu, że punktów
drużynie z Rychtala brakowało. Przełamanie nastąpiło w czwartej kolejce,
w której GKS wrócił na własny obiekt
z chęcią rehabilitacji za wysoką porażkę w Skarszewie. Wygrane 4:1 starcie
z Tulisią było, póki co, przełomowe dla
GKS-u. Od tamtej pory, w trzech kolejnych meczach, beniaminek zdobył komplet punktów. Zwieńczeniem świetnej
ostatnio postawy GKS-u była sobotnia
wygrana z SKP Słupca. Mecz zakończył
się zwycięstwem gospodarzy 2:1, choć
do przerwy lepiej spisywali się goście ze
Słupcy. SKP objął prowadzenie w Rychtalu w 35. minucie, po bramce Piotra
Witowskiego. Miejscowi mogą mówić
o sporym szczęściu, bowiem spisujący
się zdecydowanie lepiej w pierwszej odsłonie przyjezdni powinni jeszcze dwukrotnie trafić do bramki strzeżonej tym
razem przez Dawida Jadczaka. Szczęście sprzyjało miejscowym również
chwilę po rozpoczęciu gry w drugiej połowie. W 46. minucie Łukasz Rogowski
zdecydował się na strzał zza pola karnego, a uderzona przez niego piłka odbiła się jeszcze od Jacka Mikołajczyka
czym zupełnie zmyliła bezradnego golkipera ze Słupcy. Druga połowa należała
zdecydowanie do miejscowych, którzy
momentami zupełnie stłamsili faworyzowanego przeciwnika. Okres ciekawej
gry i ambitnej postawy gospodarzy został udokumentowany bramką Krystiana Uruskiego w 73. minucie. Zawodnik
ten dziesięć minut wcześniej zmienił na
boisku Łukasza Rogowskiego, strzelca pierwszej bramki dla GKS-u w tym
meczu. Gospodarze dowieźli zwycięstwo do końca, dopisując do swojego
dorobku kolejny komplet punktów. W
efekcie drużyna Marcina Nowackiego
awansowała na piąte miejsce w tabeli i
teraz beniaminkowi z Rychtala bliżej do
strefy dającej awans (4. punkty straty),
niż spadkowej (5. punktów przewagi).
Jeszcze bliżej liderującej dwójki
są piłkarze Orła Mroczeń. Podopieczni
Marka Wojtasiaka wykorzystali potknięcie Victorii oraz Polonusa i na jeden
punkt zbliżyli się do otwierających tabelę drużyn ze Skarszewa i Kazimierza Biskupiego. W piątek mroczenianie zmierzyli się na wyjeździe z Astrą. Wypad
do Krotoszyna okazał się bardzo udany,

bowiem gracze Orła wygrali na trudnym
terenie 2:1. Wszystko co najważniejsze
w tym meczu wydarzyło się na początku drugiej połowy. Orzeł już od samego
początku sprawiał zdecydowanie lepsze
wrażenie. Przyjezdni przeprowadzali
składne i groźne akcje, ale defensywa
krotoszynian spisywała się bez większych zarzutów. Astra odgryzała się stałymi fragmentami oraz strzałami z dystansu, które ostatecznie nie przynosiły
spodziewanych efektów. Wszystko co
najważniejsze w tym meczu rozegrało
się na początku drugiej połowy. W 48.
minucie wynik meczu otworzył Marcin
Grądowy, który wykorzystał dogranie
z rzutu rożnego. Dwie minuty później
ten sam zawodnik umieścił piłkę w pustej bramce i Orzeł prowadził już 2:0. Po
kolejnych dwóch minutach gospodarze
zmniejszyli stratę, po tym jak Łukasz
Budział zamienił rzut karny na bramkę. Oba zespoły miały jeszcze okazje do
zmiany rezultatu, ale ostatecznie wynik
nie uległ już zmianie i trzy punkty pojechały do Mroczenia. 		
BAS

Wyniki 6. kolejki
KKS Astra Krotoszyn
LZS Orzeł Mroczeń

1 (0)
2 (0)

GKS Rychtal		
SKP Słupca		

2 (0)
1 (1)

Bramki: 0:1 Marcin Grądowy - 48’, 0:2 Marcin
Grądowy - 50’, 1:2 Łukasz Budziak - 52’ (z karnego).
Orzeł: Rafał Peksa – Tobiasz Rabiega, Andrzej
Nowak, Bartosz Moś, Łukasz Gajewski, Jakub
Strąk, Marcin Grądowy (Mariusz Bednarek - 69’),
Maciej Osesiak, Bartosz Wika, Kacper Małolepszy,
Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

Bramki: 0:1 Piotr Witowski - 35’, 1:1 Łukasz
Rogowski - 46’, 2:1 Krystian Uruski - 73’.
GKS: Dawid Jadczak – Maciej Sacha
(Bartłomiej Zapiór - 70’), Piotr Józefkiewicz,
Damian Maryniak, Fabian Gandecki, Aleksander
Muzyka (Krzysztof Ćwikła - 58’), Łukasz Bonar,
Miłosz Culic, Łukasz Rogowski (Krystian Uruski
- 63’), Tobiasz Gajewski (Aleksander Szmer 65’), Dawid Sibiński (Jakub Drapiewski - 90’).
Trener: Marcin Nowacki.

KS Opatówek		
2 (2)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 2 (0)

Bramki: 1:0 Wojciech Kranc - 14’, 2:0 Fabian
Baraniak - 44’ (z karnego), 2:1 Damian
Maciejewski - 73’, 2:2 Bartosz Kociszewski - 76’.

LZS Lew Pogorzela
KS Stal Pleszew		

1 (0)
2 (1)

KLKS Zefka Kobyla Góra
MGKS Tulisia Tuliszków

5 (2)
3 (1)

Bramki: 0:1 Dawid Krzyżaniak - 17’, 1:1 Jakub
Mierzwicki - 76’, 1:2 Bartosz Cierniewski - 87’.

Bramki: 1:0 Maksym Góra - 18’, 2:0 Adam
Szczypkowski - 33’, 2:1 Patryk Janicki - 37’, 3:1
Błażej Ostry - 53’, 4:1 Błażej Ostry - 71’, 4:2
Patryk Janicki - 79’, 4:3 Patryk Janicki - 84’,
5:3 Jakub Izydorski - 90+2’.

MKS Dąbie		
LKS Piast Czekanów

4 (2)
0 (0)

Bramki: 1:0 Kamil Krysiak - 35’, 2:0 Martin
Boniecki - 41’, 3:0 Patryk Wojciechowski - 65’,

7
6
6
5
5
5
5
5

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Fabian Baraniak (KS Opatówek)
Marcin Grądowy (Orzeł Mroczeń)
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Kamil Krysiak (MKS Dąbie)
Błażej Ostry (Zefka Kobyla Góra)
Mateusz Czajka (GKS Sompolno)
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)

Program 7. kolejki
Czwartek, 10 września 2020 roku
17:30
Victoria Skarszew – Astra Krotoszyn
Sobota, 12 września 2020 roku
16:00
Orzeł Mroczeń – MKS Dąbie
17:00
SKP Słupca – Zjednoczeni
17:00
Tulisia Tuliszków – Vitcovia Witkowo
Niedziela, 13 września 2020 roku
11:00
Raszkowianka – GKS Rychtal
11:00
Piast Czekanów – Lew Pogorzela
15:00
Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra
15:00
Stal Pleszew – KS Opatówek
16:00
Polonus Kazimierz – GKS Sompolno

I Liga Wojewódzka Juniorów >>> Juniorzy Marcinków Kępno w najbliższy weekend będą walczyć o ligowe
punkty na własnym boisku. Drużynę Jacka Falszewskiego
czeka starcie z rówieśnikami z Lubonia

Wysoka wygrana
Marcinków z Lechią

W niedzielę swój czwarty mecz w pierwszej Lidze Wojewódzkiej Juniorów A1 rozegrali piłkarze Marcinków Kępno. Podopieczni Jacka Falszewskiego wygrali w Kostrzynie z tamtejszą Lechią aż 8:1 (3:0). Juniorzy Marcinków po czterech seriach mają na koncie dziewięć punktów.
Kępnianie obecny sezon rozpoczęli ski - 55’, 0:6 Cezary Nawrot - 59’, 1:6 Daniel
od pewnego, wyjazdowego zwycięstwa Grześkowiak - 71’, 1:7 Mateusz Antczak - 76’,
z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski. 1:8 Bartosz Piądło - 85’.
Na inaugurację podopieczni Jacka Marcinki: Dawid Karnasiewicz – Mateusz
Falszewskiego zwyciężyli 4:1. Także Antczak, Jakub Cierpik, Kacper Fojtar, Krypierwsze domowe spotkanie nowego stian Gruszka (Michał Lubojański - 60’), Dawid
sezonu zakończyło się zwycięstwem Nawrot, Cezary Nawrot, Jakub Pietrzykowski
kępnian, którzy tym razem ograli Odo- (Michał Gruszka - 46’), Gracjan Słupianek (Malanovię Odolanów 1:0. W trzeciej kolej- teusz Kowalski - 46’), Dawid Stempin, Łukasz
ce Marcinki po niezwykle zaciętym i Śmiatacz (Bartosz Piądło - 60’). Trener: Jacek
wyrównanym meczu musiały ostatecz- Falszewski.
nie uznać wyższość Kani Gostyń (2:3).
W czwartej kolejce kępińscy juniorzy
I Liga Wojewódzka Liga Juniora A1
wybrali się do Kostrzyna na mecz z
4. kolejka | jesień 2020
zamykającą tabelę Lechię. Piłkarze Lechia Kostrzyn – Marcinki Kępno ...........– 1:8
Marcinków szybko wypunktowali naj- Victoria Września – Polonia Środa ...........– 3:0
słabszy zespół rozgrywek, rozstrzy- KKS Kalisz – Odolanovia .........................– 1:1
gając mecz już w pierwszej połowie.
Górnik Konin – Polonia Leszno ................– 6:4
Kępnianie prowadzili po tej części gry
Jarota Jarocin – Ostrovia Ostrów .............– 0:0
4:0, głównie dzięki hattrickowi GraVictoria Ostrzeszów – UKS Śrem ..............– 3:2
cjana Słupianka i trafieniu Krystiana
Luboński Luboń – Kania Gostyń . .............– 0:4
Gruszki. Po zmianie stron kępnianie
1. KKS 1925 Kalisz
5 13 22:4
byli równie skuteczni. Strzelili kolej2. MKS Kania Gostyń
4 12 13:2
ne cztery bramki i odnieśli najwyższe
3. MKS Victoria Września
4 9 10:5
jak dotąd zwycięstwo w rozgrywkach
4.
KS
Polonia
Środa
Wlkp.
5 9 9:15
wojewódzkich. W piątej serii gier kęp4 9 15:5
nianie zagrają na własnym boisku. W 5. MUKS Marcinki Kępno
6.
KS
Górnik
Konin
4 9 19:14
sobotę, 12 września (godz. 11) drużyna
5 7
9:6
Jacka Falszewskiego zmierzy się z Lu- 7. JKS Jarota Jarocin
8.
KP
Victoria
Ostrzeszów
5
6
8:10
bońskim 1943 Luboń.
BAS
9. KS Polonia 1912 Leszno
4 3 7:17
KKS 1922 Lechia Kostrzyn
1 (0) 10. UKS Śrem
4 3 13:17
MUKS Marcinki Kępno
8 (4) 11. KS Luboński 1943 Luboń 3 3 3:6
Bramki: 0:1 Gracjan Słupianek - 3’, 0:2 Kry- 12. MLKS Odolanovia Odolanów 3 1
1:5
stian Gruszka - 22’, 0:3 Gracjan Słupianek - 32’, 13. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 1 4:11
0:4 Gracjan Słupianek - 39’, 0:5 Mateusz Kowal- 14. KKS 1922 Lechia Kostrzyn 4 0 1:17

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10
10
10
10
9
7
6
6
5
5
3
3
2

8:5
15:14
10:7
12:11
9:7
5:10
10:8
14:14
11:13
7:13
10:22
8:15
8:20

Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6
5. kolejka | jesień 2020
GKS Grębanin – Barycz Janków P. . .........– 7:2
Prosna Kalisz – Strażak Słupia ................– 2:3
Jarota II Jarocin – CKS Zbiersk ................– 6:2
Pelikan Grabów – Biały Orzeł . ................– 2:1
LZS Czajków – LKS II Gołuchów ...............– 1:2
Olimpia Brzeziny – Zieloni Koźminek ......– 4:1
LZS Doruchów – LKS Czarnylas ................– 3:1
Ogniwo Łąkociny – Grom Golina . ............– 6:3
Zawisza Łęka O. ..................................– pauza
1. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 5 12 22:6
2. GKS Grębanin
4 12 19:5
3. LZS Pelikan Grabów
5 11 11:4
4. LKS II Gołuchów
5 10 15:7
5. LKS Olimpia Brzeziny
5 10 13:8
6. LZS Ogniwo Łąkociny
5 9 17:14
7. LZS Strażak Słupia
5 9 10:11
8. LKS Zawisza Łęka Opatowska 4 8 10:3
9. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
5 7
7:8
10. LZS Doruchów
4 6 7:12
11. CKS Zbiersk
4 4 9:13
12. LKS Czarnylas
5 4 10:16
13. LZS Czajków
4 3
5:8
14. KS Prosna Kalisz
4 3 9:13
15. Barycz Janków Przygodzki 5 3 8:20
16. GOS Zieloni Koźminek
4 1 2:13
17. LZS Grom Golina
5 0 6:19
Wielkopolska Klasa A Grupa 9
4. kolejka | jesień 2020
Iskra Sieroszewice – Płomień Opatów ......– 1:1
Błękitni Chruszczyny – LKS Jankowy .......– 0:2
KS Rogaszyce – Masovia Kraszewice ........– 7:4
Lilia Mikstat – LZS Trzcinica . ...................– 6:2
KS Hanulin – OKS Ostrów Wlkp. ..............– 1:3
Victoria Laski – Pogoń Trębaczów ............– 1:0
Tarchalanka Tarchały – Sokół Bralin ........– 3:0
1. LZS Płomień Opatów
4 10 10:3
2. LZS Lilia Mikstat
4 9 15:10
3. LZS Victoria Laski
3 7
5:3
4. LZS Błękitni Chruszczyny
4 7 15:8
5. OKS Ostrów Wlkp.
4 7
9:8
6. LZS Pogoń Trębaczów
4 7
6:2
7. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 4 6
8:5
8. LKS Jankowy 1968
3 6
5:3
9. KS Rogaszyce
4 4 11:11
10. LZS Tarchalanka Tarchały W. 4 4 9:12
11. LKS Masovia Kraszewice
3 3 14:16
12. LKS Sokół Bralin
3 3
3:7
13. KS Hanulin
4 0 2:12
14. LZS Trzcinica
4 0 9:21
Wielkopolska Klasa B Grupa 8
4. kolejka | jesień 2020
KUKS Zębców – Wielkopolanin ................– 2:4
Bonikovia Boników – LZS Ostrówiec . .......– 5:3
LZS Mikorzyn – Dąb Dębnica . .................– 2:1
Zryw Kierzno – Sulimirczyk . ...................– 0:4
Błysk Daniszyn – LZS Siedlików . .............– 1:2
Ajax Rojów – Sokół Chwaliszew ...............– 3:1
Czarni Wierzbno . ................................– pauza
1. RLKS Ajax Rojów
4 9
8:9
2. LKS Czarni Wierzbno
3 9 22:0
3. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 4 9 16:6
4. LKS Wielkopolanin Siemianice 4 9 21:5
5. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 4 9 12:3
6. LZS Siedlików
4 9 9:11
7. LZS Mikorzyn
3 6
6:6
8. KS Sokół Chwaliszew
4 6 11:15
9. LKS Dąb Dębnica
3 3
5:7
10. UKS Bonikovia Boników
4 3 8:14
11. LZS Ostrówiec
3 0 4:13
12. LZS Błysk Daniszyn
4 0 3:18
13. LZS Zryw Kierzno
4 0 1:19
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Region

gmina
„Baranów Cup”, czyli Turniej Piłkarski Dzieci o Puchar Wójta Gminy Baranów

kurier baranowa
wrzesień 2020, nr 27 (1172)
Podpisanie umowy z firmą „PABLO” Paweł Fischer z Wyszanowa na generalny remont
szatni sportowej na stadionie w Słupi pod Kępnem

Szatnia będzie wyremontowana
Orliki z Pucharem Wójta
„Baranów Cup”, czyli Turniej Piłkarski Dzieci o Puchar Wójta Gminy
Baranów pierwotnie miał się odbyć
w maju, jednak pandemia mocno pomieszała szyki. Skrócony do dwóch
dni turniej udało się rozegrać w weekend, 29-30 sierpnia br., choć w niedzielę stracha organizatorom napędziła nocna ulewa.
W zawodach wzięło udział 11
drużyn. W sobotę (kat. 2010) wygrał
KP Krążkowy, natomiast w niedzielę
(kat. 2011) triumfowały Orliki baranowskiego „Pioniera”. Warto dodać,
że w niedzielę zaprezentował się nasz
bezcenny narybek. Najmłodsi (20122014) piłkarze i piłkarki „Pioniera”
pozostawili po sobie bardzo pozytywne wrażenie. 		
ems

KLASYFIKACJA TURNIEJU
Klasyfikacja 2010:
1. KP Krążkowy
2. GKS Trzcinica
3. Strażak Słupia
4. Pionier Baranów
5. Łużyczanka Kuźnica Grabowska

Najlepszy zawodnik:
Mateusz Bogacz (Strażak Słupia)
Najlepszy strzelec:
Szymon Ciesielski (KP Krążkowy)
Wyróżnienia:
Ksawery Jeziorowski (Pionier Baranów); Wiktor
Biczysko (GKS Trzcinica); Blanka Michalczyk
(Strażak Słupia); Krystian Bryza (GKS Trzcinica)

Klasyfikacja 2011:
1. Pionier Baranów
2. Stroke Wrocław
3. Widawa Wilków
4. FC Bonus
5. FC Bonus 2012
6. Widawa Wilków
7. FC Bonus
8. Pionier Baranów 2012
Król strzelców:
Krzysztof Wojnerski (Stroke)
Najlepszy bramkarz:
Adam Lenort (Pionier Baranów)
Najmłodszy zawodnik:
Staś Brzozowski 2014 (Pionier Baranów)
Wyróżnienia:
Oliwier Gruszczyński (FC Bonus); Oskar Stasiak
(FC Bonus I); Gracjan Rachel (Pionier Baranów),
Piotr Czaja (Pionier Baranów); Szymon Gąsior
(Widawa Wilków)
FC Bonus I – Pionier Baranów: . .................. 1:3
(Wiktor Szubert – 3)
FC Bonus – Pionier Baranów: . .................... 1:0
Stroke Księże Małe – Pionier: ..................... 1:6
(Wiktor Szubert – 3, Gracjan Rachel – 2, Kacper
Grala – 1)
Pionier Baranów – Pionier Baranów 2012:....... 3:1
(Wiktor Szubert, Wiktor Lubojański, Gracjan
Rachel)
Pionier Baranów – Widawa Wilków: . ...... 1:0
(Wiktor Szubert)

31 sierpnia br. wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek
podpisała umowę z firmą „PABLO”
Paweł Fischer z Wyszanowa. Jej
przedmiotem jest generalny remont
szatni sportowej na stadionie w Słupi
pod Kępnem. Piłkarze i kibice słupskiego „Strażaka” mogą więc odetchnąć z ulgą. Co prawda wszystkie
drużyny tego klubu rundę jesienną
zmuszone będą rozegrać na wyjeździe,
ale wizualizacja wskazuje, iż doczekają się naprawdę pięknego obiektu.
Umowa obejmuje rozbudowę i
przebudowę budynku szatniowego
użytkowanego przez Klub Sportowy
„Strażak” Słupia. Rozbudowa ma za
zadanie poprawić warunki funkcjonowania obiektu oraz pozwolić na zainstalowanie pomp ciepła celem ogrzewania budynku zimą. Zmianie ulegnie
powierzchnia zabudowy na działce oraz
powierzchnia terenów utwardzonych.
Powstanie powiększona szatnia dla
sportowców oraz pomieszczenie tech-

niczne na projektowaną pompę ciepła.
Prace remontowe będą polegały m.in. na: pracach rozbiórkowych,
remoncie posadzki, wykonaniu
nowych przegród wewnętrznych,
remoncie okładzin podłogowych,
okładzin ściennych i sufitu, instalacji
elektrycznej instalacji sanitarnych,
wymianie okien i drzwi, zakupie
wyposażenia szatni, wykonaniu nawierzchni utwardzonej, wykonaniu
pokrycia i odwodnienia dachów,

obróbkach blacharskich, wykonaniu
parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych i termicznych,;
tynkowaniu ścian, wykonaniu oświetlenia, instalacji wentylacji, malowaniu ścian i sufitów oraz wykonaniu
ogrzewania podłogowego wraz z
montażem powietrznej pompy ciepła.
Prace powinny zakończyć się do
29 grudnia br. Inwestycja kosztować
będzie 451.410,00 zł brutto.
aks

B. Lewandowska-Siwek i P. Fisher
podczas podpisania umowy

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2020, nr 36 (1154)
81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Oddano hołd żołnierzom września
Pamiętali o rocznicy
wybuchu wojny

Klasyfikacja 2012:
1. Widawa Wilków
2. FC Bonus
3. Pionier Baranów

Awans zawodowy nauczyciela w gminie Trzcinica

Awansowała zawodowo

1 września 1939 roku o godz.
4.47 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polską składnicę
wojskową na Westerplatte. Wcześniej Niemcy zbombardowali Tczew
i Wieluń.
Tego dnia rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego
Mościckiego na terenie całej Polski
wprowadzony zostaje stan wojenny.
W rocznicę tamtych pamiętnych
dni zapalono znicze przed tablicą
upamiętniającą żołnierzy polskich
poległych za ojczyznę.
Oprac. m

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy włączyła się w akcję społeczną Narodowe Czytanie 2020

„Balladyna” czytana on-line

Wójt G. Hadzik pogratulował
A. Woźnicy awansu

27 sierpnia w Urzędzie Gminy
Trzcinica w trakcie obrad Komisji
Oświaty i Spraw Społecznych odbyło się uroczyste wręczenie aktu
nadania stopnia awansu zawodowego
Aurelii Woźnicy, nauczycielki wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym
w Trzcinicy. Warunkiem uzyskania
awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie
pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez

10

wójta gminy Trzcinica, który miał
miejsce 7 sierpnia 2020 r. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik,
w obecności przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
Barbary Maruszki-Bednarek.
Gratulując awansu zawodowego,
wójt oraz przewodnicząca Komisji
życzyli A. Woźnicy wytrwałości,
radości i satysfakcji z wykonywanej
pracy na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy.
Oprac. m

„Balladyna” Juliusza Słowackiego była lekturą już dziewiątej odsłony
Narodowego Czytania, które odbyło
się 5 września 2020 r. pod patronatem
honorowym pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. Akcja Narodowego Czytania
organizowana jest przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 r. i
została zainicjowana wspólną lekturą
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Fragment wybitnego dzieła
polskiego romantyzmu ,,Balladyny” zaprezentowali mieszkańcom
gminy Trzcinica następujący lektorzy: w rolę Kirkora wcielił się
Stanisław Maryniak – radny Rady
Gminy Trzcinica, rolę wdowy odtworzyła Renata Ciemny – sekretarz gminy Trzcinica, a Pustelnika
zagrał ks. kanonik Wiesław Cieplik
– proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w
Trzcinicy. - W tym roku wydarzenie
kulturalne odbyło się bez publiczno-
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ści, a całość została transmitowana
on-line na stronach internetowych
i mediach społecznościowych biblioteki oraz gminy – mówi Renata

Urzędu Gminy w Trzcinicy za obsługę techniczną wydarzenia.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy mieszkańcy gminy

W tym roku „Balladyna” po raz
pierwszy do obejrzenia on-line

Gość, dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy. Na zakończenie wspólnego czytania dyrektor
trzcinickiej książnicy podziękowała
lektorom za prezentację utworu J.
Słowackiego oraz Annie Parzonce z

Trzcinica mieli możliwość otrzymania pamiątkowego stempla na
przyniesionych przez siebie egzemplarzach „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Oprac. m

Region

gmina
Rozpoczęcie roku szkolnego w gminie Bralin

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2020, nr 35 (1261)
Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Bralinie

Oddali hołd poległym bohaterom

Delegacje złożyły kwiaty
pod pomnikiem

We wtorek, 1 września br., punktualnie o godzinie 17.00, odbyła się
uroczystość upamiętniająca wybuch
II wojny światowej. Pod pomnikiem

pamięci w Bralinie zebrały się delegacje różnych instytucji i organizacji,
by oddać hołd ofiarom zbrojnej walki.
Uroczystość rozpoczęło wspólne od-

śpiewanie hymnu Polski przez uczestników zgromadzenia. W imieniu
mieszkańców symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyła
delegacja na czele z wójtem gminy
Bralin Piotrem Hołosiem. W dalszej
kolejności delegacje – Rady Gminy
Bralin, sołtysów gminy Bralin, Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej,
Szkoły Podstawowej w Bralinie oraz
Zarządu Gminnego Ochotniczych
Straży Pożarnych – oddały hołd pomordowanym.
Wybuch II wojny światowej to
jedna z najtragiczniejszych dat w
historii naszego państwa. Pamięć o
ofiarach i chwała oddawana bohaterom tamtej wojny to nasza zbiorowa
powinność. 		
KW

Witaj, szkoło!
Mimo trwającej epidemii rozpoczęcie roku szkolnego zaplanowane
na 1 września odbyło się bez zakłóceń. Uczniowie po dwóch miesiącach
wakacji i kilku miesiącach nauki
zdalnej wrócili do szkół z utęsknieniem. Nie było jednak uroczystego
apelu, zaproszonych gości, rodziców.
Spotkania z nauczycielami odbyły się bezpośrednio w klasach. Na
pierwszym, powitalnym spotkaniu
wychowawcy w pierwszej kolejności

przekazali uczniom wiele ważnych
wytycznych, które w okresie pandemii mają chronić całą społeczność
szkolną. W szkołach obowiązują
nowe zasady: dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Placówki robią wszystko, by ograniczyć ryzyko.
Życzymy całej społeczności
szkolnej wielu sukcesów w nowym
roku szkolnym i wierzymy, że będzie
on dla wszystkich bezpieczny.
KW

Kino plenerowe na zakończenie wakacji w gminie Bralin

Narodowe Czytanie w gminie Bralin

Spędzali czas z „Balladyną”
Wspólne czytanie opublikowane
zostało na portalu społecznościowym
gminy Bralin i cieszyło się bardzo
dużą liczbą odwiedzin. Mieszkańcy
Bralina, którzy poprawnie wymienili
za pomocą portalu postacie wystę-

pujące w przeczytanych fragmentach dramatu, otrzymają nagrody
książkowe ze specjalną dedykacją
Magdaleny Biegańskiej. Nagrody
ufundowała Biblioteka Publiczna w
Bralinie. 			
JR

Remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy Bralin

Pracowite lato w bralińskich szkołach

Pierwszego września rozpoczął się wyjątkowy rok szkolny we
wszystkich szkołach na terenie naszego kraju. Po sześciu miesiącach
przerwy dzieci i młodzież wrócą do
tradycyjnego modelu nauczania w
szkołach.
W czasie przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 szkoły z terenu gminy Bralin
nieustannie pracowały, aby powrót

uczniów do szkół był odpowiednio
przygotowany. Pracowita wiosna i
równie intensywny czas wakacji zaowocował wieloma przeprowadzonymi remontami.
W Zespole Szkół im. Ks. Michała
Przywary i Rodziny Salomonów w
Nowej Wsi Książęcej wyremontowano dwie klasy. W pierwszej zmieniono podłogę na linoleum na gorąco, a w
drugiej wykonano generalny remont:

Uczniowie od 1 września mogą korzystać
z wyremontowanych sal lekcyjnych

szpachlowanie, malowanie, nową
podłogę i wymianę oświetlenia. W
toaletach u chłopców zamontowano
dodatkowy pisuar. Wyremontowano
klasę, w której kiedyś była pracownia komputerowa. Przeniesiono pracownię komputerową w inne miejsce
i zastąpiono komputery stacjonarne
laptopami.
W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie pomalowano 6 klas lekcyjnych. W 3 klasach
wymieniono podłogi na bezpieczniejsze. W 14 pomieszczeniach zamontowano rolety na oknach. Rolety
pojawiły się również w holu głównym. Dokonano też wymiany dwóch
hydrantów na terenie szkoły, zgodnie
z wytycznymi Państwowej Straży
Pożarnej.
Szkoły na terenie gminy Bralin
bardzo dobrze wykorzystały czas
wakacji i pandemicznej przerwy.
Uczniowie od 1 września mogą korzystać z pięknych, wyremontowanych przestrzeni.
KW

Seans filmowy w plenerze
Wójt gminy Bralin Piotr Hołoś
zaprosił mieszkańców na seans filmowy pod chmurką. W piątkowy wieczór, 28 sierpnia br., plac za remizą
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bralinie zamienił się w letnią salą kinową,
a leżaki i koce – w krzesła kinowe.
„Wiek Adeline” z Blake Lively,
Michielem Huismanem, Harrisonem
Fordem przyciągnął mieszkańców w
różnym wieku z całej gminy – obecna
była młodzież, nie zabrakło seniorów,
dzieci i wytrawnych kinomanów, którzy przybyli z rodzinami. Wszystkim
towarzyszył dobry humor, ciekawość

i ekscytacja. Frekwencja i pogoda dopisała, mimo wcześniejszych obaw
organizatorów.
Na chwilę przed godziną 20.30
wszystkich zebranych powitała sekretarz gminy Bralin Ewelina Pieles. Zapraszając na seans, życzyła
widzom niezapomnianych wrażeń
i dobrej, filmowej zabawy.
Forma kina plenerowego w dzisiejszych czasach okazuje się być
jedną z najbardziej atrakcyjnych i
bezpiecznych form spędzania czasu
wolnego, dlatego cieszy się tak dużym powodzeniem.		
JR

Pożar palet w zakładzie tapicerskim w miejscowości Tabor Wielki

Zapaliły się
drewniane palety

Fot. OSP Bralin

Gmina Bralin wraz z Biblioteka
Publiczną w Bralinie po raz kolejny
włączyła się do akcji Narodowego
Czytania. Tegoroczna, dziewiąta
edycja poświęcona była „Balladynie”
Juliusza Słowackiego. Czytanie fragmentów dramatu odbyło się zdalnie,
a udział w nim wzięli: wójt gminy
Bralin Piotr Hołoś oraz mieszkanki
Bralina Maria Bieda i Liliana Gurdak. Gościem specjalnym bralińskiej
odsłony Narodowego Czytania była
Magdalena Biegańska – aktorka
filmowa i teatralna, znana z filmów,
takich jak: „Archiwista”, „Kler”,
„Blondynka” czy „Na dobre i na złe”,
sentymentalnie związaną z Bralinem
ze względu na miejsce zamieszkania
rodziców. Nad całością przedsięwzięcia czuwała dyrektor Biblioteki Publicznej w Bralinie Ewa Jędrysiak.

W sobotę, 22 sierpnia br., około
godziny 13.30, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze tapicerni w miejscowości Tabor
Wielki. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Bralin,
OSP Nowa Wieś Książęca, OSP Turkowy, OSP Perzów, OSP Chojęcin i
OSP Tabor Wielki.
Po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono pożar drewnianych

palet o kubaturze 1 m3, znajdujących
się na placu manewrowym w pobliżu
namiotu magazynowego. Po przeprowadzeniu rozpoznania nie stwierdzono osób wymagających pomocy
medycznej. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na palące
się palety, co doprowadziło do ich
ugaszenia. Następnie schłodzono
ścianę namiotu magazynowego, na
którą oddziaływał pożar – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski.
KR
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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

sprzedam

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, 52m2
- Os. Grafitowe, Kępno. Tel. 691 023 693.
(TK 134/09/20)

Sprzedaż drewna opałowego - iglaste, liściaste.
Tel. 510 183 522.		
(TK 135/09/20)

Wynajmę pawilon mieszkalny ze wszystkimi
mediami, dla dwóch osób. Tel. 730 139 312.
(TK 133/09/20)

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

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.

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)
różne

Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)

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

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

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

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)

Loty balonowe nad Kępnem.
Tel. 606 757 246.
US£UGI

rolnicze

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)

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

Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

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

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

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

Firma Latmax
zatrudni osobę
na stanowisko

ślusarz,
SPAWACZ
ORAZ
TOKARZ.
Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie, oznaczona
w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 88/11 o
powierzchni 0,4809 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę
wieczystą nr KZ1E/00058396/5.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno,
ul. Ratuszowa nr 1, w okresie od 10 września 2020 roku do 2 października 2020 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
Publicznej.
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 / 59 09 475) – adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Za-ca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
/- / mgr inż. Artur Kosakiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

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

informuje o ogłoszeniu

I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej,
położonej w miejscowości Krążkowy (dz. 530/7).
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA
DO I PRZETARGU.
Przedmiotem
pierwszego
przetargu
ustnego
nieograniczonego
jest
nieruchomość
gruntowa,
zabudowana, położona w miejscowości Krążkowy, oznaczona w operacie ewidencji gruntów
w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Krążkowy, jako działka ewidencyjna nr 530/7 o powierzchni 0,1310 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00046973/7.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest
przedmiotem zobowiązań.
Działka nr 530/7 położona we wsi Krążkowy, bezpośrednio przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Kształt
działki nieregularny. Na działce znajduję się budynek wolnostojący, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej, powstały przed 1945 rokiem oraz zabudowania gospodarcze. Budynek
po byłej placówce oświatowej. Ściany budynku wykonane z cegły pełnej. Konstrukcja dachu drewniana. Dach
pokryty dachówką cementową wraz z instalacją odgromową. Kominy murowane, wykonane z cegły. Powierzchnia
użytkowa budynku parteru i poddasza wynosi łącznie 224,58 m2. Na nieruchomości gruntowej usytuowany jest
budynek gospodarczy o powierzchni 83,00 m2. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zieleni parkowej, sportu i rekreacji. Do budynku została doprowadzona sieć energii
elektrycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.
Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 425.000,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy
i 00/100 złotych) netto. Podstawa 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 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 miejscowości Krążkowy.
- 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 / 59 09 475.
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Ogłoszenia

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

SUKNIE ŚLUBNE

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

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

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

TEL. 723 882 777

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2

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

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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

kontakt: 666 336 969.

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Prywatne

Usługi Pielęgniarskie

mechanika blacharstwo
samochodowe

Kępno i okolice
-

export - import

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

prośba o pomoc

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

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Magdalena Witkiewicz - „Zamek z piasku”
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją
seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli
i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze. Młode małżeństwo, które jest ze sobą
od wielu lat, decyduje się na dziecko. Wszystko wydaje się proste, ale… mimo miesięcy
starań Weronika nie może zostać mamą. Ból, rozczarowanie, samotność. I wtedy w życiu
bohaterki pojawia się ktoś trzeci. Przyjaciel. Czy wystarczy jeden krok, by spełniło się marzenie
Weroniki? A może przyjaźń z innym mężczyzną otworzy jej oczy na własne
małżeństwo?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Joseph Finder - „Z premedytacją”
Prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych dowiaduje się, że dziennikarka jednego z
wiodących plotkarskich portali internetowych lada moment opublikuje artykuł oskarżający
go o korzystanie z usług prostytutki. Pomóc w tej sprawie może jedynie pewien niezależny
detektyw spoza Waszyngtonu. Nick Heller to „prywatny szpieg” – działający w Bostonie były
oficer wywiadu, który szczyci się nadzwyczajnymi zdolnościami odkrywania prawdy. Ma tylko
czterdzieści osiem godzin, aby wykazać fałszywość materiałów zebranych przeciwko sędziemu i
nie dopuścić do publikacji artykułu. Gdy jednak zamieszana w tę mistyfikację prostytutka zostaje
znaleziona martwa, cała sprawa przybiera bardzo niebezpieczny obrót. Nick musi
ustalić tożsamość osoby odpowiedzialnej za zbrodnię, zanim ofiarą politycznego
skandalu padnie ktoś jeszcze. Skandalu, którego korzenie sięgają tajemnicy sprzed
wielu lat...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Wiesław Kępiński - „Upragniony syn Iwaszkiewiczów”
Wiesław Kępiński został osierocony jako 11-latek podczas Powstania Warszawskiego. W trakcie
rzezi Woli 5 sierpnia 1944 roku zginęli jego rodzice i dwóch braci. Sam cudem ocalał. Tułał się
dwa lata po Polsce, ale nikt nie miał warunków, żeby go przygarnąć. Po wojnie na apel redaktor
Karoliny Beylin w „Expressie Wieczornym” reagują Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, którzy
w połowie lat 30. stracili nienarodzone dziecko. Iwaszkiewicz, odsunięty od wychowywania
córek, bardzo chciał się spełnić w roli ojca, mając poczucie, że stracił syna. I tak 23 lutego 1947
roku biedny chłopak z robotniczej Woli staje się wychowankiem domu na Stawisku i wchodzi
w centrum życia kulturalnego i intelektualnego ówczesnej Polski. W ten sposób dostaje drugie
życie, co staje się wielkim szczęściem, ale i wielkim wyzwaniem. Bo czy mógł przypuszczać,
że danemu mu będzie siadać do stołu z Julianem Tuwimem, przyjmować wraz z gospodarzami
królową belgijską Elżbietę i odbywać długie podróże z Jarosławem Iwaszkiewiczem po Polsce.
Jarosław Iwaszkiewicz pisał do niego, że „kiedyś napiszesz pamiętnik o Stawisku, który będzie
materiałem do mojej biografii! I to pierwszorzędnym”. Tak powstały te wspomnienia.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 37
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 16 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. Joseph Finder - „Z premedytacją”,
2. Wiesław Kępiński - „Upragniony syn ...”,
3. Magdalena Witkiewicz - „Zamek z piasku”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 36 nagrody otrzymuj¹:

Emilia Kremer (Kępno),
Alina Pacyna (Kępno).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Poczujesz, że działasz słusznie. Osiągniesz wewnętrzną równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne kłopoty wpłynęły na Twój dobry nastrój. Nie
wstydź się swoich zalet! Przekonasz też kogoś do
swoich pomysłów.

Byk 21 IV – 21 V
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.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Nieoczekiwanie wygrasz w sporze lub okaże się, że
przeciwnicy nie mają sił na dalszą walkę. Będziesz w
dobrym humorze i poczujesz, że masz więcej sił i odwagi. Czeka Cię zaproszenie do podróży, ciekawa
propozycja i koniec niesprzyjających okoliczności.

Rak 23 VI – 22 VII
Nie daj się ponieść zbyt silnym emocjom i egzaltowanym uczuciom. Nie podejmuj decyzji pod wpływem silnych uczuć i emocji. Trzymaj się swoich
planów, przyjmuj rady innych, ale nie daj im wpływać na swoje decyzje.

Lew 23 VII – 22 VIII
Otrzymasz dobre wiadomości lub dwuznaczna sytuacja wyjaśni się, a nawet obróci się na Twoją korzyść. We wszystkim pomogą Ci przyjaciele, a ich
dobre rady zachęcą Cię do działania. Karta wróży
też udaną imprezę i zapowiada nowe znajomości.

1.

Apteka „Pod Kasztanami” - 10.09.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 11.09.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 12.09.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 13.09.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 14.09.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 15.09.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 16.09.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

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.

Powstrzymaj się od udziału w nielegalnej sprawie
lub intrydze. Ktoś może posłużyć się Tobą, aby załatwić własne sprawy. Grozi Ci oszustwo lub utrata dobrego imienia. Słuchaj intuicji i w porę wycofaj się z
dwuznacznej sytuacji, a unikniesz nieprzyjemności.

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

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Do nowych wyzwań podejdziesz z ostrożnością i wszystko będziesz chciał dobrze zaplanować. Wobec ludzi będziesz wymagający, ale
sprawiedliwy.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Twoje sukcesy wzbudzą obawy u ludzi, którzy Ci
zazdroszczą. Nie pozwól im działać i odważnie
broń swoich spraw. Czeka Cię sprzeczka, która pokaże, kto jest wrogiem, a kto prawdziwym
przyjacielem.

Koziorożec 22 XII – 19 I
W tym tygodniu będziesz kierować się intuicją. Zaufaj sobie i w porę wycofaj się ze spraw lub znajomości, które budzą w Tobie niechęć lub obawy.
Nie złego Ci teraz nie grozi, a wydarzenia biec
będą spokojniejszym rytmem.

Wodnik 20 I – 18 II
Ważne dla Ciebie sprawy mogą się nagle zmienić.
Ktoś zachowa się lub zdecyduje inaczej, niż przypuszczasz. Nie denerwuj się jednak, bo cokolwiek
się stanie, i tak po pewnym czasie uznasz, że wyszło Ci to na dobre.

Ryby 19 II – 20 III
Coś musi się skończyć, żeby nowa droga mogła
się rozpocząć. Nie uratujesz tego, co się wali i
kończy. Nie bój się nowych rozwiązań czy znajomości. Inaczej stare związki czy trudne relacje
zawodowe przyniosą Ci smutek i zmartwienia.

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

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe.
WWW.AURAM
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
EBLE.PL
oraz Pawilonu meblowego w Kępnie, ul. Rzeźnicka 14
16
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