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Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony na Pólku koło Bralina, gdzie odbyło się
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wiadomości
W powiecie kępińskim nie ma gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19

Minęło już co najmniej pięć miesięcy od czasu, kiedy pierwsze mikropożyczki wpłynęły
na konta firm w ramach wsparcia w czasie pandemi koronawirusa. Wiele z tych pożyczek
podlega już umorzeniu

36 aktywnych przypadków Umorzenia pożyczek z „pośredniaka”

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 września.
Według danych z 15 września
br., w powiecie kępińskim do tej
pory zdiagnozowano 756 potwierdzonych przypadków 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 720 osobom z powiatu
kępińskiego udało się powrócić do
zdrowia. Aktywnych zachorowań jest
więc zaledwie 36. Niestety, jest również druga strona medalu – w naszym
powiecie zmarło 17 osób, u których
stwierdzono obecność COVID-19.
Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 6.404 przypadki
zakażeń koronawirusem, z czego 833
to przypadki aktywne. 244 osoby
zmarły, a 5.327 wyzdrowiało.
KR

Wielu przedsiębiorców, którzy
otrzymali pomoc zadaje pytanie,
jak uzyskać umorzenie otrzymanej mikropożyczki. Odpowiedź zawarta jest w podpisanej pod koniec
czerwca przez prezydenta Andrzeja

ły wsparcie pod koniec marca, w
kwietniu i maju już spełniły warunek
uzyskania decyzji o umorzeniu. - Weryfikacja prowadzenia działalności
odbywa się poprzez rejestry takie jak
Centralna Ewidencja i Informacja

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 / 701

248

28

8 września 2020 r.

755 / 716

198

21

9 września 2020 r.

755 / 717

141

17

10 września 2020 r.

755 / 717

142

17

11 września 2020 r.

756 / 718

146

17

12 września 2020 r.

756 / 718

146

17

13 września 2020 r.

756 / 718

146

17

14 września 2020 r.

756 / 719

159

17

15 września 2020 r.

756 / 720

152
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Andrzejowi Hełce
oraz Jego rodzinie
wyrazy współczucia
i szczerego żalu
z powodu śmierci

Mamy
składają

koleżanki i koledzy
z UKS „Pionier” Baranów
oraz LZS „Orzeł” Mroczeń

I. Rataj informuje
o umarzaniu pożyczek

Dudę ustawie. Zgodnie z zapisami
ustawy Tarczy Antykryzysowej 4.0
pożyczka w kwocie 5 tys. zł przyznawana przez urząd pracy podlega
umorzeniu, jeśli osoba prowadząca
własny biznes, która uzyskała wsparcie, utrzyma działalność przez okres
trzech miesięcy od dnia otrzymania
pomocy. To z kolei oznacza, że mikroprzedsiębiorstwa, które uzyska-

o Działalności Gospodarczej, czy
Krajowy Rejestr Sądowy. A więc,
w przypadku pozytywnej weryfikacji faktu prowadzenia działalności
przez 3 miesiące – pożyczka zostaje
umorzona bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Urząd
w formie elektronicznej na bieżąco
informuje wnioskodawców o umorzeniu pożyczki – wyjaśnia Iwona

Rataj, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Kępnie.
Kiedy firma musi zwrócić
5 tys. mikropożyczki?
Firmy, które nie spełniły warunku utrzymania prowadzonej działalności przez okres 3 miesięcy od dnia
uzyskania 5 tys. zł mikropożyczki zobowiązane są do zwrotu wsparcia wraz
z odsetkami. W przypadku niespełnienia przez mikroprzedsiębiorcę warunku stanowiącego podstawę do umorzenia, tj. w przypadku nieprowadzenia
działalności gospodarczej przez okres
co najmniej 3 miesięcy od udzielenia
pożyczki, mikroprzedsiębiorca otrzyma z urzędu pracy pisemne wezwanie
do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz
harmonogramem spłaty rat pożyczki
(maksymalnie 12 rat ).
- Mikroprzedsiębiorcy do PUP
w Kępnie złożyli dotychczas blisko
3.300 wniosków o jednorazową pożyczkę na łączną kwotę blisko 16
mln zł. Umorzono ponad dwatysiące
pożyczek – informuje I. Rataj. - Jednocześnie przypominamy, iż w dalszym ciągu można składać wnioski w
przedmiotowej sprawie. Warunkiem
otrzymania jednorazowego wsparcia
w wysokości 5.000 zł jest prowadzenie działalności przed 1 kwietnia
2020 r. - dodaje dyrektor PUP.
Oprac. m

Dachowanie samochodu osobowego na ul. Wrocławskiej w Kępnie

Stracił panowanie nad pojazdem,
wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie

30 sierpnia br., tuż przed godziną 20.30, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o wypadku
z udziałem samochodu osobowego
na ul. Wrocławskiej w Kępnie. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Kępno.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów stwierdzono, że doszło do dachowania
samochodu osobowego, który wypadł z jezdni, uderzając w ogrodzenie posesji. Pojazdem podróżowały
dwie osoby, którymi zajął się Zespół
Ratownictwa Medycznego, przybyły
na miejsce zdarzenia przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu zasilania w uszkodzonym pojeździe oraz sorpcji rozlanych
płynów eksploatacyjnych. ZRM, po

przebadaniu poszkodowanych, podjął decyzję o konieczności przetransportowania ich do szpitala w Kępnie
– mówi oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Na miejsce zdarzenia udali się
również funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie, którzy
badali okoliczności zdarzenia. - Po-

licjanci ustalili, że kierujący samochodem osobowym marki BMW,
22-letni mieszkaniec Baranowa, nie
dostosował prędkości do panujących
warunków i doprowadził do dachowania pojazdu – wyjaśnił zastępca
oficera prasowego KPP Kępno sierż.
sztab. Filip Ślęk.
Oprac. KR

Podróżujący samochodem zostali
przetransportowani do szpitala. Fot. KP PSP Kępno
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Rolnicy podziękowali za tegoroczne plony na Pólku koło Bralina, gdzie odbyło się III Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”. W dożynkach wziął udział premier Mateusz
Morawiecki, przedstawiciele rządu, samorządu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych miejscowości

M. Morawiecki ze
starostami dożynkowymi

Rolnicy dziękowali za zbiory na Pólku

Na Pólku odbyło się III Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej
Wsi”. Inicjatorem tego ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego
od 2018 r. jest premier Mateusz Mo-

tegorocznych plonów. Na dodatek
pojawiła się epidemia, a wraz z nią
restrykcje w przemieszczaniu się, co
w początkowej fazie prac polowych
niejednemu rolnikowi utrudnia-

W czasie uroczystości: premier M. Morawiecki, wojewoda wielkopolski Ł. Mikołajczyk,
europoseł A. Możdżanowska, starosta R. Kieruzal, wicestarosta A. Śniegocka, radny
Powiatu Kępińskiego G. Berski, minister rodziny, pracy i polityki społecznej M. Maląg

rawiecki. Spotkanie dziękczynne jest
wyrazem wdzięczności dla polskiej
wsi oraz rolników za ich ciężką pracę.
W tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele
pw. Narodzenia Najświętszej Marii
Panny, której przewodniczył arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski. W
eucharystii prócz premiera uczestniczyli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Marlena Maląg, minister
sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk, posłanka do Parlamentu Europejskiego Andżelika
Możdżanowska oraz posłowie – Katarzyna Sójka i Jan Dziedziczak.
Powiat Kępiński podczas uroczystości reprezentowali: Robert Kieruzal
starosta, Alicja Śniegocka wicestarosta, Marek Potarzycki członek
Zarządu oraz Jolanta Jędrecka przewodnicząca Rady Powiatu.

ło dotarcie do pól. Ale miłosierny
Stwórca wysłuchał modlitwy rolników i ostatecznie prace polowe zakończyły się bardzo dobrymi zbiorami, za które trzeba Bogu dziękować
– powiedział arcybiskup.
Duchowny przestrzegł również
przed chciwością, rozumianą jako nieodparte dążenie do posiadania coraz
więcej – nazywając taką postawę – pogonią za wiatrem, czyli marnowaniem
energii. - Nie przynosi to trwałych korzyści, poza chwilową przyjemnością
towarzyszącą nabywaniu nowych
rzeczy – dodał arc. S. Gądecki.
Starostami dożynek byli: Zbigniew Nowacki z powiatu ostrowskiego (Ociąż) i Ewelina Głowik z
powiatu kępińskiego (Nosale), którzy
wręczyli M. Morawieckiemu symboliczny bochen chleba.
Po uroczystej mszy korowód
dożynkowy na czele z premierem,
władzami kościelnymi, przedstawicielami rządu i samorządu przy
akompaniamencie orkiestry dętej
przeszedł spod sanktuarium pod sce-

Premier, minister, wojewoda i proboszcz
podziwiają kunsztowne wieńce

W homilii abp S. Gądecki podkreślił wartość pracy na roli, mówiąc,
że rolnictwo znaczy dla ludzkości
więcej niż lądowanie na księżycu,
ponieważ bez niego nie rozwinęłaby
się żadna ludzka cywilizacja. Przyznał, że ten rok nie zapowiadał się
dla rolników obiecująco. - Bezśnieżna zima, wiosna bez opadów deszczu, a w konsekwencji wysuszona
ziemia były złym prognostykiem dla

nę, na której występowali wielkopolscy artyści, m.in. Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie”.
Szef rządu podziękował rolnikom, gospodarzom wsi za niedzielne
święto. - Stąd, z południa Wielkopolski niech rozbrzmiewa na całą
Polskę wiadomość, że polska wieś
jest dla nas ważna i jest fundamentem. Mamy dziś szczególny powód,
żeby dziękować wszystkim rolnikom

i całej polskiej wsi. Polska wieś
zawsze była bastionem polskości
i prostego moralnego prawa. Polskie rolnictwo i polski rolnik stali
zawsze na straży polskości - mówił
premier, podkreślając, że ten rok jest
wyjątkowy. - Nie tylko susza, ale też
podtopienia. To też rok epidemii,
która zakłóciła rytm całego świata.
W tym roku jeszcze bardziej zdajemy
sobie sprawę, że polskie rolnictwo
to polska i europejska racja stanu przyznał.
Szef rządu zapowiedział również, że jeszcze w tym roku ruszy
rządowy program wsparcia dla wsi
dotkniętych
niesprawiedliwością
polskiej transformacji, wsi w których były PGR-y. - To rok nietypowych doświadczeń. Nie tylko susza,
ale też podtopienia. To też rok epidemii, która zakłóciła rytm całego
świata – kontynuował premier. Pandemia koronawirusa dotknęła
wszystkie sektory, w tym także rolnictwo. Dlatego rząd zaproponował
nadzwyczajne, jednorazowe działanie w ramach PROW 2014-2020,
wspierające gospodarstwa dotknięte skutkami COVID-19. Na dzia-

7,32 mld zł, z czego w ramach środków krajowych wydano 2,58 mld zł.
W okresie od stycznia do sierpnia
2020 r. zrealizowano płatności z
PROW 2014-2020 w wysokości ponad 5 mld zł, z czego w ramach środków krajowych wydano 1,81 mld zł.
W swoim wystąpieniu minister
rolnictwa J. K. Ardanowski dziękował rolnikom za trud zebrania
tegorocznych zbiorów i zaznaczył:
- Ministerstwo Rolnictwa pracuje
intensywnie nad sprawnym, nowoczesnym systemem ubezpieczeń
upraw, zwierząt gospodarskich i
dochodów rolniczych, a także nad
poprawą pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym – informował J.
K. Ardanowski. - Nie ma i nie będzie
zgody na podrzędną rolę rolników-producentów wobec przetwórstwa,
a także nie ma zgody na dyktat cenowo-zakupowy sieci handlowych,
wymuszających na swoich dostawcach ceny, które są nierealne, nie-

W czasie spotkania z
mieszkańcami premier...

łanie przeznaczone zostanie maksymalna kwota, na jaką pozwalają
przepisy UE – 7 tys. euro na gospodarstwo. Nabór wniosków zostanie
przeprowadzony od 9 do 30 września
2020 r., a środki zostaną wypłacone
rolnikom do końca 2020 r. Ponadto w
związku z COVID-19 rząd zapewnił
bezpieczeństwo żywnościowe Polakom i zagwarantował stabilność
łańcucha dostaw produktów żywnościowych – podkreślił premier.
Ponadto, jak podkreślał premier,
uruchomione zostały programy przeciwdziałające suszy. W tym rozbudowa systemów nawodnień w produkcji
rolniczej, czy poprawa żyzności gleb
poprzez wapnowanie. Na pomoc suszową w lata 2019 i 2020 rząd przeznaczył 4,5 mld zł.
Jak zaznaczył M. Morawiecki:
- Wywalczyliśmy największe środki
w historii wsi. W ramach programu
dopłat dla rolników zatwierdzono
blisko 4,4 miliona wniosków o pomoc, złożonych przez rolników oraz
przedsiębiorców i samorządy lokalne
z obszarów wiejskich. Łączna kwota
wyniosła 42,65 mld zł. Zrealizowano
płatności dla ponad 1 mln 118 tys.
beneficjentów na kwotę 28,9 mld zł,
z czego ze środków krajowych wydano ponad 10,52 mld zł. W 2019 r.
zrealizowano płatności w wysokości

uwzględniające obiektywnych kosztów surowców i przetwórstwa.
Odnosząc się do nowej perspektywy finansowej UE, szef resortu
rolnictwa zaznaczył, że wynegocjowane dla rolnictwa środki unijne dają
szansę spokojnego modernizowania
i rozwijania polskiej wsi. Stwierdził
jednak, że na horyzoncie pojawia się
wiele ryzyka, jak np. niestabilna sytuacja rynków globalnych i niejasności
w zasadach wdrażania unijnych strategii wobec przyszłej wspólnej polityki rolnej. - Zagrożeniem dla rolnictwa, jego perspektyw rozwojowych i
stabilności gospodarstw - podkreślił
minister rolnictwa - jest także spo-

sób postrzegania rolnictwa przez
wiele środowisk lewicowych, nazywających się ekologicznymi, jako
działalności szkodliwej dla przyrody
i klimatu, a w szczególności kwestionowanie prawa człowieka do hodowli zwierząt i pozyskiwania od nich
potrzebnych ludziom produktów, w
tym mięsa. Myślę, że przy wielkim
zaangażowaniu rolników, przy ich
pracowitości i przy władzy, która,
może najbardziej w historii Polski,
sprawy wsi i rolnictwa stawia jako
jedne z najważniejszych, możemy o
przyszłość być spokojni – podkreślił
J. K. Ardanowski.
Z kolei A. Możdżanowska, dziękując rolnikom za ich trud, podkreślała: - Jestem dumna, że tegoroczne
święto rolników obchodziliśmy w
Sanktuarium Maryjnym na Pólku. Nasza Wielkopolska, która łączy tradycje z nowoczesnością po
raz kolejny zaprezentowała swoją
wdzięczność rolnikom za trud ich
pracy. Życie na wsi to ciężka i wielopokoleniowa praca, szanujmy
tradycję i wkład rolników w polską
gospodarkę oraz nasze codzienne
życie! Rząd cały czas wspiera produkcję naszej, polskiej żywności.
Jesteśmy wdzięczni polskiej wsi –
stwierdziła europosłanka.
Podczas święta dziękczynienia
koła gospodyń i lokalni wytwórcy
zaprezentowali zdrową żywność i ludowe rękodzieło. Podczas wydarzenia premier wręczył medale 100-lecia
Odzyskania Niepodległości Kołom
Gospodyń Wiejskich za pielęgnowanie polskiej tradycji. Z powiatu kępińskiego odznaczone zostały KGW
z Grębanina i Mikorzyna, w imieniu
których medale odebrały: Teresa
Jerzyk (Grębanin) i Barbara Szczepaniak (Mikorzyn). Ponadto premier
przekazał promesy w ramach programu „Sportowa Polska 2020”.
Minister J. K. Ardanowski odznaczył 41 osób medalem zasłużony
dla rolnictwa. Wśród nagrodzonych
odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”
znaleźli się rolnicy z naszego powiatu: Małgorzata Klofta, Andrzej
Bajer, Paweł Kokot oraz Piotr Czekała. Natomiast minister M. Maląg
wręczyła honorowe odznaki „Meritis
pro Familia”.
m

...przybija „piątkę”
z uczestnikami spotkania
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Historia
Rozpoczynamy druk czteroczęściowego opracowania dotyczącego budowy osiedla mieszkaniowego w czasie II wojny światowej

Osiedle mieszkaniowe z lat 40. XX w. w Kępnie - część I
potraktowana została jako peryferyjna dzielnica Rzeszy, zaś wschodnie
tereny Polski po ataku na Związek
Sowiecki weszły w dwa obszary kolonialne („Ostland” i „Ukraine”).
Europa w ideologii Rzeszy miała
stanowić zwarty organizm polityczno-gospodarczy działający, jak już
wspomniano, pod bezwzględnym
przewodnictwem Niemiec. Poszczególne narody wchodzące w skład
tego zespołu miały ponosić rozmaite
świadczenia na rzecz nadrzędnej jednostki przywódczej. We wspomnianej ideologii naród niemiecki jawił
się jako „naród panów” (Herrenvolk).
Dążono zatem aby przedstawiciele
jego nie musieli trudnić się pracami
ciężkimi i niekwalifikowanymi. Te
zadania mieli wykonywać robotnicy cudzoziemscy, przyjeżdżający do

Fragment mapy Europy Środkowej wydanej w 1940 r. (Übersiechtskarte des Deutschen Reichs und seiner Nachbargebiete. Mitteleuropa – ze zbiorów autorów)

niemieckich wspomina się o wschodnich sąsiadach Niemiec w specyficzny
sposób – jako o narodach skazanych
na likwidację lub przesiedlenia.
Wybuchła druga wojna światowa.
Rzesza Wielkoniemiecka wchłonęła
dzielnicę poznańską (określaną jako
Wartheland lub Warthegau). Ziemie
te – uznane jako odzyskane terytorium niemieckie, które, jak głoszono,
„niesłusznie” utraciły Niemcy po
pierwszej wojnie światowej potraktowano jako rdzenną część Rzeszy,
która już nigdy nie zostanie odebrana. Podobnie stało się z północnym
Mazowszem, Kujawami i Pomorzem
– wcielonymi do Prus a także z Górnym Śląskiem, częścią łódzkiego i
fragmentem krakowskiego. Te, tak
zwane, „wcielone” ziemie miały zostać całkowicie wynarodowione.
Centralna część Polski – Generalna
Gubernia
(Genaralgouvernement)
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pracy na tereny niemieckie, pozostawiając rodziny w krajach macierzystych. (Zjawisko to się powtarza.)
Zatem krajom drugorzędnym pozostającym w tym „europejskim zjednoczeniu” pozostawała rola dostawcy
surowców, artykułów spożywczych
i wyrobów prostej produkcji oraz –
jak wspomniano – tanich rąk do pracy. Związane to było z wyjazdami i
wywożeniem ludzi w wieku produkcyjnym do pracy do Niemiec i z rozdzielenia rodzin. Miało to wszystko
wpłynąć na spadek przyrostu naturalnego, a osłabiając rodzinę – osłabić
narody – obniżyć ich aktywność we
wszystkich dziedzinach, a w dalszej
konsekwencji uczynić je bezwolnymi
gromadami, niespójnymi i podatnymi na likwidację. W szczególności
był to plan dla najbliższych – słowiańskich sąsiadów – Czechów i Polaków. Z ich to ziem przede wszyst-

kim zamierzali Niemcy usunąć
ludność miejscową i stworzyć tam
nowy obszar dla swojej ludności. W
pierwszym rzędzie postrzegano w ten
sposób tereny Warthegau. „Odzyskane” tereny dawnego zaboru pruskiego – Ziemia Nadwarciańska – stały
się zatem obszarem poddawanym już
od początku lat 40. XX w. „oczyszczaniu” z Polaków i polskości. Usuwano Polaków z ich mieszkań – w
najlepszym razie umieszczając ich
w prymitywnych barakach, często
wysiedlając do Generalnej Guberni,
zresztą planując ich eksterminację po
zlikwidowaniu narodu żydowskiego.
Usuwano też wszelkie ślady polskości więc i polskiej kultury. Na uwagę
zasługuje np. konsekwencja z jaką
niszczono pomniki i figurki religijne
i patriotyczne w Wielkopolsce ale też
na przykład i na Mazowszu – usuwając je, miażdżąc a następnie używając jako kruszywa do budowy dróg.
Pozbawianie narodu jego kultury
było zamierzonym ciosem. Jednym
z istotnych narzędzi ideologicznych
stały się urbanistyka i architektura.
Wizje urbanistyczne Hitlera (a także
Stalina – czego jednym z przykładów
jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie) miały kreować przestrzeń z
rozległymi placami, osiami, akcentami wysokościowymi i wypełniać
ją architekturą monumentalną z nasyconymi ideologiczną treścią detalami. Wszystko po to – aby przestrzeń
publiczna miast była wizytówką totalitarnego systemu, świadectwem potęgi rządu i kraju.
Hitler, który obsesyjnie dążył do
przekształcenia miast niemieckich
jeszcze w latach 30. XX w. m.in. ze
względu na potrzeby mieszkaniowe
ludności niemieckiej, tym bardziej
zmierzał do przebudowy przestrzeni miast zagarniętych. Ten proces
rozpoczęto szybkimi działaniami
planistycznymi dla Kraju Warty ale
objął on też Mazowsze i Generalną Gubernię. W tej ostatniej warto
wspomnieć o planach zredukowania
Warszawy do niewielkiego miasta,
co rozpoczęto metodycznie w 1943 r.,
niszcząc kolejno obiekty mieszkalne,
przemysłowe i handlowe, dążono do
wysadzenia murów Zamku Królewskiego aby obszar stołecznego miasta
zmniejszyć i pozbawić jego cech charakterystycznych
Natomiast Kraków – stolica Generalnej Guberni, siedziba urzędu
Hansa Franka, miał wg zamierzeń
hitlerowskich stać się nowym miastem na miarę Strasburga, Norymbergi, Monachium czy Pragi. Hitler
określał Wawel jako symbol kultury
niemieckiej i dążył aby Kraków stał
się jednym z miast–symboli władzy
niemieckiej. Stąd wywodzą się plany
przebudowy Krakowa takie jak propozycja totalitarnej urbanistyki Błoni
czy Dębnik Krakowskich.
Kraj Warty był, jak już wspomniano, w szczególnej sytuacji. Jako ziemia
– w pojęciu niemieckim – „nareszcie słusznie odzyskana” i na zawsze
„wcielona do Rzeszy” – teren ten musiał być jak najszybciej „oczyszczony”
ze śladów polskości i zasiedlony przez
ludność niemiecką. Jednym z istotnych działań stała się zatem przebudowa miast i przygotowanie nowych
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domów dla przybyszów z zachodu.
Powstały liczne projekty przekształcenia miast znaczących i mniejszych
miasteczek. W niektórych planowano
nowe dzielnice, inne zamierzano przebudować całkowicie.

roku komisja oceniła plany takich
miast jak Kalisz, Opatówek, Kutno,
Gostyń, Gostynin czy też Wieruszów. Prace projektowe postępowały
bardzo szybko. Już latem następnego
roku (1941) przygotowano dla obwo-

Granice Warthegau – Kraju Warty z ówczesnym podziałem administracyjnym. Fot. http://
pl.wikipedia.org/wiki/Kraj _Warty#mediaviewer/Plik:Wartheland.png

Na początku września 1940 r.
powstało Zarządzenie o planach zabudowy na terenie okręgu Warthelad.
W wyniku tego utworzono komisję
oceniającą wszystkie projekty przebudowy. Przewodniczył jej miejski
radca budowlany Luers. Miał on
rozpocząć swą działalność charakterystycznym stwierdzeniem: „Po
tym gdy wielkoniemiecka Rzesza
ostatecznie – po wsze czasy przejęła w posiadanie niemiecki wschód,
szczególnym obowiązkiem wszystkich osób działających w branży budowlanej jest zadbanie aby rzeczywiste niemieckie pryncypia budowlane
jeszcze po wiekach świadczyły o tym
olbrzymim przełomie zaistniałym w
naszych czasach”. Już jesienią tego

du rejencyjnego Poznań projekty dla
26 miast, dla okręgu Inowrocław także plany przebudowy 26 miast, zaś
dla obwodu rejencyjnego Łódź aż dla
33 miast. Równocześnie powstawały
projekty przebudowy Poznania, Łodzi. Projektowano też przekształcanie miast Górnego Śląska (Kędzierzyn, Sosnowiec) i miast wcielonych
do Prus – Torunia i Bydgoszczy a
także Ciechanowa, Lipna, Mławy i
Pułtuska. Powstawały też propozycje
przebudowy miejscowości na Dolnym Śląsku – np. Lądek Zdrój.
prof. dr hab. inż. arch.
Grażyna Maria Balińska,
dr inż. arch.
Dorota Balińska-Ciężki,
mgr inż. Jerzy Aleksander Baliński

Policjant obezwładnił mężczyznę, który chciał skoczyć z
kamienicy

Dzielnicowy uratował
życie młodego kępnianina

3 września br., około godziny
18.30, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został poinformowany, że na dachu jednej z kamienic
na Rynku w Kępnie stoi mężczyzna i
próbuje popełnić samobójstwo.
Dzielnicowy mł. asp. Szymon
Musiała, który udał się natychmiast
na miejsce, wszedł na dach kamienicy
i po kilkuminutowej rozmowie z młodym mężczyzną, 19-letnim mieszkańcem gminy Kępno, obezwładnił
go, uniemożliwiając skok. Mężczyzna został przekazany Zespołowi
Ratownictwa Medycznego. - Cała
interwencja przebiegała na skraju
dachu kamienicy i była zagrożeniem
życia i zdrowia dla młodego mieszkańca Kępna oraz interweniującego
dzielnicowego. Mł. asp. Szymon Musiała wykazał się profesjonalizmem

oraz odwagą, ratując ludzkie życie
– podsumowuje zastępca oficera prasowego KPP Kępno sierż. sztab. Filip
Ślęk. 		
Oprac. KR
Fot. KPP Kępno

Uwarunkowania historyczne
budowy osiedla
Niemieckie plany geopolityczne z lat 30. i 40. XX w. wiązały się z
utworzeniem wielkiego obszaru gospodarczego w Europie – Grosswirtschaftraum Europa pod hegemonią
Niemiec. Centrum tego europejskiego
obszaru gospodarczego miały stanowić tzw. „Wielkie Niemcy”. Wokół nich – jeśli spojrzymy na mapę
zaczerpniętą z pracy jednego z ówczesnych niemieckich naukowców,
skupiało się około 30. państw. Nie ma
wśród nich jednakże Polski. Nasz kraj
przestał dla Niemców istnieć, a nawet
można powiedzieć – przyjęto, że nigdy
nie istniał. Nie występował w literaturze, pomijano jego historię i kulturę, a
nawet nazwę narodu. No może nie do
końca pomijano, bowiem w pracach

Wiadomości

informacje

Wielkopolskie dziękczynienie rolników za plony w Gnieźnie

Dziękczynienie rolników w Gnieźnie
nienia za plony świadczy o naszym
przywiązaniu do tradycji i polskości.
Życzył wszystkim rolnikom, aby ich

W czasie uroczystej
mszy świętej

Były stoiska promocyjne i informacyjne oraz degustacje, konkursy i
pokazy kulinarne. W samo południe
większość uczestników udała się do
katedry gnieźnieńskiej, gdzie uroczystą mszę św. i homilię wygłosił
prymas Polski Wojciech Polak.
Po uroczystej celebrze uczestnicy ponownie udali się na Plac Św.
Wojciecha, gdzie w dalszym ciągu
trwała impreza plenerowa. Wśród
wielu wystąpień głos zabrał prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr
Walkowski. Między innymi powiedział, że dożynki niezwykle mocno
wpisane są w naszą narodową tradycję, to jedna z najważniejszych
uroczystości w kalendarzu polskiej
wsi. Pamięć o zwyczaju dziękczy-

codzienna praca owocowała dostatkiem oraz była źródłem dumy i zadowolenia. W spotkaniu uczestniczyła
trzydziestoosobowa delegacja z powiatu kępińskiego, którą jak zwykle
zorganizował przewodniczący kępińskiej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej i sołtys wsi
Zgorzelec w gminie Rychtal Krzysztof Zawada. Wśród tej grupy najliczniej były reprezentowane panie z kół
gospodyń wiejskich. Licznie reprezentowani byli sołtysi i członkowie
rad sołeckich oraz radni gminni i
powiatowi. Wszyscy wymienieni są
członkami Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Poczet sztandarowy stanowili
- Jan Wawrzyniak z Rady Sołeckiej
w Grębaninie w gminie Baranów,

Krzysztof Ostrowski sołtys wsi
Trzcinica oraz Andrzej Korczak
z Rady Sołeckiej wsi Zgorzelec w
gminie Rychtal. Były również pokazy kulinarne. Wśród dań szczególnie
wszystkim smakowała „kaczka z
ziemniakami na talerzu” oraz rosół
z kaczki. Wszystkie zaprezentowane
potrawy były świetne. Tak też ocenili posłowie Zbigniew Dolata z ziemi
ostrowskiej i Tadeusz Tomaszewski
z ziemi gnieźnieńskiej.
Andrzej Wawrzyniak

L. Dąbrowski przy hali widowiskowosportowej w Twardogórze

– przebyte, oczywiście, na rowerze.
Niestraszne mu góry, lasy i grząskie
piaski; deszcze, burze, silny wiatr czy
ostre słońce – na swoich ukochanych
„dwóch kółkach” z niegasnącym entuzjazmem i godnym pozazdroszczenia
uporem zwiedza Polskę i Europę.
Kolejny rajd rowerowy, którego nie mógł opuścić pan Leszek,
miał miejsce w Twardogórze. Choć
dwa dni wcześniej wrócił z niemal
240-kilometrowej wyprawy do Henrykowa Lubańskiego, znalazł siły
również i na to wydarzenie. Nie tylko
wziął udział w rajdzie, ale też dotarł
na miejsce startu i wrócił do Kępna wyłącznie na rowerze. - Z domu
wyruszyłem wczesnym rankiem, po
przejechaniu około 45 km i zwiedzeniu paru miejsc po drodze, dotarłem
pod halę widowiskowo-sportową w
Twardogórze. Tam spotkałem kolegę z Siemianic, który dotarł wcześniej. Postanowiłem, że po zakończeniu rajdu przenocuję w ośrodku,
więc w pierwszej kolejności rozpakowałem się w pokoju i znalazłem
chwilę na krótki odpoczynek – mówi
L. Dąbrowski. Po dopełnieniu formalności związanych z uczestnic-

przybywało, na rajd dojechali nawet
koledzy z Namysłowa – dodaje.
Po przywitaniu uczestników, podzieleniu ich na grupy oraz wręczeniu
pakietów startowych rowerzyści do

o środki w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt ma na
celu poprawę jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań
informatycznych, dostosowując tym
samym zasoby urzędów do wymagań
prawnych.
Oprac. m

Kępiński poczet
sztandarowy

Twardogórski rajd pana Leszka
twem w rajdzie, kępiński cyklista
wręczył organizatorem upominek
otrzymany ze Starostwa Powiatowego w Kępnie. - Ludzi bardzo szybko

W trzech gminach: Bralin, Rychtal i Trzcinica rozpoczęły się prace nad
złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu - „Rozwój elektronicznych
usług publicznych w gminach: Rychtal, Trzcinica, Bralin”. Wójtowie tych
samorządów spotkali się kolejny raz
w Rychtalu w celu omówienia stanu
zaawansowania wspólnego wniosku

Potrącenie motocyklisty w Łęce Opatowskiej

Cyklista z Kępna, Leszek Dąbrowski, wziął udział w rajdzie rowerowym w Twardogórze

Leszek Dąbrowski, jak sam siebie określa, jest kępińskim turystą rowerowym. Na swoim koncie ma wiele
rajdów, odległe trasy i liczne kilometry

„W kupie” siła

rekreacyjnym w Bukowince. Tam
na wszystkich czekały dania z grilla,
lody i napoje. - Podczas poczęstunku
spotkałem burmistrza Twardogóry, nawiązaliśmy wspaniały dialog
na temat rajdu. Zrobiliśmy wspólne
zdjęcie i otrzymałem wpis na kartce,
która zostanie dołączona do notesu
„Wyjazdy wkoło komina” – wspomina pan Leszek, który każdą rowerową
wyprawę dokumentuje za pomocą
zdjęć i wpisów napotkanych osób do
specjalnego, pamiątkowego notesu.
Po oficjalnym zakończeniu wydarzenia i pożegnaniu uczestników,
L. Dąbrowski udał się na zasłużony odpoczynek. Wczesnym rankiem wyruszył w drogę powrotną
do domu. - Rajd był bardzo dobrze
zorganizowany, pod wszystkimi
względami. Pochwała należy się też

Fot. KPP Kępno

W Gnieźnie na Placu Św. Wojciecha odbyły się spotkania środowiskowe wielkopolskich rolników.

Nowoczesne rozwiązania dla urzędów w trzech gminach

Motocyklista
zabrany do szpitala
1 września br., o godzinie 11.05,
dyżurny Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o wypadku z
udziałem motocykla i samochodu
osobowego na 457. kilometrze drogi
krajowej nr 11 w Łęce Opatowskiej.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie i OSP Łęka Opatowska.
W wyniku zdarzenia poszkodowany został kierowca jednośladu,
47-letni mieszkaniec gminy Wielka
Wieś. Na potrzeby działań wprowadzono ruch wahadłowy. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
poszkodowanemu mężczyźnie, odłączeniu zasilania w uszkodzonych
pojazdach oraz sorpcji rozlanych
płynów eksploatacyjnych. Przybyły
na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego, po przejęciu i

przebadaniu poszkodowanego, podjął decyzję o konieczności przetransportowania go do szpitala w Kępnie
– relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Na miejscu działali również funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, którzy ustalali przebieg i okoliczności zdarzenia. - Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego,
którzy udali się na miejsce zdarzenia, ustalili, że kierująca samochodem osobowym marki Volkswagen,
36-letnia mieszkanka gminy Łęka
Opatowska, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście i doprowadziła do
zderzenia – mówi zastępca oficera
prasowego KPP Kępno sierż. sztab.
Filip Ślęk. Uczestnicy zdarzenia
byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia
pracowała Grupa Dochodzeniowo-Śledcza, która zabezpieczyła ślady
zdarzenia.
Oprac. KR

19-letni mieszkaniec gminy Kępno zapytał dzielnicowych o najbliższy czynny sklep. Porada nie skończyła się dla niego dobrze

Samochodem do policjantów...
nie mając prawa jazdy

Kępiński cyklista
z przyjaciółmi

wyboru mieli dwie trasy: 23 km lub
37 km. - Wybrałem krótszą trasę, ponieważ w nogach miałem już przejazd
z Kępna do Twardogóry. Na trasie
mieliśmy jedną przerwę na uzupełnienie witamin i płynów, bo było bardzo ciepło – relacjonuje L. Dąbrowski.
Meta rajdu znajdowała się na placu

policjantom za super asekurację.
Brawa dla organizatorów – podsumowuje pan Leszek. Organizatorami wydarzenia był Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Twardogórze,
Gmina Twardogóra i sołectwo Bukowinka. 		
KR

30 sierpnia br., około godziny
18.00, podczas patrolowania miejscowości Myjomice, do radiowozu
kępińskiej policji podjechał młody
mężczyzna, pytając o najbliższy
czynny sklep spożywczy. Kierował
on samochodem osobowym marki
Opel Corsa. - Dzielnicowi udzielili
młodemu mężczyźnie wyczerpujących informacji na zadawane pytania, a następnie przystąpili do kon-

troli jego pojazdu. Jak się okazało,
19-latek nie posiadał uprawnień do
kierowania pojazdami. Był trzeźwy.
Tłumaczył mundurowym, że jest w
trakcie zdawania egzaminów – mówi
zastępca oficera prasowego KPP
Kępno sierż. sztab. Filip Ślęk.
19-latek został ukarany wysokim
mandatem karnym za brak uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Oprac. KR
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Informacje

wiadomości
W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi klienta

Jeden z kępińskich policjantów kolejny raz pokazał, że bieganie jest jego pasją, która wiąże
się z coraz większymi sukcesami. Tym razem funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie zdobył wicemistrzostwo Polski Policji w biegu na 100 km

Urzędnicy „skarbówki” zachęcają do korzystania z elektronicznych
form rozliczeń i zdalnego kontaktu.
W wyjątkowych sprawach, których
nie można załatwić elektronicznie,
wprowadzono możliwość wizyty w
urzędzie, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Krajowa
Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich
e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i
infolinię.
Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.
pl, pozwalają na sprawne rozliczanie
podatków bez wizyty w urzędzie
skarbowym.
Natomiast w serwisie biznes.gov.pl
znajdują się opisy elektronicznych

30 sierpnia br. w Pabianicach
(woj. łódzkie) w ramach wydarzenia
„Ultrapark weekend – Supermaraton
100 km – 12. PZLA Mistrzostwa
Polski”, odbyły się II Mistrzostwa
Polski Policji w biegu na 100 km.
Organizatorami tego przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.
Mistrzem Polski Policji został
funkcjonariusz KWP w Poznaniu
kom. Przemysław Kucharski, który dystans 100 km pokonał w czasie
9 h 10 min. Wicemistrzostwo zdobył
sierż. Rafał Stramowski, reprezentujący Komendę Powiatową Policji
w Kępnie, z czasem 9 h 46 min, natomiast na trzecim miejscu, z czasem
10 h 12 min, uplasował się st. sierż.
Michał Banaś z KWP Wrocław.
- Starty w różnego rodzaju zawodach wymagają ogromnych poświęceń, ale pasja pomaga mi również w codziennej służbie. Wszak
nieraz zdarza się, że trzeba dokonać

Do „skarbówki”
on-line i osobiście Kępiński policjant wicemistrzem Polski
usług świadczonych przez urzędy
skarbowe, między innymi informacje
o tym, w jaki sposób, elektronicznie,
można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub
stwierdzające stan zaległości.
W wyjątkowych sytuacjach, w
których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 14 września 2020 r. możliwa jest wizyta
w urzędzie skarbowym przez 5 dni
w tygodniu, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu planowanej wizyty. Wizytę można umówić przez internet na stronie www.
wielkopolskie.kas.gov.pl w zakładce „Wizyta w urzędzie skarbowym”
lub dzwoniąc do urzędu pod numer:
62 / 78 29 300.
Oprac. m

Kryta pływalnia „QARIUM” Kępno jednym ze zwycięzców
konkursu architektonicznego

szybkiego i dynamicznego zatrzymania – podkreśla sierż. R. Stramowski.

Gratulujemy i życzymy kolejnych medali, zdobywanych również
dla kępińskiej komendy. Oprac. KR

R. Stramowski (po lewej) uplasował
się na 2. miejscu. Fot. KPP Kępno

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie włączyła się w akcję Narodowego Czytania

„QARIUM” z nagrodą
Jednym ze zwycięzców kolejnej
edycji konkursu architektonicznego,
któremu patronuje Karl Friedrich
Schinkel, został obiekt krytej pływalni „QARIUM”Kępno.
Na piątkowej gali, 4 września br.,
w Pałacu Myśliwskim w Antoninie
pamiątkowe wyróżnienie z rąk starosty ostrowskiego w imieniu gminy
Kępno odebrał zastępca burmistrza
Artur Kosakiewicz.
Tytuł „Ambasador Ostrowskiej

Architektury” i w pełni zasłużone
gratulacje za koncepcję, design i niewątpliwie bardzo efektowną bryłę
budynku trafiły do autorów projektu
kępińskiej pływalni, ostrowskich architektów: Mariusza Szczuraszka i
Piotra Dominiczaka. W 2016 roku
to właśnie ich wizja kępińskiej krytej
pływalni urzekła komisję konkursową i od tego zaczął się pierwszy krok
w kierunku tej wyczekiwanej od lat
inwestycji.
Oprac. KR

Zdarzenie na drodze krajowej nr 11 w Słupi pod Kępnem

Zderzyły się dwa samochody

Czytały „Balladynę”
5 września br. Samorządowa
Biblioteka Publiczna im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie
przyłączyła się do Narodowego Czytania. W tym roku realizacja akcji
wyglądała jednak nieco inaczej niż
zawsze.
Narodowe Czytanie zainicjowane zostało przez parę prezydencką
już po raz 9. Dziełem literackim,
które zaproponowali, była „Balladyna” Juliusza Słowackiego – dzieło
polskiego romantyzmu, które „jest

elementem naszej tożsamości, polskiej kultury i polskiej duszy”. Dramat został ukończony w grudniu
1834 roku, a wydany 5 lat później w
Paryżu. Utwór 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.
Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie włącza się do akcji Narodowego Czytania każdego
roku – tak było i tym razem. Jednak
tegoroczne czytanie, ze względu na
wciąż trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2, było realizowane
w bezpiecznej formie, a więc przy
wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji. Na Facebookowej
stronie biblioteki udostępniane były
nagrania z fragmentami „Balladyny”, czytanymi przez bibliotekarki:
Małgorzatę Domagałę, Joannę Kowalczyk, Magdalenę Wieczorek,
Grażynę Chrząstowską, Agatę
Dirbach, Agatę Moska i Magdalenę Walczak. Montażem filmów zajęła się J. Kowalczyk.
Prezydent Andrzej Duda ogłosił już lekturę, która będzie czytana
w ramach przyszłorocznej edycji.
Będzie nią „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

„Lecą boćki…” - sukces przedszkolaków ze Świby

28 sierpnia br., około godziny
15.35, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem
dwóch samochodów osobowych na
453. kilometrze drogi krajowej nr 11
w Słupi pod Kępnem. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Słupia pod Kępnem.
Wszyscy podróżujący samodzielnie wydostali się z pojazdów. W wyniku zdarzenia jeden z kierowców,
68-letni mężczyzna, doznał obrażeń
i wymagał pomocy medycznej. - Na
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potrzeby działań zablokowano jeden pas ruchu, wprowadzając ruch
wahadłowy. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, sorpcji rozlanych płynów
eksploatacyjnych oraz udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy
poszkodowanemu mężczyźnie. Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół
Ratownictwa Medycznego, po przebadaniu poszkodowanego, podjął
decyzję o konieczności przetransportowania go do szpitala w Kępnie
– relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR

Lecące boćki przyniosły nagrodę

W czerwcu dzieci z oddziałów
przedszkolnych Szkoły Podstawowej
w Świbie wzięły udział w konkursie pt. „Lecą boćki” pod patronatem
Energi. Celem konkursu było podejmowanie działań na rzecz ochrony
bociana i jego siedlisk. Konkurs polegał na twórczym wykorzystaniu
książeczki „Lecą boćki...” – nagraniu
tekstu w formie piosenki, wierszyka,
czy przedstawienia lub wykonaniu
dowolną techniką pracy plastycznej,
czy zdjęcia. Dzieci z dużym zaangażowaniem przystąpiły do realizacji zadania, w wyniku którego powstał filmik, który znalazł się wśród
zwycięskich prac. Rozstrzygnięcie
nastąpiło w okresie wakacyjnym.
Wykonanie zostało opublikowane
w mediach społecznościowych. Dla
autorów najciekawszych propozycji
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przygotowano nagrody – zestawy
gadżetów sportowych i edukacyjnych
(każdy o wartości do 900,00 zł brutto) ufundowanych przez Energę SA.

Gratulujemy przedszkolakom, które
mimo panującej pandemii, izolacji
przygotowały się fantastycznie i osiągnęły duży sukces.
Oprac. m
Nagrodzone dzieci
z przedszkola w Świbie

Region

Gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2020, nr 36 (1262)

kurier baranowa
wrzesień 2020, nr 28 (1173)

Od września ruszył nabór na bezpłatne warsztaty muzyczne oraz dziennikarsko-medialne – Stowarzyszenie „ARTwarium” z Bralina rozpoczyna kolejny sezon warsztatowy
dla dzieci i młodzieży. Wszystko w ramach projektu kulturalnego pn. „ARTlokal – artystyczna kuźnia”

16 sierpnia br. baranowianie wzięli udział w... gminnych
dożynkach. Natomiast 13 września br. w... ogólnopolskich.
Wbrew pozorom to prawdziwe informacje – tyle, że pierwsze dożynki odbyły się na drugim końcu Polski, w braterskim Baranowie Lubelskim, a drugie w zawsze gościnnym
Bralinie, a dokładniej na Pólku pod Bralinem

Startują warsztaty „Artystycznej Kuźni”

Po wiosennym okresie przestoju,
związanym z pandemią koronawirusa, Stowarzyszenie „ARTwarium”
powraca do realizacji cyklu zajęć
artystycznych, które poprowadzą
sprawdzeni, młodzi instruktorzy. W
ramach przedsięwzięcia zaplanowano serię muzycznych nagrań regionalnych zespołów i wokalistów w
nietypowych miejscach – balkon,
stodoła, wieża widokowa, opuszczony starszy budynek… ograniczeniem jest tu tylko wyobraźnia.
Wystarczy mieć w składzie minimum dwie osoby, w tym wokalistę, napisać krótki opis tego, co
się tworzy, dorzucić do tego swoje
próbne dotychczasowe nagrania
(audio lub wideo), a w zamian
można otrzymać: profesjonalne
nagranie mini-koncertu, promocję
zespołu w lokalnych mediach oraz
opiekę muzycznych instruktorów.
Bogata oferta bezpłatnych
paneli warsztatowych powinna zadowolić każdego. Zadanie będzie
realizowane dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu w ramach otwartego
konkursu ofert na wspieranie zadań
publicznych Gminy Bralin w dziedzinie kultury.
Warsztaty skierowane będą do

dzieci i młodzieży w wieku 8-26 lat.
Ponadto główne działania projektu skupiać się będą na tradycyjnych
warsztatach muzycznych, takich jak:
nauka śpiewu, gry na gitarze, perkusji, instrumentach klawiszowych
itp. oraz rozszerzeniu działalności
funkcjonującego radia internetowego

BRALIN FM w ramach warsztatów
dziennikarsko-medialnych. Jak mówić do mikrofonu, jak prowadzić
audycję, jak tworzyć reportaże – to
tylko mała część tego, czego będzie
można się nauczyć. - Tegoroczny
sezon projektowy został mocno
ograniczony z uwagi na trwającą

od wiosny pandemię. Dołożyliśmy
jednak wszelkich starań, aby warsztaty, które co roku cieszą się dużym
zainteresowaniem, mogły się odbyć,
jak to w naszej już dziewięcioletniej
tradycji miało miejsce, i żeby były
przede wszystkim bezpieczne. Zachowujemy wszelkie środki ostrożności zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi, stosujemy środki
dezynfekujące i aranżujemy przestrzeń tak, żeby każdy z uczestników mógł czuć się komfortowo
– podkreśla Dawid Kosakiewicz,
koordynator projektu.
Miejsce realizacji warsztatów
to Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna „Tęcza” w Bralinie, ul.
Lipowa 14 a. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 21 września br.
(poniedziałek), o godzinie 18.00.
Zapisy e-mail: artwarium@onet.pl.
Patronem medialnym warsztatów
jest radio internetowe BRALIN
FM.
Wszelkie informacje dotyczące projektów „ARTwarium” można znaleźć na stronie internetowej:
www.bralinfm.pl oraz na fanpage’u
na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/Bralinfm.
Oprac. KR

Baranowski akcent
na dożynkach
Baranowska delegacja – wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek i
skarbnik Marzena Żłobińska – z
podziwem przyglądała się wspaniałej uroczystości w Baranowie
Lubelskim, pełnej pasji, koloru i
muzyki. Rozpoczęła ją msza święta.
Później, poprzedzony orkiestrą dętą,
ruszył nietypowy korowód, gdyż

tym roku coś takiego ominęło nas
z wiadomych przyczyn – komentują
z żalem obie panie. Cóż, za rok i my
spróbujemy.
Na pocieszenie, baranowska reprezentacja, złożona z dwóch Kół Gospodyń Wiejskich, miała okazję zaprezentować swoje specjały na imprezie
pn. „Wdzięczni Polskiej Wsi” z udzia-

Awans zawodowy nauczycieli w gminie Bralin

Nauczyciele z awansami

25 sierpnia br. w Urzędzie Gminy
Bralin odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu za-

uzyskania awansu było odbycie stażu
trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku

Nauczyciele - ks. P. Kapała, K. Albert i M. Dobroś otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego

wodowego trzem nauczycielom z placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Bralin. Warunkiem

zawodowego oraz zdanie egzaminu
przed komisją egzaminacyjną. Akty
nadania stopnia awansu zawodowe-

go nauczyciela mianowanego wręczył wójt gminy Bralin Piotr Hołoś
w obecności dyrektorów placówek
oświatowych oraz kierownika i pracowników Referatu Oświaty Urzędu
Gminy.
Akty mianowania otrzymali:
Katarzyna Albert – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Bralinie, ks. Przemysław Kapała – uczący do niedawna
religii w Szkole Podstawowej w Bralinie oraz Magdalena Dobroś – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Kwiaty Polskie”
w Bralinie. Awansowani nauczyciele
złożyli ślubowanie.
Gratulując awansu zawodowego,
wójt P. Hołoś życzył nauczycielom
satysfakcji w pracy dydaktyczno-wychowawczej, sukcesów oraz kolejnych zawodowych awansów.
JR

B. Lewandowska-Siwek z premierem
M. Morawieckim podczas dożynek

zabrakło w nim maszyn rolniczych.
- Bardzo nam się spodobała część
artystyczna, występy dzieci i miejscowych zespołów wokalnych. Wysoko oceniamy również degustację
miejscowych frykasów i nalewek
serwowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w pięknie ustrojonych domkach. Żałowałyśmy, że w

łem premiera RP Mateusza Morawieckiego w Bralinie. Wszyscy goście
wspólnie stwierdzili, że gmina Baranów zaprezentowała się przecudownie,
za co panie ze Słupi pod Kępnem oraz
Mroczenia otrzymały mnóstwo ciepłych słów od wielu znamienitych
gości. Paniom jeszcze raz dziękujemy
– jesteście wielkie!
ems

Akcja „Mała Książka – Wielki Człowiek” w Bibliotece Publicznej w Bralinie

Mała czytelniczka
wyróżniona

Czy pierwsza wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej
przygody na całe życie? Wierzymy,
że tak! Hania Skrobek i jej dziesiąta wizyta w Bibliotece Publicznej
w Bralinie uwieńczona została czytelniczym wyróżnieniem. Mała Czy-

telniczka odebrała swój zasłużony
dyplom wraz z pięknym elementarzem pt. „Czytamy metodą sylabową”. Gratulujemy Hani i życzymy
dalszych wielu niezmiernie pasjonujących chwil podczas obcowania
z książką.
Ewa Jędrysiak

Hania Skrobek

Koła Gospodyń Wiejskich
zaprezentowały swoje specjały
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Sport

nożna
policja Piłka
/ straż
pożarna
II Liga
3. kolejka | jesień 2020
KKS Kalisz – Garbarnia Kraków . .............– 1:2
Motor Lublin – Błękitni Stargard . ............– 2:2
GKS Katowice – Lech II Poznań . ..............– 3:1
Wigry Suwałki – Skra Częstochowa ..........– 2:1
Stal Rzeszów – Olimpia Grudziądz ...........– 0:1
Górnik Polkowice – Hutnik Kraków . ........– 3:0
Bytovia Bytów – Olimpia Elbląg . .............– 1:0
Sokół Ostróda – Pogoń Siedlce ................– 0:1
Chojniczanka – Znicz Pruszków ...............– 2:0
Śląsk II Wrocław . ................................– pauza
1. Chojniczanka 1930 Chojnice 3 9
9:3
2. MKS Bytovia Bytów
3 7
4:1
3. KS Górnik Polkowice
3 6
7:2
4. ZKS Stal Rzeszów
3 6
4:2
5. SKS Wigry Suwałki
3 6
4:3
6. KS Skra Częstochowa
3 6
3:2
7. LKP Motor Lublin
3 4
6:5
8. MKS Znicz Pruszków
3 4
3:4
9. KP Błękitni Stargard
3 4
3:4
10. GKS Katowice
2 3
5:4
11. WKS Śląsk II Wrocław
2 3
3:2
12. KKS 1925 Kalisz
3 3
3:3
13. KKS Lech II Poznań
3 3
7:8
14. RKS Garbarnia Kraków
2 3
3:4
15. OKS Sokół Ostróda
3 3
2:4
16. GKS Olimpia Grudziądz
3 3
2:5
17. KS Hutnik Kraków
3 3 6:11
18. ZKS Olimpia Elbląg
3 0
2:6
19. MKP Pogoń Siedlce
3 - 3 3:6
III Liga Grupa 2
7. kolejka | jesień 2020
Bałtyk Gdynia – Jarota Jarocin . ..............– 1:1
Unia Janikowo – Pogoń II Szczecin ..........– 4:1
Gryf Wejherowo – Gwardia Koszalin ........– 0:1
Polonia Środa – Górnik Konin .................– 2:1
Sokół Kleczew – Mieszko Gniezno . ..........– 3:1
Pomorzanin Toruń – Elana Toruń . ...........– 0:0
Nielba Wągrowiec – Chemik Police ..........– 2:0
Kotwica Kołobrzeg – GKS Przodkowo . .....– 2:2
Radunia Stężyca – Flota Świnoujście ........– 8:1
KP Starogard Gdański – Unia Swarzędz ....– 1:3
Świt Skolwin – Bałtyk Koszalin ................– 0:0
1. KS Radunia Stężyca
7 21 27:5
2. KS Polonia Środa Wlkp.
7 21 23:7
3. SKS Bałtyk Gdynia
7 17 13:6
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
7 14 13:8
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
7 12 12:10
6. JKS Jarota Jarocin
7 12 18:11
7. KKPN Bałtyk Koszalin
7 11 17:9
8. SKS Unia Swarzędz
7 11 11:9
9. MKS Nielba Wągrowiec
7 10 17:12
10. GKS Przodkowo
7 10 13:10
11. TKP Elana Toruń
6 9 11:6
12. KS Gwardia Koszalin
7 9 11:8
13. KS Sokół Kleczew
7 8 15:11
14. MKS Flota Świnoujście
7 8 12:21
15. KP Starogard Gdański
6 7 10:15
16. MKS Pogoń II Szczecin
7 7 13:19
17. WKS Gryf Wejherowo
7 7 9:16
18. KS Pomorzanin Toruń
6 6
6:9
19. KS Unia Janikowo
6 6 9:18
20. KS Górnik Konin
7 1 5:18
21. KP Chemik Police
7 1 4:21
22. MKS Mieszko Gniezno
7 0 5:25
IV Liga Grupa Wielkopolska
8. kolejka | jesień 2020
Polonia Kępno – Tarnovia Tarnowo . ........– 1:0
Winogrady Poznań – Ostrovia Ostrów ......– 2:2
Iskra Szydłowo – KKS II Kalisz . ...............– 3:0
Warta Międzychód – Victoria Września ....– 1:1
Obra Kościan – Warta II Poznań ..............– 3:1
Kotwica Kórnik – Pogoń Nowe S. .............– 3:2
LKS Gołuchów – Centra Ostrów ................– 0:2
Olimpia Koło – Krobianka Krobia ............– 3:0
GKS Dopiewo – Polonia Leszno . ..............– 0:0
Lubuszanin – Wilki Wilczyn .....................– 5:3
Odolanovia – Victoria Ostrzeszów ............– 5:0
1. MKS Victoria Września
8 22 22:7
2. KS LZS Iskra Szydłowo
8 20 14:3
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 8 19 24:7
4. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 8 18 17:8
5. MLKP Warta Międzychód
8 15 13:8
6. MLKS Odolanovia Odolanów 8 13 17:11
7. LKS Gołuchów
8 13 12:5
8. KP Obra 1912 Kościan
8 13 12:10

8

IV Liga Grupa Południowa >>> Pod znakiem niespodzianek stała ósma seria gier na zapleczu trzeciej ligi. Pierwsze punkty stracił lider z Wrześni, a pierwszą porażkę zanotował wicelider z Nowych Skalmierzyc. Tymczasem pierwszy punkt zdobyli gracze Winogradów Poznań
Fot. Przemysław Zimoch (www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i TABELE

Kameruńczyk ratuje
trzy punkty Polonii
Trzecie zwycięstwo w sezonie odniosła Polonia Kępno. W sobotnie popołudnie drużyna z Alei
Marcinkowskiego pokonała przed własną publicznością Tarnovię Tarnowo Podgórne 1:0 po
bramce Kameruńczyka Bernarda Fai Ndukonga na początku drugiej połowy. W Międzychodzie
zakończyła się fantastyczna seria siedmiu kolejnych wygranych z rzędu Victorii Września. Lider
rozgrywek wprawdzie stracił w Międzychodzie punkty, ale zachował miano niepokonanego i prowadzenie w czwartoligowej tabeli. Po nieudanym starcie i pierwszym miesiącu sezonu pierwszy
punkt w rozgrywkach zdobyli gracze Winogradów Poznań.

Pojedynek Winogradów z Ostrovią
otwierał ósmą serię gier, którą w całości rozegrano w sobotę. Na Wichrowych
Wzgórzach gospodarze zaczęli świetnie
i od mocnego uderzenia, bo po niespełna dwudziestu minutach gry prowadzili
różnicą dwóch bramek. Ostrowianie jeszcze przed przerwą zdołali zdobyć kontaktową bramkę, ale przez zdecydowaną
większość drugiej odsłony wydawało
się, że gracze Ostrovii wyjadą z Poznania bez punktów. Tymczasem w ostatniej
akcji meczu drużyna Marcina Kałuży
zdołali jednak przeprowadzić akcję na
wagę jednego punktu, z którego patrząc
na przebieg spotkania, mają prawo być
zadowoleni. – Szanujemy ten rezultat,
zwłaszcza, że okoliczności w jakich wyszarpaliśmy punkt były bardzo dramatyczne. Oczywiście remis to jednak nie
jest rezultat jakiego oczekiwaliśmy w
Poznaniu – powiedział Marcin Kałuża,

9. KSS Kotwica Kórnik
10. KKS 1925 II Kalisz
11. KP Victoria Ostrzeszów
12. MKS Olimpia Koło
13. KKS Polonia Kępno
14. GKS Tarnovia Tarnowo Podg.
15. KS Polonia 1912 Leszno
16. MKS Lubuszanin Trzcianka
17. GKS Wilki Wilczyn
18. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
19. LZS Krobianka Krobia
20. KS Warta II Poznań
21. GKS Dopiewo
22. TPS Winogrady Poznań
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15:15
16:17
13:15
14:11
7:10
20:14
14:19
18:29
15:20
9:12
7:21
9:16
3:14
8:27

V Liga Grupa 3
7. kolejka | jesień 2020
Orzeł Mroczeń – MKS Dąbie ....................– 3:0
Stal Pleszew – KS Opatówek . ..................– 1:0
Raszkowianka – GKS Rychtal ..................– 3:2
Victoria Skarszew – Astra Krotoszyn ........– 1:1
Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra ..........– 2:1
SKP Słupca – Zjednoczeni ........................– 3:0
Tulisia Tuliszków – Vitcovia Witkowo ........– 1:2
Polonus Kazimierz – GKS Sompolno . .......– 1:1
Piast Czekanów – Lew Pogorzela .............– 3:1
1. LZS Orzeł Mroczeń
7 16 18:9
2. KS Victoria Skarszew
7 15 20:9
3. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 7 15 16:6
4. SKP Słupca
7 13 13:7
5. GKS Vitcovia Witkowo
7 13 10:6

trener Ostrovii. W Poznaniu cieszyli się
w sobotę z pierwszego punktu, a zupełnie
odmienne nastroje panowały we Wrześni.
Podopieczni Tomasza Bekasa podobnie
jak podczas poprzedniego wyjazdu w
Kole, tak teraz w Międzychodzie musieli
gonić i odrabiać wynik. Udało się po części. W ostatniej minucie regulaminowego
czasu gry w pierwszej połowie rzut karny
na bramkę zamienił Mikołaj Jankowski,
a w drugiej połowie bramki już nie padły.
Lider z Wrześni wprawdzie stracił z Wartą
punkty, ale zachował miano niepokonanego i prowadzenie w tabeli. Dla wrzesińskich piłkarzy ułożyły się także inne
sobotnie mecze. Mimo remisu Victoria
do trzech punktów powiększyła przewagę nad Pogonią Nowe Skalmierzyce, bo
ta niespodziewanie poległa w Kórniku.
Kibice zobaczyli bardzo dobre spotkanie,
w którym miejscowi przeciwstawili się
faworyzowanej Pogoni. Goście piłkarsko
prezentowali się zdecydowanie lepiej, ale
zabrakło im szczęścia. Dwukrotnie doprowadzali do wyrównania, aż w końcu jako
pierwsi strzelili trzecią bramkę. Sędziowie
gola jednak nie uznali, a w doliczonym
czasie gry Kotwica przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść, a katem faworyzowanych gości okazał się Dawid Urbanek, jeden z najskuteczniejszych graczy
czwartej ligi. Póki co rewelacyjnie spisuje
się też Iskra Szydłowo. Beniaminek z pilskiego ograł na własnym obiekcie rezerwy
KKS-u Kalisz i awansował na pozycję wicelidera. Nastroje w Szydłowie tonuje nieco opiekun szydłowian. – Uważam, że jest
dobrze, ale te dwadzieścia punktów, które
dotąd zdobyliśmy, nic nam na razie nie
daje – studził optymistyczne nastroje trener Piotr Sochacki. Drużyna z Szydłowa
w starciu z kaliszaninami wykorzystała
fakt, że sztab szkoleniowy rezerw KKS-u
tym razem nie skorzystały z możliwości
wzmocnienia drużyny zawodnikami z
kadry pierwszego zespołu. Na Stadionie
Miejskim w Szydłowie pojawili się więc
młodzi gracze z akademii KKS-u. Pełne spotkanie przeciwko Iskrze rozegrał
pochodzący z Rakowa, wychowanek
Wilków-Płomienia Opatów Krzysztof
Idźczak.
W czołówce tabeli coraz śmielej zadomawia się Centra Ostrów Wielkopolski.
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Ostrowianie odnieśli bardzo cenne zwycięstwo w Gołuchowie, zdobywając decydujące bramki w końcowych fragmentach
obu części gry. Strata ostrowian do prowadzącej Victorii jest nieznaczna i wynosi
zaledwie cztery punkty. Centra ma szansę na kolejny awans w tabeli, zwłaszcza,
że teraz czekają ją dwa domowe mecze z
niżej notowanymi rezerwami Warty Poznań oraz Polonią Kępno. Starcie Centry
z LKS-em Gołuchów nie było jedynym
pojedynkiem derbowym strefy kaliskiej.
W Odolanowie tamtejszy beniaminek nie
dał najmniejszych szans Victorii Ostrzeszów. Odolanovia rozbiła doświadczonego rywala aż 5:0. Rozmiary tego zwycięstwa mogą mieć kluczowe znaczenie w
ostatecznym rozrachunku, bowiem obie
drużyny balansują na pograniczu strefy
mistrzowskiej i spadkowej.
Upragnione ligowe zwycięstwo Polonii Kępno stało się faktem. W sobotnie popołudnie kępnianie pokonali na własnym
stadionie Tarnovię Tarnowo Podgórne 1:0.
Jedyną bramkę w tym spotkaniu strzelił
pięć minut po zmianie stron Kameruńczyk Bernard Fai Ndukong. Biało-niebiescy momentami potrafili narzucić
rywalowi swój styl, wypracowali kilka
korzystnych sytuacji i zasłużenie, choć
bardzo szczęśliwie, wygrali ten mecz.
Gospodarze kończyli bowiem ten mecz
w dziesiątkę, po tym, jak czerwoną kartkę
zobaczył w 85. minucie Jakub Górecki.
W tygodniu poprzedzającym ósmą
kolejkę zapadły kluczowe decyzje co
do terminarza rundy jesiennej. Decyzją
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
pierwsza część sezonu potrwa w tym
roku do 5 grudnia. Od pewnego czasu
do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wpływały prośby klubów grających
w czwartej lidze, aby dokończyć rundę jesienną przed zakończeniem 2020
roku. WZPN brał taką ewentualność
pod uwagę informując o tym już na etapie tworzenia terminarza rozgrywek.
Głosy z klubów tylko przyspieszyły tę
decyzję. Działacze klubów uczestniczących w rozgrywkach w coraz większej
liczbie dochodzili do wniosku, że takie
rozwiązanie pozwoli lepiej zaplanować
im kolejne miesiące funkcjonowania.
Udając się bowiem na przerwę zimową,

będą wiedzieli, czy wiosną przyjdzie im
walczyć o awans, czy też utrzymanie w
czwartej lidze.
BAS

Wyniki 8. kolejki
KKS Polonia Kępno			 1 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 0 (0)
Bramka: 1:0 Bernard Fai Ndukong - 50’.
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Mikołaj Kubacha, Kacper Skupień, Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Amadeusz Rachel (Witold Kamoś - 80’), Wojciech Drygas
(Szymon Pawlak - 73’), Jakub Górecki, Łukasz
Walczak, Borys Wawrzyniak (Jakub Pelc 65’). Trener: Bogdan Kowalczyk.

MLKP Warta Międzychód
MKS Victoria Września		

1 (1)
1 (1)

Bramki: 1:0 Kacper Sworacki - 13’, 1:1 Mikołaj Jankowski - 45’ (z karnego).
KS LZS Iskra Szydłowo		 3 (2)
KKS 1925 II Kalisz		 0 (0)
Bramki: 1:0 Michał Pakuła - 24’, 2:0 Wojciech
Szwedek - 43’, 3:0 Kacper Antczak - 50’.

TPS Winogrady Poznań		 2 (2)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 (1)

Bramki: 1:0 Kamil Lulka - 14’, 2:0 Adam Gajda - 16’, 2:1 Łukasz Wiącek - 35’ (z karnego),
2:2 Patryk Kaczmarek - 90+5’.

KP Obra 1912 Kościan		
KS Warta II Poznań		

3 (0)
1 (0)

Bramki: 0:1 Mateusz Szczepaniak - 56’, 1:1
Tomasz Marcinkowski - 58’, 2:1 Tomasz Marcinkowski - 82’, 3:1 Mariusz Józefiak - 84’.

KSS Kotwica Kórnik		
3 (2)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (1)

Bramki: 1:0 Patryk Bordych - 30’, 1:1 Dawid Kuczyński - 40’, 2:1 Patryk Bordych - 42’, 2:2 Adam
Majewski - 75’, 3:2 Dawid Urbanek - 90+4’.

MLKS Odolanovia Odolanów 5 (1)
KP Victoria Ostrzeszów		 0 (0)
Bramki: 1:0 Daniel Bąk - 17’ (z karnego),
2:0 Jakub Kłobusek - 55’, 3:0 Jakub Kłobusek - 60’, 4:0 Karol Krystek - 77’, 5:0 Karol
Krystek - 90+4’.

MKS Olimpia Koło		
LZS Krobianka Krobia		

3 (3)
0 (0)

Bramki: 1:0 Krystian Sobieraj - 11’ (z karnego),
Patryk Olczyk - 31’, 3:0 Krystian Sobieraj - 34’.

LKS Gołuchów		
0 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
Bramki: 0:1 Patryk Cierniewski - 44’, 0:2 Jakub Michalski - 89’ (z karnego).

MKS Lubuszanin Trzcianka 5 (1)
GKS Wilki Wilczyn		
3 (0)

Bramki: 1:0 Mikołaj Łuczak - 28’, 2:0 Marcin
Urbański - 55’ (z karnego), 3:0 Paweł Wicher
- 60’, 3:1 Adrian Górecki - 71’, 4:1 Breno Fagundes - 73’, 5:1 Marcin Urbański - 76’, 5:2
Krystian Robak - 82’, 5:3 Wiktor Kacprzak - 87’.

GKS Dopiewo			
KS Polonia 1912 Leszno		
9
9
7
7
5
5
5
5
5

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Patryk Bordych (Kotwica Kórnik)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Michał Wawszczak (Iskra Szydłowo)
Paweł Wicher (Lubuszanin)

Program 9. kolejki
Sobota, 19 września 2020 roku
12:00
Victoria Ostrzeszów – Kotwica Kórnik
15:00
Tarnovia Tarnowo – Lubuszanin
15:00
Polonia Leszno – Warta Międzychód
16:00
Ostrovia Ostrów – Obra Kościan
16:00
Victoria Września – Odolanovia
16:00
Wilki Wilczyn – Olimpia Koło
16:00
Pogoń Nowe S. – Iskra Szydłowo
16:00
Krobianka – GKS Dopiewo
17:00
Centra Ostrów – Polonia Kępno
Niedziela, 20 września 2020 roku
11:00
KKS II Kalisz – Winogrady Poznań
16:00
Warta II Poznań – LKS Gołuchów

Sport

piłka nożna
wiadomości

V Liga Grupa 3 >>> Siedem kolejek mają za sobą zespoły z zaplecza czwartej ligi. Emocji
na boiskach nie brakowało, ale po dotychczasowych rozstrzygnięciach trudno przewidywać, kto może na koniec cieszyć się z upragnionego awansu

Orzeł rozsiadł się w fotelu lidera

LKS Piast Czekanów		
LZS Lew Pogorzela		

3 (2)
1 (0)

Bramki: 1:0 Kacper Grzmil - 23’, 2:0 Sebastian Smolarek - 28’, 3:0 Hubert Mesnerowicz
- 70’, 3:1 Dariusz Brylewski - 90+2’.

MGKS Tulisia Tuliszków 1 (0)
GKS Vitcovia Witkowo		2 (0)

Bramki: 1:0 Miłosz Oblizajek - 55’, 1:1 Oskar
Pietrzak - 66’, 1:2 Wojciech Durski - 72’.
8
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Orzeł Mroczeń zastąpił Victorię Skarszew na pozycji lidera grupy trzeciej piątej ligi. Zajmujący
od kilku tygodni pierwsze miejsce w tabeli skarszewianie po remisie z Astrą Krotoszyn zaliczyli
spadek na drugą lokatę. Po raz trzeci w tym sezonie punkty stracił też Polonus Kazimierz Biskupi.
I to właśnie potknięcie Victorii i Polonusa wykorzystali podopieczni Marka Wojtasiaka, którzy już
w sobotę nie dali szans MKS-owi Dąbie.
Sobotnie spotkanie pomiędzy Orłem a MKS-em Dąbie nie miało być dla
rozpędzonych ostatnio mroczenian spacerkiem. Co prawda podopieczni Marka
Wojtasiaka w trzech ostatnich meczach
zgarnęli dziewięć punktów, ale beniaminek z Dąbia zaskoczył wszystkich rozmiarami wyjazdowego zwycięstwa nad
Stalą Pleszew (3:0) oraz gładkim zwycięstwem w domowym starciu z Piastem
Czekanów (4:0). Początek meczu był bardzo wyrównany. Najpierw groźną akcję
przeprowadzili przyjezdni, a następnie
w odpowiedzi z dystansu w poprzeczkę
trafił Maciej Osesiak. W kolejnych fragmentach pierwszej połowy groźnie było
pod jedną i drugą bramką, ale najlepszej
okazji nie wykorzystali gospodarze. Po
faulu na Marcinie Góreckim w polu karnym sędzia bez zastanowienia wskazał na
jedenasty metr. Mocny strzał Bartosza
Mosia okazał się jednak niecelny i pierwsza część gry zakończyła się bezbramkowym remisem. Po zmianie stron gracze
Orła konsekwentnie budowali przewagę
na boisku, ale na pierwszą bramkę kibice musieli czekać ponad godzinę. W 65.
minucie świetnym podaniem popisał się
Andrzej Nowak, który zagrał za plecy
obrońców do wychodzącego na czystą
pozycję Marcina Góreckiego. Snajper
mroczenian przyjął piłkę, a następnie
bez namysłu uderzył w długi róg. Po tej
akcji bramkarz MKS-u mógł jedynie
wyciągać piłkę z siatki. Gospodarze po
zdobyciu bramki grali na zdecydowanie
większym luzie. Orzeł kontrolował przebieg boiskowych wydarzeń, nie pozwalając na zbyt wiele beniaminkowi. W 72.
minucie indywidualną akcję na skrzydle
przeprowadził Kacper Małolepszy, który zwiódł obrońców gości i ostatecznie
dośrodkował na głowę wbiegającego w
pole karne Marcina Góreckiego. Napastnik Orła efektownym szczupakiem podwyższył prowadzenie swojego zespołu.
Kropkę nad „i” mroczenianie postawili
osiem minut przed końcem spotkania.
Miłosz Jędrzejewski tylko w znany dla
siebie sposób ograł aż trzech zawodników MKS, po czym wyłożył futbolówkę
Łukaszowie Gajewskiemu, a ten bez
większych problemów dobił przyjezdnych trzecim trafieniem. Mroczenianie
po zgarnięciu trzech punktów awansowali na pozycję lidera. Pomogła w tym nieco
Astra Krotoszyn, która dwa dni wcześniej zdołała urwać punkty aktualnemu
wówczas liderowi ze Skarszewa. Mecz
zakończył się remisem 1:1, choć od pierwszego gwizdka nieznaczą przewagę mieli
skarszewianie. Goście z Krotoszyna z kolei byli bliscy szczęścia, kiedy po strzale
jednego graczy Astry bramkarz Victorii z
trudem odbił piłkę, która następnie trafiła
w słupek. Były podejrzenia, że golkiper
odbił futbolówkę już za linią bramkową,
ale sędzia ocenił sytuację inaczej. W 37.
minucie po błędzie bramkarza Astry

wynik otworzył Joshua Balogun Kayode. Chwilę później mogło być już 2:0,
lecz po uderzeniu z rzutu wolnego piłka
odbiła się od słupka, a skutecznej dobitce
zapobiegł ofiarną interwencją Szymon
Polowczyk. W drugiej odsłonie krotoszynianie dążyli do wyrównania. Strzałami z dystansu bramkarza miejscowych
próbowali pokonać Łukasz Budziak i
Mateusz Mizerny. W 87. minucie goście dopięli swego. Po dośrodkowaniu
Kamila Czołnika piłkę do siatki głową
skierował Adam Staszewski. Ostatnie
minuty były bardzo nerwowe, zawodnicy
obu drużyn często faulowali i wdawali się
w zupełnie niepotrzebne przepychanki,
ale wynik nie uległ już zmianie. Drugim
zespołem, którego wpadka „przyczyniła”
się do awansu mroczenian na pierwsze
miejsce, był Polonus Kazimierz Biskupi.
Dotychczasowy wicelider musiał tym
razem podzielić się punktami z GKS-em
Sompolno. Dla Polonusa była to już trzecia strata punktów w obecnym sezonie.
Warto dodać, że grupa trzecia jest jedyną,
w której nie ma już nieomylnych. W dalszym ciągu są trzy zespoły bez porażki
– Victoria Skarszew, Polonus Kazimierz
Biskupi oraz Vitcovia Witkowo.
BAS

Wyniki 7. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń		3 (0)
MKS Dąbie			 0 (0)

Bramki: 1:0 Marcin Górecki - 65’, 2:0 Marcin
Górecki - 72’, 3:0 Łukasz Gajewski - 82’.
Orzeł: Rafał Peksa – Miłosz Jedrzejewski,
Andrzej Nowak, Jakub Strąk, Bartosz Moś,
Łukasz Gajewski, Bartosz Wika (Rafał Janicki
- 85’), Maciej Osesiak (Tobiasz Rabiega - 85’),
Kacper Małolepszy, Marcin Grądowy (Mariusz
Bednarek - 75’), Marcin Górecki (Filip Moś 89’). Trener: Marek Wojtasiak.

LKS Raszkowianka Raszków 3 (1)
GKS Rychtal			 2 (1)
Bramki: 1:0 Sebastian Stasiak - 29’, 1:1 Miłosz
Culic - 38’, 2:1 Szymon Nowicki - 52’, 2:2 Łukasz
Rogowski - 65’, 3:2 Damian Spaleniak - 72’.
GKS: Dawid Jadczak – Krzysztof Ćwikła (Yuri
Yatsyuk - 85’), Bartłomiej Zapiór, Damian
Maryniak, Fabian Gandecki, Jakub Drapiewski
(Tobiasz Gajewski - 76’), Łukasz Bonar, Miłosz
Culic, Łukasz Rogowski (Krystian Uruski - 66’),
Aleksander Szmer, Dawid Sibiński. Trener:
Marcin Nowacki.

KS Victoria Skarszew		
KKS Astra Krotoszyn		

1 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Joshua Balogun Kayode - 37’, 1:1
Adam Staszewski - 87’.

KS Stal Pleszew			 1 (1)
KS Opatówek			 0 (0)
Bramka: 1:0 Dawid Krzyżaniak - 40’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 1 (0)
GKS Sompolno			 1 (1)

Bramki: 0:1 Filip Wieczorek - 13’, 1:1 Krzysztof Słowiński - 51’.

SKP Słupca			 3 (1)
LKS Zjednoczeni Rychwał 0 (0)
Bramki: 1:0 Piotr Witowski - 27’, 2:0 Igor Sarnowski - 55’, 3:0 Jakub Kwaśny - 90’.

KS Piast Kobylin
KLKS Zefka Kobyla Góra

2 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Smektała - 49’, 1:1 Błażej Ostry
- 70’ (z karnego), 2:1 Mateusz Wachowiak - 73’.

Najskuteczniejsi strzelcy
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
Fabian Baraniak (KS Opatówek)
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Marcin Grądowy (Orzeł Mroczeń)
Błażej Ostry (Zefka Kobyla Góra)

Program 8. kolejki
Sobota, 19 września 2020 roku
11:00
GKS Rychtal – Polonus Kazimierz B.
15:00
Astra Krotoszyn – MKS Dąbie
15:00
Lew Pogorzela – Orzeł Mroczeń
16:00
KS Opatówek – Piast Czekanów
16:00
Vitcovia Witkowo – Piast Kobylin
17:00
Zjednoczeni – Raszkowianka
Niedziela, 20 września 2020 roku
11:00 Victoria Skarszew – Tulisia Tuliszków
16:30
Zefka Kobyla Góra – SKP Słupca
16:30
GKS Sompolno – Stal Pleszew

Puchar Polski >>> W grze o trofeum w strefie kaliskiej
pozostało osiem drużyn. Z tego aż połowa to reprezentanci powiatu kępińskiego

Cztery nasze drużyny
w ćwierćfinale PP

Czterech reprezentantów powiatu kępińskiego – Orzeł Mroczeń,
Pogoń Trębaczów, GKS Grębanin i GKS Rychtal – znalazło się
w ćwierćfinale rozgrywek Fortuna Pucharu Polski w strefie kaliskiej. W ubiegłym tygodniu rozegrano mecze 1/8 finału. Nie brakowało niespodzianek, a za największą obecnej edycji należy
uznać postawę juniorów KKS-u Kalisz.
Jak burza przez kolejne rundy Fortuna Pucharu Polski w strefie kaliskiej
przechodzą juniorzy KKS-u Kalisz.
Młody zespół prowadzony przez Łukasza Miłka dotarł właśnie do ćwierćfinału tych rozgrywek. W 1/8 finału
młodzi kaliszanie ograli Orła Wysocko
Wielkie aż 5:1. Drużyna z Wysocka
Wielkiego to już trzeci rywal, którego
juniorzy KKS-u wyrzucili za burtę pucharowych rozgrywek. W poprzednich
rundach kaliszanie eliminowali Koronę
Chełmce (4:1) oraz RKS Radliczyce
(4:0). Ćwierćfinałowym rywalem juniorskiej drużyny KKS-u będzie Orzeł
Mroczeń, który w swoim pierwszym
pucharowym meczu pokonał pewnie w
1/8 Raszkowiankę Raszków 5:0. Drużyna Marka Wojtasiaka jest jednym z
czterech przedstawicieli naszego regionu, który zameldował się w ćwierćfinale
rozgrywek strefowych Fortuna Pucharu
Polski. W najlepszej ósemce są również GKS Grębanin, Pogoń Trębaczów
oraz GKS Rychtal. Drużyna z Rychtala
awans zapewniła sobie po zwycięstwie
3:0 nad Zefką Kobyla Góra. Podopieczni Marcina Nowackiego zrewanżowali się tym samym zespołowi z Kobylej
Góry za sierpniową porażkę w lidze. W
ćwierćfinale GKS Rychtal zmierzy się
z Piastem Czekanów, który pokonał w
rzutach karnych KS Opatówek. Sprawcami największych niespodzianek byli
jednak piłkarze z Grębanina i Trębaczowa. Pogoń podejmowała rezerwy Jaroty
Jarocin. Mecz w regulaminowym czasie
gry zakończył się remisem 2:2, ale rzuty
karne skuteczniej wykonywali trębaczo-

wianie. Ćwierćfinałowym rywalem Pogoni będzie GKS Grębanin. Podopieczni Janusza Luberdy stają się rewelacją
Pucharu Polski, podobnie jak miało to
miejsce w poprzedniej edycji rozgrywek strefowych a następnie wojewódzkich. W 1/8 finału GKS wyeliminował
Stal Pleszew po bramkach Mateusza
Tuszyńskiego i Daniela Kowalińskiego. Czwartą parę ćwierćfinałową tworzy Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski,
który zmierzy się ze zwycięzcą meczu
Pelikan Grabów – Astra Krotoszyn.
Mecze 1/4 finału zaplanowano na środę,
23 września. Wyjątek stanowi spotkanie juniorów KKS Kalisz z Orłem Mroczeń. Mecz ten odbył się po zamknięciu
aktualnego wydania Tygodnika Kępińskiego (środa, 16 września). BAS

Wyniki 1/8 finału
GKS Grębanin – Stal Pleszew ........– 2:0
Pogoń Trębaczów – Jarota II Jarocin . ...– 2:2 / 4:2 k
KKS Kalisz (JS) – Orzeł Wysocko Wielkie ... – 5:1
Orzeł Mroczeń – Raszkowianka ...............– 5:0
GKS Rychtal – Zefka Kobyla Góra . ..........– 3:0
KS Opatówek – Piast Czekanów ....– 2:2 / 4:5 k
Biały Orzeł – Piast Kobylin ......................– 2:1
Pelikan Grabów – Astra Krotoszyn ....– 16 września
Program ćwierćfinałów
Środa, 16 września 2020 roku
KKS Kalisz (JS) – Orzeł Mroczeń
Środa, 23 września 2020 roku
Pogoń Trębaczów – GKS Grębanin
GKS Rychtal – Piast Czekanów
Biały Orzeł – Pelikan Grabów / Astra Krotoszyn

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

13
11
10
10
10
9
8
7
6
6
5
3
3

14:12
14:9
16:16
6:10
13:15
9:10
10:15
11:9
12:14
14:17
11:21
11:24
9:18

Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6
6. kolejka | jesień 2020
Prosna Kalisz – GKS Grębanin .................– 1:5
CKS Zbiersk – Strażak Słupia . .................– 0:3
Zawisza Łęka O. – Jarota II Jarocin .........– 1:7
LKS Czarnylas – LZS Czajków ..................– 1:2
Biały Orzeł – Olimpia Brzeziny ................– 5:0
Zieloni Koźminek – Ogniwo Łąkociny . .....– 1:4
Grom Golina – LZS Doruchów ..................– 1:2
Barycz Janków P. – Pelikan Grabów ........– 0:7
LKS II Gołuchów ..................................– pauza
1. WKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 6 15 29:7
2. GKS Grębanin
5 15 24:6
3. LZS Pelikan Grabów
6 14 18:4
4. LZS Ogniwo Łąkociny
6 12 21:15
5. LZS Strażak Słupia
6 12 13:11
6. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
6 10 12:8
7. LKS II Gołuchów
5 10 15:7
8. LKS Olimpia Brzeziny
6 10 13:13
9. LZS Doruchów
5 9 9:13
10. LKS Zawisza Łęka Opatowska 5 8 11:10
11. LZS Czajków
5 6
7:9
12. LKS Czarnylas
6 4 11:18
13. CKS Zbiersk
5 4 9:16
14. KS Prosna Kalisz
5 3 10:18
15. Barycz Janków Przygodzki 6 3 8:27
16. GOS Zieloni Koźminek
5 1 3:17
17. LZS Grom Golina
6 0 7:21
Wielkopolska Klasa A Grupa 9
5. kolejka | jesień 2020
Pogoń Trębaczów – Tarchalanka Tarchały ....– 1:1
Masovia Kraszewice – KS Hanulin . ..........– 4:0
Płomień Opatów – Victoria Laski . ............– 2:1
Lilia Mikstat – LKS Jankowy ....................– 3:0
OKS Ostrów Wlkp. – Iskra Sieroszewice . ..– 2:3
Sokół Bralin – Błękitni Chruszczyny .........– 5:0
LZS Trzcinica – KS Rogaszyce . .................– 4:2
1. LZS Płomień Opatów
5 13 12:4
2. LZS Lilia Mikstat
5 12 18:10
3. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 5 9 11:7
4. LZS Pogoń Trębaczów
5 8
7:3
5. LZS Błękitni Chruszczyny
5 7 15:13
6. LZS Victoria Laski
4 7
6:5
7. OKS Ostrów Wlkp.
5 7 11:11
8. LKS Masovia Kraszewice
4 6 18:16
9. LKS Sokół Bralin
4 6
8:7
10. LKS Jankowy 1968
4 6
5:6
11. LZS Tarchalanka Tarchały W. 5 5 10:13
12. KS Rogaszyce
5 4 13:15
13. LZS Trzcinica
5 3 13:23
14. KS Hanulin
5 0 2:16
Wielkopolska Klasa B Grupa 8
5. kolejka | jesień 2020
Wielkopolanin – LZS Mikorzyn ................– 1:4
Sulimirczyk – KUKS Zębców ....................– 0:3
LZS Siedlików – Ajax Rojów . ...................– 1:1
Dąb Dębnica – Czarni Wierzbno ..............– 1:3
LZS Ostrówiec – Błysk Daniszyn . .............– 1:3
Sokół Chwaliszew – Zryw Kierzno ... – 3:0 walkower
Bonikovia Boników . ............................– pauza
1. LKS Czarni Wierzbno
4 12 25:1
2. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 5 12 19:6
3. RLKS Ajax Rojów
5 10 9:10
4. LZS Siedlików
5 10 10:12
5. LZS Mikorzyn
4 9 10:7
6. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 5 9 12:6
7. LKS Wielkopolanin Siemianice 5 9 22:9
8. KS Sokół Chwaliszew
5 9 14:15
9. LKS Dąb Dębnica
4 3 6:10
10. UKS Bonikovia Boników
4 3 8:14
11. LZS Błysk Daniszyn
5 3 6:19
12. LZS Ostrówiec
4 0 5:16
13. LZS Zryw Kierzno
5 0 1:22
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Region

gmina
Budowa drogi dojazdowej do pól w Kozie Wielkiej

Nowa droga w Kozie

GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2020, nr 32 (937)
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Perzów uczestniczyły 13 września br.
w III Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi”, które odbyło się na Pólku pod Bralinem. Inicjatorem wydarzenia organizowanego od 2018 r. jest premier Mateusz Morawiecki. Jest ono wyrazem wdzięczności dla polskiej wsi oraz rolników za ich ciężką pracę

Perzowianie na święcie dziękczynienia

W gminie Perzów została podpisana umowa na „Budowę drogi dojazdowej do pól w Kozie Wielkiej”.
Droga na odcinku około 1000 mb w
kierunku od Kozy Wielkiej do stacji
paliw w Słupi pod Bralinem wykonana zostanie z kruszywa granitowego.
Zadanie będzie realizowało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo
Mostowe z Kępna, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca
wyłoniony został po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Koszt

inwestycji to 182.358,82 zł, która
częściowo pokryta będzie z budżetu
województwa wielkopolskiego.
- Zakres prac obejmuje: karczowanie pni i wycinkę samosiewów w
rejonie prowadzenia robót, wymianę
konstrukcji nawierzchni i podbudowy na odcinku 1000 mb, wykonanie podbudowy z kruszywa warstwa
dolna 15 cm , warstwa górna 8 cm
na odcinku 1000 mb, wykonanie
zjazdów do dróg polnych, wykonanie poboczy gruntowych. Termin zakończenia prac przewiduje się na 30
październik 2020 r. - informuje wójt
Danuta Froń. 		
AS

echo rychtala
wrzesień 2020, nr 23 (937)
Akcja Narodowego Czytania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu

Uroczystości rozpoczęto mszą
świętą, której przewodniczył arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, będący przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
W wydarzeniu oprócz premiera
Mateusza Morawieckiego uczestniczyli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Marlena Maląg, minister
sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, a także włodarze gmin
powiatu kępińskiego, w tym wójt
Perzowa Danuta Froń.
Po uroczystej mszy korowód
dożynkowy na czele z premierem,
władzami kościelnymi, przedstawicielami rządu i samorządu przy
akompaniamencie orkiestry dętej
przeszedł spod sanktuarium pod
scenę, na której swoje umiejętności
zaprezentowali wielkopolscy artyści,
a wszystkich przybyłych powitał wojewoda wielkopolski Ł. Mikołajczyk.

Czytanie „Balladyny” zgromadziło
wielu młodych słuchaczy

10

skiej szkole podstawowej, uczniowie
klas VII i VIII mieli możliwość wysłuchania wybranych fragmentów
dramatu Juliusza Słowackiego. Na
widowni zasiadł również wójt Adam
Staszczyk, który zachęcał młodzież
do częstego kontaktu z literaturą. Po
spotkaniu każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy stempel okolicznościowej pieczęci, przysłanej z Kancelarii
Prezydenta RP.
Oprac. KR

służony dla rolnictwa (z gminy Perzów
Józef Kranz), a minister M. Maląg
wręczyła honorowe odznaki „Meritis
pro Familia” (z gminy Perzów Krysty-

Członkinie KGW
z gminy Perzów...

Premier wręczył medale 100-lecia
Odzyskania Niepodległości Kołom
Gospodyń Wiejskich za pielęgnowanie
polskiej tradycji. Przekazał też promesy
w ramach programu Sportowa Polska
2020. Natomiast minister J. K. Ardanowski odznaczył 41 osób medalem za... na dożynkach
w Bralinie

Uczniowie poznali
„Balladynę”
„Balladynę” – tegoroczną lekturę ogólnopolskiej akcji Narodowego
Czytania, wybitne dzieło polskiego romantyzmu – czytano w ponad
3200 miejscach w Polsce. Na mapie
Narodowego Czytania nie zabrakło
również Rychtala. 7 września br. w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Rychtalu, dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków i opiekunów grupy teatralnej, działającej przy rychtal-

Premier M. Morawiecki podziękował w
swoim przemówieniu rolnikom za ich
ciężką pracę i przedsiębiorczość oraz
zapewnił o wsparciu ze strony rządu.

na i Stanisław Poręba z rodziną oraz
Anita i Grzegorz Kokot z rodziną).
Podczas uroczystości koła gospodyń zaprezentowały lokalną żywność
i ludowe rękodzieło. Z terenu gminy
Perzów panie z Kół Gospodyń znalazły się w wąskim gronie tych kół,
które mogły zaprezentować swój kulinarny kunszt w trakcie tego święta.
Panie stanęły na wysokości zadania
i przygotowały ślicznie przystrojone
stoiska z przepięknym rękodzielnictwem. Przygotowane ozdoby w obu
stoiskach podziwiali uczestnicy wydarzenia. Osobiście odwiedził je premier. - Dziękuję KGW, sołectwom z terenu gminy i pracownikom za pomoc
w realizacji tego zadania. Uważam, że
nasza prezentacja była bardzo piękna
i podkreślała umiejętności naszych
mieszkańców – stwierdziła wójt gminy Perzów D. Froń.
Oprac. m

wieści znad pomianki
wrzesień 2020, nr 28 (981)
5 września 2020 r. w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem pary prezydenckiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie zorganizowała Narodowe Czytanie. W czasie tegorocznej akcji odczytano fragmenty dramatu Juliusza Słowackiego pt.”Balladyna”

Narodowe Czytanie „Balladyny”

Wybitne dzieło polskiego romantyzmu powstało na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad
wspólną historią i przyszłym losem
narodu. Osadzona na tle baśniowych
dziejów opowieść o dwóch siostrach
– Balladynie i Alinie – wywarła duży
wpływ na muzykę, malarstwo czy
rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat
jej liczne inscenizacje, zrealizowane
przez wybitnych reżyserów i aktorów
scen polskich, cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem.
Fragmenty lektury odczytane
zostały przy bibliotece w Opatowie
przez lektorów: Adama Kopisa –
wójta gminy Łęka Opatowska, Katarzynę Szczepańską – radną gminy
Łęka Opatowska, Marię Haziak –
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dyrektor Zespołu Szkół w Opatowie,
Annę Wojtasik – kierownik żłobka w
Opatowie, Beatę Gąszczak – czytelniczkę biblioteki oraz Gabrielę Brzezińską – dyrektor biblioteki. Wpro-

Czytali dzieło Słowackiego
w plenerze

wadzenie do poszczególnych aktów
i scen przeczytała pracownik biblioteki Ewa Kołek. Swoją obecność
każdy z gości upamiętnił wpisem do
kroniki biblioteki.
Oprac. m

Region

gmina
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach otrzymali samochód

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2020, nr 37 (1155)
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy rozpoczęła realizację Programu „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Nowe książki w bibliotece

Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy
podpisała umowę z Mikołajem Baliszewskim - zastępcą dyrektora Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych
w 2020 r. ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu
państwa. Trzcinickiej placówce została przyznana kwota w wysokości
wyniosło 6.461,00 zł.
Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa jest elementem polityki
bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów
bibliotek oraz wsparcia samorządów
w finansowaniu zakupów nowości dla
tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego
dbania o biblioteki. Jest on kontynuacją oraz rozwinięciem dotychczasowego programu własnego Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą
o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu
liczby czytelników bibliotek pu-

blicznych. Szczególny nacisk został
położony na budowanie nawyków
czytelniczych poprzez stały dopływ
nowości wydawniczych, możliwość
systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji
zwiększenie oferty czytelniczej dla
użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach
2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych
poprzez zwiększenie udziału nowości
wydawniczych w zbiorach bibliotek,

wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach
bibliotek publicznych.
Zakupione książki są obecnie
opracowywane w programie bibliotecznym SOWA, po czym zostaną
udostępnione do wypożyczeń czytelnikom. Biblioteka w Trzcinicy oraz
w Laskach prowadzą procesy biblioteczne również on-line, dając użytkownikom możliwość zamawiania i
rezerwowania książek przez Internet
bez wychodzenia z domu.
Oprac. m

Zawarta została umowa na wykonanie zadania „Zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP Laski”. W wyniku przeprowadzonego
postępowania
o
udzieleniu zamówienia publicznego
została wybrana oferta Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z
o.o. Korwinów, a cena oferty brutto
to 874 899 zł. Na powyższe zadanie

udało się pozyskać 200 000 złotych
dofinansowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze
środków finansowych pochodzących
z wpływów uzyskanych ze składek z
tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez
zakłady ubezpieczeń. Pozostała kwota to środki finansowe Urzędu Gminy
Trzcinica.
Oprac. m

Kontynuacja inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowej
w Trzcinicy

Budują kanalizację

Dyrektor biblioteki R. Gość
kupiła nowe książki

W latach 2008-2013 w gminie Trzcinica funkcjonowały rozwiązania prawne, wspierające
rozwój przedsiębiorczości

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

W okresie 2009-2013 z ulg skorzystało 18 podmiotów, a kwota
pomocy w postaci zwolnień od podatków od nieruchomości wyniosła
ponad 367 618 złotych. Nowy okres
zwolnień to lata 2014-2018. W tym
czasie z ulg skorzystało 32 podmioty,
a kwota pomocy wyniosła 1 251 225
złotych. Natomiast w latach 20192020 zwolnionych z podatku od nieruchomości zostało 11 podmiotów a

Samochód pożarniczy
dla OSP Laski

suma zwolnień wyniosła 489044,64
zł. Łącznie w latach 2009-2020 w
gminie Trzcinica udzielono zwolnień
od podatków od nieruchomości 61
podmiotom ( w tym kilkukrotnie tym
samym) na łączną kwotę 2 237 086,64
zł. W związku ze zbliżającym się
upływem czasu na jaki obowiązywały
rozwiązania prawne wspierające rozwój przedsiębiorczości podjęto działania w celu ich przedłużenia. Każde

zwolnienie będzie obejmowało 2 lata.
- Zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte zostaną nowo wybudowane lub dobudowane na terenie gminy Trzcinica budynki lub ich
części przeznaczone na prowadzenie
działalności gospodarczej, to rozwiązanie dotyczy każdego przedsiębiorcy
i jest analogicznie do wcześniej obowiązujących przepisów – informuje
wójt Grzegorz Hadzik.
Oprac. m

pierwszej części III etapu – informuje Grzegorz Hadzik, wójt gminy.
Gmina Trzcinica na powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 20142020, Oś priorytetowa 4. Środowisko,
Działanie 4.3. Gospodarka wodno –
ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości
3 184 967,44 zł.
Oprac. m

31 sierpnia 2020 roku Wojewódzki Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu na dostawę 7 sztuk lekkich samochodów ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą na podwoziu z napędem 4x2.
Wśród siedmiu jednostek jest OSP Wodziczna

Fot. OSP Wodziczna

Gminy Klub Sportowy Trzcinica zagrał na Turnieju Orlików w Baranowie

Kontynuowana jest inwestycja
„Budowa kanalizacji sanitarnej, w
tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w
miejscowości Trzcinica – etap III”.
- Obecnie kończone są przyłącza wodne i kanalizacyjne. Przystąpiono także do montażu elementów
odtworzeniowych ulic, w tym krawężników. Zakres tych prac dotyczy

Wywalczyli miejsce na „pudle”
GKS Trzcinica na zakończenie
letnich wakacji 29 sierpnia br. wziął
udział w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Baranów. Był to
ostatni sprawdzian Orlików z kategorii wiekowej tzw. Orlik Starszy przed
rozpoczynającymi się rozgrywkami
sezonu 2020/21 organizowanymi
przez OZPN Kalisz.
W turnieju udział wzięły dru-

żyny: KP Krążkowy, Pionier Baranów, Łużyczanka Kuźnica Grabowska. Grano systemem „każdy
z każdym”. Drużyna Orlików
z Trzcinicy zaprezentowała się
bardzo dobrze, w generalnej klasyfikacji turnieju, zajmując wysokie 2. miejsce. Ponadto, indywidualnie wyróżnieni zawodnicy drużyny
to Wiktor Biczysko oraz Krystian Bryza.

Skład zespołu GKS Trzcinica
w turnieju to: Krystian Bryza, Dominik Bryza, Wiktor Biczysko,
Marcel Krowiarz, Jan Parzonka,
Patryk Nasiadek, Maksymilian
Rabiega, Fabian Żłobiński, Karol
Pawlik i Filip Nowak.
Oprac. m

Samochód dla OSP Wodziczna
Wykonawcą zadania została wybrana firma IUVO CARS Jan Świeboda ul. Dębowa 4 42-202 Częstochowa. Wykonawca spełnił warunki
udziału w postępowaniu. Złożona
przez niego oferta spełnia wszystkie
wymagania zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu i
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą.

Umowa z wykonawcą zostanie
zawarta po 10 września 2020 r. po
wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Cena jednego pojazdu brutto
to 348 951 zł. Na powyższe zadanie
udało się pozyskać dofinansowanie w
wysokości 200 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Pozostała kwota to środki finansowe Gminy
Trzcinca. 		
Oprac. m
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia umeblowane 3-pokojowe
mieszkanie wraz z garażem - Os. Odrodzenia,
Kępno. Tel. 608 487 568. (TK 136/09/20)
Do wynajęcia garaż - ul. Sienkiewicza,
Kępno. Tel. 608 487 568. (TK 136/09/20)
Wynajmę pół domu - Świba. Do częściowego remontu. Tel. 730 818 795.
(TK 137/09/20)
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, 52m2
- Os. Grafitowe, Kępno. Tel. 691 023 693.
(TK 134/09/20)
Wynajmę pawilon mieszkalny ze wszystkimi
mediami, dla dwóch osób. Tel. 730 139 312.
(TK 133/09/20)
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane - Os. Kopa. Tel. 695 259 001.
(TK 127/08/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)

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)

Kupię garaż w Kępnie - Os. Wiosny Ludów/
ul. Spółdzielcza. Tel. 661 995 884.
(TK 138/09/20)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

Firma Latmax
zatrudni osobę
na stanowisko

ślusarz,
SPAWACZ
ORAZ
TOKARZ.
Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355

informuje

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
sprzedam
Sprzedaż drewna opałowego - iglaste, liściaste.
(TK 135/09/20)
Tel. 510 183 522.
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
skup katalizatorów. Tel. 503 520 607.
(TK 132/09/20)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię działkę w Klinach lub okolicy.
Tel. 795 413 001.
(TK 138/09/20)

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

rolnicze

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

1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Przedmiotem
zbycia
jest
ustanowione
do
dnia
5.12.2089r.
na
rzecz
Gminy
Kępno
prawo
użytkowania
wieczystego
nieruchomości
gruntowej,
niezabudowanej
położonej
w miejscowości Mianowice, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w operacie
ewidencji
gruntów,
w
jednostce
ewidencyjnej
Kępno,
obrębie:
Krążkowy,
jako
działka
nr 1035/281 o powierzchni 0,0269 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr
KZ1E/00054735/6.
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 17 września 2020 roku do 08 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

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

STAROSTA KĘPIŃSKI

Wykonam tynki cementowo-wapienne,
gipsowe. Tel. 792 770 011.
(TK 138/09/20)

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane
i zabudowy z płyt gipsowych, panele podłogowe,
płytki łazienkowe, murowanie, kostka brukowa,
montaż sanitariatu, inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 111/07/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Przyjmę zlecenie na prace porządkowe w domu
lub ogrodzie. Mogę też zaopiekować się osobą
starszą z Kępna. Tel. 606 757 246.
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

ogłasza

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie
geodezyjnym nr 0010 – Osiny, gmina Kępno, arkusz mapy 1, działka nr 147/3 o powierzchni 0,3091 ha
(N-0,2600 ha, PsVI-0,0491 ha) dla której Sąd Rejonowy w Kępnie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr KZ1E/00056425/4.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami – samosiejkami, położona w
centralnej części miejscowości Osiny. Teren nierówny w zaniżeniu, ma kształt trójkąta. Posiada bezpośredni dostęp
do drogi, nad działką przebiega linia energetyczna NN, w zasięgu infrastruktura techniczna: energia, kanalizacja,
woda, gaz i telefon.
Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kępno:
- jednostka bilansowa – B2US – tereny sportu i rekreacji.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki 5 i ul. Staszica 12, w Urzędzie Miasta i
Gminy Kępno oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego w dniach od 04.06.2020 r. do dnia 24 czerwca 2020 r..
Informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej.

I Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2020 roku, o godz. 12:00, w sali 206 Starostwa
Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5

Cena wywoławcza 50.000,00 zł
(słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Do osiągniętej w przetargu ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 19 października 2020 r. –
na konto:

Starostwo Powiatowe w Kępnie
Bank PKO BP SA
24 1020 2212 0000 5702 0372 5900

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej, tj.: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Ustalony w drodze przetargu nabywca, zobowiązany jest do uiszczenia w całości ceny nieruchomości osiągniętej
w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, Starosta Kępiński może odstąpić od zawarcia umowy a
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
Starosta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie.
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Kępnie ul. Staszica 12 , tel.: 62 / 78 28 900, -912, - 924.
Ponadto informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej (Biuletynie Informacji Publicznej) www.bip.powiatkepno.pl.

STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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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

Tygodnik Kępiński 17 września 2020

13

Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Dariusz Kaliński – „Bilans krzywd. Jak naprawdę wyglądała
niemiecka okupacja Polski”

Twierdzili, że zaprowadzą porządek wśród ludzi niezdolnych, by rządzić samymi sobą.
Rozgłaszali, że podejmują sprawiedliwą wojnę o należne im i podstępem wykradzione
ziemie. Wyśmiewali „słowiański rozgardiasz”, utrzymując, że podludzie ze Wschodu tylko
od nich mogą nauczyć się prawdziwej kultury. Kłamali. Z Niemiec nie przynieśli cywilizacji,
ale ludobójstwo. Sześć milionów polskich obywateli zabitych w toku działań wojennych,
wyłapywanych ma ulicach i mordowanych jak zwierzęta, zagłodzonych, zesłanych do
obozów, których jedynym celem była eksterminacja. Grabież majątku narodowego, destrukcja
miast, zawłaszczenie kultury. Niewolnicza praca, wyniszczanie świadomości i plany zagłady
całego polskiego narodu. Ogrom nierozliczonych krzywd wymyka się ocenie i opisowi.
Dariusz Kaliński – autor bestsellerowej „Czerwonej Zarazy” – bez ogródek i bez obaw pisze
o czasach, gdy Polak nie był dla Niemca człowiekiem. I nie boi się pytać, jaki naprawdę jest
bilans wyrządzonych Polsce niegodziwości.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Laura Kneidl – „Someone new”
Micah jest córką zamożnych prawników i siostrą Adriana, który z powodu swojego
homoseksualizmu musiał opuścić rodzinny dom. Dziewczyna nie chce dłużej mieszkać z
rodzicami i wyprowadza się. Gdy spotyka nowego sąsiada, nie może uwierzyć własnym
oczom: jest nim Julian, chłopak, który kilka tygodni wcześniej stracił przez nią pracę. Micah
czuje się fatalnie, w dodatku Julian jest wobec niej zimny i nieprzystępny i nie daje jej szansy
na przeprosiny. Zaczyna się fascynować tajemniczą naturą Juliana i chce go poznać bliżej.
Odkrywa przy tym, że Julian trzyma na dystans wszystkich ludzi, nie tylko
ją. Skrywa tajemnicę z przeszłości, która może na zawsze zmienić sposób,
w jaki Micah go postrzega.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Lubczyk – „Dom z niebieskiego szkła”
Kilkadziesiąt lat temu ludzkość została zdziesiątkowana przez tajemniczą chorobę, wobec
której cała współczesna medycyna okazała się bezradna. Ogarniająca świat pandemia stała
się zarzewiem międzynarodowego konfliktu i wojny nuklearnej, a Ziemia zamieniła się w
pustynię. Ci, którzy ocaleli, budują miasta pod kopułami chroniącymi przed atomowym
wiatrem. W tej postapokaliptycznej rzeczywistości istnieje tylko jeden cel – znaleźć jak
najszybciej remedium na rozprzestrzeniającą się zarazę. David, młody student, również marzy
o tym, że pewnego dnia uda mu się poznać przyczyny choroby i stworzyć na nią skuteczny
lek. Jednak wkrótce pojawiają się u niego objawy, które tak dobrze zna i których tak bardzo
się boi... Zesłany do getta, gdzie przebywają zarażeni, musi dostosować się
do praw rządzących tym nieludzkim światem. Czy uda mu się przetrwać i
dotrzeć do źródła nękających ludzkość cierpień?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 38
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 23 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. Laura Kneidl – „Someone new”,
2. Anna Lubczyk – „Dom z niebieskiego szkła”,
3. Dariusz Kaliński – „Bilans krzywd...”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 37 nagrody otrzymuj¹:

Maria Bajer (Mnichowice),
Bartłomiej Kuropka (Bralin).

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

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Zastanów się, czy twoje plany są realne. Możesz
marzyć o czymś, co wcale nie okaże się dla Ciebie
właściwe. Skoncentruj się na ważnych sprawach,
nie licz na przyszłe korzyści. W tym tygodniu ważne jest to, co dzieje się „tu i teraz”.

Byk 21 IV – 21 V
Przed Tobą szczęśliwy tydzień. Los ześle Ci szansę na pozbycie się kłopotów. Zawrzesz zgodę z nieprzyjaciółmi, podpiszesz korzystną umowę lub zdobędziesz nagrodę, na jaką od dawna pracowałeś.
Ciesz się swoim sukcesem, chwal dokonaniami.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Przed tobą udany tydzień. Kłopotów i trudnych
spraw będzie mniej, a okazji do zabawy i radości
o wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda Ci się zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których Ci zależy.

Rak 23 VI – 22 VII
Znajdź nowe hobby, poznaj ludzi, którzy są inni,
niż Twoi dotychczasowi przyjaciele. Trochę odmiany w życiu towarzyskim dobrze Ci zrobi. Pogódź się z porażką, a nawet rozstaniem, wtedy
otworzą się przed Tobą nowe możliwości.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nie widzisz rozwiązania, które jest na wyciągnięcie ręki. Popatrz wokół siebie, a dostrzeżesz wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. To,
co Cię ogranicza, jest w Tobie, a nie w świecie
zewnętrznym.

Panna 23 VIII – 22 IX

1.

Apteka „Burchacińscy” - 17.09.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 18.09.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 19.09.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 20.09.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 21.09.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 22.09.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 23.09.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Czeka cię zwycięstwo w sporze lub korzystne rozstrzygnięcie trudnej sprawy. Twoja cierpliwość i wiara zostaną wynagrodzone. Poczujesz, że warto się
było starać i zbierzesz efekty swojej pracy. Ciesz
się swoim sukcesem, bo zasłużyłeś na uznanie.

UWAGA!

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Zastanów się, czy rzeczywiście wszystko chcesz
zacząć od nowa. Każdą taką decyzję przemyśl
kilka razy, zanim spalisz za sobą wszystkie mosty. Nie rób nic chaotycznie, musisz mieć dobrze
ułożony plan.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Czeka Cię ważna rozmowa. Staniesz naprzeciw
osoby, do której czujesz żal lub urazę. Bądź szczery, powodzenie jest po twojej stronie. Wyjaśnisz
wątpliwości, oczyścisz dwuznaczną sytuację. Zachowaj spokój i postaw na racjonalne argumenty.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i doświadczeniem
porozmawia z Tobą i wskaże Ci drogę. Dogłębnie
przemyśl swoje cele i sposoby ich realizacji.

Wodnik 20 I – 18 II
Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi
siłę Twoich argumentów. Bądź czujny i nie daj
się zaskoczyć. Powodzenie jest po Twojej stronie, a Twoja postawa zaimponuje pewnej ważnej
osobie.

Ryby 19 II – 20 III
Czyjeś przykre słowa zabolą Cię bardziej, niż
przypuszczasz. Nie martw się tym i dalej rób to,
co w głębi serca uważasz za słuszne. W miłości
ktoś postąpi wbrew Twoim życzeniom. Bądź jednak cierpliwy i uprzejmy.

„ŚWIAT TKANIN”

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)
Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

Zapraszamy!!!
Kępno, ul. Staszica 2,
tel. 507 065 800.

Ma
na ter
su iał
kc
es

(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

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

RE
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PRZYJMUJEMY CODZ
(P
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
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