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Charytatywne 500 km dla Natalki

Sklep Intermarche
zatrudni

magazyniera
Informacja pod numerem telefonu

602 479 162.

Dawid Lehmann (trzeci od lewej u góry), z pochodzenia kępnianin, obecnie pracujący w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, wraz ze swoją
ekipą pokonał dystans prawie 500 km, aby zebrać pieniądze na rehabilitację chorującej na
chłoniaka anaplastycznego Natalki Kuleszy (druga od lewej u dołu).
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Burmistrz nie
jest już szefem
„Porozumienia”
15 września w Kępnie odbył
się Zjazd Okręgowy „Porozumienia” Jarosława Gowina,
na którym zostały wybrane władze partii w okręgu,
a przewodniczącym został
Piotr Psikus, który tydzień
później rezygnuje z tego stanowiska.
str. 5

Złote, Diamentowe

i Żelazne Gody
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Podziękowania,
odznaczenia i spotkania
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co tydzień w „TK”

sytuacja

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim
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Rowerowy diler
Muzeum wykreowane
zatrzymany
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Informacje

wiadomości
18 września odbyło się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Posiedzenie rady

społecznej szpitala

Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kępnie (od lewej) Marian Olejniczak zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych,
dyrektor SPZOZ w Kępnie Beata Andrzejewska, wicestarosta Alicja Śniegocka, starosta
Robert Kieruzal

Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie rozpoczęło się od informacji o bieżącej
sytuacji finansowej szpitala, którą
przedstawiła dyrektor SP ZOZ – Beata Andrzejewska.
Kolejny punkt piątkowego posiedzenia rady społecznej to podjęcie

uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia opinii w przedmiocie
rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego
SPZOZ w Kępnie za ubiegły rok.
Druga z procedowanych uchwał to
wyrażenie opinii w przedmiocie
zbycia aktywów trwałych SPZOZ w
Kępnie.		
Oprac. m

Magdalenie Wieczorek
Dyrektor Samorządowej Biblioteki
Publicznej im. Marii z Fredrów
hr. Szembekowej w Kępnie

serdeczne wyrazy współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Ojca
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Piotr Psikus,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

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

38 aktywnych przypadków w Kępińskiem

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kępnie informuje o sytuacji epidemiologicznej w regionie. Specjalnie
dla naszych Czytelników prezentujemy zestawienie danych z terenu
powiatu kępińskiego od początku
września.
Według danych z 22 września
br. w powiecie kępińskim do tej
pory zdiagnozowano 760 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 722 osobom z powiatu
kępińskiego udało się powrócić do
zdrowia. Aktywnych zachorowań jest
więc zaledwie 38. Niestety, jest również druga strona medalu – w naszym
powiecie zmarło 17 osób, u których
stwierdzono obecność COVID-19.
Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 6.878 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego
1.034 to przypadki aktywne. 257 osób
zmarło, a 5.578 wyzdrowiało. KR

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

13

16 września 2020 r.

757 / 721

139

14

17 września 2020 r.

758 / 721

152

14

18 września 2020 r.

758 / 721

164

14

19 września 2020 r.

758 / 721

164

14

20 września 2020 r.

758 / 721

164

14

21 września 2020 r.

760 / 722

111

14

22 września 2020 r.

760 / 722

152
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Do Spółek Wodnych trafi 2 miliony zł ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Dofinansowanie dla spółek wodnych

6 sierpnia Samorząd Wojewódz- 11 lat. - Zainteresowanie wsparciem
twa Wielkopolskiego przyjął uchwa- na przestrzeni lat realizacji dotacji
łę zatwierdzającą podział środków, było ogromne, a kwota przeznaczoktóre trafią do wielkopolskich spółek na na realizację zadania w całości
wodnych w 2020 roku. Przeznaczono wykorzystywana przez wnioskona ten cel 2 miliony złotych. Pienią- dawców. Utrzymanie w należytym
dze trafią do 123 spółek wodnych stanie urządzeń wodnych, którymi
działających na terenie naszego woje- zarządzają spółki wodne muszą być
wództwa.
Wicemarszałek
woje- Dofinansowanie do prac melioracyjnych
wództwa wielkopolskiego otrzymały spółki z powiatu kępińskiego
Krzysztof Grabowski 17
września podpisał umowę
przekazującą dotację na
bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowych. Przedsięwzięcie ma
na celu wsparcie bieżącego
utrzymania wód i urządzeń
wodnych oraz budowy, odbudowy regularnie konserwowane, dlatego
i przebudowy przepustów i innych corocznie Samorząd Województwa
urządzeń związanych z urządzeniami Wielkopolskiego realizuje program
wodnymi lub wodami objętymi dzia- dotacji dla spółek wodnych – mówi
łalnością spółki wodnej. W czasach K. Grabowski.
o zmiennych warunkach pogodowych
Program wsparcia dla spółwłaściwy stan infrastruktury meliora- ek wodnych po raz pierwszy zrecyjnej jest niezwykle istotny dla bez- alizowano w 2009 roku. Ogrompieczeństwa mieszkańców ich mienia ne
zainteresowanie
programem
oraz całej infrastruktury regionu.
na przestrzeni lat doprowadziło
Dofinansowanie bieżącej działal- do zwiększenia kwoty pomocy
ności spółek wodnych jest realizowa- i od 2016 roku kwota na ten cel została
ne przez Samorząd Województwa od zwiększona i wynosi 2 mln zł rocznie.

W 2020 roku w ramach przeprowadzonego naboru wniosków wsparcie
otrzymają 123 spółki wodne (złożone zostały 132 wnioski) na łączną
kwotę 2 mln zł. Najwyższa dotacja,
która została przyznana spółce wodnej w bieżącym roku to ponad 89
tys. zł. Tegoroczna wysokość udzielonego spółkom wodnym
dofinansowania
wyniesie
około 34% wartości prac
ujętych we wnioskach.
Świadczy to o wysokich
kosztach utrzymywania infrastruktury melioracyjnej
i wodnej i należytym zagospodarowywaniu zasobów
wodnych.
Z powiatu kępińskiego
dofinansowanie otrzymały Gminne
Spółki Wodne w: Kępnie (9 317 zł),
Rychtalu (9 323 zł), Trzcinicy (12 739
zł), Łęce Opatowskiej (11 424 zł), Baranowie (7 983 zł), Bralinie (20 508 zł)
i Perzowie (9 163 zł). Ponadto dofinansowanie otrzymały Spółki Drenarskie
w: Ostrówcu (3 557 zł), Szklarce
Mielęckiej (2 359 zł), Myjomicach
(2 917 zł), Kierznie (2 716 zł), Olszowie (2 783 zł), Baranowie (9 87 zł) oraz
Spółka Wodna Doliny Rzeki Niesob
(18 060 zł).
Oprac. m
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Dawid Lehmann z ekipą podjęli się biegu z Kępna do Kołobrzegu. Celem było zebranie
funduszy na leczenie i rehabilitację Natalki, zmagającej się z nowotworem

Pamiętali o napaści sowieckiej na Polskę w 1939 r.

Charytatywne 500 km dla Natalki

Dawid Lehmann, z pochodzenia
kępnianin, obecnie pracujący w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
wraz ze swoją ekipą pokonał dystans
prawie 500 km, aby zebrać pieniądze
na rehabilitację chorującej na chłoniaka anaplastycznego Natalki Kuleszy, uczennicy Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kępnie. Bieg rozpoczął się 12
września w Kępnie, a zakończył 15
września br. w Kołobrzegu.
Natalka ma za sobą ciężką walkę
z nowotworem złośliwym. Chemioterapia i leczenie sterydami poczyniły
spustoszenie w młodym organizmie.
Skutkiem terapii ratującej jej życie
jest zanik nerwów, przez co dziewczynka ma problemy z chodzeniem
i wymaga intensywnej rehabilitacji.
Najważniejsze jest teraz umożliwienie Natalce odzyskania sprawności
sprzed choroby.
Dawid wyruszył punktualnie o
godzinie 10.00 z kępińskiego Rynku,
dopingowany przez Natalkę z rodzicami, przyjaciół oraz mieszkańców
Kępna i okolic. Support Dawida na
dalszą trasę stanowili: jego żona
Roma, przyjaciel Mateusz (dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
PSP w Kępnie) oraz przyjaciółka
Justyna. - Większych trudności na
biegu nie było, mój support dbał o

– wymienia biegacz. - Od Poznania
moimi kompanami był mój support.
Mateusz czy moja żona, ramię w ramię, towarzyszyli mi na rowerze, gdy
ja biegłem. Co 10-12 km spotkaliśmy
naszego busa, który czekał z posiłka-

Oddali hołd walczącym
z sowietami

Po dotarciu do Kołobrzegu i przywitaniu
z Natalką wszyscy wskoczyli do morza

mi i napojami. Nie każde noce były
łatwe, czasem potrzebowałem dodatkowych 15 minut snu czy też chwili odpoczynku, jednak najbardziej
wspominam chwile grozy, gdy razem
z żoną trafiliśmy w centrum rykowiska jeleni i wtedy Mateusz z Justyną
musieli przyjechać nam z pomocą –

Wsparcie strażaków było dla
Dawida zastrzykiem energii

wszystko – o to, bym dobrze zjadł,
napił się czy umył nogi albo zmienił
skarpety, gdy była taka potrzeba –
śmieje się strażak. Dawid pokonywał
kolejne kilometry trasy zarówno za
dnia, jak i w nocy. Zatrzymywał się
jedynie specjalnie przygotowanym
na tę okazję w busie oraz lokalnych
jednostkach PSP na odpoczynek czy
krótki sen. - Wszystkie kameralne
powitania strażaków Państwowych
Straży Pożarnych, gdzie gościliśmy,
dawały dodatkowego kopa. Bardzo
dobrze wspominam wszystkich chłopaków i bardzo im dziękuję za ten
power – mówi. Na trasie przyłączali
się do niego ludzie, którzy wspierali
jego inicjatywę i biegli lub jechali rowerem razem z nim choć przez chwilę. - Cały support oraz uczestnicy
i strażacy, których spotkaliśmy na
trasie, stanęli na wysokości zadania, a nawet wyżej. Od początku aż
do Poznania cały czas ktoś mi towarzyszył, czy to biegacz czy rowerzysta
– najbardziej wspominam biegaczy
z Kępna, którzy praktycznie do samego Ostrowa biegli ze mną, noga
w nogę. Nie mógłbym też pominąć
moich najlepszych kompanów rowerowych: pana Leszka, który towarzyszył nam do Jarocina oraz Daniela,
który zajechał z nami do Poznania

tuzja, która uniemożliwiła dalszy
bieg. Jednak strażak nie poddał się i
mimo przeciwności, wraz ze swoim
supportem, na zmianę jadąc na rowerze, pokonał trasę. - Najgorszy był
moment trasy, gdy zbliżyłem się do

wspomina ze śmiechem.
Trasa była trudna, przysparzała
biegaczowi wiele obtarć i wywoływała niemałe zmęczenie. - Odciski
pojawiły się już na 60 km, ale cel
był tak szlachetny, że nawet to nie
przeszkadzało w dotarciu do mety –
podkreśla strażak. Pierwsze 300 km
pokonał bez większych przeszkód.
Niestety, później dopadła go kon-

300 kilometra i wtedy dopadła mnie
kontuzja – naderwałem ścięgno
Achillesa. Mieliśmy wówczas przerwę w JRG 2 w Pile, gdzie szybko
znaleziono dla mnie fizjoterapeutę.
Niestety, stwierdził on, że dalszy
bieg mam sobie odpuścić. Szybka
decyzja i rozmowa z moim supportem – jedziemy na rowerze, trzeba
to skończyć, jest cel! I tak Mateusz,
Roma i ja kontynuowaliśmy trasę
na rowerze, zmieniając się co kilka
kilometrów. Justyna była naszym
aniołem stróżem, jadąc cały czas za
nami, ogarniając trasę i przygotowując dla nas posiłki. I tak z biegu
solo staliśmy się prawdziwą drużyną – można powiedzieć rodziną
– dążącą wspólnie do ważnego dla
nas celu. Widok morza za Mielnem
dodał nam jeszcze większego kopa –
stwierdza Dawid.
Na mecie na Dawida i jego kompanów czekała niespodzianka – pojawiła się tam Natalka z rodziną,
aby przywitać ich i podziękować za
podjęty trud. - Przed 14.00 zameldowaliśmy się na molo w Kołobrzegu,
gdzie, ku naszej uciesze, spotkaliśmy
się z Natalką i jej rodziną oraz naszymi przyjaciółmi. Było to dla nas
coś pięknego i niezapomnianego, bo
to właśnie dla tej walecznej dziewczynki pokonaliśmy nasze słabości.

17 września br starosta Robert
Kieruzal wspólnie z wicestarostą
Alicją Śniegocką oraz kierownikiem biura poseł do Parlamentu
Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej, Anną Lis, złożyli kwiaty
i znicze pod pomnikiem powstańców
wielkopolskich i żołnierzy wojska
polskiego na kępińskim cmentarzu
parafialnym, upamiętniając tym samym żołnierzy polskich poległych w
II wojnie światowej.
Z kolei sygnałem syreny, kwiatami złożonymi pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację
na kępińskim Rynku oraz chwilą zadumy tragiczne wydarzenia sprzed

81 lat upamiętniła Gmina Kępno.
Delegacja kępińskiego samorządu – wiceburmistrzowie Krzysztof
Godek i Artur Kosakiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Andrzej Stachowiak oraz radny
Jan Blabuś – oddała hołd ofiarom
sowieckiej napaści.
17 września br. mija 81. rocznica
napaści sowieckiej na Polskę. Tego
dnia Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny
wkroczyła na teren Rzeczypospolitej.
Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który
przed wybuchem II wojny światowej
zawarły Niemcy i ZSRR. Oprac. m

W czasie składania kwiatów. Od lewej:
A. Lis. R. Kieruzal i A. Śniegocka

Wszyscy razem wpadliśmy do morza
i cieszyliśmy się z tej pięknej przygody, którą mogliśmy przeżyć dzięki
Natalce – przyznaje Dawid. - Żadne

nie pieniędzy, podsumowanie akcji
i przekazanie środków na leczenie
dziewczynki. Zbiórka nie jest jednak
zakończona – trwa jeszcze do końca

Choć trasa nie była łatwa,
dostarczyła ekipie mnóstwo radości

Dawid ze swoim przyjacielem
Mateuszem (po lewej)

słowa nie są w stanie opisać tego, co
przeżyliśmy. To była piękna przygoda i niezwykła wyprawa dla osoby,
która potrzebowała naszej pomocy.
Teraz myślimy nad nową przygodą –
oczywiście dla kogoś, komu znów będziemy chcieli pomóc. Mamy zamiar
kontynuować naszą akcję i w następnym roku wystartować ponownie – a
dokąd, jeszcze nie zdradzamy – podsumowuje.
Podczas biegu zbierano pieniądze do puszek. Nie zawiedli również
liczni sponsorzy, którzy przyłączyli
się do zbiórki. Pozostało przelicze-

września br. Ci, którzy jeszcze tego
nie zrobili, mogą wesprzeć zbiórkę, wpłacając pieniądze na konto
Stowarzyszenia „Uśmiech” oraz na
zrzutka.pl. - Chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom, funkcjonariuszom PSP, sponsorom oraz
ludziom dobrego serca, że pomogli
nie nam, ale Natalce. Mam nadzieję, że to, co zebraliśmy, pomoże jej
w leczeniu. Obecnie mamy ponad
9 tysięcy złotych, ale zbiórka nadal
trwa i mamy nadzieję, że kwota będzie jeszcze większa – dodaje Dawid.
KR
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Kontynuujemy cykl opracowań wrocławskich naukowców, dotyczących budowy osiedla mieszkaniowego w czasie II wojny światowej

Osiedle mieszkaniowe z lat 40. XX w. w Kępnie - część II

Urbanistyka osiedla
W Warthegau jeden z wczesnych
projektów gruntownej przebudowy
otrzymał m.in. Wieluń – miasto, na
które 1 września 1939 r. o świcie
spadły pierwsze w tej wojnie bomby,
niszcząc znaczną część starówki. W

Kępnie we wrześniu 1940 r. Rauda przypuszczalnie już w grudniu
1939 r. został skierowany do pracy
w Kępnie. Jego projekt przyjęło do
realizacji Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego „Wartheland”.
Budowę osiedla rozpoczęto w 1941 r.

mieckiej zasady „Licht und Luft” –
„powietrze i światło”, które należało
zapewnić wszystkim mieszkańcom.
Istotnie – wytworzyły się dzięki tej
kompozycji przestronne, pełne światła – prostokątne podwórza, które
zgodnie z ideą miast ogrodów wypełniono bogatą zielenią. Domy stojące pierzejami wzdłuż ulicy otrzymały przedogródki odsuwające je od
ulicznego ruchu. W obrębie osiedla
utworzono 6 przestrzeni zamkniętych – zielonych podwórek. Powstał
też placyk manewrowy i duży ogród
miejski. Zważywszy, że inwestycja
ta zrealizowana została w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy willowej, podkreślić należy fakt, że nie
zaistniała tu wówczas żadna kolizja
przestrzenna. Otoczone zielenią,
dwukondygnacyjne kilkuklatkowce
nie stworzyły dysonansu w połączeniu ze starymi i nowopowstającymi
wówczas domami willowymi. Równowagę zakłóciły dopiero znacznie
później wielkokogabarytowe, brutalne blokowiska z lat 70.-90. XX
stulecia. Domy omawianego osiedla
miały kameralne bryły, rozmiesz-

Kępno. Projekt zrealizowanego osiedla mieszkaniowego. Autor: Wolfgang Rauda

dyną odmienność w tym regularnym tonny schemat – wydłużone, idenukładzie stanowią trzy wydłużone tyczne niemal bryły domów mieszProjekt pierzei ulicznej osiedla w Kępnie, autor Wolfgang Rauda
bryły wieloklatkowców wśród jed- kalnych różniących się wielkością
nolitej grupy założonych na krótkim (jednorodzinne lub dwurodzinne dla
kwietniu 1940 r. wykonano nigdy Sam Rauda już we wrześniu 1941 r.
planie budynków. I tu zapewniono wyższych rangą osób i wieloklatkonie zrealizowany projekt, który za- pracował w Łodzi w Rządowym Redużo światła, powietrza i zieleni. we dla „zwykłych” pracowników.
kładał całkowite wyburzenie reszty feracie Budowlanym. Mimo to nadal
I tutaj również zabudowa osiedla Niekiedy, dla potrzeb kompozycji
miasta i przebudowę układu urba- kierował pracami projektowymi dla
wstawionego w dzielnice willową przestrzeni bardzo wydłużone bryły
nistycznego i wprowadzenie typo- Kępna. W rezultacie do września
nie stworzyła zakładano na łuku podkreślając czawych dla architektury niemieckiej 1943 r. powstał
kontrastów ani sem usługowe partery podcieniami.
lat 30. i 40. XX w. – zunifikowanych strukturalny plan
kolizji
brył. Dachy realizowano jako dwuspadoform zabudowy. Miasto wg projektu w zakresie przebuDo dziś osie- we, niekiedy czterospadowe.
w niczym oczywiście nie nawiązy- dowy i rozbudowy
dle to, znane
W projektowanych zespołach
wało do tradycji miejscowej. Nowe Kępna, w którym
jako Osiedle także funkcje pomocnicze jak np.
kształty placów i ulic, koszarowa Rauda proponował
R o b o t n i c z e , stołówki, niektóre miejscowe urzędy
– monotonna zabudowa kwartałów budowę 4 kolejnych
zachowało się wpisywano w zbliżone do mieszkajednolitymi dwukondygnacyjnymi osiedli liczących po
bez zakłóceń niówki bryły.
domami mieszkalnymi, typowy ele- 4000 mieszkańców
wewnętrznych
Ważne gmachy publiczne realiment wysokościowy – miejska wieża każde.
– nie wprowa- zowane w wydzielonym centrum
Z r e a l i z ow a n e
i dużo zieleni to niektóre cechy tego
dzono tu kon- miały wyróżniać się monumentalnoosiedle
znajduje
projektu.
trowersyjnych ścią (ratusze, sądy, gmachy NSDAP
Zwarte centrum z zamkniętymi się w rejonie ulic
bloków ani in- czy organizacji rządowych, teatry,
kwartałami o przestrzennych wnę- B e r w i ń s k i e g o ,
nych akcentów hale ludowe) ewentualnie klasytrzach otaczał pierścień dzielnic Władysława Sikorw y s o ko ś c io - cystycznymi detalami. Zazwyczaj
domków bliźniaczych. W centrum skiego, Parkowej,
wych.
jedynymi dominantami były wysozaproponowano monumentalne bu- D ą b r o w s k i e g o ,
R e g u l a r - kie – kilkudziesięciometrowe wieLudów,
dowle urzędów miejskich, szkoły, Wiosny
ność, tworze- że ratusza. Oprócz tego w miastach
szpital oraz wspomnianą już wie- Wolności, 3 Maja i
nie zamknię- przewidywano kościoły ewangelicżę jako niezbędną dominantę. Na 1 Maja. Składa się
tych
wnętrz kie, nowe dworce kolejowe, zespoły
obrzeżu znalazły się tereny sportowe z 23 kilkuklatko– ulic, placów, przemysłowe i zespoły sportowe.
oraz dworce kolejowe – stary i nowo- wych domów. Są to
p o d w ó r z y , Kompozycje przestrzenne poszczedwukondygnacyjne
projektowane.
Plan przebudowy centrum Wielunia autorstwa Hermanna Jansena wykonany w 1941 r. Źróogrodów jest gólnych miast były bardzo podobne
Do najwcześniejszych planów wydłużone budynki
dło: TU Berlin Architekturmuseum, inw. Nr 22271
cechą
urba- z powodu prostokątnej sieci ulic i zunależał również projekt budowy przykryte jednakoosiedla w Kępnie dla urzędników wymi dwuspadowymi dachami o czone w dużej odległości, w regu- nistyki tych omawianych osiedli i nifikowanych powtarzalnych form
z Rzeszy oraz dla pracowników stromych połaciach. Budynki osiedla larnym układzie zapewniającym wielu innych rozwiązań z tego okre- architektonicznych. Centra były wykolei Rzeszy opracowany przez ustawiono w kompozycji wzajemnie istotnie dużo światła słonecznego su. Do tego należy dodać niewielkie dzielone pasami zieleni.
W Kępnie i Ostrowie WielkoWolfganga Raude a zatwierdzony prostopadłych kierunków, stosując i dużo czystego powietrza w zielo- gabaryty – zwłaszcza wysokość,
przez Urząd Budowlany Rzeszy w się do obowiązującej wówczas nie- nych ogrodach. Przejścia, przejazdy, strome dwuspadowe dachy i dużo polskim dzielnice mieszkań pracowalejki, kompozycje zielone zakom- zieleni, słońca i powietrza. Poważ- niczych wzniesiono na obszarach
ponowano we wspomnianej już siat- nym mankamentem jest koszarowe niezabudowanych – przewidzianych
dopiero do zabudowy. Jednak dalsze
ce prostokątnej – regularnie, może zunifikowanie zabudowy.
W realizacjach urbanistycznych działania – zwłaszcza w kierunku
nieco monotonnie ale w ścisłym
osiedli mieszkaniowych III Rze- przebudowy Kępna wg planów Rauzwiązku z ideą pruskiego porządku.
Podobną ideę zastosowano w szy nie ma szans na indywidualne dy pociągnęłyby zapewne wyburzeprojekcie osiedla dla urzędników i rozwiązania. Nie ma architektury nia starej tkanki miasta.
prof. dr hab. inż. arch.
pracowników kolei, pracowników związanej z tradycją miejsca, nie
Grażyna Maria Balińska,
Fabryki „Wagon” i innych w Ostro- ma ciągłości kulturowej, nie ma
dr inż. arch.
wie Wielkopolskim – obecnie przy wpisania w kontekst czy nawiązania
Dorota Balińska-Ciężki,
ulicach L. Waryńskiego i Osiedle do lokalnego krajobrazu. Wszędzie
Robotnicze. Na planie z 1942 r. wi- obowiązuje pragmatyczny, mono- mgr inż. Jerzy Aleksander Baliński
dzimy już duże regularne założenie
urbanistyczne złożone z 37 domów
mieszkalnych. Podobnie jak w
Kępnie są to budynki założone na
Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszprostokątnych rzutach, dwukondykańców powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu
gnacyjne, kilkuklatkowe, przekryte
wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych.
stromymi dwuspadowymi dachami.
Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie,
Regularny trapez dużego ogrodu
o których warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeńwewnętrznego otaczają z czterech
Kępno. Fragment planu niemieckiego centrum miasta z lat 40. XX w. W lewym dolnym rogu
stron dwustronnie obudowane ulice.
stwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznawidoczne zrealizowane osiedle. Źródło:http://www.kepnosocjum.pl/photogallery.php?phoCałość jest niezwykle zrównoważoczają się czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą
to_id=22777(pobrano 15.06.2014 r.)
na, regularna i uporządkowana. Jetelefoniczną, internetową albo osobiście.
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Wiadomości

informacje

15 września w Kępnie odbył się Zjazd Okręgowy Okręgu Kalisko-Leszczyńskiego partii „Porozumienie” Jarosława Gowina, na którym zostały wybrane władze partii w okręgu, a przewodniczącym został Piotr Psikus, który tydzień później rezygnuje z tego stanowiska

Burmistrz nie jest już szefem „Porozumienia”

Tydzień temu burmistrz Kępna
Piotr Psikus został wybrany prezesem
okręgu kalisko-leszczyńskiego partii
Jarosława Gowina „Porozumienie”.

Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie) skarbnikiem, a Witosław Gibasiewicz
(radny województwa wielkopolskiego,
prezes Zarządu Zakładu Gospodar-

Nieaktualny już Zarząd „Porozumienia” okręgu kalisko-leszczyńskiego. Od lewej: Sz.
Furman, R. Pieles, M. Tracz, P. Psikus, A. Pawlicki i W. Gibasiewicz. Fot. Fb/Sz.Furman

Jego zastępcami zostali Adam Pawlicki (burmistrz Jarocina) i Szymon
Furman (kaliszanin, przedsiębiorca,
delegat na Kongres Krajowy partii). Do
lokalnego Zarządu partii weszli jeszcze:
Radosław Pieles (prezes kępińskiej
spółki Towarzystwo Budownictwa
Społecznego), który został wybrany sekretarzem, Monika Tracz (pracownik

ki Odpadami Sp. z o.o w Jarocinie –
Wielkopolskie Centrum Recyklingu) członkiem Zarządu. Na zebraniu zostali
wybrani również delegaci na Kongres
Krajowy w liczbie 41 osób.
Podczas kępińskiego zjazdu została podjęta uchwała o rekomendowaniu prezesa „Porozumienia”
Jarosława Gowina do powrotu na

kluczowe stanowisko w rządzie.
W uchwale zawarty został również
punkt o podkreśleniu ważnej roli,
jaką powinien odegrać #NajlepszyPlanDlaMłodych w tworzeniu kolejnych reform obozu Zjednoczonej
Prawicy.
Równo tydzień po wyborach
nagle P. Psikus rezygnuje z funkcji
przewodniczącego partii, wydając
lakoniczne oświadczenie: - Sytuacja
związana z głosowaniem nad nowelą do ustawy o ochronie zwierząt ma
znaczenie również dla nas - mieszkańców miasta i gminy Kępno. Dla mnie
od zawsze najważniejsze były i są
sprawy dotyczące bezpośrednio naszej gminy, dlatego przez lata wspierałem działania zmierzające do tego,
by w naszym rejonie nie powstała
ferma norek. Moje poglądy w kwestii
hodowli zwierząt futerkowych są niezmienne, dlatego w geście lojalności
rezygnuję z działalności w strukturach Porozumienia Jarosława Gowina. W czasie głosowania nad ustawą
o ochronie zwierząt większość posłów „Porozumienia” wstrzymała się
od głosu, tylko Jadwiga Emilewicz
(przewodnicząca okręgu poznańskie-

11 września br. w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego odbyły się warsztaty
edukacyjne w ramach projektu pt. „Muzeum Wykreowane programu grantowego Fundacji
Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego „Tu mieszkam, tu zmieniam”

Muzeum wykreowane

W ramach przyznanego grantu
muzeum zorganizowało szereg zajęć
skierowanych do wybranych grup.
Podczas tego wydarzenia uczestnicy
wykazali się niesamowitą kreatywnością i zaangażowaniem. Był to czas
refleksji na temat barier, jakie napo-

ją wizytę w muzeum zaczęły osoby
niepełnosprawne. Pierwszym zajęciem dla nich była audiodeskrypcja. Polegała na słuchaniu opisów
wybranych obrazów Tadeusza Piotra Potworowskiego a następnie odnajdowaniu ich w sali wystawowej.

Zajęcia warsztatowe
na Rynku

tykamy w kulturze oraz pogłębiania
wrażliwości w odbiorze sztuki.
Pierwszą grupą, która miała
okazję wysłuchać wykładu pt. „Polski język migowy – odrębny, piękny,
dyskryminowany” była młodzież z
Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w
Kępnie. Weronika Szymańska, która
wygłaszała wykład jest absolwentką
filologii polskiej na Uniwersytecie
Warszawskim i obecną studentką filologii polskiego języka migowego również na tym uniwersytecie. Wykład
rozpoczął się krótkim wprowadzeniem do tematyki języka migowego.
Następne aspekty, które zostały poruszone to między innymi środowisko
Głuchych, sztuka Głuchych a także
bariery, z którymi spotykają się osoby
niepełnosprawne.
W czasie trwania wykładu swo-

Następnie uczestnicy zabawy zostali
zaproszeni na warsztaty plastyczne
pt. „Wspomnienia z podróży w Muzeum”. Tworzyli kolorowe kolaże z
użyciem tkanin, produktów spożywczych i artystycznych.
W tym samym czasie kolejna grupa niepełnosprawnych osób słuchała
wykładu o języku migowym. Po pre-

lekcji grupa udała się na płytę Rynku
w Kępnie, gdzie rozpoczynały się
kolejne warsztaty „Weduta – pejzaż
przedstawiający scenę miejską wokół twórczości T.P. Potworowskiego”.
Wcześniej przed budynkiem instytucji
przygotowane zostały cztery ogromne
podobrazia rozstawione na sztalugach.
Zadaniem uczestników było namalowanie tego, co widzą przed sobą – czyli
cztery strony miasta z perspektywy
jednego miejsca – rynku.
Ostatnia grupa – seniorzy, po
wysłuchaniu przemówienia udali się
przed budynek muzeum. Tam czekały na nich stanowiska z plastrami
drewna oraz młotkami. Rozpoczęły
się warsztaty na świeżym powietrzu
nazwane: „Skarbnica natury – warsztat abstrakcyjnego dzieła”. - Podczas
całego wydarzenia mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu Filia w Kępnie.
W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane zbiory podejmujące tematykę m.in. niepełnosprawności oraz
zaburzeń integracji sensorycznej,
które były doskonałym dopełnieniem
przedsięwzięcia – podkreślają organizatorzy.
Patrycja Waloszczyk

Uczestnivy gremialnie przyszli
na muzealne warsztaty

go) głosowała za jej przyjęciem.
Do zamknięcia numeru gazety
(przedpołudnie 23.09.br.) nie mamy
wiedzy, czy pozostali kępińscy
członkowie partii Jarosława Gowina, związani zawodowo z ratuszem,
radni gminni i pracownicy spółek
gminy Kępno, złożyli już rezygnację
z działalności w tymże ugrupowaniu,
którego stanowisko w sprawie ochrony zwierząt, w tym zakazu hodowli
zwierząt futerkowych, znane było już
wcześniej.

A wydawało się, że nowo wybrane
kadry przygotowują się już do wyborów parlamentarnych jesienią 2023 r.
Przypominamy, że poprzednio przedstawicielami „Porozumienia” w okręgu kaliskim byli: Marian Grzesiak
(Ostrów Wlkp.) i Andrzej Wojtyła
(kaliszanin, doktor habilitowany nauk
medycznych, w latach 2005-2006 wiceminister zdrowia, poseł na Sejm I,
III i IV kadencji, senator IX kadencji,
od 2018 r. rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Kaliszu).
m

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie zaprasza na
spotkanie z Krzysztofem Deszczyńskim

Spotkają się z podróżnikiem

Już niedługo odbędzie się kolejna
ogólnopolska Noc Bibliotek. W ramach wydarzenia, 6 października br.,
o godzinie 17.00, w Samorządowej
Bibliotece Publicznej im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, w odnowionej siedzibie przy
ul. Kościuszki 7, odbędzie się ciekawe
spotkanie z Krzysztofem Deszczyńskim – aktorem, scenarzystą i reżyserem, fotografem, a przede wszystkim
podróżnikiem, który, jak sam mówi,
uzależniony jest od Azji. Gość opowie
o Birmie, ukazując ją jako wielokulturowy, barwny, piękny i nieobliczalny

kraj. Opowieściom towarzyszyć będzie prezentacja ponad 300 zdjęć.
- Ze względu na limit miejsc
wejście na spotkanie będzie możliwe
tylko z wejściówką i, oczywiście, w
maseczce lub, jeśli ktoś ze względów
zdrowotnych nie może, w przyłbicy.
Bezpłatne wejściówki, do wyczerpania, można odbierać codziennie w
czytelni biblioteki. Wszystkich, dla
których zabraknie wejściówek, zapraszamy do oglądania spotkania na
żywo na naszym profilu Facebook –
zachęca dyrektor biblioteki Magdalena Wieczorek.
Oprac. KR

Policjanci do walki z przestępczością narkotykową zatrzymali 44-letniego mieszkańca Kępna, który rozprowadzał
narkotyki na terenie miasta

Rowerowy diler zatrzymany

W nocy z 18 na 19 września br. jego elementów. W kolejnych miejpolicjanci Zespołu do Walki z Prze- scach policjanci znaleźli ukrytą
stępczością Narkotykową namierzyli amfetaminę, która była już przygotoi zatrzymali 44-latka, którego podej- wana do dalszej odsprzedaży – mówi
rzewali o to, że zajmuje się rozpro- funkcjonariusz.
wadzaniem amfetaminy na terenie
Policjanci odnaleźli również
Kępna. - Jest on bardzo dobrze zna- specjalne przedmioty, którymi diler
ny kępińskim policjantom, którzy od wyjmował z roweru narkotyki. W
dłuższego czasu interesowali się jego trakcie przeszukania jego miejsca
osobą – podkreśla oficer prasowy zamieszkania, kryminalni znaleźli
KPP Kępno sierż.
kolejną
znaczną
Rafał Stramowilość narkotyków.
ski.
Łącznie zabezpieZ ustaleń kryczono u niego pominalnych wyninad 130 gramów
kało, iż mężczyzna
narkotyków, które
podziałkowaną ambyły podzielone na
fetaminę ukrywał
mniejsze
działki
najprawdopodobi popakowane w
niej w specjalnie
woreczki strunowe.
pr z ygotowa nych
Przy zatrzymanym
schowkach w swozabezpieczono rówim rowerze. - W
nież pieniądze, co
trakcie zatrzyma- Rower poddano szczegółowemu
do których istnieje
przeszukaniu z rozkręceniem jego
nia mężczyzna był
uzasadnione podejelementów. Fot. KPP Kępno
bardzo pewny sierzenie, że pochodzą
bie – od razu dobrowolnie poddał się ze sprzedaży narkotyków.
przeszukaniu, zapewniając, iż nie
Z uwagi na fakt, iż wobec 44-latposiada żadnych narkotyków. Był ka Prokuratura Okręgowa w Ostronatomiast całkowicie zaskoczony, wie Wielkopolskim prowadzi pogdy policjanci przystąpili do prze- stępowanie, w którym postawiono
szukania jego roweru. Już na ulicy mu m.in. zarzut udziału w obrocie
po odkręceniu siodełka okazało się, znacznymi ilościami środków psyże w rurce ukryte zostały woreczki z chotropowych, został on przekazany
amfetaminą. Rower zabezpieczono, do dyspozycji tamtejszej prokuraa następnie poddano go szczegóło- tury. Finalnie został tymczasowo
wemu przeszukaniu z rozkręceniem aresztowany.
Oprac. KR
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Region

gmina
Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie

GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2020, nr 33 (938)
Uroczystość wręczenia Medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odbyła się 16 września 2020 r. w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Jubileusz Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50, 60
oraz 65 lat

Budują kanalizację
W gminie Perzów rozpoczynają się prace przygotowawcze do
realizacji inwestycji, która potrwa
do 2022 roku. W Trębaczowie wybudowana zostanie kanalizacja
sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa z przyłączami do posesji. W
ramach inwestycji jednoetapowej
przewiduje się wykonanie 6,28 km
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 3.99 km kanalizacji tłocznej
oraz 4 szt. przepompowni ścieków.
Sieć kanalizacyjną zaprojektowano
w ciągach dróg gminnych i powiatowych, uwzględniając warunki
techniczne. Sieć usytuowano w poboczach, minimalizując uszkodzenia nawierzchni drogowych. Ścieki

z Trębaczowa kierowane będą do
przepompowni głównej P1, skąd
rurociągiem tłocznym transportowane będą do istniejącej kanalizacji – studni w Domasłowie i dalej do
oczyszczalni ścieków w Perzowie.
Wykonawcą inwestycji, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma Przedsiębiorstwo
Budowlane M. Wawrzyniak Maria
Wawrzyniak z Ostrzeszowa. Koszt
inwestycji to 3.976.370,57 złotych,
która sfinansowana będzie częściowo z pożyczki z Wielkopolskiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Czas
realizacji inwestycji przewidziany
jest do 30 listopada 2022 r.
AS

„Kino pod chmurką” w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi
pod Kępnem

W kinie pod chmurką
16 września br. w Zespole Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
odbył się pierwszy seans „Kina pod
chmurką”. Akcja skierowana była
do uczniów i ich rodzin. Miała na
celu promowanie integracji i aktywnego spędzania czasu. Przed
seansem gości powitała dyrektor
Alicja Zimoch wraz z Markiem
Potarzyckim – członkiem Zarządu

Powiatu Kępińskiego. Na wszystkich
zainteresowanych czekał ciepły popcorn i napoje. Dodatkową atrakcją
dla najmłodszych był dmuchany tor
przeszkód ufundowany przez firmę
„Transporter Travel” Łukasz Gudra.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Już niedługo odbędzie
się druga edycja plenerowego kina.
Oprac. KR

Złote, Diamentowe i Żelazne Gody
Za zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla
dobra założonej przed ponad pół wiekiem rodziny, za wychowanie dzieci,
za smutki, radości jubilaci zostali odznaczeni Medalem „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” przyznanym
przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na mocy ustawy z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Aktu odznaczenia medalami dokonała wójt gminy Perzów
Danuta Froń w towarzystwie sekretarz gminy Weroniki Urbańskiej,
skarbnika Edyty Kieruzal, zastępcy
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Kingi Slotta, proboszcza parafii Turkowy - ks. Rafała Hącia, proboszcza
parafii Słupia pod Bralinem - ks.
Marcina Nowickiego.
D. Froń pod adresem par skierowała słowa uznania i podziękowania

za godne i długie pożycie małżeńskie
oraz za piękny przykład dla młodego
pokolenia. W imieniu poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki
Możdżanowskiej serdeczne gratulacje dla jubilatów złożyła Anna Lis.
Oprócz medali zostały także wręczone pamiątkowe dyplomy, upominki
i kwiaty. Wzniesiono także toast za
zdrowie jubilatów.
Listy gratulacyjne otrzymali:
Janina i Marian Błochowie, Krystyna i Józef Jarochowie, Teresa i
Zdzisław Kukulscy, Sabina i Łucjan Maciejowie, Janina i Stanisław Staszakowie, Zofia i Stanisław
Wójcikowie, Janina i Jan Żakowie.
W 2020 r. Diamentowe Gody obchodzili: Maria i Ignacy Adamscy
oraz Wacława i Kazimierz Wrzosek, natomiast Anna i Stanisław
Włodarczykowie świętowali 65.

rocznicę zawarcia związku małżeńskiego zwaną Żelaznymi Godami. Drodzy Jubilaci! Pragniemy złożyć
Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam wielu
wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności. Życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście
doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy – życzyła D. Froń.
- Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie zaproszenia i
wspólne świętowanie tego szczególnego jubileuszu - gratulowała wójt
gminy Perzów.
Jubileusz uświetnił występ zespołu „Perzowianie”, który przygotował wyjątkowy repertuar dla naszych jubilatów. Czas uroczystości
upłynął w przemiłej atmosferze, przy
wspólnym poczęstunku i śpiewach.
Kinga Slotta

kurier baranowa
wrzesień 2020, nr 29 (1174)
Ogólnopolski Turniej Orlików „Giganci Futbolu. Kęty 2020”

Fot. OSP Słupia pod Kępnem

Zgłoszenie o zadymieniu w zakładzie stolarskim znajdującym się w miejscowości Jankowy

Zadymienie w zakładzie
15 września br., tuż przed godziną 17.00, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
zadymieniu w zakładzie stolarskim
w miejscowości Jankowy. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Baranów, OSP Słupia
pod Kępnem i OSP Mroczeń.
Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów stwierdzono niewielkie zadymienie w hali produkcyjnej zakładu stolarskiego.
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Po przeprowadzeniu dokładnego
rozpoznania ustalono, że źródłem
zadymienia była przeciążona maszyna stolarska. Nie stwierdzono
osób wymagających pomocy medycznej. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, następnie za pomocą
kamery termowizyjnej namierzono
źródło zadymienia oraz sprawdzono instalację wyciągową, w której nie stwierdzono podwyższonej
temperatury – poinformował oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Wrześniowe słońce, futbol i dobra zabawa
W przedostatni wrześniowy
weekend drużyna „Pioniera” Baranów walczyła w Ogólnopolskim
Turnieju Orlików „Giganci Futbolu. Kęty 2020”. Cóż, w sobotę
graliśmy jak z nut – dwa zwycięstwa, dwa remisy i porażka, natomiast niedziela wyraźnie nam
nie wyszła. Zabrakło nie tylko
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szczęścia, ale i sił, stąd minimalne porażki (0:1, 0:1, 0:2). Na osłodę
wygraliśmy mecz z Babicami 3:0.
No i nasz bramkarz, Adaś Lenort,
otrzymał nagrodę jako najlepszy
golkiper turnieju. Niestety, nasz
drugi bramkarz, Ksawery Jeziorowski, udział w tych zawodach
okupił kontuzją.

Wyprawa do Kęt to wrześniowe
słońce, walka na naturalnej trawie,
starcia z mocnymi zespołami i dużo
dobrej zabawy. W turnieju wystąpiło
11 naszych piłkarzy. Teraz wracamy
do ligi. W poniedziałek wygraliśmy
10:1 z Zefką Kobyla Góra. Następne
turnieje to albo Głuchołazy, albo …
Kęty. Już w hali.
ems

Region

Gmina
wieści znad pomianki
wrzesień 2020, nr 29 (982)

13 września 2020 r. na Pólku pod Bralinem odbyło się
III Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi, w którym
uczestniczyli mieszkańcy gminy Łęka Opatowska

Podziękowania,
odznaczenia i spotkania
Inicjatorem wydarzenia był prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Uroczystość była wyrazem wdzięczności dla polskiej wsi oraz trudu pracy na roli. Święto rozpoczęło się mszą świętą, odprawioną przez arcybiskupa
metropolitę poznańskiego Stanisława Gądeckiego. W wydarzeniu oprócz
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, poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, wójt gminy Łęka Opatowska Adam Kopis i radni gminni: Łukasz
Olbrych, Mieczysław Skotnik, Jan Bartosik oraz poczty sztandarowe OSP
z Łęki Opatowskiej i Siemianic. Prezentacją lokalnych wyrobów oraz tradycyjnej kuchni zajęły się Koło Gospodyń Wiejskich z Opatowa oraz Stowarzyszenie Szansa dla Trzebienia.
Podczas uroczystości odznaczenie z rąk ministra rolnictwa i rozwoju
wsi J. K. Ardanowskiego otrzymało 41 rolników z całej Polski, w tym Rafał
Mońka z Łęki Opatowskiej. Natomiast minister rodziny, pracy i polityki społecznej M. Maląg wręczyła honorowe odznaki „Meritis pro Familia”. Wśród
odznaczonych znalazła się Krystyna Macioszczyk z Siemianic oraz Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe.
Oprac. m
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Sport

nożna
policja Piłka
/ straż
pożarna
II Liga
4. kolejka | jesień 2020
Śląsk II Wrocław – KKS Kalisz ..................– 0:3
Górnik Polkowice – GKS Katowice . ..........– 0:2
Skra Częstochowa – Motor Lublin ............– 1:1
Pogoń Siedlce – Hutnik Kraków ...............– 2:1
Olimpia Grudziądz – Sokół Ostróda..........– 0:4
Znicz Pruszków – Stal Rzeszów . ..............– 0:2
Garbarnia Kraków – Wigry Suwałki .........– 1:3
Błękitni Stargard – Bytovia Bytów ...........– 1:4
Olimpia Elbląg – Chojniczanka ................– 0:0
Lech II Poznań ....................................– pauza
1. Chojniczanka 1930 Chojnice 4 10 9:3
2. MKS Bytovia Bytów
4 10 8:2
3. ZKS Stal Rzeszów
4 9
6:2
4. SKS Wigry Suwałki
4 9
7:4
5. KS Skra Częstochowa
4 7
4:3
6. GKS Katowice
3 6
7:4
7. KS Górnik Polkowice
4 6
7:4
8. KKS 1925 Kalisz
4 6
6:3
9. OKS Sokół Ostróda
4 6
6:4
10. LKP Motor Lublin
4 5
7:6
11. MKS Znicz Pruszków
4 4
3:6
12. KP Błękitni Stargard
4 4
4:8
13. KKS Lech II Poznań
3 3
7:8
14. WKS Śląsk II Wrocław
3 3
3:5
15. RKS Garbarnia Kraków
3 3
4:7
16. KS Hutnik Kraków
4 3 7:13
17. GKS Olimpia Grudziądz
4 3
2:9
18. ZKS Olimpia Elbląg
4 1
2:6
19. MKP Pogoń Siedlce
4 0
5:7
III Liga Grupa 2
8. kolejka | jesień 2020
Jarota Jarocin – Sokół Kleczew . ..............– 0:1
Chemik Police – Flota Świnoujście ............– 0:0
Mieszko Gniezno – Unia Janikowo . .........– 1:4
Unia Swarzędz – Kotwica Kołobrzeg ........– 0:1
Bałtyk Koszalin – Pogoń II Szczecin .........– 1:4
Górnik Konin – Pomorzanin Toruń . .........– 0:3
Elana Toruń – Bałtyk Gdynia ...................– 1:1
Gwardia Koszalin – KP Starogard Gdański ...– 0:2
Świt Skolwin – Gryf Wejherowo ...............– 5:0
GKS Przodkowo – Nielba Wągrowiec . ......– 1:2
Radunia Stężyca – Polonia Środa . ...........– 0:1
1. KS Polonia Środa Wlkp.
8 24 24:7
2. KS Radunia Stężyca
8 21 27:6
3. SKS Bałtyk Gdynia
8 18 14:7
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
8 17 18:8
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
8 15 13:10
6. MKS Nielba Wągrowiec
8 13 19:13
7. JKS Jarota Jarocin
8 12 18:12
8. KKPN Bałtyk Koszalin
8 11 18:13
9. KS Sokół Kleczew
8 11 16:11
10. SKS Unia Swarzędz
8 11 11:10
11. KS Unia Janikowo
8 10 14:20
12. MKS Pogoń II Szczecin
8 10 17:20
13. KS Pomorzanin Toruń
8 10 10:10
14. TKP Elana Toruń
7 10 12:7
15. GKS Przodkowo
8 10 14:12
16. KP Starogard Gdański
7 10 12:15
17. KS Gwardia Koszalin
8 9 11:10
18. MKS Flota Świnoujście
8 9 12:21
19. WKS Gryf Wejherowo
8 7 9:21
20. KP Chemik Police
8 2 4:21
21. KS Górnik Konin
8 1 5:21
22. MKS Mieszko Gniezno
8 0 6:29
IV Liga Grupa Wielkopolska
9. kolejka | jesień 2020
Centra Ostrów – Polonia Kępno ...............– 0:0
KKS II Kalisz – Winogrady Poznań ...........– 2:1
Ostrovia Ostrów – Obra Kościan . .............– 0:0
Warta II Poznań – LKS Gołuchów .............– 2:1
Victoria Września – Odolanovia ...............– 3:2
Pogoń Nowe S. – Iskra Szydłowo .............– 2:1
Tarnovia Tarnowo – Lubuszanin ..............– 3:2
Polonia Leszno – Warta Międzychód ........– 1:4
Victoria Ostrzeszów – Kotwica Kórnik . .....– 2:1
Wilki Wilczyn – Olimpia Koło . .................– 1:2
Krobianka Krobia – GKS Dopiewo . ..........– 1:0
1. MKS Victoria Września
9 25 25:9
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 9 22 26:8
3. KS LZS Iskra Szydłowo
9 20 15:5
4. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 9 19 17:8
5. MLKP Warta Międzychód
9 18 17:9
6. KKS 1925 II Kalisz
9 16 18:18
7. KP Victoria Ostrzeszów
9 15 15:16
8. MKS Olimpia Koło
9 15 16:12
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IV Liga Grupa Południowa >>> Już tylko jeden zespół pozostał niepokonany na zapleczu trzeciej ligi. To Victoria Września, lider rozgrywek. Zgodnie z tradycją we wrześniu doszło do pierwszych zmian na stanowiskach trenerskich. Do pierwszych rozstań
doszło w Ostrowie Wielkopolskim
Fot. Przemysław Zimoch (www.fotografia-mpfoto.pl)

wyniki i TABELE

Biało-niebiescy odbierają
punkty faworytowi

nale znany kaliski zawodnik, a później
trener w swoim CV ma pracę w Calisii
Kalisz, KKS-ie Kalisz, Broni Radom,
Olimpii Zambrów czy Lechii Tomaszów
Mazowiecki. Grzegorz Dziubek był
również asystentem pierwszego trenera w
reprezentacji Polski U-19. Nowy szkoleniowiec zadebiutował na trenerskiej ławce
Ostrovii w zremisowanym bezbramkowo
sobotnim meczu z Obrą Kościan. BAS

Wyniki 9. kolejki

KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0
KKS Polonia Kępno		
0
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Mikołaj Kubacha, Remigiusz
Hojka, Bernard Fai Ndukong, Jakub Górecki,
Amadeusz Rachel (Rafał Padiasek - 82’), Jakub Pelc (Szymon Pawlak - 70’), Łukasz Walczak, Borys Wawrzyniak (Dawid Rachel - 64’).
Trener: Bogdan Kowalczyk.

KKS 1925 II Kalisz		
2 (0)
TPS Winogrady Poznań		 1 (0)
Bramki: 1:0 Adam Zadka - 52’, 1:1 Michał
Trenkler - 53’, 2:1 Jakub Zachara - 73’.

MKS Victoria Września		
3 (2)
MLKS Odolanovia Odolanów 2 (1)
Bramki: 1:0 Mikołaj Jankowski - 10’, 1:1 Karol
Krystek - 14’, 2:1 Jakub Groszkowski - 37’, 3:1
Dawid Szymański - 61’, 3:2 Piotr Skrzypczak - 73’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (1)
KS LZS Iskra Szydłowo		
1 (0)

W drugim meczu obecnego sezonu Polonia Kępno zdobywa punkt z zespołem walczącym o awans do
trzeciej ligi. Po inauguracyjnym remisie w Szydłowie, zespół z Alei Marcinkowskiego tym razem odebrał w sobotę dwa punkty drużynie Centry Ostrów Wielkopolski.
9. KP Obra 1912 Kościan
9 14 12:10
Tabeli na zapleczu trzeciej ligi przewodzi niezmiennie Victoria
10. LKS Gołuchów
9 13 13:7
Września. To wciąż jedyny niepokonany zespół w rozgrywkach.
11. KSS Kotwica Kórnik
9 13 16:17
12. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 9 13 23:16
Piłkarze z Wrześni zwyciężyli w faworytom i także tym razem gospodarze
13. MLKS Odolanovia Odolanów 9 13 19:14
lidze już po raz ósmy. W sobotę gra- musieli liczyć się z trudnym meczem. Po
14. KKS Polonia Kępno
9 12 7:10
cze Victorii pokonali przed własną pu- końcowym gwizdku w Ostrowie Wiel15. KS Polonia 1912 Leszno
9 10 15:23
blicznością beniaminka z Odolanowa. kopolskim gospodarze nie ukrywali, że
16. MKS Lubuszanin Trzcianka 9 9 20:32
Pojedynek z Odolanovią przez cały remis z Polonią to dla nich strata dwóch
17. LZS Krobianka Krobia
9 9 8:21
czas przebiegał pod dyktando lidera punktów, a nie zysk w postaci jednego.
18. KS Warta II Poznań
9 8 11:17
rozgrywek. Gospodarze zagrali jed- – Grając w roli gospodarza, chcieliśmy
nak bardzo nieskutecznie i to właśnie dziś zgarnąć pełną pulę. Ubolewam
19. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 9 7 9:12
strzelecka indolencja pozwalała przy- nad tym, że zagraliśmy bardzo niesku20. GKS Wilki Wilczyn
9 7 16:22
jezdnym cały czas mieć nadzieję na od- tecznie. Mieliśmy swoje sytuacje, które
21. GKS Dopiewo
9 3 3:15
robienie strat i wywiezienie z Wrześni powinniśmy wykorzystać – mówił po
22. TPS Winogrady Poznań
9 1 9:29

Bramki: 1:0 Dawid Kuczyński - 43’, 1:1 Michał
Fertikowski - 63’, 2:1 Mateusz Nogaj - 88’.

V Liga Grupa 3
8. kolejka | jesień 2020
Lew Pogorzela – Orzeł Mroczeń . .............– 0:9
GKS Rychtal – Polonus Kazimierz ............– 3:0
Astra Krotoszyn – MKS Dąbie ..................– 0:0
KS Opatówek – Piast Czekanów ...............– 3:2
Vitcovia Witkowo – Piast Kobylin .............– 0:2
Zefka Kobyla Góra – SKP Słupca .............– 0:2
GKS Sompolno – Stal Pleszew . ................– 1:2
Victoria Skarszew – Tulisia Tuliszków .......– 3:2
Zjednoczeni – Raszkowianka . .................– 4:1
1. LZS Orzeł Mroczeń
8 19 27:9
2. KS Victoria Skarszew
8 18 23:11
3. SKP Słupca
8 16 15:7
4. KS Piast Kobylin
8 16 16:12
5. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 8 15 16:9
6. KS Opatówek
8 14 17:11
7. GKS Vitcovia Witkowo
8 13 10:8
8. GKS Rychtal
8 13 16:15
9. KS Stal Pleszew
8 13 8:11
10. MKS Dąbie
8 10 9:10
11. KLKS Zefka Kobyla Góra
8 10 16:18
12. LKS Zjednoczeni Rychwał 8 9 18:18
13. LKS Raszkowianka Raszków 8 8 11:19
14. GKS Sompolno
8 7 12:11
15. KKS Astra Krotoszyn
8 7 12:14
16. LKS Piast Czekanów
8 5 13:24
17. MGKS Tulisia Tuliszków
8 3 13:27
18. LZS Lew Pogorzela
8 3 9:27

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 (3)
MKS Lubuszanin Trzcianka 2 (0)

Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6
7. kolejka | jesień 2020
GKS Grębanin – CKS Zbiersk ...................– 3:3
Pelikan Grabów – Prosna Kalisz ..............– 2:0
Zawisza Łęka O. – Strażak Słupia ............– 2:3
LKS II Gołuchów – LKS Czarnylas .............– 1:2
Ogniwo Łąkociny – Biały Orzeł ................– 0:4
LZS Doruchów – Zieloni Koźminek ...........– 3:0
Olimpia Brzeziny – Barycz Janków P. ......– 5:1
LZS Czajków – Grom Golina ....................– 6:3
Jarota II Jarocin ..................................– pauza

chociażby jednego punktu. Miejscowi
objęli prowadzenie już w 10. minucie
po bramce Mikołaja Jankowskiego, ale
ich radość z prowadzenia trwała zaledwie cztery minuty. Zaledwie tyle czasu
potrzebowali goście na doprowadzenie
do wyrównania. Lider po raz drugi w
tym meczu objął prowadzenie jeszcze
przed przerwą, a nieco ponad kwadrans
po zmianie stron było już 3:1. W 73.
minucie mecz zaczynał się na nowo, po
tym jak beniaminek zdobył kontaktową
bramkę. W 80. minucie wrześnianie
mogli przesądzić o losach meczu bez
narażania się na rozgrywanie nerwowej
końcówki. Po faulu na Jakubie Groszkowskim arbiter wskazał na jedenasty
metr. Golkiper Odolanovii wyczuł jednak intencje strzelającego, zatrzymując
strzał Mikołaja Jankowskiego. W doliczonym czasie gry szczęście było po
stronie gospodarzy. Potężnie uderzona
przez gracza Odolanovii piłka o centymetry minęła bramkę gospodarzy.
Chwilę później sędzia zakończył mecz i
trzy punkty pozostały na terenie lidera.
Victoria do trzech punktów powiększyła
przewagę nad wiceliderem, którym po
dziewiątej kolejce została Pogoń Nowe
Skalmierzyce. Drużyna Łukasza Bandosza pokonała 2:1 w hicie kolejki dotychczasowego wicelidera z Szydłowa,
który spadł na trzecie miejsce. Czwarta
w stawce jest Centra Ostrów Wielkopolski, która na własnym terenie straciła punkty w starciu z Polonią Kępno.
Mimo że oba zespoły w tabeli rozdzielało dobre dziesięć miejsc, przed sobotnim
starciem ciężko było obstawić jakikolwiek wynik. Centra od początku sezonu
twardo walczy o trzecią ligę, kępnianie
zaś o utrzymanie. Biało-niebiescy w
tym sezonie odebrali już punkty kilku
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meczu Mariusz Posadzy, szkoleniowiec
ostrowian. Odmienne nastroje towarzyszyły drużynie z Kępna, dla której punkt
wywalczony przy ulicy Kusocińskiego to
dobry rezultat. Należy pamiętać, iż trudny teren w Ostrowie Wielkopolskim nadal jest miejscem, z którego wywiezienie
choćby punktu jest dla wielu zespołów rezultatem korzystnym. – Wynik na pewno
cieszy, zwłaszcza, że graliśmy na bardzo
trudnym terenie. Mimo wszystko nie był
to najlepszy mecz w naszym wykonaniu.
W pierwszej połowie brakowało nam dokładności i jakości. W drugiej części gry
lepiej operowaliśmy piłką, ale brakowało wykończenia pod bramką przeciwnika
– powiedział z kolei Bogdan Kowalczyk,
trener drużyny z Alei Marcinkowskiego.
W następnej kolejce kępnianie zagrają już
przed własną publicznością, a rywalem
biało-niebieskich w dziesiątej serii gier
będzie Lubuszanin Trzcianka. Gracze
Lubuszanina przystąpią do tego pojedynku podrażnieni porażką 2:3 w Tarnowie
Podgórnym.
Zgodnie z tradycją na przełomie
sierpnia i września lecą pierwsze trenerskie głowy. Tym razem na pierwszy ogień
poszedł trener Ostrovii 1909 Ostrów
Wielkopolski Marcin Kałuża oraz jego
asystent Piotr Kasprzyk. Obaj szkoleniowcy podali się do dymisji w ubiegłym
tygodnia, a zarząd Ostrovii przyjął ich
dymisję. Władze Ostrovii podkreśliły
jednak, że to jeden z najlepszych duetów
trenerskich w regionie i obaj szkoleniowcy pozostaną w klubie, prowadząc
zespoły młodzieżowe. Marcin Kałuża
dalej będzie pełnił też funkcję koordynatora grup młodzieżowych. Nowym
trenerem ostrowian został Grzegorz
Dziubek, który w Ostrovii występował
jako piłkarz w latach 1993-1995. Dosko-

KS Warta II Poznań
LKS Gołuchów		

2 (0)
1 (1)

Bramki: 0:1 Konrad Chojnacki - 7’, 1:1 Mikołaj
Libera - 71’, 2:1 Filip Wędzikowski - 90+2’.

KP Victoria Ostrzeszów		 2 (2)
KSS Kotwica Kórnik		
1 (0)
Bramki: 1:0 Maciej Stawiński - 3’ (z karnego), 2:0
Maciej Stawiński - 29’, 2:1 Dawid Urbanek - 70’.

KS Polonia 1912 Leszno		 1 (0)
MLKP Warta Międzychód
4 (0)
Bramki: 0:1 Jędrzej Drame - 52’, 1:1 Jędrzej
Jarożek - 55’, 1:2 Jędrzej Drame - 56’, 1:3 Patryk Smolarek - 58’, 1:4 Krzysztof Kulczak - 74’.

LZS Krobianka Krobia		
1 (1)
GKS Dopiewo			 0 (0)
Bramka: 1:0 Miłosz Urbański - 33’.

Bramki: 1:0 Kamil Wamberski - 12’, 2:0 Błażej
Telichowski - 20’, 3:0 Marcin Mazurek - 27’, 3:1
Marcin Urbański - 74’, 3:2 Mikołaj Łuczak - 81’.

GKS Wilki Wilczyn		
MKS Olimpia Koło		

1 (0)
2 (0)

Bramki: 1:0 Wiktor Kacprzak - 64’, 1:1 Jakub
Dębowski - 75’, 1:2 Kamil Kwiatkowski - 80’
(samobójcza).

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.
KP Obra 1912 Kościan		
10
10
8
7
5
5
5
5
5
5
5
5

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Błażej Telichowski (Tarnovia Tarnowo)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Patryk Bordych (Kotwica Kórnik)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Michał Wawszczak (Iskra Szydłowo)
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Marcin Urbański (Lubuszanin)

Program 10. kolejki

Sobota, 26 września 2020 roku
12:00
Winogrady Poznań – Pogoń Nowe S.
14:00
Iskra Szydłowo – Victoria Ostrzeszów
15:00 Warta Międzychód – Krobianka Krobia
15:00
LKS Gołuchów – Ostrovia Ostrów
16:00
Polonia Kępno – Lubuszanin
16:00
Kotwica Kórnik – Victoria Września
16:00
Centra Ostrów – Warta II Poznań
16:00
Olimpia Koło – Tarnovia Tarnowo
16:00
GKS Dopiewo – Wilki Wilczyn
16:00
Obra Kościan – KKS II Kalisz
Niedziela, 27 września 2020 roku
14:00
Odolanovia – Polonia Leszno

Sport

piłka nożna
wiadomości

V Liga Grupa 3 >>> Orzeł Mroczeń utrzymał pozycję lidera piątej ligi po efektownym
pokonaniu czerwonej latarni rozgrywek. Zespół Marka Wojtasiaka jest w wyśmienitej
formie, co tylko potwierdziło sobotnie starcie w Pogorzeli

Fot. Daria Wierzba

Podwójny hattrick snajpera Orła

To był bardzo udany weekend dla Orła Mroczeń i GKS-u Rychtal, a więc jedynych naszych przedstawicieli w piątej lidze. W dwóch meczach z udziałem naszych drużyn kibice zobaczyli aż tuzin
goli. Spora w tym zasługa graczy z Mroczenia, którzy na wyjeździe rozgromili zamykającego tabelę Lwa Pogorzela aż 9:0 (4:0). Świetne nastroje mają też w Rychtalu. Tamtejszy GKS odprawił z
kwitkiem jednego z faworytów sezonu i niedawnego lidera, Polonusa Kazimierz Biskupi.
Przed sobotnim meczem w Rychtalu gospodarze spodziewali się bardzo
ciężkiej przeprawy. Polonus to jeden z
faworytów do awansu i zespół, który do
niedawna otwierał ligową tabelę. Ale
ostatnie wyniki beniaminka z Rychtala
pozwalały twierdzić, że ciężki mecz miał
czekać również przyjezdnych z Kazimierza Biskupiego. Goście nie spodziewali się jednak tego, co wydarzyło się w
pierwszej połowie. Grający koncertowo
podopieczni Marcina Nowackiego już w
pierwszej części spotkania wypunktowali faworyzowanego rywala, praktycznie
rozstrzygając losy meczu. Wynik już w
14. minucie otworzył Łukasz Rogowski,
a po niespełna dwóch kwadransach gry
miejscowi prowadzili 2:0 za sprawą Miłosza Culicia. Zaskoczeni takim obrotem
spraw goście jeszcze przed przerwą stracili trzecią bramkę i w zasadzie było po
meczu. Gola do szatni dla GKS-u zdobył
Łukasz Rogowski. Po zmianie stron piłkarze Polonusa próbowali odrabiać straty, ale gospodarze kontrolowali przebieg
boiskowych wydarzeń, nie pozwalając
rywalom na strzelenie chociażby honorowej bramki. Beniaminek z Rychtala z
trzynastoma punktami na koncie zajmuje
ósme miejsce, tracąc do podium zaledwie
trzy oczka. Ligową tabelę po ośmiu seriach gier otwiera Orzeł Mroczeń. Drużyna Marka Wojtasiaka przed tygodniem
rozsiadła się w fotelu lidera, a w sobotę
potwierdziła, że nie zamierza opuszczać
zaszczytnego miejsca. Mroczenianie nie
dali najmniejszych szans outsiderowi z
Pogorzeli, gromiąc ostatni zespół tabeli na
jego terenie aż 9:0. Znakomitą skutecznością popisał się Marcin Górecki. Snajper
Orła strzelił aż sześć bramek. Najskuteczniejszy gracz Orła rozwiązał worek z

golami już w 7. minucie. Potem do siatki
przeciwnika trafił Marcin Grądowy, a
następnie kolejne dwie bramki strzelił Górecki. Ostatnie trzy bramki w pierwszej
połowie padły między 31. a 38. minutą.
Wynik 4:0 do przerwy nie wróżył gospodarzom nic dobrego, ale też nic nie zapowiadało takiego festiwalu strzeleckiego.
Marcin Górecki w drugiej części spotkania trafił do siatki trzykrotnie, a swoje trzy
grosze dołożyli też Jakub Strąk i wprowadzony z ławki Rafał Janicki. Warto
odnotować, że do sześciu trafień Marcin
Górecki dołożył jeszcze jedną asystę przy
trafieniu Rafała Janickiego. O ile wyczyn
snajpera Orła budzi respekt, to klasa drużyny z Pogorzeli budzi spore wątpliwości.
Lew to najsłabszy zespół rozgrywek, dla
którego występy w piątej lidze to bez wątpienia zbyt wysokie progi.
BAS

Wyniki 8. kolejka

LZS Lew Pogorzela		
LZS Orzeł Mroczeń

0 (0)
9 (4)

Bramki: 0:1 Marcin Górecki - 7’, 0:2 Marcin
Grądowy - 31’, 0:3 Marcin Górecki - 36’, 0:4
Marcin Górecki - 38’, 0:5 Jakub Strąk - 60’, 0:6
Marcin Górecki - 68’, 0:7 Marcin Górecki - 75’,
0:8 Marcin Górecki - 85’, 0:9 Rafał Janicki - 90’.
Orzeł: Rafał Peksa – Tobiasz Rabiega, Andrzej
Nowak, Jakub Strąk, Bartosz Moś, Kacper Małolepszy, Bartosz Wika (Jakub Kupczak - 75’), Maciej Osesiak (Mariusz Bednarek - 70’), Łukasz
Gajewski, Marcin Grądowy (Rafał Janicki - 61’),
Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

GKS Rychtal			 3 (3)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0 (0)
Bramki: 1:0 Łukasz Rogowski - 14’, 2:0 Miłosz
Culic - 27’, 3:0 Łukasz Rogowski - 43’.
GKS: Dawid Jadczak – Maciej Sacha, Piotr
Józefkiewicz, Damian Maryniak, Fabian Gan-

Piłka nożna >>> Do tej pory na ławkach rezerwowych mogło
przebywać siedmiu zawodników. Zmieniło się to od ostatniej
kolejki, kiedy to trenerzy będą mieli do dyspozycji dziewięciu
rezerwowych graczy

9 zamiast 7
rezerwowych w ligach

Od minionego weekendu kadry meczowe drużyn w rozgrywkach
seniorskich prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej mogą liczyć dwudziestu, a nie jak do tej pory osiemnastu zawodników. Decyzję o powiększeniu liczebności kadry meczowej
podjęta została na ostatnim posiedzeniu zarządu związku.
Zwiększenie liczby miejsc w protokołach meczowych to rozwiązanie
wprowadzone od początku poprzedniego
sezonu przez Polski Związek Piłki Nożnej w rozgrywkach szczebla centralnego.
Dzięki tej zmianie kluby mogą zabierać na
dane spotkanie większą liczbę zawodników, bowiem do tej pory kadra meczowa
liczyła osiemnastu graczy. W teorii daje
to sztabom szkoleniowym większe pole
manewru i pozwala skorzystać między
innymi z większej liczby młodzieżowców.
Decyzję o powiększeniu kadr meczowych
do dwudziestu zawodników w naszym
województwie podjęto w minionym tygo-

dniu podczas ostatniego posiedzenia zarządu Wielkopolskiego ZPN. Po wdrożeniu
modyfikacji do systemu Extranet zmiana
ta weszła w życie już podczas minionego
weekendu. Najnowsze zmiany dotyczące
zwiększenia meczowej listy graczy nie
wpływają jednak na możliwą do dokonania
liczbę zmian. Ten punkt regulaminu pozostaje niezmienny. W rozgrywkach czwartej
oraz piątej ligi trener może dokonać sześciu
zmian. Taki sam limit zmian dotyczy jeszcze rozgrywek klasy okręgowej. Z kolei w
rozgrywkach młodzieżowych oraz klasie
A i B trenerzy mogą przeprowadzać podczas meczu siedem zmian.
BAS

decki, Łukasz Rogowski (Bartłomiej Kulczycki
- 65’), Łukasz Bonar (Krzysztof Ćwikła - 90’),
Bartłomiej Zapiór (Krystian Uruski - 72’), Dawid
Sibiński (Aleksander Muzyka - 80’), Miłosz Culic (Jakub Drapiewski - 85’), Aleksander Szmer
(Oskar Sobczyk - 85’). Trener: Marcin Nowacki.

KS Victoria Skarszew		
MGKS Tulisia Tuliszków

3 (1)
2 (1)

GKS Vitcovia Witkowo		
KS Piast Kobylin		

0 (0)
2 (0)

Bramki: 0:1 Szymon Matuszak - 25’, 1:1 Michał
Wilczyński - 40’, 2:1 Jakub Jóźwiak - 58’, 3:1 Joshua Balogun Kayode - 65’, 3:2 Patryk Janicki - 82’.

Bramki: 0:1 Mateusz Wachowiak - 56’, 0:2 Jakub Smektała - 75’.

KS Opatówek			 3 (1)
LKS Piast Czekanów
2 (0)
Bramki: 1:0 Wojciech Kranc - 10’, 2:0 Fabian Bara-

niak - 54’, 2:1 Hubert Mesnerowicz - 62’, 3:1 Marcin
Lesicki - 70’, 3:2 Sebastian Smolarek - 90+2’.

GKS Sompolno			 1 (0)
KS Stal Pleszew			 2 (2)
Bramki: 0:1 Bartosz Mazurek - 36’, 0:2 Patryk
Adamski - 44’, 1:2 Przemysław Jankowski - 57’.

KLKS Zefka Kobyla Góra
0 (0)
SKP Słupca			 2 (1)
Bramki: 0:1 Piotr Witowski - 45’, 0:2 Igor Sarnowski - 67’.

LKS Zjednoczeni Rychwał 4 (0)
LKS Raszkowianka Raszków 1 (0)
Bramki: 1:0 Sebastian Borowiec - 54’, 2:0
Przemysław Skibiszewski - 65’, 2:1 Kamil Gołdyn - 79’, 3:1 Przemysław Skibiszewski - 82’, 4:1
Przemysław Skibiszewski - 90+3’.

KKS Astra Krotoszyn		
MKS Dąbie			

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
12
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
9
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
8
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
7
Fabian Baraniak (KS Opatówek)
7
Marcin Grądowy (Orzeł Mroczeń)
6 Joshua Balogun Kayode (Victoria Skarszew)
6
Błażej Ostry (Zefka Kobyla Góra)
6
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)

Program 9. kolejki

Sobota, 26 września 2020 roku
11:00
Polonus Kazimierz – Zjednoczeni
16:00
Orzeł Mroczeń – KS Opatówek
16:00
SKP Słupca – Vitcovia Witkowo
17:00
Tulisia Tuliszków – Astra Krotoszyn
Niedziela, 27 września 2020 roku
11:00
Raszkowianka – Zefka Kobyla Góra
11:00
Piast Czekanów – GKS Sompolno
15:00
Stal Pleszew – GKS Rychtal
15:00
Piast Kobylin – Victoria Skarszew
16:00
MKS Dąbie – Lew Pogorzela

„Zawisza” Łęka Opatowska – Strażak Słupia 2:3 (2:1). Dla „Zawiszy”: Sebastian Joniak 6, Iwan Parchomienko 14. Dla Strażaka: 44 Michalski, 48 Raczkowski, 66 Michalski. „Zawisza”:
Chałubiec, Domino, Płóciennik, Gawędzki, Albert, Joniak, Fronia (Kaczmarzyk 80) Dwornik, Semeres, Glatz, Parchomienko

Za krótka ławka „Zawiszy”

Na wstępie musimy przyznać z pokorą, że nie wiemy. A dokładniej nie wiemy, co skuteczniej ściągnęło w niedzielę
na Małe San Siro w Łęce Opatowskiej
tylu kibiców. Sława rywala zza miedzy,
czy też piękne okoliczności przyrody?
Dodajmy od razu, że nie była to dobra
niedziela dla spóźnialskich. Ten, kto zamarudził kwadransik, nie zobaczył ani
rozpaczliwej akcji Domino, ratującego
skórę „Zawiszy” wybiciem piłki toczącej się po linii bramkowej, ani potężnej
bomby Joniaka, ani też gola strzelonego
przez Iwana Groźnego. Posłuchajmy
Łukasza Domino, stopera „Zawiszy”: Natychmiast wypuściłem prawą flanką
Semeresa, Karol wycofał na16 metr,
gdzie czyhał Joniak. Seba huknął tak,
że zerwał w oknie pajęczynę. Fantastyczny gol Joniaka wzniecił na trybunach płomienie entuzjazmu. A kiedy W
14. minucie Parchomienko wykończył
akcję Alberta strzałem do pustej bramki, wydawało się, że jest po meczu. Na
nieszczęście dla gospodarzy „Strażak” zdawał się nic o tym nie wiedzieć.
Przez następne pól godziny „Zawisza”
przypominał lwa po obfitej uczcie. Już
się nasycił, a teraz leniwie kontempluje
rzeczywistość. Goście poświęcili niemal
pół godziny na usypianie lwiej czujności.
Pierwszy groźny sygnał, że na pewno
nie pogodzili się z porażką, wysłali w 40
minucie. Pająk musiał ratować swój zespół w jakiś nieprawdopodobny sposób,
wybijając piłkę z bramki. Dwie minuty
później nawet on nie zdołał nic wskórać, bowiem Domino sfaulował Michalskiego, a ten sam wymierzył „Zawiszy”
karę, zdobywając kontaktowego gola z
rzutu karnego. Druga część meczu za-

częła się dla gospodarzy od prawdziwej
katastrofy. Albert stracił piłkę na środku
boiska, słupianie wyprowadzili kontrę,
Poprawa dograł do Raczkowskiego, a ten
nie miał kłopotu z umieszczeniem piłki
w pustej bramce. „Strażak” podkręcił
tempo, a gospodarze rozpaczliwie walczyli o uratowanie choćby jednego punktu. Kluczowy moment meczu nastąpił w
66. minucie, kiedy to sędzia podyktował
rzut wolny. Do piłki ustawionej jakieś 20
metrów od bramki Chałubca podeszli
Poprawa i Michalski. Wydawało się, że
to Poprawa uderzy lewą nogą, huknął
jednak Michalski. I to prawą! Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Do
końca meczu pozostało ledwie kilka minut, gdy przed gospodarzami otworzyła
się niespodzianie szansa na zmianę niekorzystnego rezultatu. Oto arbiter usunął
z boiska najlepszego gracza w teamie
„Strażaka”. Bez Michalskiego „Strażak”
mocno spuścił z tonu, ale co z tego, skoro „Zawisza” nie potrafił wykorzystać
żadnej z wielu szans. Próbował Semeres,
trzykrotnie próbował Płóciennik, próbował nawet Pająk, ale wyniku nie udało się
poprawić. Cóż, pozostał smutek. W niedzielę kolejna trudna przeprawa z Grębaninem w Grębaninie. Można zaryzykować tezę, że zasadniczym problemem
„Zawiszy” jest brak długiej ławki rezerwowych. Sęk jednak w tym, że nawet
gdyby któryś ze stolarzy ufundował temu
zespołowi najdłuższą ławkę na świecie,
to i tak pozostałby do rozwiązania problem, kto ma na niej usiąść. Kucharski,
Kurkiewicz, Gola, Łużniak – to nie ławka „Zawiszy” w niedzielnym meczu ze
„Strażakiem”, a długa lista nieobecnych.
ems

wyniki i TABELE

3. kolejka | jesień 2020
GKS Grębanin – Zieloni Koźminek ...........– 0:3
1. LZS Pelikan Grabów
7 17 20:4
2. GKS Grębanin
7 16 27:12
3. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 6 15 29:7
4. LZS Strażak Słupia
7 15 16:13
5. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
7 13 16:8
6. LKS Olimpia Brzeziny
7 13 18:14
7. LZS Ogniwo Łąkociny
7 12 21:19
8. LZS Doruchów
6 12 12:13
9. LKS II Gołuchów
6 10 16:9
10. LZS Czajków
6 9 13:12
11. LKS Zawisza Łęka Opatowska 6 8 13:13
12. LKS Czarnylas
7 7 13:19
13. CKS Zbiersk
6 5 12:19
14. GOS Zieloni Koźminek
7 4 6:20
15. KS Prosna Kalisz
6 3 10:20
16. Barycz Janków Przygodzki 7 3 9:32
17. LZS Grom Golina
7 0 10:27
Wielkopolska Klasa A Grupa 9
6. kolejka | jesień 2020
Victoria Laski – OKS Ostrów Wlkp. ...........– 3:1
Tarchalanka Tarchały – Płomień Opatów ...– 2:4
KS Rogaszyce – LKS Jankowy ..................– 1:2
Błękitni Chruszczyny – Lilia Mikstat .........– 5:3
Iskra Sieroszewice – Masovia Kraszewice ....– 0:3
KS Hanulin – LZS Trzcinica ......................– 3:0
Sokół Bralin – Pogoń Trębaczów ..............– 2:1
1. LZS Płomień Opatów
6 16 16:6
2. LZS Lilia Mikstat
6 12 21:15
3. LZS Błękitni Chruszczyny
6 10 20:16
4. LZS Victoria Laski
5 10 9:6
5. LKS Masovia Kraszewice
5 9 21:16
6. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 6 9 11:10
7. LKS Jankowy 1968
5 9
7:7
8. LKS Sokół Bralin
5 9 10:8
9. LZS Pogoń Trębaczów
6 8
8:5
10. OKS Ostrów Wlkp.
6 7 12:14
11. LZS Tarchalanka Tarchały W. 6 5 12:17
12. KS Rogaszyce
6 4 14:17
13. KS Hanulin
6 3 5:16
14. LZS Trzcinica
6 3 13:26
Wielkopolska Klasa B Grupa 8
6. kolejka | jesień 2020
LZS Mikorzyn – Czarni Wierzbno .............– 0:1
KUKS Zębców – Sokół Chwaliszew . ..........– 1:2
Ajax Rojów – LZS Ostrówiec . ...................– 7:1
Zryw Kierzno – LZS Siedlików . ................– 0:7
Bonikovia Boników – Dąb Dębnica ..........– 2:1
Wielkopolanin – Sulimirczyk ...................– 2:0
Błysk Daniszyn . ..................................– pauza
1. LKS Czarni Wierzbno
5 15 26:1
2. LZS Siedlików
6 13 17:12
3. RLKS Ajax Rojów
6 13 16:11
4. LKS Wielkopolanin Siemianice 6 12 24:9
5. KS Sokół Chwaliszew
6 12 16:16
6. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 6 12 20:8
7. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 6 9 12:8
8. LZS Mikorzyn
5 9 10:8
9. UKS Bonikovia Boników
5 6 10:15
10. LKS Dąb Dębnica
5 3 7:12
11. LZS Błysk Daniszyn
5 3 6:19
12. LZS Ostrówiec
5 0 6:23
13. LZS Zryw Kierzno
6 0 1:29
I Liga Wojewódzka Juniora A1 Grupa 2
6. kolejka | jesień 2020
KKS Kalisz – Marcinki Kępno ...................– 1:6
Victoria Września – Ostrovia Ostrów ........– 1:4
Jarota Jarocin – Kania Gostyń .................– 1:1
Victoria Ostrzeszów – Polonia Leszno .......– 1:5
Górnik Konin – Odolanovia .....................– 1:2
Lechia Kostrzyn – Luboński Luboń ...........– 0:3
Polonia Środa – UKS Śrem ...........– przełożony
1. MKS Kania Gostyń
6 16 17:4
2. MUKS Marcinki Kępno
6 15 24:7
3. KKS 1925 Kalisz
7 13 24:13
4. MKS Victoria Września
6 12 15:9
5. KS Polonia Środa Wlkp.
5 9 9:15
6. KS Górnik Konin
6 9 20:20
7. JKS Jarota Jarocin
7 8 13:11
8. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 6 7 12:12
9. MLKS Odolanovia Odolanów 5 7
7:9
10. KS Polonia 1912 Leszno
6 6 12:22
11. KP Victoria Ostrzeszów
6 6 9:15
12. UKS Śrem
5 6 16:17
13. KS Luboński 1943 Luboń 5 6
7:9
14. KKS 1922 Lechia Kostrzyn 6 0 1:23
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gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2020, nr 37 (1263)
Realizacja projektu pn. „Z książką przez świat” w Bibliotece Publicznej w Bralinie

echo rychtala
wrzesień 2020, nr 24 (938)
Narodowy Dzień Sportu na obiektach sportowych w Rychtalu

Z książką przez świat Sportowa sobota w Rychtalu

Biblioteka Publiczna w Bralinie
we wrześniu br. rozpocznie realizację projektu pn. „Z książką przez
świat”, finansowanego w ramach
Programu
„Kultura-Interwencje
2020” ze środków finansowych Na-

rodowego Centrum Kultury. Projekt przeznaczony jest dla dzieci,
młodzieży oraz seniorów z terenu
gminy Bralin, a jego celem będzie
realizacja różnorodnych form kulturalnych promujących książkę i literaturę przygodową, krajoznawczą
i podróżniczą.
W ramach przedsięwzięcia odbędą się dwa spotkania autorskie
z podróżnikami dla młodzieży i

osób dorosłych oraz jedno w formie warsztatu dla najmłodszych.
Ponadto projekt zakłada integrację
międzypokoleniową, warsztaty plenerowe promujące region, wspólne
rozmowy, ognisko i ciepły posiłek.

Zwieńczeniem projektu będzie łącząca pokolenia jednodniowa wycieczka do Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowych informacji
udziela Biblioteka Publiczna w
Bralinie, która przyjmje również
zapisy na poszczególne wydarzenia
(tel. 62 / 78 11 232, 608 305 122).
Ewa Jędrysiak

W sobotę, 19 września br., na
rychtalskich obiektach sportowych
odbyły się imprezy rekreacyjno-sportowe w ramach Narodowego
Dnia Sportu.
Rozpoczęto o godzinie 10.00
Turniejem Piłki Nożnej „Orlików”.
Do rozgrywek przystąpiły cztery
drużyny z: Ostrzeszowa, Wołczyna,
Praszki i Rychtala. Po zaciętej grze
młodych zawodników i zawodniczek
złote medale wywalczył zespół „AP

Gminy Rychtal, sołtys wsi, Ewelina
Szymańska.
Zaraz po zawodach „Orlików”
do rozgrywek piłkarskich przystąpiły dzieci i młodzież startujące według formuły: „Każdy kto przyjdzie,
będzie grał”. I tutaj frekwencja dopisała. W grupie medalowej pierwsze miejsce wywalczyły „Bizony”
(Cezary Tabak, Paweł Biszczanik,
Tymon Kobiela, Krzysiu Jeziorny,
Łukasz Kuropka, Jakub Bizuno-

III edycja Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej
Wsi” na wydawnictwach pocztowych

Pólko na kopertach

Młodzież rozegrała Turniej
Trójek Koszykarskich

Czech” z Ostrzeszowa, miejsce drugie zdobył „Team” z Praszki, trzecie
drużyna z Wołczyna, na czwartym
uplasowały się „Orliki” z Rychtala.
Najlepszymi zawodnikami turnieju
zostali: Marcel Franusz, Szymon
Stasiak, Marta Jabłońska i Dominik Wapiński. Królem strzelców został Bartek Szkoruda (5 bramek). Za
najlepszego bramkarza uznano Mateusza Stracha. Medale i dyplomy
wręczyła wiceprzewodnicząca Rady

wicz i Kacper Namyślak), medale
srebrne przypadły „Beniaminkom”,
a najniższe miejsce na podium przypadło zespołowi „FC Rygiel”. Najwięcej bramek w turnieju strzelili
Cezary Tabak i Kacper Namyślak (po
3 bramki). Za najlepszego bramkarza
uznano Michała Wolnego.
Jeszcze dobrze nie zakończyły
się rozgrywki, nie opadły emocje
piłkarskie, a już na boisku wielofunkcyjnym młodzież czekała na

kolejny punkt Narodowego Dnia
Sportu – Turniej Trójek Koszykarskich. W grupie medalowej pierwsze
miejsce i złote medale zdobyli ex quo
„Amatorzy” (Jakub Nizioł, Szymon
Tyszkowski, Kacper Kobiela) i
„Dziewczyny” (Roksana Tyszkowska, Martyna Maryniak, Nikola
Krzemińska), drugie miejsce przypadło drużynie „Cysters”, a medale
brązowe zdobyły „Daichy”. Mecze
sędziowali animatorzy: Piotr Nasiadek i Dominik Makowski.
W tym samym czasie na dużym
boisku trawiastym odbył się mecz
ligowy miejscowego GKS Rychtal, który swoim zwycięstwem 3:0
z „Polonusem” Kazimierz Biskupi
pokazał, że dysponuje dobrą formą
piłkarską, a swoją grą zawodnicy potrafią cieszyć kibiców i sympatyków
miejscowej drużyny.
- Frekwencja biorących udział w
przedsięwzięciach Narodowego Dnia
Sportu, pogoda oraz atmosfera stworzona przez wszystkich uczestników
sprawiły, że każdy, kto tylko chciał,
mógł miło i na sportowo przeżyć piękne chwile ostatnich słonecznych dni
tegorocznego lata. Mimo panującej
pandemii i obostrzeń sanitarnych, o
których cały czas byli informowani
uczestnicy imprezy sportowej, wszyscy bawili się wyśmienicie, tym bardziej, że całość dopełniły słodycze,
napoje i owoce – podsumował P. Nasiadek. 		
Oprac. KR

W gminie Rychtal uruchomiono publiczny transport zbiorowy
rodzenia NMP „Na Pólku” z 1711 r.
oraz obraz Matki Bożej Pólkowskiej,
Strażniczki Wiary Świętej.
Z kolei Poczta Polska S.A. wydała z tej okazji znaczek personalizowany z wizerunkiem kościoła na Pólku.
Wydawnictwa są do nabycia w
siedzibie Poczty Polskiej w Kępnie.
Marian Kucharzak

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania do
30 października br.

Budują drogę w Czerminie

W pierwszej połowie września
rozpoczęła się budowa drogi gminnej
w Czerminie. Droga o długości około 280 metrów prowadzić będzie od
boiska sportowego do drogi gminnej
asfaltowej. Budowana droga zostanie
wyłożona kostką brukową. W ramach zadania droga zostanie uzbrojona w krawężniki, a także wykonane
zostaną pobocza, zjazdy do posesji
oraz odprowadzenie wody z pasa dro-
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gowego. Przetarg na budowę drogi
wygrała firma „Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” S.A.
w Kępnie. Wykonawca zobowiązany
jest do realizacji zadania do 30 października 2020 roku. Koszt zadania to 334.297,84 zł. Inwestycja jest
współfinansowana z programu modernizacji dróg dojazdowych do pól i
łąk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
KW

Będą kursować autobusy

Od 2 września br. na terenie gminy Rychtal został uruchomiony publiczny transport zbiorowy. Zgodnie z
art. 7 ustawy z 16 grudnia 2010 roku o
publicznym transporcie zbiorowym,
organizatorem transportu jest
Gmina Rychtal. Uruchomienie
transportu publicznego to jedna
z głównych potrzeb w walce z
wykluczeniem mieszkańców
gminy Rychtal. Dzięki sieci
połączeń mieszkańcy gminy
Rychtal będą mogli w wygodny
i komfortowy sposób poruszać
się po terenie gminy. Rozkład
autobusów został tak skonstruowany, aby wszyscy mieszkańcy mogli spokojnie dotrzeć do
Rychtala i skorzystać z usług świadczonych przez Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, bank oraz inne punkty
znajdujące się w Rychtalu. Niniejsze
udogodnienie pozwoli także skorzy-
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stać z połączeń autobusowych do innych miejscowości, np. do Kępna.
Z transportu publicznego będą
również korzystać dzieci i młodzież
uczęszczające do placówek oświaFot. https://tenpoznan.pl

Z okazji uroczystości odpustowych ku czci Matki Bożej Pólkowskiej oraz III edycji Ogólnopolskiego
Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi”,
jakie odbyły się 13 września br. w
Bralinie, Towarzystwo Rozwoju
Gminy Bralin wydało okolicznościowe koperty pocztowe. Umieszczono
na nich wizerunki Kościoła pw. Na-

towych na terenie gminy Rychtal.
Uczniowie mają zapewniony komfortowy, bezpieczny i bezpłatny
przyjazd autobusem na zajęcia dydaktyczne oraz powrót do domów
pod nadzorem wykwalifikowanych i
przeszkolonych opiekunów.

Usługi świadczy PKS Kluczbork
Sp. z o.o., który od wielu lat robi to też
w okolicznych gminach.
Autobusy będą kursować na liniach: Stogniewice – Dalanów – Proszów – Krzyżowniki – Dworzyszcze – Skoroszów Huby – Skoroszów
– Rychtal; Rychtal – Krzyżowniki
– Sadogóra – Stogniewice – Mały
Buczek – Szarlota – Wielki Buczek; Stogniewice – Dalanów –
Proszów – Krzyżowniki – Rychtal
Rynek; Mały Buczek – Szarlota Wielki Buczek – Okrzyce – Sadogóra – Zgorzelec – Rychtal; Mały
Buczek – Stogniewice – Dalanów –
Proszów – Krzyżowniki – Rychtal
Rynek. Szczegółowe dane z godzinowym rozkładem jazdy znajdują się na
stronie internetowej Gminy Rychtal
w zakładce: gminny transport publiczny – rozkład jazdy autobusów
oraz na przystankach autobusowych.
UG Rychtal

Region

gmina
Koło Gospodyń Wiejskich w Pomianach otrzymało dofinansowanie

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2020, nr 38 (1156)
W gminie Trzcinica odbyły się uroczystości dziękczynne za tegoroczne plony

Dziękczynienie za płody ziemi
Uczestnicy dożynek
w Laskach

13 września 2020 roku w kościele
filialnym pw. Niepokalanego Serca
NMP w Laskach odprawiona została
uroczysta, dziękczynna eucharystia
w intencji rolników. Mszy świętej
dożynkowej przewodniczył ks. Rafał
Czmyr, proboszcz parafii w Laskach.
Mieszkańcy sołectwa Laski i sołectwa Smardze ofiarowali m.in. wieńce
dożynkowe, chleb i inne płody ziemi. W uroczystościach udział wzięła
sekretarz Urzędu Gminy Trzcinica
Renata Ciemny. Życzenia i podziękowania przekazał także wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik, który w
tym dniu uczestniczył w III Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej
Wsi”, które odbywało się na Pólku
pod Bralinem.
Oprac. m

KGW w Pomianach
z grantem finansowym

Koło Gospodyń Wiejskich w Pomianach otrzymało grant od Stowarzyszenia Wrót Wielkopolskich w
Baranowie na zadanie pn. Uatrakcyjnienie i promocja obszaru LGD oraz
zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację Festiwalu Kabaretów w Pomianach oraz poprawa
dostępności mieszkańców do dóbr i
usług kultury poprzez wyposażenie
Koła Gospodyń Wiejskich w Pomianach. Przyznaną kwotę w wysokości

14 633 złote członkinie Koła planują
przeznaczyć m.in. na zakup namiotów, ławek oraz grilla gazowego.
25 sierpnia 2020 r. przedstawicielki KGW Pomiany Aldona Kałus
i Iwona Pawlik podpisały umowę z
Gminą Trzcinicą reprezentowaną
przez Grzegorza Hadzika, wójta
gminy Trzcinica na pożyczkę w kwocie 7 316,50 złotych umożliwiającą
realizację otrzymanego grantu.
Oprac.m

Podpisanie umowy przez A. Kałus
i I. Pawlik u wójta G. Hadzika

W sierpniu 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a
Gminą Trzcinica na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości
150 000 złotych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych

Inwestycje drogowe w gminie

W ramach tegorocznych zadań
drogowych zaplanowano budowę
dróg w miejscowościach Piła kierunek Kuźnica Trzcinica za kwotę
76 062,44 zł brutto i terminem realizacji do końca września 2020
roku(dokończenie ubiegłorocznego zadania), Wodziczna za kwotę
33 779,74 złote brutto i Pomiany za
kwotę 144 936,63 złote brutto obie z
terminem wykonania do końca października 2020 roku.
Została już zawarta umowa na
wykonanie powyższych prac z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A., z których
część już się rozpoczęła.
6 sierpnia 2020 roku w odpowiedzi na ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego o naborze wniosków na
2021 rok o dofinansowanie zadań
polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiato-

wych oraz dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina
Trzcinica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Trzcinica”,

obejmującego swoim zakresem
przebudowę ul. Polnej, Piaskowej,
Leśnej i Zacisze w miejscowości
Trzcinica.
Oprac. m

Nadal trwają inwestycje
drogowe w gminie

Kolejne prace modernizacyjne w gminie Trzcinica

Roboty innowacyjne w gminie

Wyremontowali skwer
w gminie

W gminie Trzcinica w ostatnim
czasie wykonane zostały kolejne prace. W Kuźnicy Trzcińskiej przy Domu
Ludowym wykonany został remont
pomieszczenia gospodarczego oraz
zamontowane zostały ławki, w których montaż włączyli się mieszkańcy.
W sierpniu br. zawarta została
umowa na wykonanie dokumentacji „Budowa sieci wodociągowej do
działki 623/38 w miejscowości Trzcinica” w ulicy Jana Pawła II. Ogłoszono także zapytanie ofertowe na „Budowę odcinka sieci wodociągowej w
miejscowości Kuźnicy Trzcińskiej”
kierunek Ignacówka Trzecia z terminem składania ofert do 21 sierpnia 2020 r. Pracownicy gospodarczy
Urzędu Gminy Trzcinica odnowili
elewacje kolejnych przystanków autobusowych, wykaszając także tereny
zielone.
Oprac. m

Uczniowie z gminy Trzcinica uczą się pływać

Rozpoczynają
naukę pływania

14 września 2020 r. rozpoczęła
się kolejna edycja rządowego programu powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać 2020” dla uczniów
szkół podstawowych z terenu gminy
Trzcinica. Operatorem zadania jest
Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe z Poznania, a zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół w
Laskach i Zespołu Szkół w Trzcinicy
dofinansowane zostały ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na
powyższe zadanie Gmina Trzcinica przeznaczy środki w wysokości
9520 zł, które wraz z uzyskanym
dofinansowaniem w kwocie około
10 000 zł wykorzystane zostanie na
opłacenie wejść na basen, instruk-

torów nauki pływania, przejazdów
oraz ubezpieczenia. Umowy z wykonawcami w tym zakresie podpisuje operator zadania.
Projekt zakłada prowadzenie pozalekcyjnych zajęć nauki pływania,
a w tegorocznej edycji udział
weźmie 56 uczniów. Zajęcia prowadzone są w krytej pływalni
„Qarium” w Kępnie przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
a nad bezpieczeństwem uczestników dodatkowo czuwają ratownicy
i
opiekunowie.
Łącznie
planowanych
jest
20
godzin
tych
zajęć
skumulowanych
w 10 wyjazdów.
Oprac. m

Basen w Kępnie. Fot:
https://kepno-qarium.pl/
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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

rolnicze

Do wynajęcia garaż w Kępnie, ul. Spółdzielcza.
Tel. 605 259 074.
(TK 142/09/20)

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

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 52m2
- Kobyla Góra (dla firm i prywatnych osób).
Tel. 697 286 687.
(TK 141/09/20)

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

Do wynajęcia umeblowane 3-pokojowe
mieszkanie wraz z garażem - Os. Odrodzenia,
Kępno. Tel. 608 487 568. (TK 136/09/20)

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

US£UGI

różne

sprzedam

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

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

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

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

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

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)

Wójt Gminy RYCHTAL

Wynajmę pół domu - Świba. Do częściowego remontu. Tel. 730 818 795.
(TK 137/09/20)

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane - Os. Kopa. Tel. 695 259 001.
(TK 127/08/20)

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

Loty balonowe nad Kępnem.
Tel. 606 757 246.

USŁUGI HYDRAULICZNE. Tel. 505 620 594.
(TK 140/09/20)

Do wynajęcia garaż - ul. Sienkiewicza,
Kępno. Tel. 608 487 568. (TK 136/09/20)

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

Sprzedam dynie i cukinie oraz wytaczarkę do
bębnów samochodowych wszystkich typów Kępno, ul. Długa 5, wjazd od ul. Wieluńskiej
lub Granicznej. Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 124/08/20)

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Rychtal.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rozporządzenia Rady ministrów
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) oraz
uchwały Nr XIII/77/08 Rady Gminy w Rychtalu z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 116, poz. 2130) ogłaszam:
1. ZAKRES PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENY WYWOŁAWCZE DO PRZETARGU.
L.p

Nr działki

Powierzchnia w ha

KW

Określenie położenia

Cena wywoławcza
do przetargu

Wadium

1

455/5
i 455/6

RV -0.0740
RV -2.2860
RVI-1.2100
3.5700

KZ1E/00056501/1
KZ1E/00039823/5

Rychtal

35,7 q – 2087,02 zł

208,00 zł

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

4

41

RV-0.2600

KZ1E/00034128/2

Darnowiec

2,6 q – 152,00 zł

16,00 zł

Kupię garaż w Kępnie - Os. Wiosny Ludów/
ul. Spółdzielcza. Tel. 661 995 884.
(TK 138/09/20)

5

217

R IVa-0.16
R IVb-0.34
0.50

KZ1E/00034137/8

Stogniewice

5,0 q – 292,30 zł

30,00 zł

6

343

R V-0.1900

KZ1E/00034169/1

Drożki

1,9 q – 111,10 zł

11,00 zł

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

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
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)

Przyjmę do pracy:
- mechanik
- blacharz
samochodowy,
- osobę do
prania tapicerki
samochodowej
Tel. 603 393 125

Firma Latmax
zatrudni osobę
na stanowisko

ślusarz,
SPAWACZ
ORAZ
TOKARZ.
Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355
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2. Założenia do dzierżawy:
-

Okres dzierżawy od 1.11.2020 r. do 31.10.2025 r.
Roczny czynsz dzierżawny płatny jest jednorazowo do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
Pierwszy czynsz dzierżawny naliczany jest proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy w danym roku.
Aktualizację czynszu dzierżawnego za dany rok dokonuje się na podstawie osiągniętej w przetargu ilości kwintali żyta po
cenie ogłoszonej przez GUS na dany rok podatkowy.

3. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się 27 października 2020 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1.
4. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokości wadium oraz informacje dodatkowe.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Urzędu Gminy w Rychtalu prowadzone przez SBL Kępno
Nr 86 8413 0000 0500 0273 2000 0105 najpóźniej do dnia 22 października 2020 roku, oddzielnie dla każdej nieruchomości,
podając nr działki i położenie.
-

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy – wadium ulega przepadkowi.
Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Cenę wywoławczą podano w q żyta przyjętego do naliczenia podatku rolnego na rok 2020 (GUS).
Wadium wniesione przez osoby które przetarg wygrały zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego na rok 2021.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychtalu – pok. nr 15 II p. Tel. 78 16 800.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: rychtal.nowoczesnagmina.pl dnia 24 września 2020 roku.

WÓJT GMINY RYCHTAL
mgr inż. Adam Staszczyk

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

prośba o pomoc

POTRZEBNA POMOC W ODBUDOWANIU
DOMU DLA RODZINY SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć akcję, znajdą informację,
wpisując link: www.pomagam.pl/basia3
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Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także
w internecie. Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

Fabryka mebli „Chojmex”
zatrudni:
szwaczki, tapicerów,
stolarzy, pomocników stolarzy,
operatorów maszyn stolarskich,
operator traku taśmowego,
pracownika gospodarczego,
pracowników do czyszczenia
elementów drewnianych
oraz osoby do przyuczenia.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
Nieodpłatnego Poradnictwa
Obywatelskiego
na terenie powiatu kępińskiego
		Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego obsługiwany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, z siedzibą w Górze.
Lokalizacje punktów oraz harmonogram ich działania dostępny
jest na stronie starostwa www.powiatkepno.pl, stowarzyszenia
www.siswir.pl oraz na www.facebook.com/siswir/
Istnieje możliwość telefonicznego oraz elektronicznego
umówienia się na wizyty w Punktach porad prawnych. Zgłoszeń
dokonuje się telefonicznie pod numerem: 62 78 28 968, mailowo
pod adresem: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl, w godzinach
pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie tj. od poniedziałku do
piątku od 7:30 do 15:30 lub na stronie internetowej (zakładka:
umów się na wizytę) www.siswir.pl

UWAGA! Starostwo Powiatowe w Kępnie informuje
o zawieszeniu z dniem 26 marca 2020 r. do odwołania
udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście.
Możliwe jest wyłącznie korzystanie z systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość - telefon oraz poczta
elektroniczna. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr telefonu: 62 / 78 28 968.

Tel. 603 789 822

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.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

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

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Anna Szczęsna - „Krokodyl w doniczce”
Aldona, żwawa siedemdziesięciolatka i mistrzyni dziergania na drutach, nie radzi sobie z
napadami gniewu. Tupiący sąsiedzi, śmieci zostawione na klatce schodowej, a nawet szumiąca
w kaloryferze woda potrafią ją nieźle wkurzyć. Za radą terapeuty stara się kierować swoją furią
jak kierowca samochodu rajdowego. Z różnym skutkiem. Paweł jest autorem jednego bestsellera
i wielu miernych powieści. Ma wrażenie, że jego życie to porażka. Całymi dniami obserwuje
świat z okna na osiedlu Przymorze i troszczy się o swoją kolekcję aloesów i agaw. Kaja właśnie
spełniła marzenie o własnym mieszkaniu. Musi jednak spłacić kredyt. Ma plan, który może dać
jej zastrzyk gotówki. Jej nowym sąsiadem jest pisarz, który - o ile zostanie poprowadzony przez
kogoś, kto się na tym zna - może stać się gwiazdą. Kaja chce zostać jego asystentką. Czy troje
pozornie odmiennych ludzi o różnych pragnieniach odkryje to, co jest w
życiu najważniejsze?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Caspar Henderson - „Nowa mapa cudów. Podróż w poszukiwaniu
rzeczy niepojętych”
Żyjemy w świecie, o którym wiemy niemal wszystko. Czy ta wiedza nie zniszczyła w nas
umiejętności zachwycania się? Co dziś może nas jeszcze urzec? Co jest cudem? Nagłe ujrzenie
tęczy, porywający fragment muzyki, pierwsze uderzenia serca dziecka – cudów doświadczamy
codziennie. Z ciekawością i entuzjazmem wielkiego odkrywcy Caspar Henderson wyjaśnia
fenomen światła i pochodzenie wszechświata, zjawiskowość mechaniki ludzkiego ciała i
olśniewające dziwy przyrody – i opisuje czekające nas cuda: technologie, które zmienią
nasz świat i nas samych. „Nowa mapa cudów” pełnymi garściami czerpie z filozofii i historii
naturalnej, sztuki i religii, neuronauki i nanotechnologii. Ten mądry, inspirujący
i pięknie zilustrowany przewodnik zachęca do spojrzenia na świat na nowo.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Marek Oramus - „Wszechświat jako nadmiar”
Książka składa się z „małych opowieści o wielkim kosmosie”, a także z tekstów o końcu
świata, o naszych wyobrażeniach na temat kosmitów oraz o udanych i chybionych próbach
przewidywania przyszłości. Przy okazji 50-lecia lądowania na Księżycu autor zastanawia się,
jak wyglądałaby ziemska astronautyka bez tego ciała niebieskiego, jak przedstawiano Księżyc
w literaturze SF i czy dojdzie wkrótce do nowego wyścigu na Srebrny Glob. Nie obawia się
dywagować o sensie Wszechświata oraz o pomyśle, że jest to gigantyczny komputer, który coś
oblicza. Tytułowy tekst stawia tezę, że potrzeba było tak ogromnego nadmiaru masy, energii i
przestrzeni, by w jednym miejscu kosmosu powstała cywilizacja istot rozumnych. Nawet gdy
autor bierze się za tematy podejmowane wcześniej w literaturze popularnonaukowej, czyni
to w sposób odmienny od tradycyjnych ujęć. Wielokrotnie jego sądy idą pod prąd ustalonych
poglądów. Dodatkową atrakcją jest odwoływanie się do literatury SF,
która w ten sposób staje się tłem i kontrapunktem tych wywodów.

680 zł / tona

CHOJMEX fabryka mebli
Chojęcin
5a mebli
CHOJMEXSzum
fabryka
63-640
Bralin
Chojęcin
Szum 5a
63-640 Bralin

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 39
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 30 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. Caspar Henderson - „Nowa mapa cudów...”,
2. Anna Szczęsna - „Krokodyl w doniczce”,
3. Marek Oramus - „Wszechświat jako nadmiar”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 38 nagrody otrzymuj¹:

Katarzyna Świątek (Łęka Opatowska),
Sabina Mikołajczyk (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu czeka Cię więcej ważnych wydarzeń, które związane będą z pracą i obowiązkami.
Pojawi się osoba, która postanowi rozliczyć Cię z
porażek i sukcesów. Bądź konsekwentny, uprzejmy i w razie kłopotów nie uciekaj się do podstępów.

Byk 21 IV – 21 V
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”.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Pilnuj swoich spraw, bo coś może się nieoczekiwanie dla Ciebie w tym tygodniu zakończyć. Ktoś
wycofa się z podjętych decyzji lub znajdzie sobie
inne towarzystwo. Zastanów się jednak, czy aby
nie wyjdzie Ci to na dobre?

Rak 23 VI – 22 VII
Jesteś gotowy do wykonania trudnego i samodzielnego zadania. Uwierz we własne siły, a ze wszystkim sobie poradzisz. Dobrej rady oczekuj od matki
lub innej ważnej dla Ciebie kobiety. Dla samotnych
karta wróży możliwość flirtu, a nawet romansu.

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

Apteka „Na Kopie” - 24.09.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 25.09.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 26.09.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 27.09.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 28.09.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 29.09.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 30.09.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.

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

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.

W tym tygodniu nie będziesz zwracał większej
uwagi na towarzyskie i zawodowe sprawy. Czekają Cię spokojniejsze, ale bardzo udane dni. Wykonasz swoje obowiązki, odwiedzisz znajomych, ale
najlepiej będziesz czuć się w samotności.

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

(62) 78 292 84

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Pamiętaj o swoich zasadach i wartościach. Ktoś
może kusić Cię do ich porzucenia, mamić Cię
obietnicą szybkiego sukcesu lub pieniędzy. Bądź
szczery wobec siebie i postępuj tak, abyś nie musiał się wstydzić przed sobą i swoimi bliskimi.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Zaryzykuj i zacznij realizować swoje marzenia.
Nie czekaj do następnego tygodnia, taka szansa
może się już nie powtórzyć! Bliscy na pewno Ci
pomogą, tylko odważ się na ten pierwszy krok! W
miłości karta zapowiada trochę zamieszania.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Nie zwlekaj ze sprawami, które musisz załatwić.
Możesz mieć więcej obowiązków i propozycji, które wybiją Cię ze zwykłego rytmu tygodnia. Bądź
punktualny i zdyscyplinowany, nie bagatelizuj początkowych trudności.

Wodnik 20 I – 18 II
Karta wróży szczęśliwe wydarzenia dla Ciebie i
Twojej rodziny. Poczujesz się kochany i bezpieczny, a kłopoty okażą się mniejsze, niż sądziłeś. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, to w tym tygodniu uda
Ci się zawrzeć zgodę.

Ryby 19 II – 20 III
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.

WÓJT GMINY PERZÓW
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020, poz.65 ze zm.) informuje, że podano do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Perzowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Perzów, wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Słupia pod Bralinem o numerze ewidencyjnym 123, stanowiącej
zasób mienia komunalnego Gminy Perzów przeznaczonej do
sprzedaży.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
WÓJT GMINY PERZÓW
/Danuta Froń/

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Poszukaj sposobu, w jaki rozwiązać trapiący Cię
konflikt lub inną trudną sprawę. Nie zwlekaj, bo
w tym tygodniu wszystko zależy od Ciebie! Twoje
pomysły okażą się nowatorskie i doprowadzą Cię
do sukcesu.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

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

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