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Stypendia dla najzdolniejszych
23 września br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie miała miejsce uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Kępińskiego na rok szkolny 2020/2021.
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24 aktywne przypadki
w powiecie
W związku z rozprzestrzenianiem
się choroby zakaźnej COVID-19,
wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie
informuje o sytuacji epidemiologicznej w regionie. Specjalnie dla naszych
Czytelników prezentujemy zestawienie danych z terenu powiatu kępińskiego od początku września.
Według danych z 29 września br.,
w powiecie kępińskim do tej pory
zdiagnozowano 763 potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Wśród nich są
również dzieci. Na szczęście więk-

szość zakażonych z powiatu kępińskiego jest w dobrym stanie i przebywa w izolacji domowej. Cieszy też
coraz większa liczba „ozdrowieńców” – już 739 osobom z powiatu
kępińskiego udało się powrócić do
zdrowia. Aktywnych zachorowań jest
więc zaledwie 24. Niestety, jest również druga strona medalu – w naszym
powiecie zmarło 17 osób, u których
stwierdzono obecność COVID-19.
Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 7.672 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego
1.488 to przypadki aktywne. 279 osób
zmarło, a 5.905 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

14

23 września 2020 r.

760 / 722

140

14

24 września 2020 r.

761 / 735

163

0

25 września 2020 r.

761 / 737

179

0

26 września 2020 r.

761 / 737

179

0

27 września 2020 r.

761 / 737

179

0

28 września 2020 r.

762 / 738

157

0

29 września 2020 r.

763 / 739

142
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Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności używania defibrylatora AED

Nie bój się reagować, uratuj życie!

26 września br. w Olszowie
mieszkańcy powiatu kępińskiego
mieli okazję wziąć udział w darmowym szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności używania defibrylatora AED,
prowadzonym przez ratownika medycznego.
- Nigdy nie wiemy, kiedy staniemy w obliczu wyboru: stać z boku i
się przyglądać, czy też podjąć walkę
o ludzkie życie. Nawet nie do końca
poprawnie prowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa daje w
większym bądź mniejszym stopniu
szanse na przeżycie osoby poszkodowanej. Dlatego warto brać udział w
takich szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, które podnoszą nasze
umiejętności oraz dodają nam pewności siebie. Powinniśmy pamiętać,
że należy pomagać, bo to ludzkie, a
nie dlatego, że to modne – podkreślił
sołtys Olszowy Grzegorz Berski.
Szkolenie mogło zostać przeprowadzone dzięki dofinansowaniu
ze środków Powiatu Kępińskiego,
otrzymanych w ramach konkursu
ofert przez stowarzyszenie „Olszowa
– sołectwo na czasie”. Oprac. KR

Uczestnicy szkolenia uczyli się wielu zachowań,
istotnych podczas ratowania ludzkiego życia

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez epidemię COVID-19

Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski

Producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności
finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię
COVID-19 mogą ubiegać się o wparcie
finansowe. Wnioski o wsparcie można
składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa do 7 października br.
- Do tej pory wpłynęło ponad
148 tysięcy tego typu wniosków. Pomocą objęci są rolnicy pracujący w

następujących sektorach produkcji
rolniczej: bydła mięsnego, krów typu
mlecznego i kombinowanego, świń,
owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu
nieśnego i upraw roślin ozdobnych
w szklarniach ogrzewanych lub
tunelach foliowych ogrzewanych.
Wsparcie, które finansowane jest z
budżetu PROW 2014-2020, ma formę
jednorazowej płatności ryczałtowej,
a jego wysokość jest uzależniona od
rodzaju i skali prowadzonej produk-

cji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć
7 tysięcy euro – podkreśla kierownik
biura powiatowego ARiMR w Kępnie Marek Potarzycki.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.
arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii: tel. 800-38-00-84 oraz w
punktach informacyjnych w biurach
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.
Oprac. KR

W sprzedaży jest już literacki debiut ks. Marcina Walczaka – pleszewianina, który obecnie pełni posługę
w parafii w Mikstacie, był też diakonem w Mikorzynie. Wiele osób miało okazję poznać go jako świetnego
wokalistę. Jak się okazuje, nie tylko
muzyka jest jego pasją. Teraz spróbował swoich sił jako pisarz. Marzył o
własnej książce od czasu studiów. Padło na kryminał, bo to jego ulubiony
gatunek. Akcja książki dzieje się w
Pleszewie.
Krótko o książce
Kiedy prokurator Artur Metz
wszczyna śledztwo dotyczące oskórowanych zwłok młodej kobiety, znalezionych przy jednym z pleszewskich

kościołów, nie wie jeszcze, że właśnie
trafił w sam środek piekła. Trop prowadzi do katechety, który wiele lat
temu, po zagadkowej śmierci nastolatki, zniknął z Polski. Wkrótce okaże
się, że makabrycznych zbrodni, podczas których ofiary zostały pozbawione krwi, było znacznie więcej. Próbując znaleźć niewidoczną nić łączącą
wszystkie morderstwa, prokurator
Metz nieświadomie naraża nie tylko
siebie, ale także swoich najbliższych.
Sprawę dodatkowo utrudnia fakt, że w
przestępstwa zamieszanych jest wielu
wysoko postawionych urzędników
państwowych i kościelnych. Tymczasem w okolicy dochodzi do kolejnych
morderstw…
Oprac. KR

Ksiądz autorem kryminału

www.fakt.pl

W powiecie kępińskim nie ma gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19
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22 września br. członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego wystąpili z apelem do przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępnie Andrzeja Stachowiaka o podjęcie uchwały o nazwanie obiektu inżynieryjnego zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Krążkowy w ciągu
drogi krajowej nr 11, stanowiącego wjazd na obwodnicę Kępna i Baranowa - „Rondo im.
Kornela Morawieckiego”

Rondo dla Kornela Morawieckiego
Jak podkreślają członkowie Zarządu w swoim apelu nadanie nazwy
ma na celu upamiętnienie postaci
Kornela Morawieckiego w uznaniu
jego znamienitych zasług na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce
oraz osiągnięć w działalności publicznej i państwowej, które znalazły

ściowego. Warto nadmienić, że 30
września br. mija pierwsza rocznica
jego śmierci – podkreślają inicjatorzy
nazwy. - Kolejny ruch w tej sprawie
leży po stronie Rady Miejskiej w
Kępnie. Jako przewodniczący Zarządu Powiatu Kępińskiego mam
nadzieję, że nadanie nazwy „Rondo

K. Morawiecki w otoczeniu uczniów i pedagogów
z ZSP nr 2 w Kępnie w czasie wizyty w szkole, 28.10.2008 r.

swoje odzwierciedlenie w przyznanym mu przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2019 r. Orderze Orła
Białego.
W apelu czytamy m.in. - Zarząd
Powiatu Kępińskiego ma świadomość, że podejmowanie uchwał w
sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw
dróg wewnętrznych w rozumieniu
ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych należy do wyłącznej właściwości gminy, stąd apel o
podjęcie na forum Rady Miejskiej
takiego tematu – wskazują w apelu.
- Intencją Zarządu Powiatu Kępińskiego jest chęć docenienia postaci Kornela Morawieckiego i jego
wkładu w budowę ruchu solidarno-

im. Kornela Morawieckiego” dla
wskazanego obiektu inżynieryjnego zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Krążkowy w ciągu drogi
krajowej nr 11, stanowiącego wjazd
na obwodnicę Kępna i Baranowa będzie naszą wspólną inicjatywą promującą dorobek i pamięć o ludziach
współtworzących naszą historię – argumentuje starosta Robert Kieruzal.
Kępińska
„Solidarność Walcząca”
W byłym województwie kaliskim pierwszy ośrodek „Solidarności Walczącej” (SW) powstał w
Kępnie. Tutejsi członkowie „Solidarności” nawiązali kontakt z działaczami SW m.in. z Kazimierzem
Klementowskim z Wrocławia,

odpowiedzialnym za „kontakty z
terenem”. Grupie, w skład której
wchodzili: Włodzimierz Jędrasik,
Józef Handrysik, Maria Bykowska
nadano pseudonim „Harpun” (taką
nazwą sygnowano też kolportowane ulotki). W „Harpunie” aktywnie
zajmowali się kolportażem pism
„podziemnych” oraz akcjami ulotkowymi: Wiesław Kołodziejczyk,
Henryk Müller, Czesław Gudra,
Ryszard Żogło, Józef Małolepszy,
Henryk Tyszkiewicz i Mirosław
Łapa. Przeprowadzili oni również
duże akcje ulotkowe w rocznicę – 11
listopada 1982 r., 13 grudnia 1982 r. i 3
Maja 1983 r. Grupa była rozpracowywana przez tutejszą Służbę Bezpieczeństwa, która w tym okresie miała
co najmniej pięciu tajnych współpracowników i kontaktów operacyjnych. „Harpunnicy” aktywnie
działali do aresztowania M. Bykowskiej i W. Jędrasika w marcu 1984 r.
Po krótkim jednodniowym procesie
18.05.1984 r. Sąd Rejonowy w Kępnie uznał M. Bykowską i W. Jędrasika, których bronił mecenas Bohdan
Zapaśnik, za winnych i skazał W.
Jędrasika na dwa lata pozbawienia
wolności w zawieszeniu na trzy lata,
a M. Bykowską - na rok pozbawienia
wolności w zawieszeniu na trzy lata.
Po tych wydarzeniach uważniej prowadzono działalność, dalej działał
kolportaż pism i wydawnictw niezależnych, ale był on już on już na
mniejszą skalę.
Wrocławscy „esbecy” ponownie
zainteresowali się Kępnem w kwietniu 1987 r. w związku z prowadzoną
akcją o kryptonimie „Ośmiornica”,
która miała na celu odnalezienie i
aresztowanie ukrywającego się od
1981 r. lidera SW K. Morawieckiego. Wydział II Biura Studiów Służby
Bezpieczeństwa we Wrocławiu pozyskał informację od tajnych współ-

Nowe komputery dla dzieci w rodzinach zastępczych

Komputery ze starostwa

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie sukcesywnie
wydawane są kolejne komputery dla
dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych. Łącznie 104 uczniów
z terenu powiatu kępińskiego otrzyma takie wsparcie. 21 września z
jedną z rodzin zastępczych Lucyną
i Karolem Kasprzakiem, którzy
sprawują pieczę nad czwórką dzieci
spotkali się starosta Robert Kieruzal
i wicestarosta Alicja Śniegocka.Ich
wychowankowie Michael, Nicole,
Jakub i Amelia odebrali w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie komputery.
Zakup komputerów to efekt
przystąpienia Powiatu Kępińskiego
do projektu Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Powiat na realizację projektu poprzez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kępnie pozy-

skał ogółem 326 186 zł. Z tej kwoty 274 910 zł. pochodzi z funduszy
europejskich, a 51 276 zł. z budżetu
państwa.
Nowy sprzęt komputerowy trafi
do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu kępińskie-

go. Zostanie on bezpłatnie użyczony
na okres do pięciu lat.
Komputery mają służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży
znajdującej się pod opieką rodzin
zastępczych.
Oprac. m

W czasie przekazania komputerów :starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka,
Beata Kosędka - zastępca dyrektora PCPR, Lucyna Kasprzak sprawująca pieczę nad dziećmi:
Michaelem, Nicole, Jakubem i Amelią oraz Zuzią

pracowników, że K. Morawiecki
ukrywa się w Kępnie, gdyż widziano
go na dworcu PKS w Namysłowie,
jak wsiadał do autobusu w kierunku
Kępna. Plan działań, zmierzających
do zatrzymania poszukiwanego,
podpisał zastępca szefa Rejonowego
Urzędu Spraw Wewnętrznych ds.
Służby Bezpieczeństwa w Kępnie
mjr Stanisław Garsztka. Poszukiwania K. Morawieckiego w Kępińskiem zaprzestano dopiero w kwietniu
1988 r. Oficjalnie akcję „Ośmiornica”
zakończono w Kępnie 26.10.1989 r.
Szczegółowo o tym jak „esbecy”
szukali K. Morawieckiego w Kępnie
przeczytacie już niebawem na łamach „Tygodnika Kępińskiego”.
Kornel Morawiecki
– marzyciel i wizjoner
Oficjalnie K. Morawiecki gościł
w Kępnie 2008 r., spotykając się
m.in. z młodzieżą w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz z
działaczami „Solidarności Walczącej”, zrzeszonych w kępińskiej grupie o kryptonimie „Harpun”.
Przebywając w Kępnie, dr K. Morawiecki (pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej) na spotkaniu
u ówczesnego wicestarosty Zenona
Kasprzaka zachęcał władze powiatowe do zintensyfikowania działań na
rzecz przywrócenia połączenia kolejowego na linii Kępno – Wrocław.
- Na Politechnice Wrocławskiej
opracowaliśmy już bardzo dokładnie
zasady poruszania się w rękawach
próżniowych pociągów osobowych.
Taki prototyp linii próżniowej mógłby powstać na odcinku Kępno – Wrocław. Pociąg w tunelu próżniowym
porusza się z dużą prędkością bez
zużycia dużych ilości energii. Wyliczone przez nas koszty budowy takiej
linii są mniejsze niż położenie torów
tradycyjnym sposobem. Naszym
projektem zainteresował się już Rafał Dutkiewicz (ówczesny prezydent
Wrocławia) – mówił przywódca i
założyciel „Solidarności Walczącej”.
- Wiem, że swoim pomysłem mogę
wzbudzić uśmiech na twarzy niektórych przedstawicieli władzy, ale
kilkadziesiąt lat temu, gdy walczyliśmy o niepodległą Polskę bez żołnierzy sowieckich w naszym państwie,
też uchodziłem za niepoprawnego
wizjonera. Zachęcam władze powiatowe do zainteresowania się tym
pomysłem, a jego realizacja nie tylko wypromuje Kępno w świecie, być

może wkrótce okaże się, że będziecie
pierwszym miastem, które podejmie
takie wyzwanie. Nie czekajmy, aby
w tym zagadnieniu technologicznym wyprzedzili nas Amerykanie czy
Japończycy, którzy jeszcze pracują
nad takim projektem, a my już go
mamy w wersji gotowej. Wystarczy
tylko dobra wola, aby zacząć go realizować - stwierdził wówczas wizjonersko K. Morawiecki („Wizjoner
niepodległości” w „TK” nr 45 (784) z
6.11.2008 r.).
W 2015 r. założyciele inżynierskiego startupu Carbon Workshop.
wraz z 25 naukowcami z Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej oraz
firm projektowych opracowali prototyp, w którym w rurze poruszałby
się pojazd podobny do samolotu, tyle
że zamiast skrzydeł miałby poduszki
powietrzne lub poduszki magnetyczne. Klasyczny pojazd poruszający
się w rurze z tak ogromną prędkością (prędkość zbliżona do prędkości dźwięku) powodowałby ogromne
sprężenie powietrza przed sobą. Takie opory aerodynamiczne są trudne
do przezwyciężenia. Zespół Hyper
Poland chce rozwiązać ten problem
przez zasysanie powietrza przed pojazdem, jego sprężenie, schłodzenie,
dostarczenie cienką rurą omijającą
przedział pasażerski do tylnej części
kapsuły i rozprężenie w dyszy napędzającej pojazd. Proponowane przez
inne drużyny klasyczne sprężarki
osiowe w tych warunkach nie pozwalają na pracę przy prędkościach
przyddźwiękowych.
Wytyczona trasa Wrocław-Warszawa dzięki staraniom grupy Hyper
Poland jest jedną z 35 wyłonionych
w konkursie Hyperloop One Global
Challenge. Długość zaprojektowanej
trasy to 415 km. Oznacza to, że wsiadając do Hyperloop (pociąg szybkiej
prędkości) w Warszawie, podróż do
Wrocławia zajęłaby raptem 37 minut.
Dojazd do Łodzi? 6 minut. Z Kępna
do Wrocławia 8 minut.
I to są realizujące się wizjonerstwa lidera SW, który jako cel jedyny stawiał sobie zawsze niepodległą
i suwerenną Polskę, której doczekał
się. Jak i w wolnej Polsce widział
lokalne możliwości uruchomienia
kolei szybkich prędkości przez Kępno, co za kilka lat będzie rzeczywistością, gdy uruchomiony zostanie
Centralny Port Komunikacyjny.
m

Na ul. Warszawskiej w Kępnie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia drogowego z udziałem 3-latka

3-latek wtargnął
pod samochód

18 września br., około godziny
16.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym na ul. Warszawskiej w Kępnie.
- Przybyli na miejsce funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
KPP Kępno ustalili, że 3-letni chłopiec, będąc pod opieką swojej matki,
29-letniej mieszkanki gminy Kępno,
wykorzystując jej nieuwagę, wtargnął na jezdnię zza zaparkowanego
w rzędzie z prawej strony pojazdu i
uderzył w bok nadjeżdżającego samochodu osobowego marki BMW,
kierowanego przez 23-letniego
mieszkańca Kępna – relacjonuje ofi-

cer prasowy KPP Kępno sierż. Rafał
Stramowski.
W wyniku zdarzenia 3-latek z
ogólnymi obrażeniami ciała został
przetransportowany do szpitala w
Ostrowie Wielkopolskim. Kierujący
osobowym bmw był trzeźwy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP
Kępno. 		
Oprac. KR
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Historia
Publikujemy cykl opracowań wrocławskich naukowców, dotyczących budowy osiedla mieszkaniowego w czasie II wojny światowej

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

Architektura budynków
mieszkaniow ych w Kępnie
Budynki omawianego osiedla miały z jednej strony zuni-

rozwiązania z jedną, wspólną
klatką schodową, z której na każdej kondygnacji dostępne były
po dwa mieszkania. Te miały

Kępno – osiedle z 1941 r. ulica Wł. Sikorskiego. Fot. J.A. Baliński, stan z 2012 r.

fikowaną, jak już wspomniano,
architekturę. Z drugiej jednak
strony posiadały pewne indywidualne cechy. Cechy te sprawiały, że w dokumentacji budowlanej podzielono je na kilka typów
w zależności od rozplanowania
funkcji oraz różnic w formie zewnętrznej. Wszystkie domy, jak
zaznaczono poprzednio, miały
po dwie kondygnacje mieszkalne,
były podpiwniczone a wieńczyły
je strome dwuspadowe dachy,
pod którymi mieściło się użytkowe ale nie mieszkalne poddasze.
Budynki były zakładane na planach wydłużonych prostokątów –
przy czym różniły się długością
– bowiem niektóre były jednolub dwuklatkowe, inne zaś miały
cztery a nawet więcej wejść i klatek schodowych. Niektóre mieszkania były dwupoziomowe – na
parterze mieściły dwa pokoje
dzienne, kuchnię i przedpokój z
klatką schodową wiodącą na górną kondygnację na której znajdowała się łazienka i dwie sypialnie. Jedna z sypialni była dla
rodziców, druga była pokojem
dziecinnym. Te wygodne i przestrzenne mieszkania miały po-

wprawdzie mniejszy metraż, bo
tylko 74 m 2 – miały bowiem o jeden pokój mniej ale posiadały za
to balkon lub wyjście dodatkowe
do ogródka na parterze. Program
tych mieszkań stanowiła obszer-
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Kępno – projekt elewacji domu w osiedlu z 1941 r. (Typ: II 4 G75 F)

Kępno – projekt domu w osiedlu z 1941 r., plan przyziemia. (Typ: II 4 G75 F)

Kępno – projekt domu w osiedlu z 1941 r., plan parteru i piętra. (Typ: II E 90R)

Kępno – osiedle z 1941 r. ulica Wolności. Fot. J.A. Baliński, stan z 2012 r.

na kuchnia (większa niż w wyżej
omawianym mieszkaniu), nieduża łazienka i pokój dzienny zlokalizowany między dwoma pozostałymi pokojami – sypialnią
rodziców i pokojem dziecięcym,

Kępno – osiedle z 1941 r. ulica Berwińskiego. Fot. J.A. Baliński, stan z 2012 r.

wierzchnię wahającą się od 89 do
90 m 2 . Stanowiły rodzaj zabudowy szeregowej, prawdopodobnie
przeznaczonej dla ważniejszych
urzędników. Inny typ przykładowego domu z Kępna posiadał

przedstawić też rozwiązanie z
wykuszem. Otóż ten typ domu
posiadał jedną klatkę, z której
dostępne były cztery mieszkania
(dwa na parterze i dwa na piętrze). Dwa z nich miały wykusz
powiększający pokój dzienny ( jeden z trzech pokoi) o około 6 m 2 .
Pozostałe dwa miały podobny
program jak uprzednio ale pokój
dzienny był o wspomniane 6 m 2
mniejszy – za to mieszkanie na
parterze miało wyjście do ogrodu, zaś na piętrze było to mieszkanie z balkonem. Duża ilość
typów mieszkań łączonych niekiedy w segmenty po kilka klatek dawała poczucie dyskretnego
zróżnicowania zabudowy. Formy
zewnętrzne – architektura domów – różniły się dzięki balkonom, wykuszom, oddzielnie rozmieszczonym wejściom głównym
i ogrodowym. Charakterystyczne
portale, sklepione odcinkowo o
rozglifionych otworach powtarzały się w większości domów
w Kępnie. Stolarka, dziś już w
znacznym stopniu wymieniona, miała kiedyś typowe cechy

przewidzianym w projekcie dla
dwójki dzieci. Wyjście na balkon lub do ogrodu prowadziło ze
środkowego pokoju – dziennego.
Spośród zróżnicowanych rozwiązań funkcjonalnych warto

– drzwi wejściowe drewniane
z zewnętrzną warstwą z klepek
ułożonych w urozmaicone wzory
i desenie. Okna były prostokątne,
dwudzielne z lufcikiem i z podziałem na mniejsze pola za pomocą delikatnych szprosów. Balkony były wsparte na słupkach
i posiadały barierki. Inne detale
występowały bardzo rzadko. Na
rysunkach publikowanych w literaturze na parterach znajdowały
się drewniane okiennice. Obecnie nie występują one na budynkach w Kępnie. Budynki posiadały ogrzewanie piecowe. Klatki
schodowe i stropy były drewniane. W piwnicach oprócz pomieszczeń gospodarczych mieściły się
pralnie. Nierzadko były też w
piwnicach schrony, do których
prowadziły zewnętrzne schody
i wejścia. Kolorystyka elewacji
była bardzo skromna – szaro-kremowy tynk i czerwona dachówka
ceramiczna.
prof. dr hab. inż. arch.
Grażyna Maria Balińska,
dr inż. arch.
Dorota Balińska-Ciężki,
mgr inż.
Jerzy Aleksander Baliński
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Kępno – projekt elewacji domu w osiedlu z 1941 r. (Typ: II E 90R)

Kępno – osiedle z 1941 r. ulica Wiosny Ludów. Fot. J.A. Baliński, stan z 2012 r.

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

Wiadomości

informacje

23 września br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie miała miejsce uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Kępińskiego na rok szkolny 2020/2021

Stypendia dla najzdolniejszych

Kilka lat temu Rada Powiatu Kępińskiego przyjęła Powiatowy Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół prowadzonych
przez Powiat Kępiński.
Jednym z elementów programu
jest przyznanie stypendiów wytypowanym przez rady pedagogiczne
uczniom szkół ponadpodstawowych,
którzy w poprzednim roku szkolnym
uzyskali średnią ocen minimum 4,0
oraz wykazali się sukcesami i aktywnością w działalności naukowej,
artystycznej, sportowej lub w pracy
społecznej.
Stypendium Starosty Kępińskiego
przyznawane jest na okres roku szkolnego liczonego od września do czerwca
(10 miesięcy). Kandydatów do stypendium proponują poszczególne szkoły.
W bieżącym roku stypendia w
wysokości 150 zł miesięcznie otrzymało 12 uczniów. Z LO nr I: Marta
Gabas, Dominik Janicki, Aleksandra Polak, Weronika Przewdzięk,
Aleksandra Skiba; z ZSP nr 1:
Konrad Bryłka, Julia Kukuła, Ka-

tarzyna Łukianowska, Agnieszka
Wodnik oraz z ZSP nr 2: Alicja Jakubczak, Julia Wąsala i Dominik
Zięba. W trakcie spotkania ze starostami dyrektorzy przedstawili zebranym sylwetki uczniów, ich pasje i
zainteresowania.
W imieniu władz powiatu gratulacje i życzenia stypendystom złożyli

starosta Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka.
W uroczystości uczestniczyli
także: naczelnik Wydziału Edukacji i
Sportu Andrzej Jóźwik oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kępiński:
Bogumiła Drobina, Danuta Stefańska i Barbara Howis.
Oprac. m

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie

Wielkie święto
przedszkolaków
Jak co roku w całej Polsce, 20
września wszystkie przedszkolaki
obchodzą swój wielki dzień – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” - o tych ważnych
i prawdziwych słowach pamiętano
podczas tegorocznych obchodów
tego święta w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Kępnie. Nauczycielki – Agata, Aleksandra i Julianna
– przygotowały dla podopiecznych

zabawy muzyczno-ruchowe w ogrodzie. Dzieci świętowały radośnie,
bawiąc się wspólnie i biorąc udział
w zabawach, w tym również z chustą
animacyjną. Zatańczyły czekoladowe „ugi-bugi”, a do tańca zaproszono
również „Szaloną krowę”. Najciekawszą atrakcją były mydlane bańki. Radość i uśmiech towarzyszyły tego dnia
każdemu przedszkolakowi. Mamy
nadzieję, że ten uśmiech już nigdy nie
zniknie z ich twarzy!
Oprac. KR

Nagrodzeni uczniowie
z władzami powiatu

Kępińskie Koło Polskiego Związku Niewidomych nad polskim morzem

Wspomnienia znad morza

Minione miesiące 2020 r. były dla
wszystkich czasem ciężkiej próby ze
względu na panującą epidemię koronawirusa. Ale zasłużony odpoczynek
należy się każdemu, także członkom
Polskiego Związku Niewidomych i

cone jodem i zapach pobliskiego lasu
sprawiły, że wypoczynek w tej scenerii był znakomity.
Poza wypoczynkiem był też czas
na zwiedzanie najbliższej okolicy i
imprezy kulturalno-rozrywkowe. I
Uczestnicy wycieczki
nad morze

Niedowidzących. Dlatego grupa kępińska związku 2 września br. wyjechała na turnus rehabilitacyjny do
Ośrodka SOLATOR w nadmorskiej
miejscowości Sianożęty. Jest to jeden
z najpiękniejszych zakątków polskiego wybrzeża – panuje tam łagodny
klimat, jest szeroka plaża, czysta
woda i bliski kontakt z przyrodą.
Wypoczynek był połączony z realizacją programu pn. „Pomocna Dłoń”.
Przysłowiowa pomocna dłoń należy
się szczególnie osobom z dysfunkcjami wzroku. Program można było
zrealizować dzięki dobrej organizacji
prezesa Koła pani Henryce Lubryka oraz wielkiemu zaangażowaniu
kierownictwa i pracowników Ośrodka „SOLATOR”. Były zachowane
wszelkie środki ostrożności i zasady
związane z pandemią, a organizacja
pobytu pensjonariuszy była bardzo
zadowalająca. Plaża w Sianożętach
osłonięta od wiatru, powietrze nasy-

tak z okien „Melexu” wczasowicze
mogli zapoznać się z wieloma atrakcjami pięknego nadmorskiego miasta
Kołobrzeg. Bazylika Mariacka, Muzeum Oręża Polskiego, Latarnia Morska z panoramą morza, port handlowo – rybacki u ujścia rzeki Parsęty,
molo żelbetowe długości 220 metrów
usytuowane przy Sanatorium Bałtyk
- to tylko jedne z licznych atrakcji, z
którymi zapoznali się zwiedzający.
W niedzielne przedpołudnie podopieczni pani Henryki uczestniczyli
we mszy świętej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Ustroniu Morskim. Była to msza dziękczynna za
tegoroczne plony celebrowana przez
biskupa diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. W poniedziałek wszyscy
udali się autokarem do Trzęsacza. Jest
to nadmorska wieś w gminie Rewal.
Główną atrakcją tej miejscowości
są ruiny XIV-wiecznego gotyckiego
kościoła pw. Św. Mikołaja. Świąty-

nia wzniesiona była około 2 km od
brzegu morza, jednak na przestrzeni
wieków uległa zniszczeniu w wyniku procesu podmywania wysokiego
brzegu przez fale. Historię ruin kościoła oraz informacje geograficzne o
15. południku, który przebiega przez
Trzęsacz można było zobaczyć i usłyszeć w Multimedialnym Muzeum im.
Władysława Jagiełły. Była to wirtualna wycieczka, w której wszyscy przenieśli się w czasie i poznali tajemnice
sprzed kilkuset lat.
W drodze powrotnej, dzięki dobrej pogodzie można jeszcze było
pospacerować po kołobrzeskim molo.
Wtorkowy wieczór upłynął
wszystkim na wspólnym grillowaniu
i śpiewie pieśni harcerskich, towarzyskich i ludowych.
W środę natomiast kierownictwo
ośrodka zorganizowało wspólny wieczorek, na którym każdy mógł opowiedzieć o swoich wrażeniach z pobytu nad morzem. Tego dnia była też
okazja, by pożegnać się z morzem.
Pogoda była bezchmurna można
było więc spokojnie oglądać zachód
słońca. Z jednej strony nad drzewami wyłonił się księżyc i dokładnie w
tym samym czasie słońce zetknęło
się z horyzontem, barwiąc jednocześnie morze na czerwono-złoty kolor.
Następnie słońce szybko się obniżając, zniknęło pod ciemnymi falami.
Widok zapierający dech w piersi na
pewno warto było zobaczyć.
Czwartek to już dzień pakowania
i okazja do podziękowań za wspaniale zorganizowany turnus wypoczynkowy. Żal było odjeżdżać i żegnać
się z Ośrodkiem „SOLATOR” i pięknym morzem, ale zapewne wszyscy
uczestnicy turnusu zabrali ze sobą
do domu cząstkę niepowtarzalnej
atmosfery panującej na turnusie oraz
zapach i szum morza, aby w długie
jesienno-zimowe wieczory oddać się
miłym wspomnieniom.
Beata Michalczyk

Jedną z najciekawszych
atrakcji były bańki mydlane

Dzieci bawiły się znakomicie

16-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków, wypadł z drogi i dachował, po czym zatrzymał się w
przydrożnym rowie

Jechał bez uprawnień,

spowodował zdarzenie drogowe
19 września br. w Mroczeniu
16-letni mieszkaniec gminy Baranów
kierował samochodem, nie posiadając do tego uprawnień. Zabrał on
bez wiedzy i zgody matki kluczyki
do jej samochodu marki Audi. Podczas jazdy nie zachował należytych
środków ostrożności, w wyniku czego uderzył w przydrożne barierki i,
dachując, wpadł do rowu. Zarówno
kierujący, jak i przebywający w pojeździe pasażerowie: dwie kobiety w
wieku 17 i 18 lat oraz 19-letni mężczyzna, doznali ogólnych potłu-

czeń i sami zgłosili się do szpitala.
Policjanci otrzymali informację o
zaistniałej sytuacji od lekarzy, bowiem jego uczestnicy sami uprzątnęli
miejsce zdarzenia. - 16-latek usłyszał zarzut 160 kodeksu karnego, w
myśl którego „kto naraża człowieka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia bądź zdrowia, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności” – mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
sierż. Rafał Stramowski.
Oprac. KR

Tygodnik Kępiński 1 października 2020

5

Gmina

wiadomości
Na kępińskim Rynku udostępniona została modułowa konstrukcja toru pumptrack

Kolejne prezentacje dorobku kępińskiego koła literatów w
Kołobrzegu

Pumptrackowe zmagania w Kępnie Kępińscy literaci
w Kołobrzegu

19 września br. Fundacja Kult
oraz „PUMP IT” i Urząd Miasta i
Gminy w Kępnie zorganizowali w
Kępnie niecodzienne wydarzenie
– organizatorzy pojawili się na kępińskim Rynku wraz z modułową
konstrukcją toru pumptrack, który
wzbudził ogromne zainteresowanie
wśród lokalnej społeczności.
Wydarzenie wystartowało o godzinie 10.00, jednak pierwsi zainteresowani, nie mogąc się doczekać,
przybyli już po godzinie 9.00. Wraz
z upływem czasu wzrastała liczba
zainteresowanych torem pumptrack.
Wśród przybyłych można było do-

strzec pasjonatów rowerów oraz
hulajnóg, którzy sprawdzali własne
umiejętności, korzystając z toru.
Chętni mogli wziąć udział w zawodach, które tego dnia stanowiły
główną atrakcję dla lokalnej, pumptrackowej młodzieży. Nagrody zapewniła Gmina Kępno oraz indywidualni partnerzy – „Bikeby SG” oraz
„Doka Polska”. Zainteresowanych
infrastrukturą było wielu, jednak nie
każdy odważył się wziąć udział w samych zawodach. O podium walczyły
łącznie 33 osoby, które podzielone
zostały na trzy grupy wiekowe. W
każdej z nich widać było silną wolę

walki oraz zacierające się granice
doświadczenia, wynikające z wieku
– niektórzy 10-latkowie mogliby startować z 14-latkami i prawdopodobnie
z nimi wygrać.
- Obserwacje wskazują, że rowerowy sport w Kępnie kwitnie,
choć mieszkańcy przyznawali, że
brakuje im miejsc, w których dzieci mogłyby rozwijać swoje sportowe
pasje. Mamy nadzieję, że organizacja wydarzeń tego typu będzie
sprzyjać młodzieży oraz zachęci do
uprawiania sportów rowerowych na
świeżym powietrzu – podsumowują
organizatorzy.
Oprac. KR

Na zaproszenie Stowarzyszenia
Autorów Polskich w Kołobrzegu,
od 17 do 20 września br. w „Kołobrzeskiej Nocy Poetów 2020”
Kępińskie Koło Literatów reprezentowali Jadwiga Miesiąc i Józef
Frąckowiak. Rangę tego zdarzenia
określały fakty: otwarcia dokonywały dwie panie: marszałek wojewodztwa zachodnipomorskiego i
prezydent Kołobrzegu oraz to, że
odbywał się on w przepięknych salach zabytkowego, miejskiego ratusza. Do prezentacji zakwalifikowano po 3 utwory ponad 20 artystów,
w tym delegatów z Kępna. - Mimo
pandemii było to trzydniowe święto
poezji i konfrontacja dorobku mię-

dzynarodowego i krajowego poetów
z całej Polski - stwierdza J. Frąckowiak. Na tym tle przedstawiciele
Kępna uzyskali bardzo pozytywne
recenzje, zostali uhonorowani dyplomami oraz zaproszeniami na kolejne
spotkania i konkursy. - J. Miesiąc
ma bardzo wysoką ugruntowaną
pozycję w kołobrzeskim środowisku
literatów i swój niekwestionowany
udział w publikacjach – podkresla
J. Frąckowiak. Podjęto też zobowiązanie o spotkaniach w Kępnie. Nowe
przyjaźnie zaprocentują osobistymi
kontaktami i nowymi projektami, o
czym na bieżąco będziemy informować czytelników „TK”.
Z up. K.K.L. J.F.

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
październik 2020, nr 38 (1264)
Trwają zebrania wiejskie w gminie Bralin, dotyczące funduszu sołeckiego

Rozmawiają o funduszu sołeckim

Jak co roku we wrześniu, mieszkańcy sołectw gminy Bralin podejmują decyzje związane z przeznaczeniem środków z funduszu sołeckiego
na kolejny rok. Od 14 września br.
codziennie odbywają się zebrania
wiejskie. Mieszkańcy w trakcie dotychczas przeprowadzonych zebrań

opowiedzieli się za remontami domów ludowych, wymianą oświetlenia ulicznego, doposażeniem placów
zabaw w swoich miejscowościach,
a także wymianą ogrodzeń terenów
zielonych. - Pomysłów na każdym z
zebrań jest wiele, co bardzo cieszy.
Potwierdza to także, że mieszkańcy

Sołectwo Tabor Mały zagospodarowało
teren za Domem Ludowym

gminy Bralin są niezwykle przedsiębiorczy – podkreśla wójt gminy Bralin Piotr Hołoś.
Jednocześnie na zebraniach
omawiana jest realizacja tegorocznego funduszu sołeckiego. Z zadań
na 2020 rok wiele jest już zakończonych, a te, które pozostały, są na
etapie realizacji. Efekty wielu zadań
przechodzą najskrytsze oczekiwania
i zamierzenia z poprzedniego roku.
Znakomitym przykładem świetnie
wykorzystanych pieniędzy w ramach
funduszu sołeckiego na ten rok jest
sołectwo Tabor Mały, które, jak widać na zdjęciu, pięknie zagospodarowało teren za Domem Ludowym.
- Fundusz sołecki jest wielką wartością naszej gminy. Wiele małych
zadań jest dzięki niemu realizowanych, a efekty widoczne są w każdym
sołectwie – dodaje włodarz gminy.
KW

Uczniowie klas I-III z gminy Bralin korzystają z rządowego programu powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać 2020”

Uczą się pływać

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Bralinie oraz Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej podjęli naukę pływania na basenie „Qarium” Kępno.
Zadanie realizowane jest w ramach
rządowego programu powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać
2020” oraz zakłada systematyczny
i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki
pływania. Program obejmuje 20 godzin lekcyjnych dla każdego ucznia,
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a jego celem jest m.in. upowszechnianie aktywności fizycznej, nabywanie podstawowych umiejętności
pływania, profilaktyka i korygowanie wad postawy.
Program dofinansowany jest ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W programie powszechnej nauki pływania bierze udział 90
uczniów klas I-III z gminy Bralin. JR

Dzieci z gminy Bralin
podczas nauki pływania
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J. Frąckowiak i J. Miesiąc na
spotkaniu literackim w Kołobrzegu

Warsztaty plenerowe w Bralinie w ramach projektu pn.
„Z książką przez świat”

Poznawali Ziemię Bralińską

26 września br. odbyły się warsztaty plenerowe promujące Ziemię
Bralińską. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach projektu pn.
„Z książką przez świat”, na który Biblioteka Publiczna w Bralinie otrzymała dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura – Interwencje 2020”.
Uczestnicy warsztatów mieli
okazję zapoznać się z zapomnianymi zakątkami Ziemi Bralińskiej, elementami regionalnej kultury, historią
i postaciami związanymi z Ziemią
Bralińską. Zwiedzili między innymi
Enzle bralińskie – relikt dworu obronnego, tzw. grodzisko stożkowate ze
śladami fosy, datowane na XV-VI/
XVII wiek. Z Enzli udali się do kościoła poewangielickiego pw. św. Jana
Ewangelisty, wybudowanego w latach
1866-1867 na miejscu dawnej szkoły
ewangelickiej, zwiedzili kościół katolicki i jego zaplecze oraz cmentarz
ewangelicki założony w 1886 roku.

Warsztaty prowadził regionalista i pasjonat lokalnej historii Jacek
Kuropka, z którym na wędrówkę
po zakątkach gminy, mimo deszczowej pogody, wybrała się liczna grupa
młodzieży ze Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego, a także seniorzy z wnukami.
Podsumowanie warsztatów odbyło
się na placu przy Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej „Tęcza” w Bralinie. Organizatorzy przygotowali ciepły posiłek, był grill, grochówka, kawa
i ciasto. Dyskusje na temat bogactwa
kulturalnego i historii Bralina trwały
do późnych godzin popołudniowych.
Biblioteka Publiczna w Bralinie
już dziś zaprasza na kolejne przedsięwzięcia w ramach projektu pn.
„Z książką przez świat”. W czwartek,
1 października br., o godz. 17.00, w
świetlicy „Tęcza” odbędzie się spotkanie z Robertem Gondkiem, który
opowiadał będzie o podróżach swoich marzeń. 		
JR

Region

Gmina
Mecz drugiej rundy rozgrywek piłkarskich Dolnośląskiej
Ukraińskiej Ligi Piłki Nożnej

echo rychtala
październik 2020, nr 25 (939)
21 września br. w Urzędzie Gminy w Rychtalu podpisano list intencyjny wyrażający chęć
współpracy w ramach „Partnerstwa na 307” oraz udziału w projekcie pn. „Pilotaż Centrum
Wsparcia”

Zwyciężyli 14:1
Partnerzy na 307 i wspólny cel
Od lewej: wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, wójt gminy Rychtal Adam Staszczyk, wicestarosta kępińska Alicja Śniegocka, wójt gminy
Świerczów Barbara Bednarz, wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, wójt gminy Domaszowice Urszula Medyk, starosta
namysłowski Konrad Gęsiarz, burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski, wójt gminy Wilków Bogdan Zdyb, starosta kępiński Robert Kieruzal.

Z inicjatywy Adama Staszczyka, wójta gminy Rychtal, położonej
na terenie województwa wielkopolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie
województwa opolskiego (powiat
namysłowski), została zawiązana
współpraca pomiędzy 9 jednostkami
samorządu terytorialnego, które połączył jeden wspólny cel: zrównoważony rozwój obszarów zagrożonych
marginalizacją, na obszarze funkcjonalnym miast powiatowych Kępno i
Namysłów oraz próba przywrócenia
rozwoju obszaru w oparciu o ciąg pieszo-rowerowy na śladzie byłej linii
kolejowej nr 307.
„Partnerstwo na 307” zostało
oparte na trwałych filarach historycznych, które ukształtowały powiązania funkcjonalne pomiędzy powiatem kępińskim a namysłowskim, a
których bardzo charakterystycznym
elementem było uruchomienie po-

łączenia kolejowego (linia kolejowa
nr 307) pomiędzy Kępnem a Namysłowem na początku XX wieku. Na
trasie znajdowały się stacje: Kępno
Zachód, Mroczeń (gmina Baranów),
Laski-Smardze (gmina Trzcinica),
Trzcinica Wielkopolska (gmina
Trzcinica), Buczek Wielki (gmina Rychtal), Rychtal, Bukowa Śląska (gmina Namysłów), Kamienna
(gmina Namysłów) i Namysłów. W
związku z tym, że linia ta przecinała
ówczesną granicę państwa polskiego
i niemieckiego, jej przeszło stuletnia
historia naznaczona jest ściśle historią pogranicza.
Zawiązane partnerstwo ma na
celu wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i małych miast powiatowych z pogranicza województw
wielkopolskiego oraz opolskiego,
leżących w powiatach kępińskim i

namysłowskim, poprzez integrację
działań podmiotów publicznych –
jednostek samorządu terytorialnego,
ukierunkowanych nie terytorialnie,
lecz funkcjonalnie na płaszczyźnie
społecznej, gospodarczej i przestrzennej, które przenikają się wzajemnie. Do porozumienia przystąpili:
Powiat Kępiński oraz cztery gminy
z obszaru powiatu: Miasto i Gmina Kępno, Gmina Baranów, Gmina
Trzcinica oraz Gmina Rychtal. Po
stronie województwa opolskiego
partnerami inicjatywy są: Powiat
Namysłowski oraz cztery gminy z
obszaru powiatu: Miasto i Gmina
Namysłów, Gmina Domaszowice,
Gmina Świerczów i Gmina Wilków.
Partnerzy, zgodnie z zapisami listu
intencyjnego, zawiązali Radę Partnerską. Jej przewodniczącym został
wójt gminy Rychtal A. Staszczyk.
Oprac. KR

W konkursie pn. „Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj swój piłkarski klub sportowy!” nagrodzona została Akademia Piłkarska „CZECH-Rychtal”

Zaprezentowali klub, zostali nagrodzeni

25 września br. na boisku sportowym w Rychtalu kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie
Marek Potarzycki, w imieniu prezesa agencji Tomasza Nowakowskiego oraz dyrektora Wojewódzkiego
Oddziału Regionalnego Michała
Zielińskiego, wręczył trenerowi Piotrowi Sypko i młodym sportowcom

z Akademii Piłkarskiej „CZECH-Rychtal” list gratulacyjny i nagrodę
rzeczową w postaci torby medycznej
wraz z wyposażeniem za udział w
konkursie pn. „Chcesz od ARiMR
zdobyć nagrody? Zmobilizuj swój
piłkarski klub sportowy!”. W konkursie wyróżnionych zostało 20 klubów
sportowych z terenów wiejskich, w
tym klub z Rychtala.

M. Potarzycki wręczył nagrodę młodym sportowcom
z Akademii Piłkarskiej „CZECH-Rychtal”

Od ponad ćwierć wieku ARiMR
wspiera rozwój polskiego rolnictwa i
polskiej wsi. Wypłacana pomoc to nie
tylko nowe inwestycje budowlane czy
zakup maszyn rolniczych, ale także
place zabaw, świetlice i domy kultury. - Aby docenić dzieci i młodzież
z terenów wiejskich, a jednocześnie
popularyzować aktywne uprawianie
sportu, Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych działających na wsi. Zadanie konkursowe
polegało na nakręceniu krótkiego
filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność klubu sportowego,
tj. pokaz meczu, trening, sparing,
strzały do bramki, najlepsze akcje
piłkarskie. Dodatkowo film zawierał informacje o związku klubu i
jego członków z obszarem wiejskim,
jak również informacje o wsparciu
udzielonym przez ARiMR rodzinie
członków klubu. Dziękujemy za
uczestnictwo i zaangażowanie oraz
życzymy dalszych osiągnięć – podsumowuje M. Potarzycki.
Oprac. KR

27 września br. na „Orliku” w
Rychtalu odbył się mecz drugiej
rundy rozgrywek piłkarskich Dolnośląskiej Ukraińskiej Ligi Piłki Nożnej. Lokalny zespół, składający się
z zawodników z Ukrainy i Polski,
trenujący na stałe w popołudniowe
piątki na rychtalskim „Orliku”, rozegrał drugi zwycięski mecz ligowy
z drużyną „PERSAN” z Wrocławia,
zwyciężając 14:1. Najwięcej bramek,
bo aż 6, strzelił Yurii Horopchuk.
Bramkarzem miejscowych był Łukasz Janik. Mecz sędziował gminny
koordynator sportu z Rychtala Piotr
Nasiadek. - Mimo wysokiego wyniku dla miejscowych, gra odbywała się na bardzo dobrym poziomie
techniczno-taktycznym. Zawodnicy
grali zacięcie, lecz fair play. Sam

mecz może być dla dzieci i młodzieży
przykładem dobrej współpracy zawodników dla osiągania wspólnych
celów, a w szczególności w zakresie:
szybkiej gry, dobrego przyjęcia i dokładnych podań piłki do kolegów z
zespołu, zaciętej gry do ostatniego
gwizdka, dobrej kondycji i z tym
związanej częstej zmiany pozycji napastników oraz umiejętności wyciągania wniosków z gry – podkreśla P.
Nasiadek.
Skład zwycięskiej drużyny to:
Yurii Horopchuk, Łukasz Janik,
Lashyn Myżhaico, Vitalii Łukashchuk, Troian Andrii, Roman Horchuk i Taras Opatskyi.
Kolejny mecz w sobotę, 10 października br., o godz. 17.00.
Oprac. KR

Mecz był na bardzo dobrym
poziomie techniczno-taktycznym

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu

Przedszkolaki świętowały

20 września każdego roku w całej
Polsce najmłodsze dzieci obchodzą
swoje święto – Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. W tym roku święto wypadło w niedzielę, więc dzieci
z Przedszkola Samorządowego w
Rychtalu obchodziły je już w piątek,
18 września. Dyrektor i nauczycielki
złożyły dzieciom z tej okazji najserdeczniejsze życzenia.
Po śniadaniu przedszkolaki w
doskonałych humorach zostały zapro-

szone przez swoje panie do wspólnej
zabawy i udziału w konkursach, konkurencjach sportowych i grach zespołowych. Nie zabrakło też ulubionych
tańców i pląsów. Radość, śmiech i
głośny doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. By chwilę
odpocząć i nabrać sił do dalszej zabawy, na dzieci czekał słodki poczęstunek. Na zakończenie wesołych zabaw
i pląsów każda z grup zapozowała do
pamiątkowego zdjęcia. Oprac. KR
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Każda z grup zapozowała
do pamiątkowego zdjęcia
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Sport

nożna
policja Piłka
/ straż
pożarna
wyniki i TABELE
II Liga
5. kolejka | jesień 2020
Lech II Poznań – Górnik Polkowice ..........– 1:3
GKS Katowice – Pogoń Siedlce .................– 2:2
Wigry Suwałki – Śląsk II Wrocław ............– 2:0
Motor Lublin – Garbarnia Kraków . ..........– 1:1
Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg .................– 0:0
Hutnik Kraków – Olimpia Grudziądz . ......– 2:2
Sokół Ostróda – Znicz Pruszków ..............– 2:0
Bytovia Bytów – Skra Częstochowa . ........– 0:1
Chojniczanka – Błękitni Stargard .............– 2:0
KKS Kalisz . .........................................– pauza
1. Chojniczanka 1930 Chojnice 5 13 11:3
2. SKS Wigry Suwałki
5 12 9:4
3. MKS Bytovia Bytów
5 10 8:3
4. ZKS Stal Rzeszów
5 10 6:2
5. KS Skra Częstochowa
5 10 5:3
6. KS Górnik Polkowice
5 9 10:5
7. OKS Sokół Ostróda
5 9
8:4
8. GKS Katowice
4 7
9:6
9. KKS 1925 Kalisz
4 6
6:3
10. LKP Motor Lublin
5 6
8:7
11. MKP Pogoń Siedlce
5 4
7:9
12. RKS Garbarnia Kraków
4 4
5:8
13. MKS Znicz Pruszków
5 4
3:8
14. KS Hutnik Kraków
5 4 9:15
15. KP Błękitni Stargard
5 4 4:10
16. GKS Olimpia Grudziądz
5 4 4:11
17. KKS Lech II Poznań
4 3 8:11
18. WKS Śląsk II Wrocław
4 3
3:7
19. ZKS Olimpia Elbląg
5 2
2:6
III Liga Grupa 2
9. kolejka | jesień 2020
Unia Janikowo – Jarota Jarocin . .............– 3:1
Polonia Środa – Chemik Police ................– 5:0
Kotwica Kołobrzeg – Gwardia Koszalin . ...– 1:1
Bałtyk Gdynia – Górnik Konin .................– 6:0
Pogoń II Szczecin – Mieszko Gniezno . .....– 3:0
Sokół Kleczew – Elana Toruń....................– 1:1
Pomorzanin Toruń – Radunia Stężyca . ....– 2:1
Flota Świnoujście – GKS Przodkowo .........– 1:1
Nielba Wągrowiec – Unia Swarzędz .........– 4:3
Gryf Wejherowo – Bałtyk Koszalin . .........– 2:3
KP Starogard Gdański – Świt Skolwin . .....– 2:4
1. KS Polonia Środa Wlkp.
9 27 29:7
2. KS Radunia Stężyca
9 21 28:8
3. SKS Bałtyk Gdynia
9 21 20:7
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
9 20 22:10
5. MKS Nielba Wągrowiec
9 16 23:16
6. MKP Kotwica Kołobrzeg
9 16 14:11
7. KKPN Bałtyk Koszalin
9 14 21:15
8. KS Unia Janikowo
9 13 17:21
9. MKS Pogoń II Szczecin
9 13 20:20
10. KS Pomorzanin Toruń
9 13 12:11
11. KS Sokół Kleczew
9 12 17:12
12. JKS Jarota Jarocin
9 12 19:15
13. GKS Przodkowo
9 11 15:13
14. TKP Elana Toruń
8 11 13:8
15. SKS Unia Swarzędz
9 11 14:14
16. KP Starogard Gdański
8 10 14:19
17. MKS Flota Świnoujście
9 10 13:22
18. KS Gwardia Koszalin
9 10 12:11
19. WKS Gryf Wejherowo
9 7 11:24
20. KP Chemik Police
9 2 4:26
21. KS Górnik Konin
9 1 5:27
22. MKS Mieszko Gniezno
9 0 6:32
IV Liga Grupa Wielkopolska
10. kolejka | jesień 2020
Polonia Kępno – Lubuszanin . ..................– 0:0
Obra Kościan – KKS II Kalisz ...................– 0:3
Kotwica Kórnik – Victoria Września . ........– 0:2
Winogrady Poznań – Pogoń Nowe S. .......– 1:3
Centra Ostrów – Warta II Poznań . ...........– 0:4
Warta Międzychód – Krobianka Krobia ....– 3:1
Odolanovia – Polonia Leszno . .................– 1:1
LKS Gołuchów – Ostrovia Ostrów .............– 1:0
Iskra Szydłowo – Victoria Ostrzeszów . .....– 0:4
Olimpia Koło – Tarnovia Tarnowo ............– 0:1
GKS Dopiewo – Wilki Wilczyn ..................– 1:4
1. MKS Victoria Września
10 28 27:9
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 10 25 29:9
3. MLKP Warta Międzychód
10 21 20:10
4. KS LZS Iskra Szydłowo
10 20 15:9
5. KKS 1925 II Kalisz
10 19 23:18
6. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 10 19 17:12
7. KP Victoria Ostrzeszów
10 18 19:16
8. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 10 16 24:16
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Polonia Kępno jest bezradna w ofensywie. Za zespołami z zaplecza trzeciej ligi już dziesięć kolejek, a kępnianie są obok GKS-u Dopiewo
najmniej skutecznym zespołem rozgrywek. Tym razem piłkarze Bogdana Kowalczyka
nie potrafili strzelić gola w meczu z Lubuszaninem

Hojka, Jakub Górecki, Wojciech Drygas (Dawid
Rachel - 68’), Bernard Fai Ndukong (Szymon
Pawlak - 78’), Amadeusz Rachel (Witold Kamoś
- 90+1’), Łukasz Walczak, Borys Wawrzyniak
(Jakub Pelc - 60’). Trener: Bogdan Kowalczyk.

TPS Winogrady Poznań		 1 (1)
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 3 (0)

Bramki: 1:0 Adrian Niemczyk - 14’, 1:1 Daniel
Kaczmarek - 50’, 1:2 Przemysław Balcerzak 84’, 1:3 Daniel Kaczmarek - 90+1’.

KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)
KS Warta II Poznań
4 (3)
Bramki: 0:1 Konrad Handzik - 2’, 0:2 Kajetan
Szmyt - 20’, 0:3 Gracjan Jaroch - 44’, 0:4 Gracjan Jaroch - 88’.

KP Obra 1912 Kościan		
KKS 1925 II Kalisz		

0 (0)
5 (3)

KSS Kotwica Kórnik		
MKS Victoria Września		

0 (0)
2 (1)

Bramki: 0:1 Sebastian Kaczyński - 33’ (z karnego), 0:2 Kamil Sabiłło - 42’, 0:3 Daniel Kamiński - 45’, 0:4 Sebastian Kaczyński - 75’, 0:5
Paweł Łydkowski - 90’.

W czołówce tabeli dalej bez zmian

Bramki: 0:1 Mikołaj Panowicz - 4’, 0:2 Mikołaj
Jankowski - 80’.

W dziesiątej kolejce piłkarskiej czwartej ligi mecze wygrały dwa czołowe zespoły, a prowadzenie
w tabeli utrzymała Victoria Września, która losy wyjazdowego zwycięstwa nad Kotwicą Kórnik zapewniła sobie na początku i w końcowych minutach spotkania. Rozegrana w większości w sobotę
kolejka nie wniosła nic nowego do rywalizacji o mistrzostwo czwartej ligi. Gracze z Wrześni nadal
o trzy punkty wyprzedzają Pogoń Nowe Skalmierzyce. Drugie zwycięstwo z rzędu odniosła Warta
Międzychód, która przed własną publicznością pokonała Krobiankę Krobia i awansowała na podium ligowej tabeli.
Drużyna z Międzychodu wyko- wiadomo, że każdy wyjazdowy mecz
9. LKS Gołuchów
10
10. MKS Olimpia Koło
10
11. MLKS Odolanovia Odolanów 10
12. KP Obra 1912 Kościan
10
13. KSS Kotwica Kórnik
10
14. KKS Polonia Kępno
10
15. KS Warta II Poznań
10
16. KS Polonia 1912 Leszno
10
17. MKS Lubuszanin Trzcianka 10
18. GKS Wilki Wilczyn
10
19. LZS Krobianka Krobia
10
20. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 10
21. GKS Dopiewo
10
22. TPS Winogrady Poznań
10

16
15
14
14
13
13
11
11
10
10
9
7
3
1

14:7
16:13
20:15
12:15
16:19
7:10
15:17
16:24
20:32
20:23
9:24
9:13
4:19
10:32

V Liga Grupa 3
9. kolejka | jesień 2020
Orzeł Mroczeń – KS Opatówek . ...............– 3:1
Stal Pleszew – GKS Rychtal . ....................– 2:1
Tulisia Tuliszków – Astra Krotoszyn . ........– 3:4
SKP Słupca – Vitcovia Witkowo ................– 3:1
Piast Kobylin – Victoria Skarszew ............– 2:4
MKS Dąbie – Lew Pogorzela ....................– 4:0
Piast Czekanów – GKS Sompolno .............– 1:2
Raszkowianka – Zefka Kobyla Góra ........– 2:3
Polonus Kazimierz – Zjednoczeni . ...........– 4:1
1. LZS Orzeł Mroczeń
9 22 30:10
2. KS Victoria Skarszew
9 21 27:13
3. SKP Słupca
9 19 18:8
4. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 9 18 20:10
5. KS Piast Kobylin
9 16 18:16
6. KS Stal Pleszew
9 16 10:12
7. KS Opatówek
9 14 18:14
8. GKS Vitcovia Witkowo
9 13 11:11
9. KLKS Zefka Kobyla Góra
9 13 19:20
10. GKS Rychtal
9 13 17:17
11. MKS Dąbie
9 13 13:10
12. GKS Sompolno
9 10 14:12
13. KKS Astra Krotoszyn
9 10 16:17
14. LKS Zjednoczeni Rychwał 9 9 19:22
15. LKS Raszkowianka Raszków 9 8 13:22
16. LKS Piast Czekanów
9 5 14:26
17. MGKS Tulisia Tuliszków
9 3 16:31
18. LZS Lew Pogorzela
9 3 9:31
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6
8. kolejka | jesień 2020
Zawisza Łęka O. – GKS Grębanin . ...........– 2:3
Prosna Kalisz – Olimpia Brzeziny ............– 2:1
CKS Zbiersk – Pelikan Grabów . ...............– 2:3
Jarota II Jarocin – Strażak Słupia ............– 4:1
Zieloni Koźminek – LZS Czajków .............– 0:1
Grom Golina – LKS II Gołuchów ...............– 4:1
Biały Orzeł – LZS Doruchów ....................– 3:0
Barycz Janków P. – Ogniwo Łąkociny ......– 1:1
LKS Czarnylas .....................................– pauza

rzystała tym samym potknięcia Iskry
Szydłowo oraz Centry Ostrów Wielkopolski. Rewelacyjnie spisujący się
do niedawna beniaminek z Szydłowa
przegrał w sobotę drugi mecz z rzędu.
Tym razem gracze z pilskiego zostali
rozbici na własnym terenie przez Victorię Ostrzeszów. Przyjezdni wygrali
wyraźnie, bo 4:0, a łupem bramkowym
podzielili się Maciej Stawiński i Robert Skrobacz (każdy po dwie bramki).
Także wysokim wynikiem zakończył
się pojedynek ostrowskiej Centry, która
gościła rezerwy ekstraklasowej Warty
Poznań. Wzmocniony zawodnikami
z pierwszej drużyny zespół Poznania
wygrał w Ostrowie Wielkopolskim 4:0.
Szkoleniowiec rezerw Warty, Bartosz
Majchrzak miał w sobotę do dyspozycji
bardzo mocną kadrę, ponieważ w składzie znaleźli się zawodnicy pierwszej
drużyny. Obecni byli między innymi
bramkarz Daniel Bielica oraz gracze
z pola: Mateusz Spychała, Konrad
Handzlik, Mateusz Czyżycki, Robert Ivanov i Gracjan Jaroch. Ostatni z nich dwukrotnie wpisał się na listę
strzelców w Ostrowie Wielkopolskim,
a po jednym trafieniu dołożyli Kajetan
Szmyt oraz Konrad Handzik. O kolejne punkty rezerwy Warty powalczą
już w „Ogródku” z Polonią Kępno. Spotkanie biało-niebieskich z rezerwami
ekstraklasowej Warty zaplanowano na
najbliższą sobotę (godz. 12:00). Wszystko wskazuje na to, że kępnianie będą
mieli nieco więcej szczęścia od Centry i
na sobotnie spotkanie w drugim zespole
Warty nie pojawią się posiłki z ekstraklasy. Dzień później pierwszy zespół
Warty zagra bowiem z Legią Warszawa
i trener beniaminka z Poznania będzie
chciał zapewne dysponować jak najsilniejszą kadrą na starcie z mistrzem
Polski. Kępnianie tymczasem zmagają
się z własnymi problemami. Nie od dziś

kępnian w czwartej lidze to nie lada wyzwanie finansowe. Ale sztab kępińskiej
Polonii cały czas zmaga się również z
problemami kadrowymi. Biało-niebiescy
są bezradni w ofensywie, w drużynie brakuje rasowego napastnika, a potwierdzeniem tego jest bilans zdobytych bramek.
W dziesięciu dotychczasowych meczach
kępnianie strzelili zaledwie siedem i obok
GKS-u Dopiewo pozostają najmniej skutecznym zespołem w lidze. – Niestety, na
duży minus jest nasza gra w ofensywie.
Uważam, że rozmach, z jakim gramy w
ofensywie, jest na odpowiednim poziomie, ale co z tego kiedy brakuje nam wykończenia. Mamy ogromne problemy ze
zdobywaniem bramek, ale akurat przyczyn tego upatruję w braku rasowego
napastnika – wyjaśnia Bogdan Kowalczyk, trener Polonii Kępno. Po ubiegłotygodniowym, bezbramkowym remisie
w Ostrowie Wielkopolskim, kępnianie
także i w ostatniej kolejce nie potrafili
strzelić bramki, a mecz z Lubuszaninem
Trzcianka zakończył się remisem 0:0. Podział punktów w meczu Polonii z Lubuszaninem nie zadowolił żadnej ze stron,
jednak z jego przebiegu wynik można
uznać za sprawiedliwy. Problemów ze
skutecznością nie mieli natomiast gracze
drugiego zespołu KKS-u Kalisz. Grający
w bardzo silnym składzie rezerwy drugoligowca rozbiły na wyjeździe Obrę Kościan aż 5:0. W składzie kaliszan pojawiło
się kilku piłkarzy występujących na co
dzień w drugiej lidze. Stało się tak bowiem
KKS pauzował w ten weekend i było jasne,
że rezerwy kaliszan zostaną wzmocnione
graczami z drugiej ligi.
BAS

Wyniki 10. kolejki

KKS Polonia Kępno		
MKS Lubuszanin Trzcianka

0
0

Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Mikołaj Kubacha, Remigiusz

NASI W LIGACH

MKS Olimpia Koło			 0 (0)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
Bramka: 0:1 Marcin Mazurek - 45’.

LKS Gołuchów			 1 (0)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 0 (0)
Bramka: 1:0 Krystian Benuszak - 63’.

MLKP Warta Międzychód
LZS Krobianka Krobia		

3 (2)
1 (0)

Bramki: 1:0 Jędrzej Drame - 2’, 2:0 Jędrzej
Drame - 21’, 3:0 Dominik Kowalik - 63’, 3:1
Jakub Chwaliszewski - 69’.

KS LZS Iskra Szydłowo		
0 (0)
KP Victoria Ostrzeszów		 4 (2)

Bramki: 0:1 Maciej Stawiński - 12’, 0:2 Maciej
Stawiński - 28’, 0:3 Robert Skrobacz - 57’, 0:4
Robert Skrobacz - 85’.

GKS Dopiewo			 1 (0)
GKS Wilki Wilczyn		
4 (1)

Bramki: 0:1 Wiktor Kacprzak - 21’, 1:1 Michał
Ignaczak - 55’, 1:2 Wiktor Kacprzak - 62’, 1:3
Wiktor Kacprzak - 85’, 1:4 Adrian Górecki - 87’.

MLKS Odolanovia Odolanów 1 (0)
KS Polonia 1912 Leszno		 1 (0)
Bramki: 1:0 Karol Krystek - 62’, 1:1 Łukasz
Bugzel - 73’.
13
11
8
7
7
6
6
6
6

Najskuteczniejsi strzelcy
Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jędrzej Drame (Warta Międzychód)
Daniel Kaczmarek (Pogoń Nowe S.)
Robert Skrobacz (Victoria Ostrzeszów)

Program 11. kolejki

Sobota, 3 października 2020 roku
12:00
Warta II Poznań – Polonia Kępno
12:00 Victoria Ostrzeszów – Winogrady Poznań
15:00
Pogoń Nowe S. – Obra Kościan
15:00
Tarnovia Tarnowo – GKS Dopiewo
15:00
Polonia Leszno – Kotwica Kórnik
15:00
Lubuszanin – Olimpia Koło
16:00
Ostrovia Ostrów – Centra Ostrów
16:00
Krobianka Krobia – Odolanovia
16:00
Victoria Września – Iskra Szydłowo
16:00
Wilki Wilczyn – Warta Międzychód
Niedziela, 4 październiak 2020 roku
11:00
KKS II Kalisz – LKS Gołuchów

PKO EKSTRAKLASA => Kamil Drygas (Pogoń Szczecin): Lech Poznań - Pogoń Szczecin - odwołany; Patryk Tuszyński (Wisła Płock): Wisła
Płock - Warta Poznań - 1:3 (0:1) [na boisku: 1-64 minuta]; Fabian Piasecki (Śląsk Wrocław): Legia Warszawa - Śląsk Wrocław - odwołany; FORTUNA I LIGA => Miłosz Trojak (Odra Opole): Odra Opole - GKS Bełchatów - 1:0 (0:0) [na boisku: cały mecz]; III LIGA GRUPA 2 => Marcin
Tomaszewski (Unia Swarzędz): Nielba Wągrowiec - Unia Swarzędz - 4:3 (1:1) [na boisku: nie pojawił się]; III LIGA GRUPA 3 => Filip Latusek
(MKS Kluczbork): Polonia Bytom - MKS Kluczbork - 1:1 (0:1) [na boisku: 1-72 minuta]; Paweł Baraniak (MKS Kluczbork): Polonia Bytom - MKS
Kluczbork - 1:1 (0:1) [na boisku: 1-56 minuta / akcje: żółta kartka]; Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław): Foto-Higiena Gać - Ślęza Wrocław - 2:2 (0:2)
[na boisku: cały mecz]; Kamil Jurasik (MKS Kluczbork): Polonia Bytom - MKS Kluczbork - 1:1 (0:1) [na boisku: 72-90 minuta]; Tobiasz Jarczak
(Foto-Higiena Gać): Foto-Higiena Gać - Ślęza Wrocław - 2:2 (0:2) [na boisku: cały mecz]; Karol Latusek (MKS Kluczbork): Polonia Bytom - MKS
Kluczbork - 1:1 (0:1) [na boisku: 64-90 minuta / akcje: żółta kartka]; CENTRALNA LIGA JUNIORÓW U-18 => Adrian Gawlik (Gwarek Zabrze):
Gwarek Zabrze - Hutnik Kraków - 2:1 (0:0) [na boisku: cały mecz].

Tygodnik Kępiński 1 października 2020

Sport

piłka nożna
wiadomości

V Liga Grupa 3 >>> Niedawny czwartoligowiec z Opatówka był jedną z nadziei ekipy Victorii Skarszew na zabranie punktów Orłowi Mroczeń. Nic z tego, lider wygrał przed własną
publicznością 3:0 i utrzymał jednopunktową przewagę nad skarszewianami

Górecki, podobnie jak Orzeł,
nie zwalnia tempa

W początkowej fazie sezonu 2020/2021 Marcin Górecki ani na moment nie zwalnia tempa. Snajper
mroczenian od początku rozgrywek jest nie do zatrzymania. Gole dla Orła strzela jak na zawołanie.
W dziewięciu dotychczasowych meczach zdobył ich aż piętnaście. Na tak okazały dorobek złożył
się kolejny hattrick, ustrzelony tym razem w starciu z Klubem Sportowym Opatówek, wygranym
przez zespół z Mroczenia 3:1 (1:0).
Spotkanie Orła Mroczeń z niedawnym czwartoligowcem z Opatówka było
awizowane jako jeden z ciekawszych
pojedynków dziewiątej serii gier w piątej lidze. Drużyna spod Kalisza w przypadku zwycięstwa w Mroczeniu mogła
liczyć na zbliżenie się do czołówki. Ale
w przypadku gospodarzy porażka nie
wchodziła w grę. Zwłaszcza, że liderowi
z Mroczenia mocno depcze po piętach
Victoria Skarszew. Podopieczni Marka
Wojtasiaka nie zamierzali kalkulować i

li rozmiary porażki za sprawą trafienia
Mateusza Wachowiaka. Gorycz porażki musieli też przełknąć w minionej kolejce kibice z Rychtala. GKS po ubiegłotygodniowym triumfie nad Polonusem
Kazimierz Biskupi, musiał tym razem
uznać wyższość Stal Pleszew. Drużyna Marcina Nowackiego może mówić
jednak o ogromnym pechu, bowiem
decydującą o stracie punktów bramkę
straciła w doliczonym czasie gry. – Jeżeli
niektórzy kibice wyszli przed ostatnim

było widać optyczną przewagę zespołu z
Rychtala, ale praktycznie tylko dwa razy
bramkarz Stali musiał się wykazać. Najbliżej szczęścia był Łukasz Bonar, ale to
właśnie z nim wygrał pojedynek golkiper pleszewian. W 76. minucie zatrzęsło
szeregami GKS-u. Dawid Krzyżaniak
wykorzystał prostopadłe podanie od Adama Wojciechowskiego i w sytuacji sam
na sam pokonał Dawida Jadczaka. Trzy
minuty później było 1:1, bo piłka po „centrostrzale” Dawida Sibińskiego wpadła
bramkarzowi Stali za kołnierz. Ale Stal
grała do końca. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Bartosz Cierniewski
wykonywał rzut wolny, a stały fragment
gry wykończył Łukasz Jańczak. Kilka sekund później sędzia zakończył mecz, nie
pozwalając nawet na wznowienie gry ze
środka boiska.
BAS

Wyniki 9. kolejki

LZS Orzeł Mroczeń
3 (1)
KS Opatówek			 1 (0)

od samego początku grali bardzo uważnie
w obronie. Szeregi obronne mroczenian
spisywały się praktycznie bez zarzutów,
ale na pierwszą bramkę miejscowi kazali czekać swoim kibicom do czterdziestej drugiej minuty. To właśnie w samej
końcówce pierwszej części gry Marcin
Górecki zaczął kompletować kolejnego
hattricka. Snajper Orła na listę strzelców
wpisał się po raz kolejny w 67. minucie,
ale gospodarze z prowadzenia cieszyli
się zaledwie cztery minuty. Drużyna
spod Kalisza odpowiedziała trafieniem
Adriana Olejnika, zmniejszając dystans
do prowadzącego lidera. Przyjezdni także niezbyt długo cieszyli się z bramki,
bowiem po kolejnych czterech minutach
Orzeł prowadził już 3:1. O losach zwycięstwach przesądziło trzecie w tym meczu
trafienie Marcina Góreckiego. Snajper
mroczenian w dziewięciu dotychczasowych meczach zdobył piętnaście bramek
i w dalszym ciągu ma apetyt na kolejne
trafienia. Drugim najskuteczniejszym
graczem ligi jest Jakub Smektała. Były
gracz Piasta Gliwice, Ruchu Chorzów
czy Zawiszy Bydgoszcz ustępuje jednak
najskuteczniejszemu strzelcowi rozgrywek o sześć trafień. Smektała nie zdołał
powiększyć swojej zdobyczy w starciu z
Victorią Skarszew. Wicelider okazał się
zbyt silny dla Piasta, który na własnym
terenie uległ graczom ze Skarszewa 2:4.
Jednak to gracze Piasta rozpoczęli mecz
z przytupem i już w 7. minucie wyszli na
prowadzenie. Piłkę do siatki strzałem zza
linii pola karnego skierował Rajmund
Siecla. Jak się okazało, były to miłe
złego początki, mimo że gospodarze
stworzyli sobie jeszcze kilka sytuacji. W
końcówce pierwszej połowy do wyrównania doprowadził Błażej Ciesielski,
po którego uderzeniu piłka odbiła się od
słupka i wpadła do bramki. W początkowym fragmencie drugiej połowy, po
rozegraniu rzutu rożnego, kobylińskiego
bramkarza pokonał Kacper Zmyślony.
Dziesięć minut goście prowadzili już 3:1,
dzięki efektownemu trafieniu Nigeryjczyka, Joshui Balogun Kayodowi. Zrezygnowanego Piasta dobił w 72. minucie
czwartym trafieniem Karol Kiełbik.
Chwilę później kobylinianie zmniejszy-

gwizdkiem, to mają czego żałować. To
było bardzo ciężkie spotkanie. W drugiej połowie graliśmy w liczebnym osłabieniu, ale moi piłkarze nie zważając
na to grali bardzo ambitnie i zostali nagrodzeni zwycięstwem odniesionym w
szczęśliwych okolicznościach – powiedział Mariusz Kułak, trener pleszewskiej
Stali. Pierwsza połowa pojedynku Stali z
GKS-em była bardzo wyrównana, brakowało jednak klarownych sytuacji, a akcje
toczyły się zazwyczaj w środkowej strefie boiska. Wyjątek stanowiła sytuacja,
w której nieznacznie pomylił się Krystian Uruski. Od 44. minuty wydawało
się, że mocno ułatwione zadanie będą
mieć przyjezdni, bowiem drugą żółtą i w
konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał
Bartłomiej Bąkowski. Po zmianie stron

Bramki: 1:0 Marcin Górecki - 42’, 2:0 Marcin
Górecki - 67’, 2:1 Adrian Olejnik - 71’, 3:1 Marcin
Górecki - 75’.
Orzeł: Rafał Peksa – Tobiasz Rabiega, Andrzej
Nowak, Jakub Strąk, Bartosz Moś, Łukasz Gajewski (Miłosz Jędrzejewski - 82’), Bartosz
Wika, Maciej Osesiak (Rafał Janicki - 62’),
Kacper Małolepszy, Marcin Grądowy (Mariusz
Bednarek - 62’), Marcin Górecki (Jakub Kupczak
- 85’). Trener: Marek Wojtasiak.

KS Stal Pleszew			 2 (0)
GKS Rychtal			 1 (0)
Bramki: 1:0 Dawid Krzyżaniak - 76’, 1:1 Dawid
Sibiński - 79’, 2:1 Łukasz Jańczak - 90+3’.
GKS: Dawid Jadczak – Maciej Sacha, Piotr
Józefkiewicz, Bartłomiej Zapiór, Damian Maryniak, Łukasz Rogowski (Bartłomiej Kulczycki
- 60’), Łukasz Bonar, Miłosz Culic, Dawid Sibiński, Krystian Uruski (Aleksander Muzyka - 60’),
Aleksander Szmer. Trener: Marcin Nowacki.

KS Piast Kobylin

2 (1)

KS Victoria Skarszew		

4 (1)

Bramki: 1:0 Rajmund Siecla - 7’, 1:1 Błażej
Ciesielski - 45’, 1:2 Kacper Zmyślony - 53’, 1:3
Joshua Balogun Kayode - 63’, 1:4 Karol Kiełbik
- 72’, 2:4 Mateusz Wachowiak - 74’.

SKP Słupca			 3 (1)
GKS Vitcovia Witkowo		
1 (1)
Bramki: 0:1 Kacper Boczkowski - 4’, 1:1 Adrian
Stawowy - 8’, 2:1 Andrzej Górski - 81’, 3:1 Kamil
Sikorski - 90+3’.

MGKS Tulisia Tuliszków
KKS Astra Krotoszyn		

3 (1)
4 (2)

Bramki: 0:1 Łukasz Budziak - 10’, 1:1 Jarosław
Gorgolewski - 19’ (z karnego), 1:2 Artur Pauter
- 27’, 2:2 Szymon Walczak - 49’, 2:3 Łukasz Budziak - 61’, 3:3 Miłosz Oblizajek - 75’, 3:4 Filip
Brink - 87’.

LKS Piast Czekanów		
1 (0)
GKS Sompolno			 2 (1)
Bramki: 0:1 Mateusz Czajka - 24’ (z karnego),
0:2 Mateusz Czajka - 65’, 1:2 Adam Kowalski - 75’.

LKS Raszkowianka Raszków 2 (1)
KLKS Zefka Kobyla Góra
3 (3)

Bramki: 0:1 Dawid Ponitka - 28’, 0:2 Dawid
Ponitka - 36’, 0:3 Bartosz Szepeta - 40’, 1:3 Szymon Nowicki - 42’, 2:3 Damian Spaleniak - 73’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 4 (4)
LKS Zjednoczeni Rychwał 1 (1)

Bramki: 1:0 Damian Maciejewski - 25’, 2:0
Krzysztof Słowiński - 27’, 2:1 Przemysław Skibiszewski - 30’, 3:1 Krzysztof Słowiński - 38’, 4:1
Damian Maciejewski - 42’.

MKS Dąbie			 4 (2)
LZS Lew Pogorzela
0 (0)
Bramki: 1:0 Patryk Wojciechowski - 25’, 2:0
Hubert Śmiglewski - 36’, 3:0 Daniel Błaszczyk
- 63’, 4:0 Kacper Kubicki - 70’.

Najskuteczniejsi strzelcy
15
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
9
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
9
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
7 Joshua Balogun Kayode (Victoria Skarszew)
7
Fabian Baraniak (KS Opatówek)
7
Mateusz Czajka (GKS Sompolno)
7
Marcin Grądowy (Orzeł Mroczeń)

Program 10. kolejki

Sobota, 3 października 2020 roku
15:00
Astra Krotoszyn – Lew Pogorzela
16:00
GKS Rychtal – Piast Czekanów
16:00
Vitcovia Witkowo – Raszkowianka
16:00
Zjednoczeni – Stal Pleszew
16:00
Tulisia Tuliszków – Piast Kobylin
16:00
KS Opatówek – MKS Dąbie
Niedziela, 4 października 2020 roku
11:00
GKS Sompolno – Orzeł Mroczeń
11:00
Victoria Skarszew – SKP Słupca
15:00 Zefka Kobyla Góra – Polonus Kazimierz

Fortuna Puchar Polski >>> Rozgrywki pucharowe w strefie kaliskiej wkroczyły w decydującą fazę. W walce o finał zobaczymy aż trzech reprezentantów powiatu kępińskiego

Trzy nasze zespoły grają
o finał Pucharu Polski

Czegoś takiego nie spodziewał się chyba nikt. W półfinałach Fortuna Pucharu Polski w strefie kaliskiej zagrają aż trzy drużyny z powiatu kępińskiego: Orzeł Mroczeń, GKS Rychtal oraz GKS Grębanin. To pierwsza taka sytuacja w historii strefowych rozgrywek pucharowych. Cały czas jest zatem
szansa na finał z udziałem naszych reprezentantów.
Jako pierwsi awans do półfinału kaliskiej zagrają jeszcze GKS GrębaWyniki 1/4 Finału
zapewnili sobie gracze z Mrocze- nin, który nieznacznie okazał się lepnia. Drużyna Marka Wojtasiaka w szy od Pogoni Trębaczów. O awansie KKS 1925 Kalisz (JS)		
0 (0)
ćwierćfinale strefowego Fortuna Pu- obrońcy strefowego trofeum zadecy- LZS Orzeł Mroczeń		
3 (3)
charu Polski trafiła na rewelację tych dowało trafienie Piotra Cierlaka z Bramki: 0:1 Łukasz Gajewski - 8’, 0:2 Kacper
rozgrywek, juniorów KKS-u Kalisz. 38. minuty. Teraz zespół z Grębanina Małolepszy - 32’, 0:3 Marcin Grądowy - 38’.
Młodym kaliszanom tym razem nie o awans do finału zmierzy się z Or- LZS Pogoń Trębaczów		
0 (0)
pomógł atut własnego boiska. Losy łem Mroczeń. Drugą parę półfinałową GKS Grębanin			 1 (1)
awansu do półfinału rozstrzygnęły się tworzą Pelikan Grabów i GKS Rych- Bramka: 0:1 Piotr Cierlak - 38’.
już w pierwszej połowie spotkania. tal. Drużyna z Grabowa pokonała 1:0
LZS Pelikan Grabów		
1 (1)
Mroczenianie pierwszego gola zdoby- Białego Orła Koźmin Wielkopolski
Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)
li już w 8.minucie, a wynik spotkania dzięki trafieniu Dawida Grzywacza
Bramka: 1:0 Dawid Grzywacz - 40’.
otworzył Łukasz Gajewski. Kolejne w 40. minucie. Awans bez gry wyGKS Rychtal			
3
dwie bramki padły w 32. i 38. minu- walczył zespół z Rychtala. GKS miał
LKS
Piast
Czekanów		
0
cie, a kolejno na listę strzelców wpi- zmierzyć się z Piastem Czekanów, ale
WALKOWER: Drużyna z Czekanowa zrezygnosywali się Kacper Małolepszy oraz ligowy rywal zrezygnował z przyjazwała z rozegrania spotkania.
Marcin Grądowy. W półfinale strefy du do Rychtala. 		
BAS

wyniki i TABELE

1. LZS Pelikan Grabów
2. GKS Grębanin
3. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce
4. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
5. LZS Strażak Słupia
6. LKS Olimpia Brzeziny
7. LZS Ogniwo Łąkociny
8. LZS Doruchów
9. LZS Czajków
10. LKS II Gołuchów
11. LKS Zawisza Łęka Opatowska
12. LKS Czarnylas
13. KS Prosna Kalisz
14. CKS Zbiersk
15. GOS Zieloni Koźminek
16. Barycz Janków Przygodzki
17. LZS Grom Golina

8
8
7
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8

20
19
18
16
15
13
13
12
12
10
8
7
6
5
4
4
3

23:6
30:14
33:8
19:8
17:17
19:16
22:20
12:16
14:12
17:13
15:16
13:19
12:21
14:22
6:21
10:33
14:28

Wielkopolska Klasa A Grupa 9
7. kolejka | jesień 2020
Masovia Kraszewice – Victoria Laski . .......– 2:1
LKS Jankowy – KS Hanulin . ....................– 1:1
Pogoń Trębaczów – Błękitni Chruszczyny ....– 0:0
LZS Trzcinica – Iskra Sieroszewice . ..........– 1:2
Płomień Opatów – Sokół Bralin ...............– 2:3
Lilia Mikstat – KS Rogaszyce ...................– 3:4
OKS Ostrów Wlkp. – Tarchalanka Tarchały . ..– 1:3
1. LZS Płomień Opatów
7 16 18:9
2. LZS Lilia Mikstat
7 12 24:19
3. LKS Masovia Kraszewice
6 12 23:17
4. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 7 12 13:11
5. LKS Sokół Bralin
6 12 13:10
6. LZS Błękitni Chruszczyny
7 11 20:16
7. LZS Victoria Laski
6 10 10:8
8. LKS Jankowy 1968
6 10 8:8
9. LZS Pogoń Trębaczów
7 9
8:5
10. LZS Tarchalanka Tarchały W. 7 8 15:18
11. KS Rogaszyce
7 7 18:20
12. OKS Ostrów Wlkp.
7 7 13:17
13. KS Hanulin
7 4 6:17
14. LZS Trzcinica
7 3 14:28
Wielkopolska Klasa B Grupa 8
7. kolejka | jesień 2020
Sulimirczyk – LZS Mikorzyn ....................– 2:1
Czarni Wierzbno – Bonikovia Boników . ...– 2:5
LZS Siedlików – KUKS Zębców .................– 1:2
Sokół Chwaliszew – Wielkopolanin . .........– 1:2
LZS Ostrówiec – Zryw Kierzno .................– 4:3
Dąb Dębnica – Błysk Daniszyn ................– 2:3
Ajax Rojów . ........................................– pauza
1. LKS Wielkopolanin Siemianice 7 15 26:10
2. MLKS Czarni Wierzbno
6 15 28:6
3. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 7 15 22:9
4. RLKS Ajax Rojów
6 13 16:11
5. LZS Siedlików
7 13 18:14
6. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 7 12 14:9
7. KS Sokół Chwaliszew
6 9 14:18
8. LZS Mikorzyn
6 9 11:10
9. UKS Bonikovia Boników
6 9 15:17
10. LZS Błysk Daniszyn
6 6 9:21
11. LKS Dąb Dębnica
6 3 9:15
12. LZS Ostrówiec
6 3 10:26
13. LZS Zryw Kierzno
6 0 4:30
I Liga Wojewódzka Juniora A1 Grupa 2
7. kolejka | jesień 2020
Marcinki Kępno – Jarota Jarocin .............– 4:1
Luboński Luboń – KKS Kalisz ...................– 3:2
Kania Gostyń – Górnik Konin ..................– 2:2
Ostrovia Ostrów – Victoria Ostrzeszów ...– 10:0
Polonia Leszno – UKS Śrem .....................– 1:2
Odolanovia – Victoria Września ...............– 1:1
Polonia Środa – Lechia Kostrzyn . ............– 4:2
1. MKS Kania Gostyń
7 19 19:5
2. MUKS Marcinki Kępno
7 18 28:8
3. KKS 1925 Kalisz
8 13 26:16
4. MKS Victoria Września
7 13 16:10
5. KS Polonia Środa Wlkp.
6 12 13:17
6. MLKS Odolanovia Odolanów 7 11 10:10
7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 7 10 22:12
8. KS Górnik Konin
7 9 21:22
9. KS Luboński 1943 Luboń
6 9 10:11
10. UKS Śrem
7 9 18:20
11. JKS Jarota Jarocin
8 8 14:15
12. KS Polonia 1912 Leszno
7 6 13:24
13. KP Victoria Ostrzeszów
7 6 9:25
14. KKS 1922 Lechia Kostrzyn 7 0 3:27
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gmina
Uczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem był
uczestnikiem programu „Top Model”

kurier baranowa
październik 2020, nr 30 (1175)
XX sesja Rady Gminy Baranów

Drożej za odpady komunalne

Miłosz spełnił marzenie
Miłosz Władkowski ma 22 lata,
od wielu lat interesuje się modą. Marzy o tym, żeby zostać projektantem
i stylistą. Jego pasją jest rysowanie i
projektowanie ubrań.
W czerwcu marzeniem Miłosza
zainteresowała się Agnieszka Staszak,
która wielokrotnie wspierała inicjatywy szkoły, pomagała uczniom i ich rodzicom poprzez realizację ciekawych
projektów. Dzięki jej uprzejmości i
zaangażowaniu pracowników „Atelier
Staszak” Miłosz przeszedł całkowitą
metamorfozę wizerunku, by spełnić

okoliczność samodzielnie zaprojektował koszulkę, w której zaprezentował
się przed jury. Po krótkiej rozmowie
jurorzy dali mu też szansę na zaprezentowanie się w stylizacji, którą wybrał wspólnie z Michałem Pirógiem.
Oversizowy garnitur leżał na Miłoszu
tak dobrze, że sam Marcin Tyszka
chwycił za aparat i wykonał krótką
sesję zdjęciową. Mimo, iż nie dostał
się do kolejnego etapu „Top Model”,
jurorzy docenili odwagę i samozaparcie Miłosza, pozując na koniec do
wspólnego zdjęcia.

Wspólne zdjęcie Miłosza z jurorami
„Top Model”. Fot. www.tvn.pl

jedno z modowych marzeń, a mianowicie wziąć udział w castingu do popularnego programu „Top Model”.
Warunkiem dostania się na casting w studio nagraniowym było
przygotowanie filmu o sobie i przejście pierwszego etapu eliminacji, która odbywała się w formie on-line. Tutaj Miłosz jak zwykle mógł liczyć na
pomoc ze strony nauczycieli. Patrycja
Hanke i Katarzyna Rachel pomogły
zmontować film, w którym Miłosz
miał za zadanie opowiedzieć o sobie
i swoich pasjach. Jak się okazał, przekonał tym jury: Joannę Krupę, Kasię
Sokołowską, Dawida Wolińskiego i
Marcina Tyszkę, którzy zechcieli zobaczyć Miłosza na castingu.
Na początku wakacji Miłosz razem z wychowawczynią Andżeliką
Dudzic i Patrycją Hanke pojechał do
studia telewizyjnego w Warszawie, by
przejść po wybiegu najważniejszego
modowego programu w Polsce. Na tę

Jak wiadomo, w Zespole Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem
oprócz edukacji bardzo ważną rolę odgrywa praca nad rozwojem umiejętności społecznych uczniów. Szkoła stwarza warunki do rozwoju osobistego i
wiary we własne możliwości. Udział
uczniów w wielu projektach, współpraca międzynarodowa, nauka z użyciem
nowoczesnych technologii na pewno
sprzyja rozwojowi uczniów i wyrównaniu ich szans w codziennym życiu.
We wrześniu, zaraz po ukazaniu
się filmu z udziału Miłosza w „Top
Model”, zorganizowany został pokaz
dla społeczności szkolnej. Miłosz ponownie zaprezentował się na wybiegu,
tym razem przed swoimi kolegami i
koleżankami. Jak widać zdjęciu u góry,
Miłosz ma już całkiem spore grono fanów! Dla swoich kolegów i koleżanek
jest autorytetem i wzorem do naśladowania. Pokazuje, że warto marzyć.
Oprac. KR

Do końca listopada będzie kanalizacja na ul. Brzozowej
w Opatowie

22 września br. odbyła się XX
sesja Rady Gminy Baranów. Podczas
obrad radni podjęli szereg uchwał,
m.in. w sprawach: zmian w budżecie
na 2020 r., zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baranów
na lata 2020-2026, wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie

można otrzymać dofinansowanie w
wysokości 4.000 zł, a do innego ekologicznego – 3.000 zł. Nowością jest
możliwość dopłaty do ogrzewania
elektrycznego, czym z pewnością zainteresowane będą osoby, które chcą
budować u siebie fotowoltaikę. - Już
kilka lat dopłacamy do wymiany pie-

Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Baranów. Fot. Radio SUD

odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki tej opłaty na terenie gminy Baranów oraz określenia zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Baranów na dofinansowanie
wymiany niskosprawnych źródeł
ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
Gmina nadal będzie
dopłacać do wymiany pieców
Na wymianę pieców niskosprawnych Gmina Baranów w tym roku
przygotowała 50.000 zł. Jeśli pojawi się taka potrzeba, pula ta zostanie zwiększona. Do wymiany pieca
na kocioł na paliwo gazowe będzie

ców. Rozbudowuje się również sieć
gazowa na terenie naszej gminy, dlatego myślę, że wiele osób z tej dotacji
skorzysta – przyznała wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. Co ciekawe, Gmina może pokryć nawet 100%
kosztów zakupu pieca, jeśli nie przekroczy on kwoty dofinansowania.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Podwyżka za śmieci
Bardzo ważnym punktem obrad
było przyjęcie uchwały w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie gminy. Niestety, niezbędne
były podwyżki. Teraz mieszkańcy,

wieści znad pomianki
październik 2020, nr 30 (983)
„Zawisza” Łęka Opatowska–GKS Grębanin 2:3 (1:0). Zawisza: Glatz (41), Dwornik (86).
GKS: Kowaliński (38), Buła (55), Cierlak (79. K)

„Zawisza” poległ z honorem
po meczu walki

Wiele wskazuje, że „Zawisza”
chętnie podążyłby ścieżką wydeptaną przez GKS Grębanin, klub
podniesiony z ruiny, tułający się
przez lata po A klasie, a od dwóch
sezonów, jako rewelacja okręgówki,
śmiało pukający do bram piątej ligi.
Niestety, oba zespoły łączy ostatnio

dumni, bo takiego meczu Łęka już
dawno nie widziała. Dodajmy też z
podziwem, że ten piękny stadion nigdy w swej krótkiej historii nie widział tylu kibiców.
Jesteśmy przekonani, że remis,
którym zakończyła się pierwsza połowa zadowoliłby wiele drużyn, ale w

Kanalizacja Brzozowej
Do 20 listopada br. wykonawca
ma czas na wybudowanie kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej na ul.
Brzozowej w Opatowie. Już rozstrzygnięto przetarg na tę inwestycję.
Spośród pięciu złożonych ofert,
najkorzystniejszą przedstawiła firma z Wielunia. Zgodnie z podpisaną
przez Gminę Łęka Opatowska umową, zostanie wykonany odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
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czami o długości około 310 m oraz
sieć wodociągowa o długości około
353 m. Całkowita wartość prac wyniesie 379 850 zł.
Wójt Adam Kopis zapowiada podobną inwestycję w Szalonce, na drodze
w kierunku Siemianic. - Planujemy, że
to będzie kolejny etap, ale wszystko zależy od dofinansowania, które chcemy
pozyskać jak i środków z gminnego budżetu - planuje wójt.
Oprac. m

zamiast dotychczasowych 16 zł za
osobę, zapłacą 23 zł. W przypadków
odpadów nieselektywnych koszt
wyniesie 92 zł za osobę.
Decyzję podjęto większością
głosów radnych. Choć jest to zmiana
niepopularna, była ona konieczna,
ponieważ samorządy nie mogą dopłacać do gospodarki odpadami. - Od
wielu lat mamy niskie ceny odbioru
odpadów, a nam nie wolno dokładać
do tego. Regionalna Izba Obrachunkowa zaleca, aby gospodarka odpadami bilansowała się. Nie mamy
takiej możliwości, żeby odpowiednio wycelować, aby nie zarabiać na
śmieciach i nie dopłacać do nich.
Teraz musimy dopłacić do śmieci
około 350 tysięcy złotych, dlatego ta
podwyżka częściowo zbilansuje nam
budżet – wyjaśniła wójt B.Lewandowska-Siwek
Stawki zostały ustalone na podstawie analizy finansowej systemu gospodarki odpadami na terenie gminy,
w której uwzględniona została liczba
mieszkańców, ilość wytwarzanych
odpadów komunalnych oraz koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Częściowo zwolniono z opłaty
właścicieli nieruchomości zabudowanych, kompostujących bioodpady
w kompostowniku przydomowym.
Ulga ta wynosi 1,00 zł miesięcznie od
mieszkańca. 		
KR

Po golu Dwornika w 86. minucie kibice
otrzymali dodatkową porcję emocji

coś jeszcze. Gorzkie pigułki porażek.
Grębanin zaliczył smutny remis ze
Zbierskiem i klęskę z Koźminkiem,
natomiast „Zawisza” poległ w dwóch
kolejnych meczach. I choć kibice
„Zawiszy” znów musieli przełknąć
gorycz porażki, to i tak z postawy
ukochanej drużyny powinni być
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tym gronie nie byłoby ani „Zawiszy”,
ani Grębanina. I za to kochają ich kibice! Wynik spotkania otworzył w 38.
min. Kowaliński, po idealnym dograniu Buły. Do remisu doprowadził w
41. min. Glatz. Albert sprytnie skupił
na sobie uwagę stopera GKS-u, a ten
nie zauważył czyhającego pod bram-

ką Glatza. - No, stało się, mój stoper
się pomylił, ale przecież futbol to gra
błędów – komentuje tę sytuację trener
GKS-u. W 55. min. goście za sprawą
Buły ponownie objęli prowadzenie
po golu zdobytym na raty. Po uderzeniu Cierlaka piłka odbiła się od słupka i szczęśliwie trafiła pod nogi Buły.
Gdy w 79. min. z rzutu karnego na 3:1
podwyższył Cierlak, wydawało się,
że jest po meczu. Nic z tych rzeczy!
W 86. min. kontaktowy gol z karnego Dwornika doprowadził do emocjonującej końcówki. Jednak mimo
kilku prób wynik już się nie zmienił.
Janusz Luberda, trener Grębanina, a
niegdyś legendarny piłkarz Lignomatu, podkreśla, że kibice zobaczyli
ładny mecz. - Tak właśnie powinien
wyglądać mecz walki. „Zawisza”
miał swoje szanse, bo gdyby Albert
zakończył solową akcję celnym
strzałem, to mogłoby być różnie. Ale
i u nas nie wszystko się udało, bo
przecież przy 2:1 swoją szansę miał
Kowaliński - ocenia. Cóż, „Zawisza”
znów poległ z honorem. - Nie mamy
ławki, nie mamy zmian, stąd zadyszka w drugiej połowie. Podobnie było
tydzień temu - tłumaczy kapitan Zawiszy” Łukasz Domino.
ems

Region

gmina
Modernizacja placów zabaw w gminie Perzów

GONIEC PERZOWSKI
październik 2020, nr 34 (939)
Gmina Perzów zakupiła lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Zakup samochodu strażackiego

Dzięki sfinansowaniu zakupu
przez Urząd Gminy w Perzowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie została wyposażona w lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy marki Volkswagen
Amarok - typ Pick Up. Wyposażony w silnik o mocy 120 kW, układ
jezdny 4x4, kabinę pięcioosobową
oraz zabudowę przestrzeni ładunkowej na sprzęt typu hardtop. Pojazd
będzie wykorzystywany do zdarzeń
związanych z gaszeniem pożarów,
usuwaniem klęsk żywiołowych oraz
miejscowych zagrożeń na obszarze
działania jednostki. Zakupiony samochód pozwoli na skrócenie czasu
dotarcia na miejsce zdarzenia, rozpoznania zagrożeń i możliwości prowadzenia akcji, a tym samym szybsze i
skuteczniejsze podejmowanie działań
ratowniczo-gaśniczych. Wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa środowiskowego oraz społecznego. Podniesie
również poziom bezpieczeństwa ekip
ratowniczych.
Komenda Powiatowa Państwo-

wej Straży Pożarnej w Kępnie jest
w trakcie pozyskiwania nowego
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Po jego otrzymaniu i
uzyskaniu zgody Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

do Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego w obecnej chwili dysponuje wyeksploatowanym pojazdem
STAR. W tym roku z uwagi na możliwość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego z KP PSP w Kępnie
uda się doposażyć jednostkę OSP w

10 września br. na terenie gminy
w poniżej wskazanych miejscowościach odbył się montaż urządzeń
zabawowych oraz sportowych na
placach zabaw. W ramach „modernizacji placów zabaw w gminie
Perzów” w czterech wsiach doposażono miejsca zabawowe dla dzieci.
Zamontowano następujące urządzenia: Zbyczyna - huśtawka trzystanowiskowa z siedziskami, Domasłów
- huśtawka wahadłowa sześciostanowiskowa z siedziskami, Miechów
- huśtawka trzystanowiskowa z siedziskami, Turkowy - stół do tenisa

Władze gminy oraz KP PSP Kępno
w czasie przekazania samochodu

dotychczas eksploatowany samochód
GCBA MAN zostanie przekazany
do jednostki OSP w Trębaczowie.
Jednostka OSP Trębaczów włączona

Trębaczowie, co podniesie możliwości techniczne straży oraz pozwoli na
zwiększenie szybkości reagowania i
skuteczności interwencji. Oprac. m

G£OS TRZCINICY
październik 2020, nr 39 (1157)
Uczniowie uczestniczą w projektach grantowych

Matematyczny projekt
z dofinansowaniem

Zespół Szkół im. Jana Pawła
II w Trzcinicy z sukcesem wziął
udział w VII edycji Programu mPotęga. Jest to główny program grantowy Fundacji mBanku mający na
celu zachęcić uczniów, nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do kreatywności. W założeniach zakłada odczarowanie
matematyki dzieciom i młodzieży
oraz zachęcenie ich do zgłębiania
tej nauki poprzez niestandardowe
i nieszablonowe działania. Szkoła złożyła dwa wnioski w dwóch
możliwych do złożenia kategoriach: jeden dla klas 4-6 oraz drugi: dla klas 7-8 i w obu otrzymaliśmy dofinansowanie.
Pierwszy dofinansowany projekt
pt. „Bawmy się wspólnie matematyką” dla klas 4-6 ma na celu zaprzyjaźnić uczniów i ich rodziców z matematyką poprzez wspólne działania

obu tych podmiotów szkoły w duchu
zabawy. Jakie to będą działania?
Na czym będą polegały? Póki co to
niespodzianka. Placówka zapewnia,
że będzie ciekawie, kreatywnie i,

oczywiście, zabawnie. Projekt rozpocznie się od Gminnej Olimpiady
Matematyczno-Sportowej, do której zaproszono uczniów z Zespołu
Szkół w Trzcinicy.
Drugi dofinansowany projekt

Nowe zabawki
na placach zabaw

adresowany dla klas 7-8 zatytułowany „Rozbaw się matematyką” ma
na celu odczarowanie matematyki w
starszych klasach poprzez powrót do
wspólnych zabaw na świeżym powietrzu w wielkoformatowe matematyczne gry planszowe.
Matematykę można lubić, matematyką można się bawić. Z matematyką można się zaprzyjaźnić.
Uczniowie ZS Laski przekonają
się o tym w tym roku szkolnym,
realizując dofinansowane projekty
grantowe.
Autorkami projektu są: nauczyciel matematyki Milena Sikora (pomysłodawczyni) oraz
wicedyrektor ZS w Laskach, nauczyciel przedmiotów przyrodniczych Ewa Mikołajczyk. Osoby
te będą zaangażowane w realizację
tych projektów w ZS w Laskach.
Oprac. m

betonowy. - Celem projektu jest poprawa jakości życia, zaspokojenie
potrzeb społecznych mieszkańców
gminy Perzów oraz poprawienie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej
dla mieszkańców i gości poprzez
doposażenie placów zabaw. Mamy
nadzieję, że realizacja operacji przyczyni się do poprawy atrakcyjności
miejscowości, a zwłaszcza wpłynie
na urozmaicenie spędzania wolnego
czasu z dziećmi – wyjaśnia Danuta
Froń wójt gminy Perzów. Całkowita
wartość przedsięwzięta to koszt w
wysokości 32 800 zł.
DD

Od 14 sierpnia 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Trzcinicy odbywają się literackie warsztaty twórcze dla
dzieci. Zadanie jest realizowane w ramach programu „Partnerstwo dla książki” i zostało dofinansowane ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Innowacyjnie w bibliotece

W ramach tego programu trzcinicka książnica oraz Filia Biblioteczna w Laskach prowadzą od 14
sierpnia br. literackie warsztaty twórcze dla dzieci. Podczas zajęć młodzi
czytelnicy mają okazję wysłuchać
opowiadań lub bajek, które czytają
im pracownicy biblioteki, jak również zaproszone osoby, m.in. Renata
Ciemny – sekretarz gminy Trzcinica, ks. kan. Wiesław Cieplik – proboszcz parafii Trzcinica oraz Ewa
Ozdoba – pielęgniarka środowiskowa z Trzcinicy.
Podczas warsztatów były przeprowadzane quizy i konkursy literackie, a zwycięzcy otrzymywali atrakcyjne nagrody, np. gry edukacyjne,
książki czy zestawy plastyczne. Podczas zajęć dzieci poznawały również
różnorodne techniki plastyczne, m.in.
swoje prace tworzyły z papierowych

talerzyków, z fragmentów wytłaczanek do jajek, z plasteliny, z różnych
materiałów dekoracyjnych (farb, pisaków, pasteli, brokatu, ozdobnych
kryształków), kolorowych papierów i
brystoli. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci oraz ich niesamowitej
wyobraźni i kreatywności powstały
wspaniałe prace: balony, pocztówki,
okładki książek, latarnie morskie,
talerzykowe kwiatki a także dzieła
przedstawiające zwierzęta, np. biedronki, żółwie i stonogi. Wszystkie
prace, będące pokłosiem warsztatów plastycznych, są prezentowane
na wystawie w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Trzcinicy. Warsztaty
odbywały się z zachowaniem reżimu
sanitarnego i zostały przygotowane
oraz przeprowadzone przez dyrektor
biblioteki Renatę Gość oraz pracownika Marię Tomalik.
Oprac. m

Zajęcia dla dzieci w bibliotece

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
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Ogłoszenia

drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia garaż w Kępnie, ul. Spółdzielcza.
Tel. 605 259 074.
(TK 142/09/20)
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 52 m2
- Kobyla Góra (dla firm i prywatnych osób).
Tel. 697 286 687.
(TK 141/09/20)
Do wynajęcia umeblowane 3-pokojowe
mieszkanie wraz z garażem - Os. Odrodzenia,
Kępno. Tel. 608 487 568. (TK 136/09/20)
Do wynajęcia garaż - ul. Sienkiewicza,
Kępno. Tel. 608 487 568. (TK 136/09/20)
Wynajmę pół domu - Świba. Do częściowego remontu. Tel. 730 818 795.
(TK 137/09/20)

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

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

Kupię ziemię orną. Tel. 693 447 106.
(TK 131/08/20)

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

US£UGI

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)

Podejmę się opieki nad osobą starszą.
Tel. 666 610 031.
(TK 144/09/20)
USŁUGI HYDRAULICZNE. Tel. 505 620 594.
(TK 140/09/20)
Przyjmę zlecenie na prace porządkowe w domu
lub ogrodzie. Mogę też zaopiekować się osobą
starszą z Kępna. Tel. 606 757 246.

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

rolnicze

Sprzedam mieszkanie bezczynszowe
43 m2 - Buczek Wielki. Tel. 608 161 025.
(TK 143/09/20)

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

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

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

Loty balonowe nad Kępnem.
Tel. 606 757 246.

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane - Os. Kopa. Tel. 695 259 001.
(TK 127/08/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię działkę w Klinach lub okolicy.
Tel. 795 413 001.
(TK 138/09/20)
Kupię garaż w Kępnie - Os. Wiosny Ludów/
ul. Spółdzielcza. Tel. 661 995 884.
(TK 138/09/20)
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

Firma Latmax
zatrudni osobę
na stanowisko

ślusarz,
SPAWACZ
ORAZ
TOKARZ.

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355

korekta

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

Tel. 608 737 766.

TEL. 723 882 777

Fachowa

tekstów.
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sprzedam

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

Sprzedam mieszkanie w kamienicy (II piętro),
70 m2, 3-pokojowe + garaż, skrytka - Kępno,
ul. Solidarności. Cena: 249 tys. zł.
(TK 145/09/20)
Tel. 509 728 685.

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

Tel. 603 393 125

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

reklamy

STAROSTA KĘPIŃSKI

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Opatów w sąsiedztwie
ulicy Bolesławieckiej oraz w obrębie geodezyjnym Siemianice
w miejscowości Klasak w gminie Łęka Opatowska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 30 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Opatów w sąsiedztwie ulicy
Bolesławieckiej oraz w obrębie geodezyjnym Siemianice w miejscowości Klasak w gminie Łęka Opatowska wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r. w siedzibie
Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska, a także w Biuletynie Informacji
Publicznej [https://lekaopatowska.bip.net.pl/].
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
22 października 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej o godz. 14:00.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęka Opatowska z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 17 listopada 2020 r. lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 Z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu
miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu
miejscowego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Inspektora Sanitarnego w
Kępnie oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu
miejscowego na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w
formie pisemnej do Wójta Gminy Łęka Opatowska na adres: Urząd Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63645 Łęka Opatowska, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@leka-opatowska.pl lub przez platformę ePUAP, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2020 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu
miejscowego oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są
rozpatrywane przez Wójta Gminy Łęka Opatowska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz podejmowaniem czynności związanych z wnoszeniem
uwag do projektu planu, informujemy, że iż treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na oficjalnym portalu Gminy
Łęka Opatowska: www.lekaopatowska.bip.net.pl w zakładce „prawo lokalne - planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne”.
WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

informuje, że
w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5 i ul. Staszica
nr 12, na stronie bip Starostwa, w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno oraz
na stronie Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony na okres
21 dni tj.: od 1 października 2020 r. do 22 października 2020 r. - wykaz
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako
działka nr 117/1 o pow. 0,0421 ha, położonej w obrębie geodezyjnym
Krążkowy, gmina Kępno - księga wieczysta nr KZ1E/00059560/3
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

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.

Tel. 603 789 822

/-/ Adam Kopis

sprzedam
piękne działki

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

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

kontakt: 666 336 969.

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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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Sonia Rosa - „Hotel 69”
Alexander Carlsson, syn szwedzkiego multimilionera i polskiej śpiewaczki operowej, dostaje
w prezencie od ojca ekskluzywny hotel w Sopocie. Czy Alex znajdzie w Trójmieście szczęście
i miłość? Jakie tajemnice skrywają hotelowe apartamenty? Przygodny seks, morze alkoholu,
nocne awantury i wulgarne wyzwiska – ci, którzy opłacili pokój, nie zawsze grzecznie idą
spać... W „Hotelu 69” spotkasz miłość, nienawiść, zazdrość, mroczne sekrety i małe codzienne
grzeszki zameldowanych tam gości. W tle świat olbrzymich pieniędzy, sopockich milionerów,
trójmiejskiego półświatka i codzienność „szarych” pracowników, dla których ekskluzywne
wnętrza pięciogwiazdkowego hotelu nie mają żadnych tajemnic. Jeśli chcesz się dowiedzieć
co ludzie robią w wynajętych pokojach, kiedy myślą, że nikt ich nie widzi,
musisz poznać sekrety „Hotelu 69”!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Diane Chamberlain - „Zostały po niej sekrety”
Sara Weston wychodzi do sklepu i… znika. Dlaczego samotna matka porzuciła swojego
poparzonego syna? Odtąd siedemnastoletni Keith sam musi się zmagać z demonami przeszłości
i bolesnymi sekretami, które zostawiła mu w spuściźnie. Keith otarł się o śmierć w pożarze,
któremu winna była Maggie. To potworne przeżycie okaleczyło go fizycznie i emocjonalnie.
Pozbawiony środków do życia, z bólem radzi sobie tylko dzięki bardzo silnym lekom. Jest
odcięty od świata, przepełniony gniewem. Dziewiętnastoletnia Maggie spędziła rok w więzieniu
za spowodowanie pożaru, w którym zginęły trzy osoby, a wiele innych ucierpiało. Wraca do
domu, ale wciąż dręczą ją wyrzuty sumienia. Znała Keitha od dziecka, był jej towarzyszem
zabaw, a niedawno okazało się… że mają wspólnego ojca. I właśnie ta dziewczyna, której Keith
nienawidzi, jest teraz jedyną rodziną, jaka mu pozostała. Tak będzie, dopóki Sara nie wróci. Jeśli
wróci…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Víctor del Árbol - „Wybrzeże śmierci”
Germinal Ibarra jest pozbawionym złudzeń policjantem prześladowanym przez sławę i własne
sumienie. Przed trzema laty poprosił o przeniesie na komisariat w La Coruñi, gdzie schronił
się ze swoją melancholią po tym, jak rozwiązanie głośnej sprawy zabójstwa małej Amandy
zrobiło z niego bohatera, którym nigdy nie chciał zostać i którym nigdy się nie czuł. To pozorne
odcięcie od świata i anonimowość zakłóca pewnej nocy telefon ze szpitala: jakaś poturbowana
kobieta, która trafiła na oddział ratunkowy, wzywa go, by przyjechał z nią porozmawiać. Trzy
miesiące wcześniej w odludnym zakątku galisyjskiego wybrzeża pojawia się tajemnicza kobieta
o imieniu Paola, uciekająca przed własnymi demonami. Wynajmuje pokój u Dolores, Portugalki
o wrażliwej i udręczonej duszy, która bez zbędnych pytań przyjmuje ją pod swój
dach i wprowadza do kręgu przyjaciół pomagających ulżyć jej samotności. Te
dwie historie są niczym statki, które płyną wprost na siebie po morzu; grozi im
nieuchronne zderzenie.

680 zł / tona

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

Gabinet chirurgiczny

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

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 40
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 7 października 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. Víctor del Árbol - „Wybrzeże śmierci”,
2. Diane Chamberlain - „Zostały po niej sekrety”,
3. Sonia Rosa - „Hotel 69””
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 39 nagrody otrzymuj¹:

Monika Giecz (Mnichowice),
Grażyna Rybczyńska (Domanin).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Uważaj, aby duma i chęć zaimponowania innym
ludziom nie stały się przyczyną Twoich strat. Nie
kupuj tego, na co Cię nie stać, tylko dlatego, że
nie chcesz być gorszy od znajomych lub współpracowników.

Byk 21 IV – 21 V
Otrzymasz ciekawą propozycję lub zaproszenie.
Skorzystaj z szansy! Możesz poznać nowych ludzi i odkryć ciekawe zainteresowania. Karta wróży
udany początek: interesu, miłości lub przyjaźni.
Sam wybierz, co pociąga Cię najbardziej.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i doświadczeniem
porozmawia z Tobą i wskaże drogę. Dokładnie
przemyśl swoje cele i sposoby ich realizacji.

Rak 23 VI – 22 VII
Twoje sukcesy wzbudzą obawy u ludzi, którzy Ci
zazdroszczą. Nie pozwól im działać i odważnie
broń swoich spraw. Czeka Cię sprzeczka, która pokaże, kto jest wrogiem, a kto prawdziwym
przyjacielem.

Lew 23 VII – 22 VIII
Będziesz w stanie zdobyć informacje, które pomogą Ci w karierze lub rozwoju duchowym. Nie żałuj
pieniędzy na książki czy czasopisma. Możesz stać
się autorytetem dla innych, jeśli odważysz się wystąpić lub poradzić komuś w ważnej sprawie.

Panna 23 VIII – 22 IX

1.

Apteka „Pod Wagą” - 1.10.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 2.10.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 3.10.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 4.10.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 5.10.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 6.10.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 7.10.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

Przed Tobą udany tydzień. Będziesz w dobrym
nastroju, a Twój optymizm udzieli się otoczeniu.
To sprzyjający moment, aby cieszyć się życiem i
jego darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj
nowych ludzi.

tel.

UWAGA!

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Nie kłóć się o drobiazgi, bo spowodujesz lawinę
oskarżeń i zarzutów. Karta przestrzega przed
pośpiechem i zgadzaniem się na nowe propozycje, bez rozpatrzenia ewentualnego ryzyka. Bądź
ostrożny i nie wikłaj się teraz w cudze spory.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Nowe sytuacje i propozycje, jakie otrzymasz,
mogą Cię trochę zaskoczyć. Nie reaguj nerwowo,
spokojnie przemyśl sytuację. W miłości karta przestrzega przed obrażaniem się i odreagowywaniem
zawodowych stresów na najbliższym otoczeniu.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Potraktuj wydarzenia tego tygodnia jak ważny egzamin, który chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i zasięgaj porady ludzi, którzy są dla Ciebie autorytetem. Pamiętaj też o odpoczynku. Trochę rozrywki i
beztroskiej zabawy dobrze Ci w tym tygodniu zrobi.

Wodnik 20 I – 18 II
Przed Tobą bardzo dobry tydzień. Powiodą się
sprawy, na których bardzo Ci zależy. Nie siedź jednak z założonymi rękoma i pomóż losowi! Przedsięwzięcia, w jakie się teraz zaangażujesz, okażą
się korzystne, warto o nie bardziej zabiegać.

Ryby 19 II – 20 III
Nie staraj się być idealny. Pragnienie, aby dobrze
wypaść w oczach innych ludzi może sprawić, że
posuniesz się za daleko w przechwałkach i obietnicach. Bądź wyrozumiały dla innych ludzi i sam nie
bierz sobie do serca słów kogoś, kto Ci zazdrości.

„ŚWIAT TKANIN”

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

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

Ma
na ter
su iał
kc
es

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Dokonasz wielu ważnych spostrzeżeń. Poczujesz,
że wreszcie odnalazłeś swoje miejsce w świecie.
Będziesz otwarty na nowe propozycje. Możesz
zmienić się na lepsze. Porzucisz nałogi lub pozbędziesz się przykrych przyzwyczajeń.

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

reklamy

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

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

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
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