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Wicemarszałek z gospodarską
wizytą w gminie Bralin
2 października br. do gminy Bralin na zaproszenie wójta Piotra Hołosia zawitał wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Głównym celem wizyty było
uroczyste otwarcie budynku „Starej Pastorówki”, który dzięki dofinansowaniu z Urzędu
Marszałkowskiego w kwocie 371.000 zł został w pełni odrestaurowany.
str. 7

Ustalono Wyróżnienia dla KGW
świąteczne
dyżury
aptek
str. 6
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co tydzień w „TK”

Fot. KP PSP Kępno

sytuacja

Centrum opiekuńcze
w Opatowie str. 10

epidemiczna
w powiecie kępińskim
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Krzysztof Zawada Kobieta poszkodowana
Sołtysem Roku
w zdarzeniu
str. 4
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Informacje

wiadomości
Od września zmalały limity zarobków na emeryturze i rencie

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

Fot. www.money.pl

22 aktywne przypadki w powiecie
Ile możesz dorobić,
żeby nie stracić świadczenia?

Na emeryturze i rencie możemy
być w dalszym ciągu aktywni zawodowo. Musimy jednak pilnować, aby
osiągane dochody nie spowodowały
obniżenia lub zawieszenia świadczenia, wypłacanego przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. Limity
zarobków zmieniają się bowiem co
trzy miesiące.
Zmniejszeniu podlega emerytura
lub renta, gdy uzyskany przychód jest
większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju.
Od 1 września br. kwota ta wynosi
3517,20 zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód
przekroczy górną kwotę graniczną,
tzn. 130% przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września kwota ta wynosi
6531,90 zł. Kwoty te będą obowiązywać do 30 listopada 2020 r. i wówczas
znów zostaną zmienione.
Gdy przekroczony zostaje próg
70% przeciętnego wynagrodzenia,

świadczenie umniejsza się o kwotę
przekroczenia, maksymalnie zaś, gdy
kwota przekroczenia jest wyższa niż
kwota maksymalnego zmniejszenia,
o kwotę: 620,37 zł dla emerytury i
renty z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy; 465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
- Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, a także
osoby, które pobierają z ZUS renty
dla inwalidów wojennych, inwalidów
wojskowych, których niezdolność do
pracy pozostaje w związku ze służbą
wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych
do tych świadczeń, mogą zarobkować
bez ograniczeń i nie muszą powiadamiać ZUS o osiąganych zarobkach
– podkreśla regionalna rzeczniczka
prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
Oprac. KR

Maciejowi
Kaźmierczakowi
oraz Jego rodzinie
wyrazy współczucia
i szczerego żalu
z powodu śmierci

Mamy
składają:

właściciele i pracownicy
Fabryk Mebli: „Piaski”, „Laski” i „Łubnice”,
Centrum Handlowego „Piaski”
oraz
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

W związku z rozprzestrzenianiem
się choroby zakaźnej COVID-19,
wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie
informuje o sytuacji epidemicznej w
regionie. Specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy zestawienie
danych z terenu powiatu kępińskiego
w ostatnich dniach.
Według danych z 6 października br., w powiecie kępińskim do tej
pory zdiagnozowano 766 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Wśród
nich są również dzieci. Na szczęście
większość zakażonych z powiatu
kępińskiego jest w dobrym stanie i
przebywa w izolacji domowej. Cieszy
też coraz większa liczba „ozdrowieńców” – już 744 osobom z powiatu
kępińskiego udało się powrócić do
zdrowia. Aktywnych zachorowań jest
więc zaledwie 22. Niestety, jest również druga strona medalu – w naszym
powiecie zmarło 17 osób, u których

stwierdzono obecność COVID-19.
Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 8.859 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego
2.159 to przypadki aktywne. 329 osób
zmarło, a 6.371 wyzdrowiało.
Starosta poznański
z wynikiem pozytywnym
Potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 u starosty poznańskiego Jana
Grabkowskiego. Samorządowiec nie
wymaga hospitalizacji. Od wtorku,

po uzgodnieniach z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, 14 osób, które miały kontakt
z zakażonym, w tym wszyscy członkowie Zarządu Powiatu, przebywa
na kwarantannie lub podjęło pracę
zdalną. Rzecznik prasowy starostwa
Katarzyna Wozińska-Gracz podkreśla, że żadna z tych osób nie miała
bezpośredniego kontaktu z klientami
urzędu ani pracownikami obsługującymi mieszkańców.		
KR

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

763 / 741

129

10

1 października 2020 r.

764 / 741

121

10

2 października 2020 r.

764 / 741

156

10

3 października 2020 r.

764 / 741

156

10

4 października 2020 r.

764 / 741

156

10

5 października 2020 r.

765 / 742

163

10

6 października 2020 r.

766 / 744

167
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Wieloletni ordynator Oddziału Chirurgii w kępińskim szpitalu Krzysztof Szmigiel zrezygnował z pracy. Wypowiedzenie złożyła także jego żona, ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego, Krystyna Żaczek-Szmigiel

Odchodzi dwóch ordynatorów

Co było powodem rezygnacji z
pracy obu ordynatorów pytał na sesji
Rady Powiatu Michał Solecki dyrektor SP ZOZ Beatę Andrzejewską.
– Co było powodem odejścia ze szpitala ordynatora Krzysztofa Szmigla?
Jaka była formuła rozstania z nim?
Czy na tym oddziale ulegnie poprawie jakość świadczonych usług? pytał radny. Odpowiadając radnemu,
dyrektor szpitala stwierdziła dyplomatycznie - O pewnych szczegółach
nie wypada mówić publicznie, natomiast faktycznie prawdą jest, że
dotychczasowy ordynator złożył wypowiedzenie z okresem (3 miesiące),
które kończy się 30.11 br. To była
decyzja ordynatora, poprzedzona
rozmową. Nie wiązałabym tej decyzji
z odpowiedzialnością finansową za
funkcjonowanie chirurgii, ponieważ

oddziały zabiegowe z reguły w szpitalach przynoszą straty. Funkcjonowanie oddziału nie jest zagrożone.
Mamy dużo nowej, młodej kadry.

Gdy już będzie wakat na tym stanowisku, to ogłosimy konkurs na nowego ordynatora - stwierdziła B. Andrzejewska. - Pan doktor dostał od
nas propozycję dalszej współpracy ze
szpitalem i to jest jego decyzja czy ją

przyjmie - dodała dyrektor szpitala,
która potwierdziła, że wypowiedzenie złożyła także lek. Krystyna Żaczek-Szmigiel, która kieruje Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym.
- Ta decyzja była także poprzedzona
wcześniejszymi sygnałami, że pani
doktor jest już zmęczona tą funkcją,
ale zaoferowała dalszą współpracę z
naszym szpitalem - zaznaczyła dyrektor szpitala.
W kępińskim szpitalu zatrudniono
w ostatnich miesiącach trzech nowych
chirurgów. Czwarty ma podjąć pracę
wkrótce. Nowi lekarze pojawili się
także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Dyrektor szpitala przyznała,
że chce doprowadzić do sytuacji - aby
docelowo na SOR zawsze dyżur pełniło dwóch lekarzy.
Oprac. m

Na drodze krajowej nr 11 w Piaskach policjanci zatrzymali do kontroli rowerzystę

Rowerzysta jechał z 4 promilami

W niedzielę, 27 września br.,
około godziny 11.00, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie na drodze krajowej nr 11
w Piaskach zatrzymali do kontroli rowerzystę, którego zachowanie
wskazywało, że znajduje się pod

znacznym wpływem alkoholu.
- Kierujący rowerem mężczyzna,
34-letni mieszkaniec Łęki Mroczeńskiej, stwarzał zagrożenie dla
siebie i innych uczestników ruchu
drogowego. Przypuszczenia policjantów okazały się słuszne. Badanie na zawartość alkoholu w wydy-

chanym powietrzu wykazało ponad
4 promile alkoholu – powiedział
sierż. sztab. Filip Ślęk z zespołu
prasowego KPP Kępno.
Mężczyźnie uniemożliwiono dalszą jazdę, a za popełnione wykroczenia został ukarany.
Oprac. KR

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

2

Tygodnik Kępiński 8 października 2020

Informacje

wiadomości

Członkowie Stowarzyszenia Seniorów „Razem” udali się na wycieczkę do Wałbrzycha
i Zamku Książ

Seniorzy zwiedzali zabytki Dolnego Śląska

28 września br. członkowie Stowarzyszenia Seniorów „Razem”
udali się na wycieczkę do Wałbrzycha i Zamku Książ. W Wałbrzychu
wraz w przewodnikiem zwiedzili

Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” oraz Muzeum Przemysłu i
Techniki. Udali się także na wieżę
widokową, skąd mogli obejrzeć okolice kopalni i miasto Wałbrzych. Na-

Seniorzy udali się
do zamku Książ

stępnie uczestnicy wycieczki udali
się do zamku Książ księżnej Daisy,
gdzie z przewodnikiem zwiedzali
zabytek, w tym piwnice, komnaty
oraz ogrody, po czym udali się do
Palmiarni. Zwiedzanie odbywało się
w dwóch grupach i w maseczkach ze
względów bezpieczeństwa.
Po smacznym obiedzie seniorzy zwiedzili Rynek w Wałbrzychu
z ładnymi kamienicami i Plac Magistracki z pięknym ratuszem. Aby
jeszcze bardziej umilić ten niezwykły czas, w autokarze podczas jazdy
odbywały się konkursy z nagrodami,
zorganizowane przez Biuro Podróży.
W godzinach wieczornych wszyscy
zadowoleni, choć zmęczeni, wrócili
do domów.
Grzegorz Florczak

Zdarzenie drogowe na drodze S8 w kierunku Wrocławia

Zasnął za kierownicą i wjechał w bariery

18 września br., o godzinie 4.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
zdarzeniu drogowym na 97. kilometrze drogi ekspresowej S8 w kierunku
Wrocławia.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kępno, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, ustalili,
że kierujący pojazdem ciężarowym
marki Scania, 64-letni mieszkaniec
Piaseczna, zasnął na kierownicą,
w wyniku czego wjechał w bariery
ochronne i uszkodził je na długości
100 metrów. Na szczęście w zdarze-

Uszkodzeniu uległy naczepa samochodu
oraz bariery ochronne. Fot. KPP Kępno

niu nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała. Kierujący był trzeźwy. Zo-

stał ukarany mandatem karnym wraz
z systemem punktowym. Oprac. KR

Zawody strzeleckie Kępińskiego Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego

Walczyli
o tytuł króla i puchar

3 października br. odbyły się
zawody strzeleckie Kępińskiego
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Wcześniej wielokrotnie były one
przekładane ze względu na pandemię. Przy zachowaniu wymogów
sanitarnych (maseczki i płyn do dezynfekcji) rozegrano tylko dwie konkurencje – strzelano o tytuł „Króla
Kurkowego 2020” i o Puchar Pamięci
Henryka Chowańskiego. W zawodach uczestniczyło 12 osób. Zawody
prowadzili: Marian Kucharzak i
Adam Pisarski.

„Królem Kurkowym 2020” został ponownie (poprzednio był nim
w 2018 r.) Andrzej Błach. Jego rycerzami zostali: Tadeusz Hanuszewicz
oraz Andrzej Błach i Marek Sikora.
W rywalizacji o Puchar Pamięci
Henryka Chowańskiego zwycięzcą
został Marek Sikora, a kolejne miejsca zajęli Tadeusz Witkowski i Andrzej Błach.
Ze względu na sytuację epidemiczną zrezygnowano z tradycyjnej
biesiady brackiej.
Tadeusz (Tomasz) Witkowski

Przy zachowaniu wymogów sanitarnych
rozegrano dwie konkurencje

materiał informacyjny
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Historia

Publikujemy ostatnią część opracowania wrocławskich naukowców, dotyczących budowy osiedla mieszkaniowego w czasie II wojny światowej

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

Podsumowanie.
Wartości i zagrożenia
Oba osiedla – w Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim, posiadają charakterystyczne cechy urbanistyki i
architektury czasów Trzeciej Rzeszy
– lat trzydziestych i czterdziestych
XX w. Zarówno popularna wówczas
zasada „światło i powietrze” (Licht
und Luft) jak i nawiązanie do tradycji
miast-ogrodów poprzez zapewnienie zielonego otoczenia zabudowie
są w pewnym sensie pozytywnym
przesłaniem tych mrocznych, trudnych do zapomnienia czasów. Architektura domów – zunifikowana,
„koszarowa”, nie stanowi rozwiązań
wybitnych. Można powiedzieć, że
jest monotonna, nieefektowna, ale
solidna. Rozwiązania funkcjonalne

nych zrezygnowano z modelu narzuconego przez Hitlera, a mianowicie
mieszkania z dużą kuchnią. Taka
obszerna kuchnia mieszkalna miała być centrum ogniska domowego.
Uznano to w tym przypadku za niezgodne z przyzwyczajeniami Niemców ze wschodu. Należy jeszcze raz
podkreślić, że nie były to domy dla
Polaków, bo akcja przebudowy miast
w Warthegau (a także na innych terenach Polski) miała na celu zatrzeć
kulturowy charakter tych polskich
ziem i wyeliminować z nich w jak
największym procencie polskich
mieszkańców.
Monotonna zabudowa powtarzała się w tych samych formach w
wielu innych miastach i miasteczkach Wielkopolski, a i na obszarze

Kępno – osiedle z 1941 r. – ul. Wł. Sikorskiego. Domy po renowacji. Fot. J.A. Baliński,
stan z 2012 r.

mieszkań zaprojektowane w alternatywnych typowych licznych wersjach z założenia miały zapewnić
wygodę kilkuosobowym rodzinom
niemieckim. Ideałem była rodzina z
czwórką dzieci. Stąd duża stosunkowo powierzchnia mieszkań – od 60
m2 do 90 m2. Na terenach okupowa-

ziem polskich wcielonych do Prus
Wschodnich czy też objętych mianem
Generalnej Guberni spotykamy ten
typ zabudowy – praktycznej, prostej,
solidnej ale nieciekawej. Takie domy
wzniesiono w tym czasie też w Lesznie, Poznaniu, Koninie, Gnieźnie ale i
w Łodzi, Krakowie a także w Ciecha-

Pięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu kępińskiego otrzymało wyróżnienia w konkursie fotograficznym

nowie czy też w Makowie Mazowieckim i wielu innych miejscowościach.
Były projektowane jako część większej, niezrealizowanej ostatecznie
całości.
Zastanawiające jest jak bardzo
idea „wiązała ręce” i ograniczała inwencję twórczą – skoro wszystkie
osiedla zrealizowane mają bardzo
wiele wspólnych cech, a różnią się
tylko drobnymi szczegółami takimi
jak portale wejściowe, niekiedy arkadowe przejścia, częściej balkony,
wykusze czy stolarka.
Niezależnie od wartości przestrzennych i skromnych ale wymiernych walorów architektonicznych,
realizacje, jakie pozostawił nam okupant są znakiem czasów, świadectwem historii, spuścizną kulturową
lat 40. XX w. (Posiadają też wartość
materialną.) Należy się im zatem szacunek i dbałość. Niestety, z biegiem
lat nastąpiły w ich przestrzeni zmiany naruszające wartości z epoki. Te
zagrożenia tożsamości zespołów nie
maleją, a zdają się być coraz bardziej
niepokojące.
Oto w zrównoważonej przestrzeni osiedli wprowadzane są bloki,
niejednokrotnie wysokie, zagęszczające zabudowę, zawłaszczające
przestrzeń, dysharmonizujące kompozycję.
Remonty i przebudowy z kolei
naruszają cechy architektury. Nierzadkie są adaptacje strychów, zmieniające pierzeje dachów. Wprowadza
się jaskrawe kolory elewacji – niezgodne z duchem epoki. Niejednokrotnie zmieniana jest stolarka okien,
a nawet zniekształcane są pierwotne
otwory okienne. Przebudowywane
bywają balkony. Niekiedy wymie-
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Kępno – osiedle z 1941 r. – ul. Berwińskiego. Domy po renowacji. Fot. J.A. Baliński,
stan z 2012 r.

omawiane osiedla. Rzadko zresztą
osiedla te bywają objęte ochroną, a
nawet nie posiadają opracowań historycznych ani też konserwatorskich.
Zaginęły dokumentacje, niełatwo dostępne są źródła historyczne.
Tymczasem zagadnienie ochrony tej wojennej spuścizny nabiera
znaczenia, bowiem dekapitalizuje się
tkanka budowlana, a czas pracuje na
niekorzyść obiektów.
Osiedla mieszkaniowe w Ostrowie Wielkopolskim i w Kępnie są
przykładami niemieckich inwestycji
wojennych, które zrealizowano tylko
w niewielkim procencie w stosunku
do zamierzonego. Niemniej jednak
fragmenty takich realizacji znajdziemy w wielu miastach Warthegau jak
i innych ziem wcielonych. Znaczą-

stycjami na kolei, inne przeznaczone
dla pracowników różnych branż. Jako
znak minionych dramatycznych czasów są wartością historyczną, kulturową i materialną. Dobrze jednak, że
nie zastąpiły polskich miast, tak jak to
było w planach najeźdźców. Dobrze
że nie zostało zatarte dziedzictwo, jakim jest krajobraz kulturowy naszych
rodzimych miast i miasteczek. Zachowane realizacje stanowią incydent
z czasów drugiej wojny światowej, są
świadectwem historii, znakiem trudnych i mrocznych czasów.
prof. dr hab. inż. arch.
Grażyna Maria Balińska,
dr inż. arch.
Dorota Balińska-Ciężki,
mgr inż.
Jerzy Aleksander Baliński

Krzysztof Zawada Sołtysem Roku

28 września 2020 r. w Senacie
RP odbyła się uroczysta gala „Sołtys Roku 2019” w której udział wziął
marszałek senatu Tomasz Grodzki.
Sołtysem roku 2019 został wybrany
włodarz sołectwa Zgorzelec w gminie Rychtal, Krzysztof Zawada. W

cząca Rady Gminy Rychtal Aleksandra Olejnik.
Była to już 18. edycja tego konkursu, który co roku organizują: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz
redakcja „Gazety Sołeckiej”. Gościny użycza zawsze Senat RP. Cel jest
Nagrodę dla K. Zawady
wręczył T. Grodzki

zgłosiło się ponad 100 KGW z całej
Wielkopolski.
W imieniu dyrektora WOR
ARiMR Michała Zielińskiego wyróżnienia dla: KGW Domanin, KGW
Jankowy, KGW Osiny, KGW Pomiany
i KGW Słupia pod Bralinem wręczyli
kierownik ARiMR BP Kępno Marek Potarzycki oraz pełnomocnik ds.
KGW Monika Tuszyńska. Oprac. m

Przedstawicielki KGW
Osiny odbierają dyplom

ce pod względem wielkości istnieją
m.in. w Łodzi, Poznaniu i w Ciechanowie. Niektóre związane są z inwe-

Gala Konkursu „Sołtys Roku” 2019 w Senacie

Wyróżnienia dla KGW
Konkurs fotograficzny ,,Pitrasimy po wielkopolsku” zorganizowanym został przez Wielkopolski
Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie jednej fotografii
prezentującej przygotowaną dowolną
wielkopolską potrawę. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem,

niane są charakterystyczne klepkowe drzwi. Poważne zmiany w wyżej
wymienionym zakresie dotknęły też

Wielkopolsce był to jedyny liczący
się kandydat do tego tytułu. Zważywszy, że Wielkopolska liczy około
10 tysięcy sołtysów, jest to ogromne
osiągnięcie. K. Zawadzie w senacie
towarzyszyli: wójt gminy Rychtal
Adam Staszczyk oraz przewodni-
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jeden – promowanie najbardziej aktywnych sołtysów. A K. Zawada jest
z pewnością najbardziej aktywnym
sołtysem w regionie. To świetny organizator imprez, nie tylko w swoim
sołectwie. Jest radnym gminy Rychtal, pełni funkcję przewodniczącego

Powiatowej Rady Wielkopolskiej
Izby Rolniczej w Kępnie, jest też
przewodniczącym Gminnego Koła
Sołtysów w Rychtalu. Ma świetny
kontakt z władzami gminy, powiatu,
Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim, a także z wieloma posłami
i senatorami polskiego parlamentu.
Marszałek Senatu T. Grodzki
przypomniał, że urząd sołtysa jest
najstarszą instytucją ustrojową w Polsce – ma prawie 800-letnią tradycję.
- Jest to powód do dumy, ale też zobowiązanie – mówił. - Pamiętajcie, że
władza jest dla ludzi, a nie ludzie dla
władzy – dodał.
Uroczystość poprzedziła konferencja pn. „Fundusz sołecki – czas
na zmiany”, przygotowana przez
komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Samorządu Terytorialnego i
Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu. W
dyskusji na temat funduszu sołeckiego głos zabrał A. Staszczyk. Mówił
między innymi, że fundusz sołecki
ma ogromne znaczenie dla mieszkańców wsi i przyczynia się do wzrostu
aktywności społecznej. Wójta poparł
laureat K. Zawada, który w gminie
Rychtal był inicjatorem wprowadzenia funduszu sołeckiego.
Andrzej Wawrzyniak

Ogłoszenie

reklama

Wielkopolska skutecznie rozwijana
dzięki PROW 2014-2020
Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, którzy podpisali
umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie
rozpatrzonych zostało około 1200
wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan
infrastruktury wiejskiej, powstają
nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW
2014-2020 pomaga również dbać
o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 od drugiej połowy 2015
roku. Od tego czasu zakończono
szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad
2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500
milionów złotych.
- Województwo wielkopolskie
jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma
wyzwaniami, które stawia przed
nim współczesny świat. Działania
Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 20142020 zmierzają do tego, aby obszary
wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan
dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług,
takich jak doprowadzenie bieżącej
wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu
lokalnego umożliwiając gminom
inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice
wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie
zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach
wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim
skutecznie rozwijamy nasz region –
mówi wicemarszałek województwa
Krzysztof Grabowski.
Zakończone i planowane
inwestycje
Prawie 12 milionów złotych z
PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom
z powiatów kępińskiego i ostrze-

szowskiego. 3,7 miliona złotych
wykorzystano na poprawę stanu
dróg lokalnych. Inwestycje w tym
zakresie zrealizowały gminy Kraszewice, Kobyla Góra, Rychtal oraz
Doruchów. Przebudowana została
również droga powiatowa Grabów
– Osiek. Na tę inwestycję dofinansowanie pozyskało Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.

Osuchów, Emilianów, Dębsko, Pietrzyków i Moskurnia, a także przebudowę stacji uzdatniania wody w
Pietrzykowie i Moskurni. Łącznie na
te zadania gminy pozyskały dofinansowanie w kwocie ponad 5 milionów
złotych. Wicemarszałek Krzysztof
Grabowski podpisał umowy z beneficjentami w tej sprawie w lipcu 2020
roku.

szowskiego działa Stowarzyszenie
Ostrzeszowska Lokalna Grupa
Działania, z kolei gminy powiatu
kępińskiego wchodzą w skład Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”.
Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z
opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność. Pieniądze na re-

Dom Ludowy w Nosalach w gminie Bralin. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu z PROW 2014-2020
W gminie Czajków przy wsparciu finansowym z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 zrealizowana została inwestycja
związana z gospodarką wodno-ściekową. Prace polegały na przebudowie
sieci wodociągowej w miejscowościach Mielcuchy oraz Czajków, modernizacji przepompowni oraz budowę 13 przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach Czajków,
Klon, Michałów, Mielcuchy, Muchy
oraz Salomon. Wkrótce rozpoczną
się również prace inwestycyjne w
miejscowości Rogaszyce w gminie
Ostrzeszów, gdzie powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz na
terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.
W Bukownicy rozbudowana zostanie stacja uzdatniania wody, a w
Grabowie nad Prosną pobudowana
sieć kanalizacji sanitarnej. Gmina
Koźminek pozyskała z kolei środki
na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, budowę przepompowni ścieków
oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Koźminek,

Gminy należące do powiatów
ostrzeszowskiego i kępińskiego,
dzięki wsparciu z PROW 2014-2020,
realizują również inwestycje w
obiekty pełniące funkcje kulturalne.
We wrześniu 2020 roku odbyło się
uroczyste otwarcie przebudowanej
świetlicy wiejskiej w Książenicach
w gminie Grabów nad Prosną. Do
użytku został oddany również wyremontowany budynek OSP w Kraszewicach. Do połowy października
powinny zakończyć się z kolei prace związane z rozbudową świetlicy
wiejskiej w Mostkach w gminie Kobyla Góra, a do końca października
prace związane z rozbudową budynku OSP w Trzebieniu w gminie Łęka
Opatowska.
Ważne środki
na rozwój lokalny
W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych
grup
działania
finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze powiatu ostrze-

alizację projektów wpisujących się
w poszczególne strategie trafiają do
jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych, firm i
osób fizycznych. Na terenie powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego
wartość zrealizowanych projektów
dofinansowanych za pośrednictwem
LGD to ponad 7,5 miliona złotych.
Przyznane fundusze umożliwiły
realizację 104 przedsięwzięć, z których 80 polegało na rozpoczęciu
działalności gospodarczej lub rozwinięciu już istniejących przedsiębiorstw.
Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki środkom
przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW
2014-2020
zbudowana
została
ścieżka edukacyjno-przyrodnicza
przy zbiorniku Blewązka w gminie Kobyla Góra, utwardzono plac
za budynkiem Domu Kultury w
Czajkowie, przebudowano też Dom
Młodego Rolnika w Bukownicy w

gminie Grabów nad Prosną. Stadion
miejski w Mikstacie zyskał nowe
trybuny, nową płytę boiska oraz
został wyposażony w stół do tenisa
stołowego, stół do szachów oraz gry
w młynek.
Mieszkańcy Zalesia w gminie
Doruchów, za sprawą inwestycji zrealizowanej przy wsparciu
z PROW, mogą korzystać z nowego chodnika przy drodze gminnej. Miasto i Gmina Ostrzeszów
postawiło z kolei na budowę sceny przy świetlicy wiejskiej w
Szklarce Myślniewskiej oraz boiska wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu. OSP w Lipiu w gminie
Łęka Opatowska może korzystać
z rozbudowanego obiektu, który został rozszerzony o zaplecze
sanitarne. Gmina zainwestowała
też w budowę wiaty rekreacyjnej w Piaskach. W gminie Rychtal powstał z kolei skatepark,
a w Mikorzynie w gminie Kępno, Grębaninie w gminie Baranów oraz w Trzcinicy pojawiły się
nowe siłownie zewnętrzne. Gmina Baranów pozyskała również
środki na budowę linii oświetlenia boiska w Mroczeniu. Gmina
Trzcinica zbudowała place zabaw
w Laskach, Trzcinicy, Pomianach
i Teklinie, Gmina Perzów w Słupii
pod Bralinem, Miechowie, Domasłowie i Perzowie, natomiast gmina
Kępno w miejscowości Krążkowy,
gdzie wybudowano również budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach istniejącego już
kompleksu sportowe. Fundusze z
PROW 2014-2020 umożliwiły budowę Domu Ludowego w Nosalach
w gminie Bralin. Z dofinansowania
skorzystały także Powiat Ostrzeszowski, który zagospodarował teren rekreacyjny przy Zespole Szkół
nr 2 w Ostrzeszowie oraz Powiat
Kępiński, który zbudował boisko
wielofunkcyjne przy Zespole Szkół
nr 1 w Kępnie.
PROW 2014-2020 umożliwia dofinansowanie mniejszych inicjatyw
realizowanych w formie grantów.
Za pośrednictwem Ostrzeszowskiej
LGD oraz Stowarzyszenia „Wrota
Wielkopolski” beneficjenci z powiatów ostrzeszowskiego i kępińskiego
pozyskali blisko 500 tysięcy złotych
na zadania związane z poprawą infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, zachowaniem
dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnieniem kapitału społecznego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II
Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

materiał informacyjny
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Informacje

wiadomości

29 sierpnia odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to już piąta z rzędu,
przeprowadzona w sposób zdalny

Zdarzenie drogowe na ul. Poznańskiej w Kępnie

Fot. KP PSP Kępno

Ustalono świąteczne dyżury aptek

Kobieta poszkodowana
w zdarzeniu
21 września br., około godziny
14.45, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu
drogowym z udziałem dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Grabowskiej w
Kępnie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
Na potrzeby działań zablokowano jeden pas ruchu na ul. Poznańskiej.
Po przeprowadzeniu rozpoznania
stwierdzono, że w wyniku zdarzenia
poszkodowana została jedna osoba.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy poszkodowanej poprzez stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa i wsparcie psychiczne. Następnie
odłączono zasilanie w uszkodzonych

pojazdach oraz usunięto z jezdni
rozlane płyny eksploatacyjne za pomocą sorbentu – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Okoliczności zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Podczas działań zastępów z JRG
Kępno na ul. Poznańskiej do SKKP
w Kępnie, o godzinie 14.57, wpłynęło
zgłoszenie o konieczności zabezpieczenia lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który udawał
się do podejrzenia udaru u 71-letniego
mężczyzny na ul. Wiosny Ludów w
Kępnie. Do zdarzenia wysłano zastępy z JRG Kępno, a także OSP Kępno.
- Działania strażaków polegały na
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej do
czasu przybycia LPR na miejsce oraz
zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca – dodaje strażak. Oprac. KR

listy, listy, listy…
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”
Historia gospodarza i sąsiadów
Mieszkamy na wsi (Świba), mamy gospodarstwo, do naszego domu
od drogi głównej prowadzi droga. Na którą, patrząc, wie się, że to droga do nas, ale nasi sąsiedzi twierdzą inaczej. Spór trwa od lat, a zaczęło
się, gdy umiera senior rodu, zostaje wdowa z nieletnim synem, którzy nie
umieją się obronić przed agresją sąsiadki. Sąsiadka jako młoda dziewczyna ucieka do Wrocławia, nie jest stworzona do pracy na wsi. Na nieszczęście gospodarzów wraca z mężem i córkami do tej biedy na wsi. Nie
wiem, co takimi ludźmi powoduje, zazdrość, nienawiść, w każdym bądź
razie zamyka im drogę, hałas, kłótnie, przepychanki to dzień codzienny.
Sprawy idą do sądu, 15 lat trwa proces, za który płaci wdowa, bo sąsiadka taka biedna, przecież ma dzieci. Pieniądze sąsiadki rozchodzą się na
prawo i lewo - jak ktoś daje, czemu nie korzystać. I tak Temida ślepa i
głucha na wdowi płacz ciągnie to dalej, czemu do kolekcji nie zabrać i
ogrodu, do którego wdowa miała inne plany. Bo była to dość przedsiębiorcza i pracowita rodzina w latach powojennych, budują stodołę, za plac
pod stodołę płacą rodzicom sąsiadki, ale tego się nie pamięta. Bo nawet
w tamtych czasach istniało prawo budowlane (sąsiadka była dzieckiem),
budują chlewnie, czas na dom, ale, niestety, powrót agresywnej sąsiadki,
która dławi się z zazdrości i nienawiści, przerywa wszystko, czas się zatrzymał, wdowa z troski i kłopotów zapada na zdrowiu, przychodzi choroba, wyrok - rak, w 1990 roku umiera. Sąd sprawnie rozstrzygnął, no bo
jak zabrać gospodarzowi drogę, ogród, zabrał tylko zdrowie. Myślałby
ktoś, że to koniec. Nie, nie, sąsiadka zadowolona, droga jej, do kolekcji
ogródek jej, a podatek płaci gospodarz. A gdyby gospodarzowi przyszło
do głowy odebrać ogródek, to przecież zawsze można zamknąć drogę.
Lata lecą, nic się nie zmienia, mamy 2020 rok, XXI wiek, i co??? Córka
sąsiadki postanawia otworzyć fermę drobiu na ogrodzie gospodarza, nie
pytając o zgodę ogradza ogródek, no i mamy ponad 100 kurek, 1 kogucik i zapach, który się roznosi. Skarżą bliżsi i dalsi sąsiedzi. Ale trzeba
zrozumieć, 5-osobowa rodzina zachłannie pochłania jajka od 100 kur, no
cóż, można tylko życzyć smacznego!!! Gospodarz próbuje coś z tym zrobić, wezwana policja sprawdza wszystkie akty własności, zgadza się, to
jest gospodarza, ale córka sąsiadki ma mapki z lat 20. Władza bezsilna,
gospodarz bezsilny, interes kwitnie dalej. Podczas rozmowy z policją syn
sąsiadki głośno krzyczy, że u gospodarza słychać, cytuję: „Przecież to
biedacy, nic nie mają!!!”
Otóż dzieciaku, mamy. Mamy swoją godność, której wam brak,
mamy swoją dumę i uczciwość i nie okradamy biedaków i nie żyjemy jak
pasożyci, taka jest pomiędzy nami różnica. Żyjemy z pracy swoich rąk i
za wszystko płacimy. Możesz to powiedzieć o swojej rodzinie!!!
Gospodarz
(Pisownia oryginalna)
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Sesję otworzyła przewodnicząca
Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta
Jędrecka, przedstawiając radnym
proponowany przebieg sesji.
Jako pierwsze pod głosowanie
rady poddane zostały zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok. Wśród
najważniejszych zmian w budżecie należy wymienić włączenie po
stronie dochodów kwoty 3 908 663
złotych stanowiących wartość pozyskanej przez Powiat Kępiński dotacji
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Środki te wykorzystane

listopada 2020 r. do 31 października
2021 r.
Wcześniej zdarzały się problemy
z dyżurowaniem aptek w niedzielę,
święta i w porze nocnej. W powiecie
mamy 24 apteki, ale tylko nieliczne
chcą w porze nocnej i święta mieć
swoje punkty otwarte. Rada Powiatu
określiła dyżury aptek, ale w żaden
sposób nie można wymusić realizacji
podjętej uchwały.
Prawo farmaceutyczne określa
generalną zasadę dostępności mieszkańców do świadczeń farmaceutycz-

Przewodnicząca J. Jędrecka
w czasie sesji

zostaną na wsparcie realizacji dwóch
dużych obecnie realizowanych inwestycji. Kwota 1 400 000 złotych
zasili budżet zadania „Przebudowa
drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń
- Laski Borek i 5688P Laski Borek
- Wielki Buczek w miejscowościach
Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica”. Pozostała część pozyskanej dotacji, tj. 2 508 663 złotych zasili budżet
budowy hali sportowej przy Liceum
Ogólnokształcącym nr I w Kępnie.
Tym samym zmniejszy się wartość
środków własnych powiatu stanowiących wkład własny w przypadku obu
inwestycji. Druga z uchwał budżetowych dotyczyła zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego.
Trzecia z uchwał dotyczyła określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu
kępińskiego oraz rozkładu dyżurów
aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne
dni wolne od pracy, w okresie od 1

nych zarówno w dni powszednie,
jak i w niedziele, święta oraz inne
dni wolne od pracy, jak też w porze
nocnej. Kompetencja do określania
godzin pracy aptek należy do rad powiatów. Ustawa nakazuje, aby przed
podjęciem tego rodzaju uchwały rada
zasięgnęła opinii organów wykonawczych gmin z terenu powiatu oraz
organu samorządu aptekarskiego.
Organy wykonawcze gmin z terenu
powiatu, tj. wójtowie oraz burmistrz
zaopiniowały pozytywnie niniejszy
projekt zakładający rozkład godzin
pracy aptek ogólnodostępnych. Negatywnie do projektu odniosła się Okręgowa Rada Aptekarska w Kaliszu.
W uzasadnieniu do uchwały Rada
Powiatu Kępińskiego stwierdza, że
zapewnienie dostępu do świadczeń
farmaceutycznych w porze nocnej i
w dni wolne od pracy (całodobowo)
stanowi realizację ważnego interesu
publicznego, jakim jest ochrona zdrowia i życia obywateli.
Problem z dyżurami świąteczny-

mi jest w tym, że prawo stoi także po
stronie właścicieli aptek, którzy nie
chcą dyżurować w tych okresach i nie
można ich do tego zmusić. Wielu aptekarzy tłumaczy, że niski utarg nie
rekompensuje kosztów zatrudnienia.
- Z tego co wiem, jest to największy
problem. Po prostu prawo nie przewiduje takiej możliwości, aby Rada
Powiatu w jakikolwiek sposób egzekwowała realizację uchwały przez
apteki - stwierdziła J. Jędrecka, przewodnicząca Rady Powiatu.
Ostatnie dwie uchwały dotyczyły
działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kępnie. Pierwsza z nich to zatwierdzenie rocznego sprawozdania z
planu finansowego. Druga dotyczyła
zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2019 rok. W sprawozdaniu
finansowym szpitala za rok obrotowy 2019 wystąpiła strata. Sposób jej
pokrywania określa ustawa o działalności leczniczej. W tej sytuacji,
wykonując obowiązek podmiotu tworzącego, jakim jest Powiat Kępiński
koniecznym było podjęcie przez radę
powiatu uchwały o pokryciu części
straty netto w kwocie 1 628 087,36
złotych.
- Ogólne koszty funkcjonowania szpitala 54.940.000,00 zł. Plan w
tym zakresie został zrealizowany na
poziomie 101% - mówiła Beata Andrzejewska, dyrektor SPZOZ Kępno.
Największą stratę w szpitalu generują
oddziały zabiegowe. - Przoduje w tym
Oddział Chirurgiczny, który zawsze
przynosił największe straty. Pracujemy nad tym, wprowadzając nowe
procedury zabiegowe. Planujemy w
najbliższych miesiącach wprowadzić
nowe zabiegi, które do tej pory nie
były u nas wykonywane. Ma to nam
podnieść wycenę świadczeń. Nawiązaliśmy współpracę z nową, młodą
kadrą lekarską, z którą wiążemy nadzieję na dużą poprawę rentowności
tego oddziału - informuje B. Andrzejewska, podkreślając, że zyski zawsze
przynoszą Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny w Grębaninie oraz Oddział
Internistyczny.
Oprac. m

Wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych w Mroczeniu

Nie ustąpił pierwszeństwa

16 września br., przed godziną
6.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym w Mroczeniu.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kępno, którzy przybyli
na miejsce zdarzenia, ustalili, że kierujący pojazdem marki Audi, 21-letni mieszkaniec gminy Baranów, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu podczas wykonywania manewru skrętu
w lewo, w wyniku czego wjechał
w prawidłowo jadący pojazd marki
Peugeot, kierowany przez obywatela
Ukrainy.
W wyniku zdarzenia 22-letnia
pasażerka peugeota, również obywatelka Ukrainy, doznała urazu kręgosłupa i została przetransportowana do
kępińskiego szpitala.
Na miejsce zadysponowano też
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straż pożarną. - Działania strażaków
po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie poprzez stabilizację
na desce ortopedycznej. Następnie
odłączono źródła zasilania w uszkodzonych pojazdach oraz zastosowa-

no sorbent na rozlane płyny eksploatacyjne – oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Sprawcy zatrzymano prawo jazdy. Dalsze postępowanie
w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

Pasażerka peugeota została przetransportowana
do szpitala. Fot. KPP Kępno

Region
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Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski odwiedził gminę Bralin

Wystawa poplenerowa w Rychtalu

Wicemarszałek z gospodarską
Uroki Rychtala
wizytą w gminie Bralin
przeniesione na płótna

2 października br. do gminy
Bralin na zaproszenie wójta Piotra
Hołosia zawitał wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysz-

gminie Bralin w ramach dofinansowania do budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. - W ramach
tego dofinansowania otrzymaliśmy

Wicemarszałek K. Grabowski i wójt gminy Bralin
P. Hołoś po otwarciu budynku „Starej Pastorówki”

tof Grabowski. Wizyta była ściśle
uzgodniona, a na czas jej trwania zaplanowano wiele wydarzeń.
Głównym celem spotkania było
uroczyste otwarcie budynku „Starej
Pastorówki”, który dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 371.000 zł został w pełni odrestaurowany. W ramach tego
zadania została wykonana elewacja
zewnętrzna budynku wraz z odtworzeniem całej ornamentyki, która
znajdowała się na budynku przed
wieloma latami. Usunięto ganek z
przedniej części budynku oraz wybudowano dotąd nieistniejący podjazd
dla osób niepełnosprawnych, dzięki
czemu przystosowano obiekt do dzisiejszych potrzeb. Wartość całego zadania to 557.190 zł.
Kolejnym punktem wizyty wicemarszałka była obecność na drogach
wybudowanych w 2019 i 2020 roku w

z Urzędu Marszałkowskiego w 2019
roku 217.600,00 zł, a w 2020 roku –
150.000,00 zł. Środki pozyskane z
województwa w znaczący sposób pozwalają zrealizować zadania drogo-

we w naszej gminie. Gmina przez dwa
lata zainwestowała też 1.424.129,09
zł środków własnych, co przełożyło
się na 1,6 km nowych dróg na terenie
gminy – podkreśla wójt P. Hołoś.
Ostatnim punktem była wizytacja w miejscach, gdzie realizowane są
zadania w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”. - W tym roku
w ramach tego programu otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa zadania: w Czerminie i Weronikopolu.
Oba projekty otrzymały maksymalne
dofinansowanie, czyli po 30.000 zł –
dodał włodarz gminy.
Wójt P. Hołoś w trakcie wizyty
wielokrotnie podkreślał, że wiele zadań, które można było zobaczyć, to
efekt wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. - Cieszymy się, że relacje z tak
ważną dla każdego samorządu w województwie wielkopolskim instytucją
możemy uznać za wzorowe. Bardzo
dziękujemy marszałkowi za wsparcie
i liczymy na więcej – powiedział na
podsumowanie wizyty.
KW

wystawie. Większość obrazów znalazła swojego właściciela, ponieważ
podczas wernisażu była możliwość
zakupu dzieł. Był to również czas na
spotkanie z autorami prac, wymianę doświadczeń, dyskusję i długie
rozmowy na temat sztuki. Zdjęcia
obrazów będą zamieszczone w XI

Podczas wystawy poplenerowej
w Rychtalu. Fot. Piotr Szczurek

w lipcu tego roku. Artyści zwiedzili wówczas gminę Rychtal wzdłuż i
wszerz, poszukując miejsc wartych
utrwalenia.
Owoce pleneru – piękne obrazy
przedstawiające charakterystyczne
miejsca naszej małej ojczyzny – można było zobaczyć na przygotowanej

edycji kalendarza „Kocham Rychtal”,
którego tematem będzie piękno ziemi
rychtalskiej w malarstwie.
Dopełnieniem wspaniałego wieczoru był muzyczny występ uczniów
Szkoły Podstawowej w Rychtalu –
Jacka Liebnera i Łukasza Wilka.
Ewa Walków

Obrazy powstałe podczas pleneru malarskiego członków
Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Ziemi Kępińskiej
znajdą się w nowym kalendarzu „Kocham Rychtal”

Kolejny kalendarz z Rychtala

Podczas wizytacji na drogach wybudowanych w
gminie Bralin z pomocą Urzędu Marszałkowskiego

Spotkanie z Robertem Gondkiem w Bibliotece Publicznej w Bralinie

Mówił o swojej miłości do Afryki

W
czwartkowe
popołudnie
mieszkańcy Bralina mieli okazję
spotkać się z Robertem Gondkiem –
znanym podróżnikiem i fotografem.
Pasjonat afrykańskiego lądu odwiedził 18 afrykańskich państw. Wydał
album fotograficzny poświęcony
Afryce pn. „W drodze na najwyższy
szczyt Afryki”. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, otrzymał
m.in. wyróżnienie w kategorii 2016
podczas festiwalu „Kolosy” w Gdyni.
Podróżnik oczarował uczest-

W piątkowy wieczór, 25 września br., w Świetlicy Środowiskowej
w Rychtalu odbyło się podsumowanie
rychtalskiego pleneru malarskiego.
Plener, w którym udział wzięli
członkowie Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego
oraz miejscowi plastycy, odbył się

ników spotkania opowieściami o
swoich wyprawach do Kenii czy
Tanzanii. Opowiadał o swojej pasji
podróżowania, miejscach, ludziach i
swojej miłości do Afryki. Uczestnicy
spotkania – młodzież ze Szkolnego
Koła Krajoznawczo-Turystycznego
w Bralinie i seniorzy – dowiedzieli
się, jak naprawdę żyją współcześni
pigmeje, jak polują, łowią ryby i jak
wyglądają ich domy od środka. Podczas multimedialnego pokazu „Safari
moich marzeń – Tanzania, Kenia”

Uczestnicy spotkania poznali
wiele ciekawostek o Afryce

podróżnik zaprezentował afrykańską faunę i florę, piękno afrykańskiej
nieznanej nam przyrody i jej bogactwo. Przedstawił tajemniczy, ciekawy
kontynent z perspektywy kilkunastu
odbytych podróży. Zaprezentował
autorskie zdjęcia, ukazujące unikatowe afrykańskie przestrzenie, widziane z lądu, wody i powietrza. Nauczył
też uczestników spotkania kilku
zwrotów w języku suahili.
Po spotkaniu podróżnik dyskutował z zainteresowanymi mieszkańcami gminy Bralin, którzy zadawali
liczne pytania związane z jego wyprawami. Na pamiątkę spotkania do
zbiorów biblioteki trafił album pt. „W
drodze na najwyższe szczyty Afryki”
z dedykacją dla czytelników.
Spotkanie z Robertem Gondkiem
przygotowała Biblioteka Publiczna
w Bralinie, w ramach projektu pn. „Z
książką przez świat” dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.
Ewa Jędrysiak

W połowie października br.
ukaże się kolejna edycja kalendarza
„Kocham Rychtal”. Jest to prawdopodobnie jedyne wydawnictwo, które
od kilkunastu lat ukazuje piękno tej
niewielkiej miejscowości i jej okolicy
w takiej formie. Tematem XI edycji
będzie piękno Ziemi Rychtalskiej
w malarstwie. Obrazy pochodzą z
pleneru malarskiego członków Sto-

warzyszenia Plastyków Amatorów
Ziemi Kępińskiej, który miał miejsce
w Rychtalu i okolicznych miejscowościach w lipcu br. Autorem zdjęć
jest Piotr Szczurek, a pomysłodawcą
kalendarza – proboszcz rychtalskiej
parafii ks. Mariusz Białobłocki, który po raz kolejny promuje swoją małą
ojczyznę, piękny Rychtal, poprzez
różnorodne wydawnictwa. - To już
11. edycja kalendarza.
W ubiegłym roku wpadłem na pomysł, by w
kalendarzu
ukazać
nie tylko sam Rychtal,
ale również okoliczne
miejscowości. Plener
malarski, odbywający
się w tym roku, stał
się okazją do ukazania
piękna Ziemi Rychtalskiej w takiej właśnie
formie – podkreśla ks.
M. Białobłocki. - Kieruję słowa podziękowania do wójta gminy
Rychtal Adama Staszczyka za ponowne włączenie się w wydanie
kalendarza, a dyrektor
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w Rychtalu
Ewie Walków za udostępnienie prac malarskich – dodaje.
Oprac. KR
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Sport

nożna
policja Piłka
/ straż
pożarna

6. kolejka | jesień 2020
KKS Kalisz – Wigry Suwałki .....................– 0:3
Śląsk II Wrocław – Motor Lublin . .............– 1:1
Garbarnia Kraków – Bytovia Bytów .........– 2:2
Pogoń Siedlce – Lech II Poznań ...............– 4:2
Olimpia Grudziądz – GKS Katowice . ........– 1:3
Błękitni Stargard – Stal Rzeszów .............– 0:5
Skra Częstochowa – Chojniczanka ...........– 1:0
Olimpia Elbląg – Sokół Ostróda ...............– 3:3
Znicz Pruszków – Hutnik Kraków . ...........– 1:0
Górnik Polkowice ................................– pauza
1. ZKS Stal Rzeszów
7 16 14:4
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 7 16 14:5
3. SKS Wigry Suwałki
6 15 12:4
4. KS Skra Częstochowa
7 13 8:6
5. KS Górnik Polkowice
6 12 14:7
6. MKS Bytovia Bytów
7 12 12:7
7. GKS Katowice
6 11 13:8
8. OKS Sokół Ostróda
7 10 11:9
9. KKS 1925 Kalisz
6 9
9:6
10. MKS Znicz Pruszków
7 8
5:9
11. MKP Pogoń Siedlce
7 7 13:15
12. LKP Motor Lublin
7 7 9:11
13. KS Hutnik Kraków
7 7 10:16
14. GKS Olimpia Grudziądz
7 7 7:15
15. KP Błękitni Stargard
7 7 6:15
16. WKS Śląsk II Wrocław
6 5 6:10
17. RKS Garbarnia Kraków
6 5 8:13
18. ZKS Olimpia Elbląg
7 3 5:10
19. KKS Lech II Poznań
6 3 11:17
III Liga Grupa 2
10. kolejka | jesień 2020
Unia Swarzędz – Flota Świnoujście . .........– 1:2
Górnik Konin – Sokół Kleczew .................– 0:1
Elana Toruń – Unia Janikowo ..................– 1:1
Chemik Police – Pomorzanin Toruń . ........– 1:0
Bałtyk Koszalin – Mieszko Gniezno . ........– 7:1
GKS Przodkowo – Polonia Środa . ............– 0:2
Radunia Stężyca – Bałtyk Gdynia ............– 1:0
Gwardia Koszalin – Nielba Wągrowiec .....– 2:2
Świt Skolwin – Kotwica Kołobrzeg . ..........– 0:0
Gryf Wejherowo – KP Starogard Gdański ....– 2:1
Jarota Jarocin – Pogoń II Szczecin ... – przełożony
1. KS Polonia Środa Wlkp.
10 30 31:7
2. KS Radunia Stężyca
10 24 29:8
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
10 21 22:10
4. SKS Bałtyk Gdynia
10 21 20:8
5. KKPN Bałtyk Koszalin
10 17 28:16
6. MKS Nielba Wągrowiec
10 17 25:18
7. MKP Kotwica Kołobrzeg
10 17 14:11
8. KS Sokół Kleczew
10 15 18:12
9. KS Unia Janikowo
10 14 18:22
10. MKS Pogoń II Szczecin
9 13 20:20
11. MKS Flota Świnoujście
10 13 15:23
12. KS Pomorzanin Toruń
10 13 12:12
13. TKP Elana Toruń
9 12 14:9
14. JKS Jarota Jarocin
9 12 19:15
15. GKS Przodkowo
10 11 15:15
16. SKS Unia Swarzędz
10 11 15:16
17. KS Gwardia Koszalin
10 11 14:13
18. WKS Gryf Wejherowo
10 10 13:25
19. KP Starogard Gdański
9 10 15:21
20. KP Chemik Police
10 5 5:26
21. KS Górnik Konin
10 1 5:28
22. MKS Mieszko Gniezno
10 0 7:39
IV Liga Grupa Wielkopolska
11. kolejka | jesień 2020
Warta II Poznań – Polonia Kępno ............– 5:2
Lubuszanin – Olimpia Koło ......................– 3:4
KKS II Kalisz – LKS Gołuchów ..................– 3:1
Ostrovia Ostrów – Centra Ostrów .............– 1:1
Victoria Września – Iskra Szydłowo . ........– 1:0
Polonia Leszno – Kotwica Kórnik .............– 1:0
Victoria Ostrzeszów – Winogrady Poznań ....– 1:1
Pogoń Nowe S. – Obra Kościan ................– 8:1
Wilki Wilczyn – Warta Międzychód ..........– 2:1
Krobianka Krobia – Odolanovia . .............– 1:5
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IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Gracze z Alei Marcinkowskiego przerwali serię meczów bez strzelonej bramki. Niestety, nie tak, jak wszyscy się tego spodziewali. Piłkarze
Bogdana Kowalczyka przegrali z rezerwami poznańskiej Warty 2:5
Fot. Przemysław Zimoch (www.fotografia-mpfoto.pl)

II Liga
7. kolejka | jesień 2020
Motor Lublin – KKS Kalisz .......................– 0:3
Olimpia Elbląg – Hutnik Kraków . ............– 0:1
Bytovia Bytów – Śląsk II Wrocław ............– 2:2
Górnik Polkowice – Pogoń Siedlce ...........– 4:2
Stal Rzeszów – Skra Częstochowa ............– 3:2
GKS Katowice – Znicz Pruszków . .............– 1:1
Lech II Poznań – Olimpia Grudziądz ........– 1:2
Sokół Ostróda – Błękitni Stargard . ..........– 0:2
Chojniczanka – Garbarnia Kraków . .........– 3:1
Wigry Suwałki .....................................– pauza

Polonia przegrała z Wartą w „Ogródku”
Tarnovia Tarnowo – GKS Dopiewo ...........– 2:0
10. kolejka | jesień 2020
Centra Ostrów – Warta II Poznań . .....– 3:0 wo.
3. kolejka | jesień 2020
Warta II Poznań – Warta Międzychód ...– 0:3 wo.
1. MKS Victoria Września
11 31 28:9
2. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 11 28 37:10
3. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 11 23 21:9
4. KKS 1925 II Kalisz
11 22 26:19
5. MLKP Warta Międzychód
11 21 21:12
6. KS LZS Iskra Szydłowo
11 20 15:10
7. KP Victoria Ostrzeszów
11 19 20:17
8. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 11 19 26:16
9. MKS Olimpia Koło
11 18 20:16
10. MLKS Odolanovia Odolanów 11 17 25:16
11. LKS Gołuchów
11 16 15:10
12. KS Polonia 1912 Leszno
11 14 17:24
13. KP Obra 1912 Kościan
11 14 13:23
14. GKS Wilki Wilczyn
11 13 22:24
15. KKS Polonia Kępno
11 13 9:15
16. KSS Kotwica Kórnik
11 13 16:20
17. KS Warta II Poznań
11 11 16:22
18. MKS Lubuszanin Trzcianka 11 10 23:36
19. LZS Krobianka Krobia
11 9 10:29
20. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 11 8 10:14
21. GKS Dopiewo
11 3 4:21
22. TPS Winogrady Poznań
11 2 11:33
V Liga Grupa 3
10. kolejka | jesień 2020
GKS Sompolno – Orzeł Mroczeń . .............– 0:3
Victoria Skarszew – SKP Słupca . ..............– 3:2
GKS Rychtal – Piast Czekanów . ...............– 6:2
Astra Krotoszyn – Lew Pogorzela . ...........– 7:1
KS Opatówek – MKS Dąbie . ....................– 4:1
Zjednoczeni – Stal Pleszew ......................– 2:1
Vitcovia Witkowo – Raszkowianka ...........– 4:1
Zefka Kobyla Góra – Polonus Kazimierz ....– 4:0
Tulisia Tuliszków – Piast Kobylin ..............– 0:1
1. LZS Orzeł Mroczeń
10 25 33:10
2. KS Victoria Skarszew
10 24 30:15
3. SKP Słupca
10 19 20:11
4. KS Piast Kobylin
10 19 19:16
5. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 10 18 20:14
6. KS Opatówek
10 17 22:15
7. GKS Vitcovia Witkowo
10 16 15:12
8. KLKS Zefka Kobyla Góra
10 16 23:20
9. KS Stal Pleszew
10 16 11:14
10. GKS Rychtal
10 16 23:19
11. KKS Astra Krotoszyn
10 13 23:18
12. MKS Dąbie
10 13 14:14
13. LKS Zjednoczeni Rychwał 10 12 21:23
14. GKS Sompolno
10 10 14:15
15. LKS Raszkowianka Raszków 10 8 14:26
16. LKS Piast Czekanów
10 5 16:32
17. MGKS Tulisia Tuliszków
10 3 16:32
18. LZS Lew Pogorzela
10 3 10:38
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 6
9. kolejka | jesień 2020
GKS Grębanin – Jarota II Jarocin . ...........– 2:3
Olimpia Brzeziny – CKS Zbiersk . .............– 1:0
LKS Czarnylas – Grom Golina ..................– 0:5
Pelikan Grabów – Zawisza Łęka O. ..........– 3:1
LZS Czajków – Biały Orzeł . .....................– 1:3
Ogniwo Łąkociny – Prosna Kalisz . ...........– 0:0

W meczu jedenastej kolejki wielkopolskiej czwartej ligi Polonia
Kępno, mimo obiecujących fragmentów gry, nie sprostała rezerwom ekstraklasowej Warty Poznań. W tak zwanym „Ogródku”
przy Drodze Dębińskiej piłkarze z Alei Marcinkowskiego przegrali z drugim zespołem Warty 2:5 (0:3). Tymczasem w czwartej
lidze trwa seria meczów bez porażki lidera, Victorii Września.
W sobotę piłkarze z Wrześni okazali się nieznacznie lepsi od
beniaminka z Szydłowa, notując dziesiątą wygraną w sezonie.
Drugi w tej rundzie wyjazd do stolicy Wielkopolski nie był zbyt udany dla
piłkarzy z Alei Marcinkowskiego. Kępnianie liczyli w Poznaniu na korzystne
rozstrzygnięcie, którym bez wątpienia
mógł być chociażby remis w starciu z
rezerwami ekstraklasowej Warty. Ale
gospodarze ostatnio pokazują, że są
bezkonkurencyjni na własnym stadionie. Nie inaczej było w sobotnie popołudnie. Rezerwy Warty wygrały trzeci
mecz z rzędu przed własną publicznością, pokonując tym razem w „Ogródku” Polonię Kępno 5:2. Od pierwszego
gwizdka sędziego to gospodarze byli
zdecydowanie bardziej agresywni i aktywni w ataku. Na efekty takiej gry nie
trzeba było czekać zbyt długo. Już w 4.
minucie Filip Wędzikowski obsłużył
podaniem Maksymiliana Hyżyka,
który pewnie umieścił piłkę w siatce.
Strata bramki podziałała mobilizująco
na gości z Kępna, którzy przejęli kontrolę nad grą i coraz odważniej radzili
sobie w polu karnym Warty. W okresie
najlepszej gry Polonia mogła, a właściwie powinna strzelić przynajmniej
dwie bramki. Gospodarze mieli jednak
w swoich szeregach znakomicie dysponowanego Bartosza Dubela. Bramkarz
Warty fantastycznie spisywał się między słupkami i to głównie jemu miejscowi zawdzięczają czyste konto. Wobec
coraz lepszej postawy biało-niebieskich
zespół z Poznania zmienił nieco taktykę,
a trener Bartosz Majchrzak kazał swoim piłkarzom szukać szans na kolejne
bramki w kontratakach. Zmiana taktyki
opłaciła się. W 27. minucie w sytuacji
sam na sam z Damianem Grondowym znalazł się Dominik Konopacki
i wykorzystał swoją szansę. Gospodarze
jeszcze raz w pierwszej połowie zdołali
skarcić Polonię. Sekundy przed zakończeniem pierwszej części gry Ernest
Korek minął rywali i wystawił piłkę
Filipowi Wędzikowskiemu, a ten skierował piłkę obok bramkarza kępnian. Po
zmianie stron gracze z Alei Marcinkowskiego nie potrafili już narzucić miejscowym swojego stylu gry. To akcje rezerw
Warty były zdecydowanie groźniejsze
i przyniosły Zielonym kolejną bramkę.
W 67. minucie Filip Wędzikowski dobił piłkę po strzale Szymona Soińskiego. Zanosiło się na pogrom kępińskiej
drużyny, ale kępnianie po raz kolejny
w tym sezonie pokazali swój charakter.
Najpierw w 71. minucie podczas jednej
z interwencji w polu karnym nieprzepisowo interweniował bramkarz Warty
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i sędzia bez zastanowienia wskazał na
jedenasty metr, a rzut karny na bramkę
zamienił Łukasz Walczak. Osiem minut
później kępnianie zmniejszyli straty do
dwóch bramek, po tym jak na listę strzelców wpisał się Mateusz Gola. Ostatnie
słowo w tym meczu należało jednak do
gospodarzy. Dwie minuty przed końcem
regulaminowego czasu gry w dogodnej
sytuacji znalazł się Jakub Poterski i nie
zmarnował okazji. – Wygraliśmy mecz i
trzeba się cieszyć, natomiast ze sztabem
dostrzegamy dużo mankamentów w tym
dzisiejszym spotkaniu i do końca nie
jesteśmy zadowoleni. Mogliśmy przede
wszystkim zachować czyste konto i dołożyć jeszcze kilka bramek. Patrząc jednak
na naszą kadrę przetrzebioną kontuzjami, przed meczem wynik bralibyśmy w
ciemno. Kilka tygodni temu takiego meczu byśmy nie wygrali, co pokazuje, że
zespół się rozwija – powiedział po meczu
Bartosz Majchrzak, trener rezerw Warty.
Mimo porażki Polonia zachowuje trzypunktową przewagę nad strefą spadkową. W najbliższą sobotę biało-niebiescy
zagrają na własnym stadionie z Olimpią
Koło, która w minionej kolejce ograła w
Trzciance tamtejszego Lubuszanina 4:3.
Tymczasem nieznacznej korekcie
uległa ligowa tabela. Wszystko za sprawą
orzeczenia Wydziału Gier Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, który ukarał dwoma walkowerami zespół rezerw
poznańskiej Warty. Weryfikacji uległy
spotkania trzeciej oraz dziesiątej kolejki.
Przed tygodniem drugi zespół Warty wygrał w Ostrowie Wielkopolskim z Centrą
aż 4:0, ale ostatecznie trzy punkty powędrowały na konto ostrowian. Rezerwy
ekstraklasowej Warty straciły wywalczone na boisku punkty ze względu na występ nieuprawnionych zawodników. Powodem weryfikacji ubiegłotygodniowego
rezultatu była gra w zespole z Poznania
Mateusza Czyżyckiego oraz Gracjana
Jarocha. Obaj zawodnicy rozegrali już
po pięć spotkań w pierwszej drużynie
w tym sezonie. Wobec tego, zgodnie z
nowymi przepisami dotyczącymi wielu
drużyn jednego klubu, z których jedna
występuje na szczeblu centralnym, utracili oni prawo występu w rundzie jesiennej w zespole rezerw. Dla rezerw Warty to
już drugi walkower, którym ukarany został klub z Poznania. Wcześniej dotyczyło
to jednak przegranego 1:2 meczu z Wartą
Międzychód, więc walkower za mecz z
Centrą przyniósł o wiele bardziej surowe
konsekwencje dla poznańskiej drużyny.
BAS

Wyniki 11. kolejki

KS Warta II Poznań			 5 (3)
KKS Polonia Kępno		
2 (0)

Bramki: 1:0 Maksymilian Hyżyk - 4’, 2:0
Dominik Konopacki - 27’, 3:0 Filip Wędzikowski - 45’, 4:0 Filip Wędzikowski - 67’,
4:1 Łukasz Walczak - 71’ (z karnego), 4:2
Mateusz Gola - 79’, 5:2 Jakub Poterski - 88’
Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Kacper Skupień, Mikołaj Kubacha (Rafał Padiasek - 60’), Remigiusz Hojka, Wojciech Drygas
(Szymon Pawlak - 40’), Amadeusz Rachel, Jakub Górecki, Bernard Fai Ndukong, Łukasz Walczak, Borys Wawrzyniak (Dawid Rachel - 55’).
Trener: Bogdan Kowalczyk.

KKS 1925 II Kalisz		
3 (0)
LKS Gołuchów			 1 (0)
Bramki: 0:1 Patryk Kieliba - 51’, 1:1 Sebastian
Kaczyński - 54’, 2:1 Sebastian Kaczyński - 73’,
3:1 Michał Grzesiek - 84’ (samobójcza).

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 (1)
Bramki: 0:1 Jakub Michalski - 31’ (z karnego),
1:1 Łukasz Wiącek - 80’.

MKS Lubuszanin Trzcianka 3 (2)
MKS Olimpia Koło
4 (1)

Bramki: 1:0 Paweł Wicher - 10’, 1:1 Mikołaj
Czajka - 11’, 2:1 Paweł Wicher - 43’, 2:2 Patryk
Olczyk - 64’, 2:3 Krystian Sobieraj - 70’, 3:3
Paweł Iwanicki - 73’, 3:4 Krystian Sobieraj - 82’.

MKS Victoria Września		
KS LZS Iskra Szydłowo		

Bramka: 1:0 Filip Brzostowski - 21’.

1 (1)
0 (0)

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 8 (3)
KP Obra 1912 Kościan		
1 (1)
Bramki: 0:1 Tomasz Kaczmarek - 14’ (samobójcza), 1:1 Daniel Kaczmarek - 19’, 2:1 Dawid Kuczyński - 30’, 3:1 Kacper Majerz - 31’, 4:1 Krystian
Szczepaniak - 56’, 5:1 Przemysław Balcerzak
- 68’, 6:1 Przemysław Balcerzak - 73’, 7:1 Dawid
Kuczyński - 78’, 8:1 Dawid Kuczyński - 90+3’.

KS Polonia 1912 Leszno		 1 (0)
KSS Kotwica Kórnik		
0 (0)
Bramka: 1:0 Wojciech Bzdęga - 71’.

KP Victoria Ostrzeszów		 1 (0)
TPS Winogrady Poznań		 1 (0)
Bramki: 1:0 Michał Mazurek - 76’, 1:1 Adam
Gajda - 87’ (z karnego).

GKS Wilki Wilczyn		
MLKP Warta Międzychód

2 (1)
1 (0)

Bramki: 1:0 Krystian Robak - 31’ (z karnego),
1:1 Jakub Giełda - 57’, 2:1 Wiktor Kacprzak 90+4’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (1)
GKS Dopiewo
		 0 (0)

Bramki: 1:0 Maciej Frankowski - 38’, 2:0 Błażej
Telichowski - 67’.

LZS Krobianka Krobia		
1 (1)
MLKS Odolanovia Odolanów 5 (3)

Bramki: 0:1 Piotr Skrzypczak - 15’, 0:2 Daniel
Bąk - 35’ (z karnego), 1:2 Bartosz Knuła - 39’,
1:3 Patryk Sikora - 44’, 1:4 Patryk Sikora - 70’,
1:5 Piotr Skrzypczak - 82’.
14
11
8
7
7
7
7
7

Najskuteczniejsi strzelcy
Wiktor Kacprzak (Wilki Wilczyn)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Daniel Kaczmarek (Pogoń Nowe S.)
Maciej Stawiński (Victoria Ostrzeszów)
Dawid Kuczyński (Pogoń Nowe S.)
Paweł Wicher (Lubuszanin)
Jakub Kłobusek (Odolanovia)

Program 12. kolejki

Piątek, 9 października 2020 roku
19:00
Obra Kościan – Victoria Ostrzeszów
Sobota, 10 października 2020 roku
12:00 Winogrady Poznań – Victoria Września
14:00
Iskra Szydłowo – Polonia Leszno
15:00
Polonia Kępno – Olimpia Koło
15:00
Centra Ostrów – KKS II Kalisz
15:00
LKS Gołuchów – Pogoń Nowe S.
15:00 Warta Międzychód – Tarnovia Tarnowo
15:00
GKS Dopiewo – Lubuszanin
15:00
Odolanovia – Wilki Wilczyn
16:00
Kotwica Kórnik – Krobianka Krobia
Niedziela, 11 października 2020 roku
14:00
Warta II Poznań – Ostrovia Ostrów

Sport

piłka nożna
wiadomości

V Liga Grupa 3 >>> Piłkarze Orła przystąpią do sobotnich derbów z GKS-em Rychtal
w bardzo dobrych nastrojach. Wygrali siedem meczów z rzędu, są liderem rozgrywek i
pracują na to, aby ten sezon zakończył się dla nich przywitaniem z czwartą ligą. Ale o zwycięstwo łatwo nie będzie, bo beniaminek z Rychtala też ma określone cele na ten sezon i
na pewno tanio skóry nie sprzeda

Orzeł znów wygrywa,
wicelider odpowiada

Orzeł Mroczeń zainkasował w niedzielę kolejny, ósmy już w tym sezonie, komplet punktów. Lider
rozgrywek ograł na wyjeździe GKS Sompolno 3:0 (1:0). Mroczenianie cały czas czują jednak na
plecach oddech drugiej w tabeli Victorii Skarszew. Po dziesięciu seriach gier podopieczni Marka
Wojtasiaka mają nadal punkt przewagi nad drużyną ze Skarszewa. Nadal, bo Victoria nie odpuszcza i również wygrała, 3:2 (1:0) przed własną publicznością z SKP Słupca. Po ubiegłotygodniowej
porażce w Pleszewie, na zwycięską ścieżkę wrócił GKS Rychtal, który na własnym obiekcie nie
pozostawił złudzeń Piastowi Czekanów.
Pierwsza połowa sobotniego meczu że będzie groźny. W sytuacji sam na sam
Łukasz Bonar, Miłosz Culic (Bartłomiej Zapiór
w Rychtalu nie zapowiadała późniejszej z bramkarzem Orła znalazł się Mateusz
- 82’), Bartłomiej Kulczycki (Damian Musiała
klęski drużyny z Czekanowa. Drużyna Czajka, ale ostatecznie przegrał on poje- 86’), Aleksander Muzyka (Jakub Drapiewski
Marcina Nowackiego przystąpiła do me- dynek z Rafałem Peksą. Zdecydowanie
- 72’), Dawid Sibiński (Krystian Uruski - 70’),
czu, pałając żądzą rewanżu za ubiegłoty- skuteczniejszy był chwilę później Marcin
Aleksander Szmer. Trener: Marcin Nowacki.
godniową, pechową porażkę w Pleszewie.
Ambitnie walczący beniaminek został nagrodzony w 21. minucie, kiedy wynik meczu otworzył Łukasz Bonar. Ale radość
z prowadzenia miejscowych trwała osiem
minut, bowiem tuż przed upływem dwóch
kwadransów gry stan meczu wyrównał
Kacper Grzmil. Kluczowym momentem
okazały się końcowe minuty pierwszej
części gry. Gospodarze dzięki trafieniu
Miłosza Culicia po raz drugi w tym meczu wyszli na prowadzenie i na przerwę
schodzili w zdecydowanie lepszych nastrojach. W drugiej połowie okazało się, że
gracze z Czekanowa nie byli już w stanie
podnieść się po tym trafieniu, a na domiar
złego tracili kolejne bramki. W 67. minucie
GKS prowadził już 4:1, bowiem w ciągu
dwunastu minut (55. i 67.) na listę strzelców
wpisali się kolejno Aleksander Szmer i
Dawid Sibiński. Przyjezdni starali się walczyć o zmianę niekorzystnego rezultatu,
ale przyniosło to jedynie efekt w postaci
bramki Huberta Mesnerowicza na dziewięć minut przed końcem regulaminowego
czasu gry. Gospodarze nie zaprezentowali
jednak minimalistycznego stylu i w samej
końcówce dali jasny sygnał, że nie mają
zamiaru zadowolić się dwubramkowym
prowadzeniem. GKS w ostatnich minutach wyprowadził dwa ciosy, zakończone
trafieniami Krystiana Uruskiego oraz
Łukasza Bonara. Po tym zwycięstwie
beniaminek z Rychtala ma na koncie szesnaście punktów i zajmuje dziesiąte miejsce
w tabeli, w której panuje ogromny ścisk.
GKS od miejsca na podium dzielą zaledwie trzy oczka. W najbliższą sobotę na
GKS czekają piątoligowe derby z Orłem
Mroczeń. Drużyna Marka Wojtasiaka
przystąpi do tego pojedynku w fantastycznych nastrojach. Mroczenianie wygrali
bowiem w niedzielę siódmy mecz z rzędu,
dzięki czemu utrzymali pozycję lidera rozgrywek. Orła w minionej kolejce czekała
teoretycznie łatwa przeprawa z GKS-em
Sompolno. Gracze trenera Marka Wojtasiaka wiedzieli jednak, że muszą mieć się
na baczności bowiem w Sompolnie bliska
straty punktów była między innymi Victoria Skarszew, która w drugiej kolejce w bardzo szczęśliwych okolicznościach zgarnęła
ostatecznie komplet punktów. GKS już w
jednej z pierwszych akcji meczu pokazał,

Grądowy, który w nietypowy dla siebie
sposób, a mianowicie uderzeniem głową,
skierował piłkę do bramki. Gospodarze
mogli, a właściwie powinni błyskawicznie
odpowiedzieć, po tym jak za nieprzepisową interwencję bramkarza Orła arbiter podyktował rzut karny dla GKS-u. Rafał Peksa ponownie okazał się lepszy w pojedynku
z Mateuszem Czajką. Najlepszemu strzelcowi Sompolna odebrało to najwyraźniej
ochotę do gry, bo w późniejszych fragmentach meczu czuł on wyraźny respekt przed
bramkarzem Orła. W drugiej połowie
gospodarze rzucili się do odrabiania nieznacznej straty. Podopieczni Marka Wojtasiaka przetrwali napór gospodarzy, a w 67.
minucie skarcili GKS drugim trafieniem.
Składna i szybka akcja Orła zakończyła się
asystą Tobiasza Gajewskiego i trafieniem
Marcina Góreckiego. Od tego momentu
mroczenianie zaczęli kontrolować przebieg
wydarzeń na boisku, ale dobrej okazji nie
wykorzystał między innymi Rafał Janicki. Skuteczniejszy był Marcin Górecki,
który pięć minut przed końcem wykończył
prostopadłe podanie od Kacpra Małolepszego i definitywnie zakończył mecz. Dla
snajpera mroczenian było to już siedemnaste trafienie w tym sezonie.
BAS

Wyniki 10. kolejki

GKS Sompolno			 0 (0)
LZS Orzeł Mroczeń		
3 (1)
Bramki: 0:1 Marcin Grądowy - 4’, 0:2 Marcin
Górecki - 64’, 0:3 Marcin Górecki - 85’.
Orzeł: Rafał Peksa – Tobiasz Rabiega, Andrzej
Nowak, Jakub Strąk, Bartosz Moś, Łukasz Gajewski (Miłosz Jędrzejewski - 83’), Maciej Osesiak (Bartosz Wika - 42’), Rafał Janicki (Jakub
Kupczak - 87’), Kacper Małolepszy (Maciej Małek - 87’), Marcin Grądowy (Mariusz Bednarek
- 59’), Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

GKS Rychtal			 6 (2)
LKS Piast Czekanów		
2 (1)

Bramki: 1:0 Łukasz Bonar - 21’, 1:1 Kacper
Grzmil - 29’, 2:1 Miłosz Culic - 43’, 3:1 Aleksander Szmer - 55’, 4:1 Dawid Sibiński - 67’, 4:2
Hubert Mesnerowicz - 81’, 5:2 Krystian Uruski
- 90’, 6:2 Łukasz Bonar - 90+3’.
GKS: Dawid Jadczak – Krzysztof Ćwikła (Oskar
Sobczyk - 70’), Maciej Sacha, Damian Maryniak, Fabian Gandecki (Yuriy Yatsiuk - 77’),

NASI W LIGACH

KKS Astra Krotoszyn		
LZS Lew Pogorzela		

7 (2)
1 (1)

Bramki: 1:0 Patryk Powalisz - 5’, 1:1 Łukasz
Hajduk - 22’, 2:1 Patryk Powalisz - 23’, 3:1 Łukasz Budziak - 55’, 4:1 Szymon Polowczyk - 74’,
5:1 Szymon Polowczyk - 77’, 6:1 Filip Brink - 85’,
7:1 Artur Pauter - 88’.

KS Victoria Skarszew		
3 (1)
SKP Słupca			 2 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Jóźwiak - 22’, 2:0 Joshua
Balogun Kayode - 71’, 2:1 Adrian Stawowy - 75’,
3:1 Joshua Balogun Kayode - 89’, 3:2 Michał
Lorencki - 90+7’ (z karnego).

KS Opatówek			 4 (2)
MKS Dąbie			 1 (1)
Bramki: 1:0 Wojciech Kranc - 1’, 2:0 Dawid Gałczyński - 15’, 2:1 Daniel Błaszczyk - 41’, 3:1 Woj-

ciech Kranc - 52’, 4:1 Dominik Tomczyński - 85’.

KLKS Zefka Kobyla Góra
4 (2)
GKS Polonus Kazimierz Biskupi 0 (0)
Bramki: 1:0 Bartosz Szepeta - 16’, 2:0 Błażej
Ostry - 45’, 3:0 Dawid Ponitka - 71’, 4:0 Dawid
Ponitka - 80’.

LKS Zjednoczeni Rychwał 2 (0)
KS Stal Pleszew			 1 (1)
Bramki: 0:1 Dawid Krzyżaniak - 34’, 1:1 Przemysław Skibiszewski - 52’, 2:1 Przemysław Skibiszewski - 81’.

MGKS Tulisia Tuliszków
KS Piast Kobylin		

Bramka: 0:1 Jakub Smektała - 87’.

0 (0)
1 (0)

GKS Vitcovia Witkowo		
4 (4)
LKS Raszkowianka Raszków 1 (0)

Bramki: 1:0 Adrian Krupka - 8’, 2:0 Kacper Boczkowski - 15’, 3:0 Filip Janiszewski - 23’, 4:0 Daniel
Nowaczyk - 40’, 4:1 Damian Spaleniak - 52’.
Najskuteczniejsi strzelcy
17
Marcin Górecki (Orzeł Mroczeń)
11
Przemysław Skibiszewski (Zjednoczeni)
10
Jakub Smektała (Piast Kobylin)
9 Joshua Balogun Kayode (Victoria Skarszew)
8
Marcin Grądowy (Orzeł Mroczeń)
7
Fabian Baraniak (KS Opatówek)
7
Błażej Ostry (Zefka Kobyla Góra)
7
Mateusz Czajka (GKS Sompolno)

Program 11. kolejki

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

Wyjazdowy mecz z liderem potwierdził nasze przypuszczenie, że gdyby mecz ograniczyć do jednej połowy, to „Zawisza” miałby kilka punktów więcej. W Grabowie po przerwie
gospodarze zmienili sześciu piłkarzy, natomiast my… Na
smutnej ławce „Zawiszy” siedział jedynie bezradny kierownik zespołu. Do przerwy bezbramkowy remis, a na końcu
3:1. I tak jednak należy pochwalić „Zawiszę” za hart ducha
i ambicję. To wystarcza jednak tylko na jedną połowę meczu. Czy z Doruchowem będzie inaczej?

Tylko jedna połowa

W Grabowie garstkę kibiców „Zawiszy” powitał jesienny wiaterek, październikowe słoneczko i harde trybuny „Pelikana”, próbujące chóralnymi okrzykami
obezwładnić przyjezdnych. Już po chwili
jednak zamilkły, obserwując z niedowierzaniem poczynania rywala. Pierwsze
dziesięć minut należały zdecydowanie do
„Zawiszy”. I gdyby coś wpadło po strzale
Parchomienki w 3. minucie, gdyby Dwornik lepiej przymierzył z wolnego, i gdyby trafił Kaczmarzyk... I jeszcze korner
bity przez Joniaka, po którym Płóciennik
spóźnił się ze strzałem. Gospodarze jakoś się otrząsnęli, ale w tej części meczu,
dokładnie w 12. minucie, zdołali jedynie
sprokurować awanturę w polu karnym
„Zawiszy”. Zrobiło się gorąco, gdyż
boczny nie zauważył faulu na bramkarzu

PKO EKSTRAKLASA => Kamil Drygas (Pogoń Szczecin): Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok - odwołany; Patryk Tuszyński (Wisła Płock):
Raków Częstochowa - Wisła Płock - 3:0 (1:0) [na boisku: 1-60 minuta]; Fabian Piasecki (Śląsk Wrocław): Śląsk Wrocław - Cracovia - 3:1 (2:0) [na
boisku: 89-96 minuta]; FORTUNA I LIGA => Miłosz Trojak (Odra Opole): Odra Opole - Arka Gdynia - 0:0 [na boisku: nie pojawił się]; Odra Opole
- Resovia Rzeszów - 1:0 (1:0) [na boisku: cały mecz / akcje: żółta kartka]; II LIGA => Fabian Piasecki (Śląsk II Wrocław): Śląsk II Wrocław - Motor Lublin
- 1:1 (1:1) [na boisku: 1-46 minuta / zdobył bramkę na 1:1 w 45. minucie]; III LIGA GRUPA 2 => Marcin Tomaszewski (Unia Swarzędz): Unia
Swarzędz - Flota Świnoujście - 1:2 (0:0) [na boisku: nie pojawił się]; III LIGA GRUPA 3 => Filip Latusek (MKS Kluczbork): MKS Kluczbork - Lechia
Zielona Góra - 1:2 (1:1) [na boisku: 1-69 minuta / akcje: zdobył bramkę na 1:1 w 45. minucie]; Paweł Baraniak (MKS Kluczbork): MKS Kluczbork Lechia Zielona Góra - 1:2 (1:1) [na boisku: 1-56 minuta]; Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław): Ślęza Wrocław - Zagłębie II Lubin - 1:1 (0:0) [na boisku:
1-69 minuta]; Kamil Jurasik (MKS Kluczbork): MKS Kluczbork - Lechia Zielona Góra - 1:2 (1:1) [na boisku: 69-90 minuta]; Tobiasz Jarczak (FotoHigiena Gać): Miedź II Legnica - Foto-Higiena Gać - 2:2 (1:0) [na boisku: 1-70 minuta]; Karol Latusek (MKS Kluczbork): MKS Kluczbork - Lechia
Zielona Góra - 1:2 (1:1) [na boisku: 69-90 minuta]; CENTRALNA LIGA JUNIORÓW U-18 => Adrian Gawlik (Gwarek Zabrze): Legia Warszawa
- Gwarek Zabrze - 0:0 [na boisku: cały mecz].

„Zawiszy”, nie spostrzegł też, kto kopnął
naszego stopera. Sędzia asystent usłyszał
więc wiele gorzkich słów na temat swego
zdrowia. Wzrok odzyskał tuż przed przerwą, na szczęście „Pelikanowi” nie udało
się strzelić gola z wolnego. W przerwie
„Pelikan” poszedł po rozum do głowy.
Na boisku zameldowało się aż trzech nowych graczy, w tym bramkarz. Bardzo
elektrycznego Miłka zastąpił Jóźwiak.
A później nastąpiła sekwencja zdarzeń
znana już z innych meczów, swoiste zawiszańskie deja vu. Pięć minut po wznowieniu gry jakiś problematyczny karny.
Próba odbudowania się po stracie, drugi
gol po głupim błędzie (strzał po ziemi z
20 metrów) i w zasadzie było po meczu.
Najsmutniejszy obrazek zobaczyliśmy
po stracie drugiego gola, gdy gospodarze
przeprowadzili znów trzy zmiany. Z pustej ławki „Zawiszy” przyglądał się temu
bezradnie kierownik drużyny. W 80. minucie gospodarze dobili „Zawiszę”. Strata
w środku pola i Sowiński znów popsuł
humor naszemu bramkarzowi. „Zawisza”
zdołał się jeszcze unieść honorem. W doliczonym czasie gry do karnego podszedł
niezawodny Dwornik. Po jego celnym
strzale sędzia zakończył ten dziwny
mecz. 			
ems

Pelikan Grabów – „Zawisza” Łęka Opatowska
3:1 (0:0). „Pelikan”: Domagalski 53’ (k), Górniak
58’, Sowiński 86’. Zawisza: Dwornik 90’+1 (k)

LKS II Gołuchów – Zieloni Koźminek ........– 7:2
LZS Doruchów – Barycz Janków P. ..........– 1:0
Strażak Słupia . ...................................– pauza
1. LZS Pelikan Grabów
9 23 26:7
2. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 8 21 36:10
3. GKS Grębanin
9 19 32:17
4. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
9 19 22:9
5. LKS Olimpia Brzeziny
9 16 20:16
6. LZS Strażak Słupia
8 15 17:17
7. LZS Doruchów
8 15 13:16
8. LZS Ogniwo Łąkociny
9 14 22:20
9. LKS II Gołuchów
8 13 24:15
10. LZS Czajków
8 12 15:15
11. LKS Zawisza Łęka Opatowska 8 8 16:19
12. KS Prosna Kalisz
8 7 12:21
13. LKS Czarnylas
8 7 13:24
14. LZS Grom Golina
9 6 19:28
15. CKS Zbiersk
8 5 14:23
16. GOS Zieloni Koźminek
9 4 8:28
17. Barycz Janków Przygodzki 9 4 10:34
Wielkopolska Klasa A Grupa 9
8. kolejka | jesień 2020
Iskra Sieroszewice – LKS Jankowy ...........– 1:1
Pogoń Trębaczów – Płomień Opatów . ......– 0:3
Victoria Laski – LZS Trzcinica ...................– 1:2
Tarchalanka Tarchały – Masovia Kraszewice ....– 1:1
Sokół Bralin – OKS Ostrów Wlkp. . ...........– 6:1
KS Hanulin – Lilia Mikstat .......................– 1:3
Błękitni Chruszczyny – KS Rogaszyce . .....– 0:3
1. LZS Płomień Opatów
8 19 21:9
2. LKS Sokół Bralin
7 15 19:11
3. LZS Lilia Mikstat
8 15 27:20
4. LKS Masovia Kraszewice
7 13 24:18
5. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 8 13 14:12
6. LKS Jankowy 1968
7 11 9:9
7. LZS Błękitni Chruszczyny
8 11 20:19
8. KS Rogaszyce
8 10 21:20
9. LZS Victoria Laski
7 10 11:10
10. LZS Pogoń Trębaczów
8 9
8:8
11. LZS Tarchalanka Tarchały W. 8 9 16:19
12. OKS Ostrów Wlkp.
8 7 14:23
13. LZS Trzcinica
8 6 16:29
14. KS Hanulin
8 4 7:20
Wielkopolska Klasa B Grupa 8
8. kolejka | jesień 2020
LZS Mikorzyn – Bonikovia Boników . .......– 3:1
Ajax Rojów – Dąb Dębnica ......................– 5:0
KUKS Zębców – LZS Ostrówiec .................– 3:1
Błysk Daniszyn – Czarni Wierzbno . .........– 2:1
Wielkopolanin – LZS Siedlików ................– 1:3
Sulimirczyk – Sokół Chwaliszew . .............– 0:0
Zryw Kierzno ......................................– pauza
1. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 8 18 25:10
2. RLKS Ajax Rojów
7 16 21:11
3. LZS Siedlików
8 16 21:15
4. LKS Czarni Wierzbno
7 15 29:8
5. LKS Wielkopolanin Siemianice 8 15 27:13
6. LKS Sulimirczyk Sulmierzyce 8 13 14:9
7. LZS Mikorzyn
7 12 14:11
8. KS Sokół Chwaliszew
7 10 14:18
9. UKS Bonikovia Boników
7 9 16:20
10. LZS Błysk Daniszyn
7 9 11:22
11. LKS Dąb Dębnica
7 3 9:20
12. LZS Ostrówiec
7 3 11:29
13. LZS Zryw Kierzno
6 0 4:30
I Liga Wojewódzka Juniora A1 Grupa 2
8. kolejka | jesień 2020
Górnik Konin – Marcinki Kępno ...............– 4:4
Lechia Kostrzyn – KKS Kalisz ...................– 2:4
UKS Śrem – Ostrovia Ostrów ...................– 1:0
Jarota Jarocin –Luboński Luboń ..............– 2:0
Polonia Środa – Polonia Leszno ...............– 2:0
Victoria Ostrzeszów – Odolanovia ............– 1:2
Victoria Września – Kania Gostyń .. – przełożony
1. MKS Kania Gostyń
7 19 19:5
2. MUKS Marcinki Kępno
8 19 32:12
3. KKS 1925 Kalisz
9 16 30:18
4. UKS Śrem
9 15 22:22
5. KS Polonia Środa Wlkp.
8 15 17:20
6. MLKS Odolanovia Odolanów 8 14 12:11
7. MKS Victoria Września
7 13 16:10
8. JKS Jarota Jarocin
9 11 16:15
9. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 8 10 22:13
10. KS Górnik Konin
8 10 25:26
11. KS Luboński 1943 Luboń
7 9 10:13
12. KS Polonia 1912 Leszno
8 6 13:26
13. KP Victoria Ostrzeszów
8 6 10:27
14. KKS 1922 Lechia Kostrzyn 8 0 5:31
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Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
październik 2020, nr 35 (940)

wieści znad pomianki
październik 2020, nr 31 (984)

28 września 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy
Perzów

Wojewoda wielkopolski wraz z wójtem gminy Łęka Opatowska podpisali umowę na finansowanie budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Opatowie

Zmiany w budżecie Centrum opiekuńcze w Opatowie
Wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk podpisał z wójtem
Łęki Opatowskiej Adamem Kopisem umowę na finansowanie budowy
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.
Gmina poprzez udział w Programie
„Centra
opiekuńczo-mieszkalne”
planuje utworzyć w Opatowie nowy
obiekt parterowy o powierzchni całkowitej 557,68 m2. Inwestycja będzie

Radni zdecydowali o udzieleniu
pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w
zakresie budowy i modernizacji dróg
powiatowych. Przy współudziale finansowym gminy ma zostać wykonana modernizacja drogi powiatowej
nr 5679, poprzez wykonanie nakładki
asfaltowej na odcinku DomasłówMiechów.
Kolejną podjętą uchwałą dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzanych w
uchwale budżetowej, ponadto dodano
nowe zadanie inwestycyjne, pn. ,,Budowa i przebudowa stacji uzdatniania

wody w Perzowie”, której celem jest
zapewnienie mieszkańcom gminy
Perzów dostawy wody spełniającej jak
najwyższe wymagania jakościowe.
W trakcie sesji radni dokonali
również przesunięć w budżecie gminy, ustalając łączną kwotę dochodów
budżetowych na 2020 rok w wysokości 24 998 530,65 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w
wysokości 27 855 601,50 zł.
W wolnych głosach i wnioskach
poruszono temat dostępności do
ośrodka zdrowia w Perzowie oraz
realizacji prac na drogach gminnych
i powiatowych.
Oprac. m

Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi p. Bralinem wyróżnione
w konkursie „Pitrasimy po wielkopolsku”

finansowana w całości ze środków
Funduszu Solidarnościowego. Jej
wartość to ponad 2, 5 mln zł.
Centrum przeznaczone jest dla
niepełnosprawnych
mieszkańców
gminy, zapewni dzienne, ale też całodobowe wsparcie. Będzie spełniać
standardy zapewniające warunki
do samodzielnego i niezależnego pobytu, opieki oraz rehabilitacji osób

Podpisanie umowy przez
Ł. Mikołajczyka i A. Kopisa

niepełnosprawnych. - To kolejny
krok do tego, aby systemowo spojrzeć na problem opieki nad osobami
z niepełnosprawnościami – mówił
podczas podpisania umowy wojewoda Ł. Mikołajczak, dziękując jednocześnie władzom samorządowym
za współpracę w tym zakresie. Okolicznościowy list wystosowała także minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Marlena Maląg. - Głównym celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym
ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności oraz
zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do
ich potrzeb. To konkretne wsparcie
finansowe jednostek terytorialnego przez rząd w realizacji zadań na
rzecz osób z niepełnosprawnościami
– napisała w liście minister.
Budowa Centrum w Opatowie
ma ruszyć jeszcze w tym roku. To
druga inwestycja tego typu. Centrum
Opiekuńczo-Mieszkalne
powstaje
także w Zagórowie (pow. słupecki).
Oprac. m

20 września 2020 r. z Opatowa wyruszyła grupa rowerzystów biorących udział w wycieczce rowerowej organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łęce Opatowskiej z
siedzibą w Opatowie. Uczestnikami rajdu byli członkowie Koła Seniorów w Opatowie

Wyróżnienie
dla gospodyń ze Słupi
Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na swojej stronie
portalu społecznościowego Facebook, ogłosił konkurs na najciekawsze
fotografie wielkopolskich potraw
przygotowanych przez KGW pt. „Pitrasimy po wielkopolsku. Aby wziąć
udział w konkursie należało przygotować potrawę regionalną (lokalną) z
terenu województwa wielkopolskie-

go, wykonać fotografię przygotowanego dania, fotografię przesłać w komentarzu pod postem, w komentarzu
umieścić nazwę koła oraz nazwę potrawy. W konkursie wpłynęło ponad
100 zgłoszeń. W wynikach ogłoszonych 10 sierpnia br. przyznano 1,2 i
3 miejsce oraz 40 wyróżnień, wśród
nich dla KGW w Słupi pod Bralinem
- za pyry z gzikiem.
Oprac. m

Zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku Szkoły Podstawowej w Perzowie

Podłożono bombę
w perzowskiej szkole?

W środę, 30 września br., o godzinie 12.35, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o podłożeniu
ładunku wybuchowego w budynku
Szkoły Podstawowej w Perzowie. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Perzów.
Na miejscu zdarzenia podjęto
decyzję o ewakuacji osób przeby-
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wających w budynku szkoły. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
pomocy w ewakuacji. Następnie
zapewniono schronienie zastępcze
dla uczniów szkoły w budynku OSP
Perzów oraz autokarze szkolnym.
Budynek został sprawdzony przez
funkcjonariuszy policji, którzy nie
stwierdzili zagrożenia – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski. Oprac. KR

Rowerowy rajd seniorów
Trasa rajdu wynosiła 22 kilometry i prowadziła przez wioski gminy
Łęka Opatowska (Opatów, Wielisławice, Biadaszki, Piaski i Trzebień), a
nawet zahaczała o gminę Wieruszów
(Kuźnicę Skakawską), gdzie był
krótki postój w lesie z przekąskami
przygotowanymi przez seniorów. W
grillowniku na Piaskach na strudzonych rowerzystów czekały pieczone
kiełbaski, kawa i słodki poczęstunek.
Odpoczynek na łonie natury umilały
wspólne śpiewy i dowcipy opowiadane przez uczestników. Bibliotekarze przygotowali quiz wiedzy o
gminie Łęka Opatowska, w którym
każdy mógł się wykazać wiedzą o naszym regionie.
W drodze powrotnej dzięki
uprzejmości Marka Jerczyńskiego
uczestnicy rajdu mieli okazję zwiedzić powstałą w 1948 roku kaplicę w
Trzebieniu.
Organizatorzy dziękują opiekunowi sali w Piaskach za umożliwienie
zorganizowania poczęstunku.
Oprac. m
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Uczestnicy rajdu

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.

Region

gmina
Kontynuacja prac inwestycyjnych i remontowych w gminie
Trzcinica

G£OS TRZCINICY
październik 2020, nr 40 (1158)
W związku z kończącym się okresem wnioskowania o środki unijne w ramach perspektywy 2014-2020, rozpoczynają się prace przygotowawcze w celu pozyskania kolejnych
funduszy zewnętrznych. Duże znaczenie w tym procesie będą miały partnerstwa samorządów lokalnych. Gmina Trzcinica włączyła się w ten proces

Partnerstwa dla rozwoju

21 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Rychtal odbyło się
spotkanie w celu podpisania listu
intencyjnego wyrażającego chęć

zagrożonych trwałą marginalizacją i
małych miast powiatowych z pogranicza województw wielkopolskiego
oraz opolskiego, leżących w powia-

Podpisanie umowy w ramach
partnerstwa przez wójta G. Hadzika

współpracy w ramach „Partnerstwa
na 307”. W spotkaniu uczestniczyli
włodarze gmin i powiatów obejmujących część samorządów powiatu
kępińskiego oraz namysłowskiego.
Partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy rozwojowej obszarów

tach 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.
Natomiast 24 września 2020 roku
w Urzędzie Gminy Przemęt podpisany został list intencyjny w sprawie
umowy o partnerskiej współpracy
Gminy Przemęt i Gminy Trzcinica. Obszar współpracy i wspólnych
przedsięwzięć obejmuje działania
z zakresu: oświaty, wychowania i
edukacji, kultury, rekreacji, sportu i turystyki, wymiany młodzieży,
współpracy między jednostkami
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Kołami Gospodyń Wiejskich, promowania kultury regionalnej, zadań
o charakterze ogólnospołecznym,
wpierania i upowszechniania idei samorządowej i promocji gmin – przy
możliwie szerokim udziale mieszkańców obu stron.
Gmina Przemęt leży w odległości
około 2,5 godziny jazdy samochodem. Ma swoim terenie posiada wiele
jezior, w tym jezioro Wieleń, gdzie
zlokalizowany jest Ośrodek Wypoczynkowy „Krokus”. To właśnie ten
ośrodek od wielu lat jest organizatorem letniego wypoczynku młodzieży
z terenu gminy Trzcinica w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki.
Oprac. m

Rozliczenie końcowe projektu przedszkolnego w Laskach

Nowe wyposażenie przedszkola

Gmina Trzcinica przy udziale
Urzędu Gminy Trzcinica i Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Laskach
w roku szkolnym 2019/2020 była realizatorem projektu pn. Akademia
wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w
Laskach. Przedmiotowy projekt dofinansowany został ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z WRPO
na lata 2014-2020. Całkowita wartość
projektu to 157 987 zł przy dofinansowaniu w wysokości 134 289,37 zł w
roku szkolnym 2019/2020.
Projekt zakładał utworzenie oddziału przedszkolnego w nowo powstałym budynku przedszkola w
Laskach. Na początku realizacji tego
przedsięwzięcia zakupione zostało
nowe wyposażenie oraz doposażono ogród i teren zewnętrzny. Projekt
skierowany był do najmłodszej grupy
wiekowej „Pszczółek”, tj. dla 25 dzieci 3-4–letnich, dla której uruchomione zostały zajęcia wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe zajęcia z
języka angielskiego, psychoruchowe

i logorytmiczne (łączące elementy
logopedii i rytmiki). W ramach niniejszego projektu przewidziano też
bezpłatne szkolenia dla kadry pedagogicznej.
17 września 2020 r. zgodnie z
informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, wniosek końcowy, we-

ryfikujący działania w projekcie,
został zatwierdzony, a tym samym
otrzymane dofinansowanie zostało
rozliczone. Gmina Trzcinica w ramach dalszych działań zobowiązana
jest natomiast do zachowania trwałości utworzonych miejsc wychowania
przedszkolnego przez okres co najmniej 2 kolejnych lat.
Oprac. m

Nowe wyposażenie
w przedszkolu

W gminie Trzcinica kontynuowane są prace remontowe i inwestycyjne. W Laskach na Osiedlu Nowym
rozpoczęła się budowa chodnika,
zamontowano także monitoring wizyjny na pawilonie sportowym. W
Pomianach zamontowano lampę zasilaną energią odnawialną słoneczną
i wiatrową na wylocie drogi gminnej
i skrzyżowaniu z droga powiatową.
- Zawarto umowę na budowę
budynku socjalnego na boisku sportowym w Wodzicznej w zakresie wykonania prac ziemnych i murarskich
fundamentów do poziomu zero. Wykonawcą jest firma „Murarstwo-

Folie rolnicze odebrane

kg materiału. Odbiór odpadów z
działalności rolniczej zrealizowało
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-

we „SO-MASZ” s. c. Janusz Socha,
Krzysztof Socha z Łasku. Koszt
usługi to 12 310 złotych (brutto) z czego 100% zostanie zrefundowane przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprac. m

-Tynkarstwo” Smardze, a termin
wykonania to 20 listopada 2020 r.
Mieszkańcy Wodzicznej zaangażowali się w to zadanie poprzez wykonanie ogrodzenia placu budowy z
materiały zakupionego przez Gminę
Trzcinica – informuje Grzegorz Hadzik.
Ponadto w Domu Ludowym w
2
Wodzicznej
będzie docieplone 190
m stropodachu granulatem wełny
mineralnej. Wykonawcą jest firma
„Termo-Strop Izolacje Wdmuchiwane i Natryskowe” Kaliszkowice Kaliskie, a termin realizacji to koniec października 2020 r.
Oprac. m

Modernizacja bazy oświatowej

Wyremontowali szkoły

W trakcie przerwy wakacyjnej
przeprowadzono prace modernizacyjne i remontowe w placówkach
oświatowych gminy Trzcinica. W
Zespole Szkół w Laskach przeprowadzony został remont dachu wraz
z kominami na budynku małej szkoły. Wymieniona została podłoga na
poddaszu także w tym budynku.
Zamontowane zostały również nowe

hydranty wewnętrznej instalacji
przeciwpożarowej. Przeprowadzono
również prace konserwacyjne urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
W Zespole Szkół w Trzcinicy
zmodernizowane i odnowione zostały place zabaw. W prace konserwacyjne i przygotowawcze włączyli się
pracownicy obu Zespołów Szkół.
Oprac. m

13 sierpnia 2020 roku zawarta została umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzcinica na udzielenie
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości
150 000 zł. na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych

Zakończyła się
budowa drogi

W ramach tegorocznych zadań
drogowych zakończono budowę drogi w miejscowości Piła kierunek Kuźnica Trzcinica za kwotę 76 062,44

Wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik zawarł umowę dotacji z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez Gminę Trzcinica przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”

W związku z przeprowadzoną
wśród rolników inwentaryzacją odpadów rolniczych zebrano 24 620

Nowe remonty

zł. Wykonawcą prac było Kępińskie
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
S.A.
Oprac. m

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika wyjaśnić
nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią dyżur
telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.
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drobne

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

US£UGI

Do wynajęcia pawilon mieszkalny 49 m2
z wyposażeniem - Kępno, ul. Osińska 21
(narożnik ul. Estkowskiego).
Tel. 608 209 680.
(TK 147/10/20)

Podejmę się opieki nad osobą starszą.
Tel. 666 610 031.
(TK 144/09/20)

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe 52 m2
- Kobyla Góra (dla firm i prywatnych osób).
Tel. 697 286 687.
(TK 141/09/20)
Do wynajęcia 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)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

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.
Wykonam tynki cementowo-wapienne, gipsowe. Tel. 792 770 011.
(TK 138/09/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

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

Firma Latmax

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ

zatrudni osobę
na stanowisko

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)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię ziemię orną. Tel. 693 447 106.
(TK 131/08/20)

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)
rolnicze
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)

sprzedam
Sprzedam mieszkanie w kamienicy w centrum Ostrzeszowa, dwupokojowe, 60 m2.
Tel. 660 161 053.
(TK 146/10/20)
Sprzedam mieszkanie w kamienicy (II piętro),
70 m2, 3-pokojowe + garaż, skrytka - Kępno,
ul. Solidarności. Cena: 249 tys. zł.
Tel. 509 728 685.
(TK 145/09/20)
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe
43 m2 - Buczek Wielki. Tel. 608 161 025.
(TK 143/09/20)
Sprzedaż drewna opałowego - iglaste, liściaste.
(TK 135/09/20)
Tel. 510 183 522.

Sprzedam dynie i cukinie oraz wytaczarkę do
bębnów samochodowych wszystkich typów Kępno, ul. Długa 5, wjazd od ul. Wieluńskiej
lub Granicznej. Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 124/08/20)
różne
skup katalizatorów. Tel. 503 520 607.
(TK 132/09/20)
SKUP AUT. PŁACIMY NAJWIĘCEJ!
Tel. 503 616 006.
(TK 128/08/20)
Loty balonowe nad Kępnem.
Tel. 606 757 246.

Przyjmę do pracy:
- mechanik
- blacharz
samochodowy,
- osobę do
prania tapicerki
samochodowej

ślusarz,
SPAWACZ
ORAZ
TOKARZ.

Tel. 603 393 125

Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355

MASZ PROBLEMY Z DŁUGAMI,
WINDYKACJĄ LUB KOMORNIKIEM?
DOWIEDZ SIĘ NA CZYM POLEGA UPADŁOŚĆ
KONSUMECKA I CZY MOŻESZ UMORZYĆ SWOJE
ZALEGŁOŚCI.

Wyślij

SMS-a o treści KONTAKT na numer 664 908 590
Oddzwonimy z nieodpłatną informacją prawną
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SUKNIE ŚLUBNE

reklamy
Fabryka mebli „Chojmex”
zatrudni:

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

szwaczki, tapicerów,
stolarzy, pomocników stolarzy,
operatorów maszyn stolarskich,
operator traku taśmowego,
pracownika gospodarczego,
pracowników do czyszczenia
elementów drewnianych
oraz osoby do przyuczenia.

TAPICERÓW

ZATRUDNI

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

tel.:

Tel. 603 789 822

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

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

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

Fachowa

korekta

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

TEL. 723 882 777

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

kontakt: 600 959 111.

tekstów.

Tel. 608 737 766.

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

kontakt: 666 336 969.

mechanika blacharstwo
samochodowe

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Usługi Pielęgniarskie

export - import

Kępno i okolice

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

Prywatne

-

prośba o pomoc

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

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

Tygodnik Kępiński 8 października 2020
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„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Hanna Greń – „Piąte przykazanie”
Po uzyskaniu licencji detektywa Dioniza Remańska kupuje dom w Strzygomiu, przyjmuje
kilka prostych zleceń i powoli rozkręca firmę. Pewnego dnia w agencji pojawia się Maria
Pisarek – kobieta twierdzi, że jej syn, Paweł, który zdaniem policji zaginął, został tak
naprawdę zamordowany. Kobieta podejrzewa prawie wszystkich mieszkańców miejscowości
Osiny, którzy rzekomo szykanowali jej dziecko, a w końcu doprowadzili do śmierci chłopaka.
Z czasem wychodzi na jaw, że Paweł Pisarek, młody i zdolny informatyk, szantażował
wiele osób, jednak z powodu braku dowodów śledztwo zostaje zawieszone. Równolegle
prowadzona jest sprawa bestialsko skatowanego proboszcza. Czy zniknięcie Pawła może mieć
coś wspólnego z morderstwem proboszcza, w którego komputerze chłopak znalazł dowody
na to, że ksiądz wykorzystywał seksualnie nieletnich? Dioniza wie, że i tym
razem w poszukiwaniu mordercy nie znajdzie łatwych odpowiedzi…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Anna Dąbrowska – „Odlecimy stąd”
Dziewiętnastoletnia Delfina nie jest typową nastolatką. Pracuje w warsztacie swojego dziadka,
nie ma przyjaciół, a jej największą pasją jest muzyka. W dzieciństwie porzucona przez matkę,
dziewczyna uparcie pielęgnuje w sercu strach przed odrzuceniem i nie zamierza nawiązywać
bliższych relacji z ludźmi. Wszystko zmieni się, gdy do jej małego, zamkniętego świata
wkroczy poznany przypadkiem były gitarzysta popularnego zespołu. Wkrótce okaże się,
że początkowa niechęć do mężczyzny przerodzi się w fascynację, a Delfina, wbrew swoim
zasadom, zacznie się przed nim otwierać... Czy tych dwoje życiowych outsiderów, których
dzieli absolutnie wszystko, począwszy od różnicy wieku, a skończywszy
na… jego żonie i dziecku, będzie w stanie pokonać swoje lęki i dać sobie
szansę na prawdziwe uczucie?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

680 zł / tona

Milena Kindziuk – „Jerzy Popiełuszko. Biografia”

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

Biografia człowieka, który oddał życie za prawdę. Gdy wieczorem 19 października 1984
roku został uprowadzony, a później bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa, jego śmierć odbiła się echem na całym świecie. Stał się jednym z najbardziej
znanych współczesnych męczenników. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz robotników,
służby zdrowia i studentów, dodawał ludziom otuchy, nie bał się stawać w obronie prawdy
i wolności. Uczył, jak zło dobrem zwyciężać. Książka zawiera nowe fakty i nieznane
dokumenty, zdjęcia i wypowiedzi świadków. Opisuje też cuda, jakie wciąż dokonują się za
wstawiennictwem kapłana-męczennika.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 41
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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. Hanna Greń – „Piąte przykazanie”,
2. Anna Dąbrowska – „Odlecimy stąd”,
3. Milena Kindziuk – „Jerzy Popiełuszko...”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 40 nagrody otrzymuj¹:

Wanda Kotowska (Kępno),
Krystyna Świątek (Szklarka Mielęcka).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Pojawi się szansa na pomyślne załatwienie spraw
urzędowych lub zawodowych. Nie zwlekaj - szczęście Ci sprzyja. Twoja szczerość, odwaga i zapał zostaną docenione. Nie idź na skróty, bo pewna ważna osoba obserwuje Cię i pokłada w Tobie zaufanie.

Byk 21 IV – 21 V
Czujesz się zagrożony, mimo że sytuacja, w której
jesteś, zależy tylko od Ciebie. Jeśli nie otworzysz się
przed ludźmi, możesz stać się samotny. Nie siedź
wieczorami w domu, a w weekend koniecznie wyjdź
z przyjaciółmi lub wyjedź na krótką wycieczkę.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zamiast zamartwiać się na zapas, uporządkuj
swoje sprawy. Wywiąż się ze starych obietnic i
wyplącz ze spraw, które męczą Cię i denerwują.
Pewna życzliwa osoba w Twoim otoczeniu chętnie
pomoże Ci w odzyskaniu dobrego nastroju.

Rak 23 VI – 22 VII
Poczujesz, że nie jesteś samotny. Otoczą Cię przyjaźni ludzie, dla których Twój los okaże się ważny. Skorzystaj z ich rad i podpowiedzi, nie obawiaj
się przyznać do błędów. W miłości karta zwiastuje
czas namiętności i realizacji wspólnych celów.

Lew 23 VII – 22 VIII
Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są przyczyny
konfliktu lub niezrozumienia z bliskim otoczeniem.
W ten sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości. Nawet jeśli jesteś zawiedziony w miłości, nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Panna 23 VIII – 22 IX

1.

Apteka „Prima” - 8.10.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 9.10.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 10.10.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 11.10.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 12.10.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 13.10.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 14.10.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

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.

Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz z
nich wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i doświadczeniem porozmawia z Tobą i wskaże Ci
drogę.

tel.

UWAGA!

Waga 23 IX – 23 X

Skorpion 24 X – 21 XI
Rozmowa z kimś, kto jest dla Ciebie autorytetem
sprawi, że zobaczysz swoje sprawy w innym świetle. Możesz się zdenerwować lub poczuć urażony,
ale w końcu wyciągniesz z tego słuszne wnioski.
Nadchodzi koniec lenistwa i bierności.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Pewna sprawa lub znajomość może się w tym tygodniu zakończyć. Odkryjesz, że wcale tego nie
żałujesz i będziesz cieszyć się swobodą. W interesach karta zapowiada kłopoty, na jakie ku Twojej
radości natknie się konkurencja.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Karta wróży przypływ sił i wskazuje, że dasz sobie radę z trudnymi zadaniami. Nawet jeśli sprawa
wydaje Ci się trudna do wygrania, nie powinieneś
poddawać się bez walki. Nowe doświadczenia potraktuj jak możliwość sprawdzenia swoich sił.

Wodnik 20 I – 18 II
Czeka Cię udany tydzień. Trudne sprawy i kłopoty
pozostawisz za sobą. Podejmiesz trudną decyzję i
postawisz na swoim. Poczujesz się wolny, szczęśliwy
i gotowy na nowe doświadczenia. W miłości odkryjesz, czego pragniesz i co możesz dać partnerowi.

Ryby 19 II – 20 III
Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń i propozycji. Jeśli będziesz myślał o własnych
korzyściach i nie denerwował się z byle powodu,
wtedy możesz odnieść wielki sukces. Karta radzi
też poważnie podchodzić do miłosnych obietnic.

„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.
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(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

Zastanów się, w jaki sposób uchronić się przed
atakami osób, które wymagają od Ciebie zbyt
wiele. Nie odpowiadaj na ich zaczepki! Sięgnij po
dyplomatyczne metody i wycofaj się z otwartej
konfrontacji.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

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

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