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Pociągiem do Wrocławia
w pół godziny
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Kępno

NOWE
Zakończyły się konsultacje korytarzy nowych linii kolejowych, które mają powstać
w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Jedna ze „szprych” połączy
Wrocław w linii prostej z Warszawą i w drugą stronę z Czechami. Przebieg ciągu nr 9:
Warszawa – Centralny Port Komunikacyjny – Sieradz – Kępno – Wrocław – Świdnica
– Wałbrzych – granica państwa. Z Sieradza linia odbija do Kalisza i dalej Poznań –
Szczecin. Natomiast z Kalisza kieruje się na Ostrów Wielkopolski – Leszno – Głogów
– Zielona Góra, Poznań – Zbąszyń – Rzepin – granica państwa. Ze Zbąszynia biegnie
jeszcze do Gorzowa Wielkopolskiego.
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„Ogrody”
zakwitły
po raz
dwudziesty
29 sierpnia br. „Ogrody Świętego Idziego” odbyły się już
po raz dwudziesty. Jak zawsze wzięły w nim udział tłumy parafian oraz gości.
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Muzyczne
zakończenie wakacji
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epidemiczna
w powiecie kępińskim
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Dzieje kępińskiej
synagogi – część I
Dziękowali za plony

Informacje

wiadomości

W powiecie kępińskim od 1 sierpnia br. stwierdzono pięć nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, nie odnotowano natomiast żadnego zgonu
spowodowanego COVID-19

20.757 szczepienia w powiecie

Do 30 sierpnia br. w Polsce wykonano 36.194.405 szczepień przeciw
COVID-19. Pierwszą dawkę podano
19.237.695 pacjentom, a 16.956.710
osób zaszczepiono drugą. W pełni
zaszczepione są 18.722.803 osoby.
Oznacza to, że odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej raz wynosi 50,16%. Odsetek zaszczepionych
dwiema dawkami to 44,21% całego
społeczeństwa.
Liczba niepożądanych odczynów
poszczepiennych (NOP) – czyli za-

burzeń stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni od podania
szczepionki, w tym również gorączki
czy zaczerwienienia w miejscu wkłucia – to 14.751 przypadków od początku programu szczepień w Polsce.
Oznacza to, że NOP dotknął około
0,04% wszystkich zaszczepionych.
Do 30 sierpnia br. do Polski
dostarczono
53.910.230
dawek
szczepionek, a do punktów szczepień rozdysponowano ich łącznie
38.488.580. 391.290 dawek zostało

Do tej pory w województwie wielkopolskim aktywowano
już 300 tys. bonów turystycznych, na kwotę przeszło 260
mln zł. Stanowi to 70% wszystkich przysługujących Wielkopolanom bonów

300 tysięcy aktywowanych
bonów w Wielkopolsce

Koniec wakacji to nie koniec możliwości zrealizowania bonów turystycznych, na ich wykorzystanie mamy
jeszcze czas do 31 marca 2022 r. - W
okresie wakacyjnym zainteresowanie bonami turystycznymi zdecydowanie wzrosło – informuje Marlena
Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce. – Pod koniec maja
aktywnych bonów w Wielkopolsce
było zaledwie 152 tys., obecnie jest
już ich 300 tys.

na gotówkę, ani inne środki płatnicze.
Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby
skorzystać z bonu, wystarczy mieć
konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon można aktywować w dowolnym momencie, po
podaniu danych kontaktowych (adres
e-mail i nr telefonu komórkowego).
Osoby, które mają niepełnosprawne
dziecko i chcą uzyskać dodatkowe
świadczenie, mogą na PUE ZUS zło-

Znaczna część Wielkopolan
wykorzystała swój bon turystyczny

Świadczenie w formie bonu turystycznego przyznawane jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie
wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde
dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka
z niepełnosprawnościami rodzice dostaną dodatkowy bon, o takiej samej
wysokości, tj. 500 zł.
Za pomocą bonu można płacić
za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne, co ważne tylko na terenie
Polski. Bon nie podlega też wymianie

żyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.
- Płatności bonem są realizowane w oparciu o komunikację SMS.
Po tym jak aktywujemy bon, na
podany podczas aktywacji e-mail,
przesłany zostanie kod aktywujący,
jest to specjalny numer przypisany
do bonu. Podajemy go, przykładowo
w recepcji hotelu, i wówczas na nasz
numer telefonu komórkowego przychodzi sms z kodem potwierdzającym płatność – dodaje M. Nowicka.
m

W powiecie kępińskim, podczas
wydarzeń kulturalnych, funkcjonowały Plenerowe Punkty Szczepień.
Zaszczepiono w nich łącznie 300
osób.
Szczepienia w gminach
powiatu kępińskiego
Według danych z 30 sierpnia br.
w gminie Baranów minimum jedną
dawką zaszczepiono 4.214 osób, czyli 52,5% wszystkich mieszkańców
(8.020). Liczba mieszkańców w pełni
zaszczepionych wynosi 4.073, czyli
50,7%. Daje to gminie 319. miejsce w
rankingu ogólnopolskim.
W gminie Bralin minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 2.930
osób, czyli 48,1% wszystkich mieszkańców (6.084). Liczba osób w pełni
zaszczepionych wynosi 2.835, czyli
46,5%. Daje to gminie 756. miejsce w
rankingu ogólnopolskim.
W gminie Kępno minimum jedną
dawką zaszczepiło się 12.967 osób,
czyli 53,1% wszystkich mieszkańców (24.375). Liczba mieszkańców w
pełni zaszczepionych wynosi 12.576,
czyli 51,5%. Daje to gminie 256.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.

zutylizowanych.
Szczepienia odbywają się również
w kępińskim szpitalu. - W Punkcie
Szczepień Populacyjnych szpitala w
Kępnie do 29 sierpnia br. wykonano 7.005 szczepień – mówi dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie, Beata
Andrzejewska. Od 26 kwietnia br.
zaszczepić się można także w Punkcie Szczepień Powszechnych, który
znajduje się w sali sportowej przy ul.
Dąbrowskiego 4 w Kępnie (sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1). - W punkcie tym od
26 kwietnia do 29 sierpnia br. wykonano 13.452 szczepienia – dodaje
dyrektor.

W gminie Łęka Opatowska minimum jedną dawką zaszczepiono
2.411 osób, czyli 45,2% wszystkich
mieszkańców (5.329). Liczba osób w
pełni zaszczepionych wynosi 2.347,
czyli 44,0%. Daje to gminie 1157.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Perzów minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 1.579
osób, czyli 41,9% wszystkich mieszkańców (3.765). Liczba mieszkańców
w pełni zaszczepionych wynosi 1.531,
czyli 40,6%. Daje to gminie 1629.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Rychtal minimum
jedną dawką zaszczepiło się 1.699
osób, czyli 44,8% wszystkich mieszkańców (3.791). Liczba osób w pełni
zaszczepionych wynosi 1.631, czyli
43,0%. Daje to gminie 1306. miejsce
w rankingu ogólnopolskim.
Z kolei w gminie Trzcinica minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 2.418 osób, czyli 49,0% wszystkich mieszkańców (4.934). Liczba
mieszkańców w pełni zaszczepionych wynosi 2.356, czyli 47,7%. Daje
to gminie 615. miejsce w rankingu
ogólnopolskim.
KR

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące
testy

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

39

0			

263

2 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

31

0			

252

3 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

44

0			

270

4 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

45

0			

260

5 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

49

0			

230

6 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

40

0			

239

7 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

53

0			

222

8 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

39

0			

216

9 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

20

0			

213

10 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

36

0			

221

11 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

52

0			

212

12 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

45

0			

221

13 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

35

0			

195

14 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

53

1			

193

15 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

51

0			

182

16 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

18

1			

172

17 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

63

0			

184

18 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

53

0			

170

19 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

19

0			

158

20 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

46

1			

153

21 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

50

0			

150

22 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

32

0			

155

23 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

17

0			

154

24 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

49

0			

156

25 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

37

0			

152

26 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

39

0			

134

27 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

41

0			

131

28 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

51

0			

142

29 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

32

0			

123

30 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

18

0			

112

31 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

48

0			

122
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25 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Kępnie zawarta została umowa o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich

Nowe linie autobusowe

Od 1 lipca 2021 r., tj. od dnia
zaprzestania realizacji transportu publicznego na terenie powiatu
kępińskiego przez firmę PKS Sp. z
o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego, zaistniała konieczność podjęcia przez
Powiat Kępiński, jako organizatora
publicznego transportu zbiorowego,
działań mających na celu ponowne
uruchomienie połączeń komunikacyjnych dla młodzieży szkolnej oraz
mieszkańców, dla których przewozy
autobusowe są jedynym środkiem
transportu publicznego.

starosta, R. Kieruzal, wicestarosta
Alicja Śniegocka, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Justyna Rosielewska, skarbnik
Marcin Trojak, a ze strony przewoźnika podpis złożył Jakub Kieliszek, prokurent spółki Euromatpol.
Być może nowy przewoźnik wprowadzi pewien rekonesans dla transportu
publicznego. Zwłaszcza, że rozkład
jazdy autokarów był konsultowany
z przedstawicielami mieszkańców
gmin. - Siatka połączeń komunikacyjnych została bardzo wzmocniona,

ny, aby podróżni mogli korzystać
także z przesiadek. Ta sama firma
świadczyć będzie usługi w powiecie
ostrzeszowskim. Na terenie powiatu kępińskiego będzie pracować 25
autokarów. Zatrudnienie u nowego
przewoźnika znalazło większość kierowców z naszego regionu, którzy do
tej pory pracowali w PKS. Firma korzystać będzie z przystanków, tak jak
miało to miejsce do tej pory. Główną zatoczką będzie plac przy byłym
Dworcu Zachodnim w Kępnie.
Rozkład jazdy znajdziesz na stronie: czkalski.pl/powiat-kepinski/ m

W ramach zawartej umowy
funkcjonować będą następujące linie:
Linia 300A Kępno – Bralin – Perzów – Koza Wielka
Linia 300B Koza Wielka – Zbyczna – Kępno
Linia 301 Kępno – Bralin – Tabor Mały – Weronikopole – Kępno
Linia 302 Kępno – Mikorzyn – Mechnice – Kierzno – Kępno
Linia Kępno – Kliny – Rzetnia Wieś – Kępno
Linia Kępno – Chojęcin – Nowa Wieś Książęca – Łęka Mroczeńska – Grębanin – Kępno
Linia Kępno – Wielki Buczek – Sadogóra
Linia Sadogóra – Piotrówka – Trzcinica – Kępno
Linia Kępno – Mroczeń – Kuźnica Trzcińska – Trzcinica-Wodziczna – Ignacówka Trzecia
Linia Ignacówka Trzecia – Teklin – Smardze – Kępno
Linia Kępno – Donaborów – Kępno
Linia Kępno – Baranów – Słupia p. Kępnem
Linia Kępno – Olszowa – Świba
Linia Kępno – Bralin – Słupia p. Bralinem
Linia Kępno – Bralin – Rychtal – Dalanów – Rychtal

Podpisanie umowy
starostwa z przewoźnikiem

Nowym przewoźnikiem na terenie powiatu kępińskiego została firma Euromatpol z Konina. - Oprócz
Powiatu Kępińskiego, sześć gmin
stało się partnerami tego przewoźnika. To gminy: Kępno, Bralin,
Perzów, Trzcinica, Bralin i Baranów
– zaznaczył starosta Robert Kieruzal. Jedynie Gmina Łęka Opatowska ma umowę z innym przewoźnikiem. - Aktualnie Łęka Opatowska
ma zapewniony transport z PKS
Kluczbork, co nie oznacza brak
możliwości dojazdu z tej gminy do
instytucji w Kępnie - dodał starosta.
Umowy ze strony Powiatu podpisał

zapewnimy transport do większości
miejscowości w powiecie kępińskim
- zapowiada J. Kieliszek. - Ceny biletów określiliśmy na poziomie od
10% do 15% niższe niż u poprzedniego przewoźnika. Chcemy czymś
mieszkańców przyciągnąć do korzystania z naszych przewozów – stwierdził J. Kieliszek. Zachowane zostaną
wszystkie ulgi ustawowe związane ze
zniżkami na bilety.
Przewoźnik rozkład jazdy autokarów będzie starał się dopasować
do zapotrzebowania tego regionu,
uwzględniając liczne zakłady pracy
i szkoły. Zostanie on tak dopasowa-

Zbiórka krwi pod hasłem „Kropla życia”

Zebrano prawie
50 litrów krwi

29 sierpnia br. w hali widowiskowo-sportowej w Kępnie zorganizowano kolejną zbiórkę krwi pod
hasłem „Kropla życia”. Jej organizatorami były: Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu – Oddział Terenowy w
Ostrzeszowie oraz Stowarzyszenie
„Po prostu pomagam” Radia SUD.
Akcję wsparło tradycyjnie Starostwo
Powiatowe w Kępnie.
Mieszkańcy regionu nie zawiedli
i jak zawsze przybyli licznie, by podzielić się bezcennym darem – krwią.
Zarejestrowane były aż 122 osoby, z
czego 108 zakwalifikowało się do oddania krwi. W sumie pozyskano prawie 50 litrów krwi. - Krew jest bardzo

potrzebna, ponownie zwiększyło się
zapotrzebowanie na nią, ponieważ
zostały otwarte liczne szpitale, które
w okresie pandemii były zamknięte
bądź przekształcone w szpitale covidowe. Dlatego teraz tym bardziej cieszymy się z każdej jednostki krwi, z
każdej osoby, która tutaj przychodzi,
by oddać krew, z każdej osoby, która może wesprzeć i poprawić komuś
zdrowie i komfort życia – mówiła
dr Karolina Jakowicka Czemplik,
kierownik Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie.
Na uczestników akcji czekały
poczęstunek oraz losowanie atrakcyjnych nagród.
KR
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W tym roku tutejsza murowana synagoga obchodziła 204 lata istnienia. Przez wiele lat tętniło w niej życie religijne, jednak od ponad 81 lat niszczeje i
systematycznie popada w ruinę. Ma to zmienić się za pośrednictwem pozyskanych w ubiegłym roku środków z funduszy zewnętrznych, ale jak do tej
pory żadne realne prace budowlane przy ul. Łazienkowej, gdzie stoi monumentalna budowla nie rozpoczęły się

Dzieje kępińskiej synagogi – część I
Okres napoleoński przyniósł
wielkopolskim Żydom znaczne obciążenia podatkowe, między innymi
z tytułu utrzymania armii oraz przymusu kwaterowania wojska. Bardzo
dotkliwie odczuli to kępińscy Żydzi,
gdyż przez przygraniczne miasto
przetaczały się stale liczne kolumny
wojsk. Z tego też powodu, po upadku
Księstwa Warszawskiego w 1813 r.,
Żydzi z radością powitali oddziały
rosyjskie, albowiem przypuszczali, że car Aleksander I poprawi ich
trudną sytuację materialną.
W tym czasie w Kępnie wierni
wyznania mojżeszowego uczestniczyli w nabożeństwach w wybudowanej drewnianej bożnicy, która
wymagała już gruntownych remontów i okazywała się zbyt mała dla
rozrastającej się w mieście populacji
Żydów. Pierwsza bożnica powstała
w 1691 r. na podstawie przywileju biskupa wrocławskiego z 1689 r.
zezwalającego Żydom kępińskim na
swobodne wykonywania praktyk religijnych. Przywilej ponadto pozwalał im m.in. budować na ulicy, nazwanej odtąd Żydowską (na wschód
od rynku) domy mieszkalne, bożnicę
i łaźnię oraz założyć cmentarz. Budowle te były pierwotnie drewniane.
Bóżnica, którą wybudowali była z
pewnością pierwotną z XVII wieku,
czego dowodzą kroniki, stwierdzające, iż dotychczasowa drewniana
bożnica, odziedziczona po ojcach,
liczyła przeszło sto lat. Wielokrotnie nawiedzające miasto pożary nie
dosięgły bóżnicy, pomimo iż była z
„suchego drzewa”. Starą bożnicę zastąpiono nową, jak tłumaczy kronika, gdyż była „zrujnowaną”.
Decyzja o budowie
murowanej bożnicy
W pierwszych latach XIX w. zaczęto zbierać fundusze na budowę nowej bóżnicy w miejsce starej, drewnianej. W tym czasie przewodnikiem
duchowym kępińskich Żydów był
charyzmatyczny rabin Israel Jonas
Landau (nazywany także: Jehuda
Leib Landau) (b.d. - 1824). Jako datę
zgonu rabina podaje się także 1821 r.
Był on synem Josefa ha-Levi Landau‘a, zm. 18 Szwat 5589 (1824) w
Kępnie. Żonaty z Gütel, córką Samuela. W tym związku rodzi się Josef
Samuel (ur. 1799 w Kępnie, zm. 13
Kislew 5597 (1836) póżniejszy rabin w
Kępnie, który uzyskał patent naturalizacyjny 21.08.1834 r., obowiazujący w
Księstwie Poznańskim. Urząd rabina
w Kępnie sprawował do 1836 r. Autor
„Kwar ha-we-Kina“, wydane w Breslau (Wrocław) 1837 r. Żonaty z Diną
Elke, córką brata swojej matki.
Pozostałe dzieci rabina Israel Jonas Landau to: Arjeh Leib, Feige
(żona Abrahama Arjeh), Elke (żona
Icchaka Nathana), Channe (żona
Mordechaja Seeba). Autor dzieła:
„Meon ha-Berachot“, wydanego w
Dyhrenfurt (Brzeg Dolny) w 5575/76
(1815/16) i wielu innych opracowań.
Jako jednego z nielicznych kępińskich
rabinów uczczono go litografowanym
wizerunkiem, który wykonał Johann
David Grüson (1780 – 1848). Sportretowany został z otwartą Księgą i wypi-
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sanym w języku hebrajskim cytatem z
Księgi Sofoniasza (3; 16 – 17):
Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
„Nie bój się Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!”
Pan, Twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz – On zbawi,
uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości.
(tłumaczenie wg Biblii Tysiąclecia)
Słowa przestrogi i pocieszenia
proroka zostały wybrane jako upamiętnienie nauk głoszonych przez
pobożnego i natchnionego rabina,
autora komentarzy do traktatów talmudycznych. Pozostał on w pamięci
społeczności żydowskiej z Kępna, iż
dzięki jego wysiłkom uboga gmina
zebrała fundusze na budowę w 1815
roku nowej, murowanej bóżnicy na
miejsce drewnianej wzniesionej jeszcze z końcem XVII wieku W marcu
1814 r. w domu kępińskiego rabina,
Izraela Janusza Laudana, odbyło się
kolejne zebranie w tej sprawie, na
którym, zdecydowano, aby ostatecznie przystąpić do budowy murowanej
synagogi.
I tak 31 marca 1814 r. zawarto kontrakt na budowę synagogi pomiędzy
dwoma architektami, którzy zarazem
byli mistrzami rzemiosła murarskiego
i ciesielskiego ze śląskiego Brzegu
Fryderykiem Wilhelmem i Karolem Fryderykiem Schefflerami a
kępińską gminą żydowską, reprezentowaną przez Barucha Wollmana
i S. Schägera. Pierwszego z nich łatwo zidentyfikować jako czołowego
członka komitetu budowy o imieniu
Baruch. Wymienieni dwaj architekci
(z pewnością ojciec i syn) nie są notowani w leksykonach artystów, natomiast inni artyści (budowniczowie
organów kościelnych) o tym nazwisku występowali w Brzegu w XVIII
wieku (przeważnie w II jego połowie)
i pierwszych latach wieku XIX.
Synagoga wybudowana
w 14 miesięcy
Obaj architekci przyjęli na siebie
wedle kontraktu również częściowo
funkcje przedsiębiorców. Podjęli się
oni dostarczać na swój koszt murarzy i pomocników, natomiast gmina
zobowiązała się dostarczyć na plac
budowy na własny koszt i we właściwym czasie materiały budowlane
i narzędzia, przy czym architekci
zastrzegli, że winę za zwłokę w pracy, spowodowaną niedostarczeniem
na czas materiałów budowlanych,
poniesie gmina, chyba że zwłoka
zostanie spowodowana wojną, przemarszem wojsk itp. Poza tym gmina
wzięła na siebie straty mogące powstać wskutek ewentualnego pożaru
oraz pozostawienia budowy przez
zimę bez dachu. Ponieważ w 1814 r.
gmina podjęła się dostarczyć tylko
200 tysięcy cegieł, ilość niewystarczającą na budowę murów, przeto
przewidziano, że pokryć bóżnicę dachem można będzie dopiero w 1815
r. Architekci zastrzegli sobie prawo
budowania podczas sobót i innych
żydowskich świąt. Według kontraktu
powinni byli obaj architekci otrzymać
2385 talarów w brzęczącej monecie

jednak pierwsze kroki do jej budowy
poczyniono znacznie wcześniej, jeszcze w pierwszym dziesięcioleciu XIX
wieku. Już wówczas Żydzi kępińscy
pruskiej z 1764 r., płatnych w sied- zaczęli zbierać fundusze na budowę
miu (nierównych) ratach w miarę nowej bożnicy (kronika powołuje się
posuwania się pracy przy budowie, w tym miejscu na stary pinaks) oraz
a mianowicie w następujących sta- przygotowano „kamienie” do jej budiach budowy: przy zawieraniu kon- dowy, lecz z powodu „wojen i kłótni”
traktu, gdy mury magistralne dojdą i ogólnego zubożenia zaniechano tej
budowy. Istotnie Kępno było
terenem działań
wojennych w
1806 r., w 1812
r. przechodziły tędy wojska
francuskie, zaś
w latach 1813
i 1814 w Kępnie kwaterował
wojskowy szpital rosyjski. Z
pewnych aluzji
kroniki wynika, że zebrane
na ten cel fundusze zaginęły
u
kwestarzy,
co
zapewne
było powodem
owych kłótni.
W 1814 r.,
w przybliżeniu
w marcu odbyło się w domu
ówczesnego
rabina kępińRabin Landau - inicjator budowy synagogi murowanej w Kępnie. Litoskiego Izraela
graf. Fot. Muzeum Okręgowe w Lesznie
Jonasza Lanpoziomu podłogi, gdy będą mogły daua zgromadzenie kilku Żydów
być założone belki chóru, gdy prze- kępińskich, na którym rabin z żalem
sklepi się wielkie okna sali modli- przypominał swe nieudane wysiłki,
tewnej, gdy dach zostanie założony zmierzające do wybudowania nowej,
i gdy rozpocznie się tynkowanie i murowanej bóżnicy. Zdecydowano
wreszcie (ostatnia rata), gdy budowa się przystąpić na nowo do budowy.
zostanie całkowicie ukończona. Ter- Najbliższej soboty rabin miał na ten
min rozpoczęcia budowy wyznaczył temat przemowę w bożnicy, po czym
kontrakt na 1 VI 1814 r., tj. nazajutrz gmina zdecydowała wybudować w
po jego spisaniu, zaś ukończenie na 1815 r. nową bóżnicę. Wszyscy obeckoniec sierpnia 1815 r. Tak więc bu- ni zaczęli zgłaszać ofiary na ten cel
dowa miała trwać rok i 3 miesiące. „każdy według swoich możliwości,
Zgodnie z kontraktem, natychmiast od największych do najmniejszych”.
po jego zawarciu rozpoczęto roboty, Powołano siedem osób do komitetu
2 czerwca (dnia 14, miesiąca siwan) budowy. Z nich czterech najbogatprzystąpiono do budowy fundamen- szych miało za zadanie ogólne batów. Tego dnia, z okazji mającej się czenie nad całym przedsięwzięciem
rozpocząć właściwej budowy, kępiń- i kontrolę finansową. Pozostali trzej
scy Żydzi zebrali się w starej bóżni- zobowiązali się całkowicie uwolnić
cy z rabinem, sądem kahalnym oraz od osobistych zajęć i przebywać na
komitetem budowy na czele. Rabin budowie „od samego rana do ukazawygłosił mowę, aby pobudzić zgro- nia się gwiazd”, do zakupu materiamadzonych do dalszego składania łów budowlanych (kamienie, drzedatków na budowę bóżnicy. Zgro- wo, żelazo, cegły, wapno i wszystko
madzeni dawali na miejscu 1/3 część potrzebne), dostarczania ich na czas
zgłoszonych „za dusze swych ojców” w miarę potrzeby, do czuwania, „aby
ofiar. 30 VI (dnia 12. miesiąca ta- budujący nie trwonili publicznych
muz), a więc po miesiącu od chwili pieniędzy”, i aby niczego nie „psuli”
przystąpienia do murowania funda- oraz do prowadzenia wszelkich ramentów, koniecznym było zburzyć chunków. O nich powiada kronika,
starą bóżnicę, z czego należałoby że są to „ludzie, którzy mają zrozuwnioskować, że nowa tylko częścio- mienie dla wspaniałych gmachów” i
wo stanęła na terenie starej lub przy- że „Pan Bóg obdarzył ich rozumem
legała jedynie do jej terenu. Kronika i wiedzą o budownictwie”. Józef Sadaje dość barwny i niepozbawiony muel, syn rabina, zapisywał do piekspresji opis pożegnania wiernych naksu wydatki i dochody związane
ze starą świątynią. Okoliczność, iż z budową oraz przyjmował ofiary.
w 1815– 1816 r. ustawiono w bożnicy Na czele komitetu stał rabin wraz z
ołtarz dowodzi, iż wówczas nowa sy- sądem kahalnym. Kronika poświęca
nagoga, już była wybudowana, zgod- dużo uwagi kwestii sfinansowania
budowy, zależnej od dobrowolnych
nie z kontraktem.
ofiar. Spełnianie zaszczytnych ról
Planowano budowę wcześniej
Kontrakt na budowę nowej mu- związanych z budową bóżnicy przerowanej bóżnicy pochodzi z 1814 r., kazywano największym ofiarodaw-
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com. W niemałej mierze to przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez
członków komitetu budowlanego, a
zwłaszcza przez owych czterech „bogaczy”, stojących na jego czele. Niejaki Mordechaj, któremu przypadła
rola położenia kamienia węgielnego
pod fundament nowej bożnicy, ten
zaszczyt słono opłacił. Uczynił to
z pieniędzy zaoszczędzonych sobie
„na cieście”. Częstym zjawiskiem
były ofiary w naturze. Niejaki Jakub
ofiarował „dwanaście okien” (ram
okiennych czy szyb?) odpowiednio
do dwunastu bram niebiańskich, a
kto inny znów pewną ilość żelaza na
„wspaniałe kraty” na okna. Ofiary
składano do domu rabina, „aby ludzie
z ludu nie obawiali się, że nadaremnie składają ofiary, jak, Broń Boże, w
ubiegłych latach”.
„Bożnica” niczym opera
w Berlinie
Fasada kępińskiej bóżnicy jest
podobna do fasady opery w Berlinie,
a zarazem unikatową wśród zabytków architektury bóżniczej na terenie Polski i innych krajów środkowej
Europy.
Synagoga ta w Wielkopolsce jest
nader rzadkim przykładem zabytkowej architektury bóżnicznej, lecz
również ze względu na odnalezienie
dotychczas nieznanego, a ciekawego
materiału archiwalnego. Archiwalia
te pozwalają ustalić budowniczych
tej bóżnicy, odtworzyć przebieg jej
budowy oraz warunki kulturalne i
społeczne, panujące w owym charakterystycznym środowisku, któremu
bóżnica zawdzięcza swe powstanie.
Wśród żydowskich zabytków
sztuki w Polsce, ważniejszą rolę niż
bóżnica kępińska odgrywa jej drewniany ołtarz, zajmujący czołowe stanowisko w dużej stosunkowo grupie
ołtarzy bóżnicznych z pierwszych
dziesiątków XIX wieku, powstałych
w głównej mierze w granicach zaboru pruskiego Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.
Twórczość żydowskich snycerzy
tych ołtarzy, głęboko prowincjonalna, tym niemniej niewątpliwie interesująca, będzie tematem oddzielnej
rozprawy, w której ołtarz kępiński
będzie szerzej rozpatrzony. W tym
miejscu ograniczę się tylko do zasygnalizowania istnienia tej grupy pokrewnych sobie ołtarzy bóżnicznych
oraz do wymienienia niektórych ze
snycerzy tych ołtarzy w powiązaniu
z ich dziełami, a szczególnie, nieznanego dotychczas, acz czołowego w
tej grupie, snycerza ołtarza bóżnicznego w Kępnie.
W późniejszych latach bóżnica
była remontowana jeszcze w 1893 r.
Natomiast przed 1914 r. wzywano
do Kępna rzeczoznawców z Poznania w sprawie wybrzuszenia ściany
północnej, nie stwierdzono jednak
poważniejszego zagrożenia obiektu.
W latach 1924–1925 na wezwanie
ówczesnych władz miejskich gmina
żydowska przeprowadziła generalny
remont synagogi. Robotami kierowałbudowniczy Karol Weber z Kępna.
Wtedy usunięto z dachu sygnaturkę,
budynek został świeżo otynkowany i
odmalowano wnętrze. Roboty finansowali dawni członkowie kępińskiej
gminy żydowskiej z Ameryki.
Mirosław Łapa
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Festyn powiatowy „Pożegnanie lata”

Dożynki wiejskie w Olszowie

Muzyczne zakończenie wakacji Dziękowali za plony

Zwieńczeniem tegorocznych wakacji był festyn powiatowy „Pożegna-

giej jednak strony oczekujemy tego
typu imprez, bo po roku posuchy

Publiczność bawiła się
podczas koncertów

nie lata”, który odbył się w niedzielę,
29 sierpnia br., na terenach leśnych
Osiedla Murator w Baranowie. Jak
zawsze organizatorem wydarzenia
było Starostwo Powiatowe w Kępnie,
a współorganizatorem tym razem został Urząd Gminy w Baranowie.
Niedzielne wydarzenie cieszyło
się wielkim uznaniem publiczności,
która tłumnie przybyła do Baranowa,
by wspólnie bawić się i biesiadować.
- Po roku niebytności z powodu pandemii dzisiaj gościmy w gminie Baranów. Jestem ogromnie wdzięczny
pani wójt, że możemy skorzystać z
terenów gminnych i dla wszystkich
mieszkańców powiatu i gości zorganizować dzisiejszy koncert. To
dla nas ogromne wyzwanie w czasie

chcemy dać możliwość mieszkańcom
właśnie skorzystania z tego typu wyNa scenie
wystąpiła Cleo...

darzenia – zaznaczył starosta Robert
Kieruzal.
Na przybyłych czekały liczne
atrakcje. Najpierw na scenie pojawili

...i zespół Enej

pandemii, w czasie obostrzeń, aby
wszyscy czuli się bezpiecznie. Z dru-

zabawiała znana i lubiana gwiazda
śląskich szlagierów – zespół „Arkadia Band”. Imprezą towarzyszącą były zawody „Street Workout
Summer Games”. Podczas festynu
podsumowano też akcję „Kropla życia” i rozlosowano główne nagrody
wśród wszystkich honorowych dawców, którzy tego dnia oddali krew
w kępińskiej hali. Następnie władze
Powiatu Kępińskiego podziękowały wszystkim, którzy włączyli się
w walkę z pandemią koronawirusa.
Specjalne podziękowania skierowa-

się młodzi wokaliści z powiatu kępińskiego. Tuż po nich publiczność

no więc do ratowników medycznych,
lekarzy, służb mundurowych i strażaków ochotników. Zwieńczeniem
podziękowań był występ młodzieżowego chóru powiatowego pod kierownictwem Ewy Olek.
Największe tłumy przybyły jednak, by wspólnie bawić się podczas
występu gwiazd wieczoru – Cleo
oraz zespołu Enej. Publiczność usłyszeć mogła największe hity gwiazd.
Choć pogoda chwilami płatała figle,
nie odstraszyła fanów, którzy do
końca towarzyszyli swoim idolom,
śpiewając ich piosenki, tańcząc przy
scenie i bawiąc się znakomicie. Lato
zostało godnie pożegnane!
KR

22 sierpnia br. na boisku sportowym w Olszowie odbyły się dożynki wiejskie. Ich organizatorami byli:
sołtys Grzegorz Berski wraz z Radą
Sołecką Olszowy, miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń
Wiejskich.
Święto Plonów rozpoczęło się
mszą świętą dziękczynną za pomyślne ukończenie żniw i prac polowych,
którą w kościele parafialnym pw. św.
Jadwigi Śląskiej w Olszowie sprawował proboszcz parafii ksiądz kanonik Kazimierz Sobasik. Następnie
uformował się korowód dożynkowy,
który przejechał ulicami sołectwa i
zatrzymał się na boisku sportowym,

to to właściwy moment, by powiedzieć
wam, rolnikom, tak ważne słowo:
dziękuję! W imieniu mieszkańców
naszej małej ojczyzny dziękuję za trud
waszej pracy, za wasze przywiązanie
do ziemi, do tradycji, za zdobywaną
wiedzę, która pozwala wam rozwijać
swoje gospodarstwa – mówił sołtys.
Starostowie dożynek – Joanna Borusiewicz i Przemysław Głowacz – podzielili się chlebem z sołtysem, a ten z
kolei – z uczestnikami Święta Plonów.
Podczas dożynek nie zabrakło
części artystycznej na temat pracy rolnika, którą przygotowali i zaprezentowali uczniowie miejscowej szkoły
podstawowej. Następnie na scenie

Publiczność dopisała

gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie dożynek przez sołtysa. - Każdego roku
rozpoczynamy dożynki od mszy świętej. To piękny, staropolski zwyczaj,
który przypomina nam, że Bóg jest
szafarzem wszelkich łask, a plony
ziemi są wynikiem współdziałania
Stwórcy i człowieka. Św. Jan Paweł
II powiedział: „Oddajcie hołd spra-

wystąpili: Orkiestra Dęta ze Słupi pod
Kępnem, Alexandrer Martinez, który wykonał znane światowe przeboje,
oraz młodzież reprezentująca muzykę Rap Trap. Przygotowano także
wiele atrakcji dla dzieci, konkursy
i zabawy, stoiska gastronomiczne i
stragany. Gwiazdą Święta Plonów
był zespół Milano, który porwał licz-

Występ dzieci ze
szkoły podstawowej

cowanym rękom polskiego rolnika.
Tym rękom, które w trudnej ciężkiej
ziemi wydobywały chleb dla kraju, w
chwilach zagrożenia były gotowe tej
ziemi strzec i bronić”. Dzisiejsze świę-

nie zebraną publiczność do wspólnej
zabawy i śpiewu. Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna z zespołem
Kanion, trwająca do późnych godzin
nocnych.
KR

Gwiazdą wieczoru
był zespół Milano
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„Szprychą” z Wrocławia przez Kępno do Warszawy w mniej niż 2 godziny

przyszłych inwestycji, a więc pasy
szerokości od kilku do kilkudziesięciu
kilometrów, wewnątrz których zostaną w przyszłości zaprojektowane przebiegi linii kolejowych i drogowych. Na
załączonych mapach do projektu SSL,
oprócz granic korytarzy, zaprezentowaliśmy także orientacyjne, wstępnie
proponowane warianty przebiegów
szlaków transportowych. Na etapie
SSL realizacja żadnego z nich nie została przesądzona, a przedłożony materiał stanowił podstawę do dalszych
dyskusji i analiz. Ponadto dokument,
zawierający korytarze uwzględniające
wyniki konsultacji, był przedmiotem
strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko (SOOŚ), która została
przeprowadzona na kolejnym etapie
prac wraz z wymaganym prawem postępowaniem z udziałem społeczeństwa. - W ramach tych etapów konsultacji – SSL i SOOŚ – otrzymaliśmy
aż 160 tys. głosów i uwag z różnych
stron Polski, co odpowiada widowni
trzech Stadionów Narodowych. Zebraliśmy te uwagi w formie raportu
z SSL i bierzemy je pod uwagę w ramach dalszego procesu inwestycyjne-

Inżynieria podczas konferencji prasowej na stacji Wrocław Główny. Przedmiotem zamówienia jest studium
wykonalności, czyli dokumentacja
przedprojektowa.
– Aż trudno w to uwierzyć,
ale między Wrocławiem a Łodzią i
Warszawą nie ma obecnie bezpośredniej, szybkiej trasy kolejowej. To
właśnie z tego powodu czasy przejazdu są dla pasażerów nietrakcyjne i
rozczarowujące. Szansą na poprawę
tej sytuacji są inwestycje przygotowywane konsekwentnie przez CPK.
Dzięki nim podróż z Wrocławia do
Łodzi skróci się do 1 godz. 10 min,
a do Warszawy do 1 godz. 55 min –
mówi wiceminister infrastruktury M.
Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.
Na przygotowanie studium wykonawca ma około 10 miesięcy. Całkowita realizacja i rozliczenie umowy może
potrwać 15 miesięcy, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą
także m.in. dokumentacja geologiczna
i mapy do celów projektowych.
- Aby dotrzeć szybko z Warszawy
do Wrocławia pasażerowie są dziś
zmuszeni podróżować samolotem
albo, ostatnio – dzięki rozbudowie
dróg ekspresowych – samochodem.
Dlatego odcinek między Wrocławiem, Sieradzem i Łodzią, który
razem z przygotowywaną do reali-

go – informuje rzecznik CPK.
Wybór wariantu inwestorskiego
nastąpi właśnie w ramach studium
wykonalności – po przeprowadzeniu
analizy wielokryterialnej, uwzględniającej szereg czynników, m.in
ekonomicznych, przyrodniczych i
społecznych. Na przełomie roku zaplanowane są konsultacje społeczne
z mieszkańcami – to już kolejny etap.
W ramach którego mieszkańcy mogą
zgłosić swoje uwagi Pod wpływem
głosów mieszkańców modyfikujemy
przebiegi, dokonujemy miejscowych
korekt wariantów. - Podczas wytyczania tras dla szybkiej kolei celem
spółki CPK jest unikanie kolizji z
zabudową mieszkalną i chronionymi
terenami zielonymi. Po wykonaniu
studium wykonalności będzie można
poznać szacunkowy koszt budowy linii kolejowej w rejonie Kępna – podsumowuje rzecznik prasowy CPK.
Umowa na szprychę nr 9
podpisana
24 sierpnia br. CPK podpisał
umowę na studium wykonalności,
czyli najważniejszy etap prac przygotowawczych. Najnowsza umowa
jest warta 38,1 mln zł netto. Dotyczy
odcinka: Łódź – Sieradz Północny –
Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny. Prędkość projektowa
(czyli maksymalna prędkość, którą
będzie można osiągnąć na nowych
torach) wyniesie 350 km/h, zaś eksploatacyjna (taką pociągi osiągną w
pierwszym etapie) to 250 km/h.
Umowa została podpisana z konsorcjum firm Multiconsult Polska, Arcadis, Transprojekt Gdański i IDOM

zacji trasą Łódź-Warszawa połączy
stolice: Polski i Dolnego Śląska w
czasie krótszym niż dwie godziny, to
jedna z najważniejszych inwestycji
kolejowych w całym kraju – informuje Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.
– Ten projekt jest kluczowy nie tylko z
punktu widzenia pasażerów, ale także
dla ograniczania śladu węglowego generowanego przez transport – dodaje.
Pociągi będą
zatrzymywały się w Kępnie
Zapytany o przebieg linii kolejowej przez „Tygodnik Kępiński” premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej 16.08.br w czasie
wizyty w Kępnie odpowiedział - To
tu w pierwszej kolejności w ramach
kolei kładziemy nacisk na nowy
układ dróg i będziemy budować nowe
linie kolejowe, aby skomunikować
cały kraj. Będą tworzone korytarze
szybkiego ruchu na drodze z Łodzie
przez Kępno do Wrocławia zostanie
wytyczony nowy szlak. Są jednak do
uzgodnienia warunki środowiskowe i
konsultacje z mieszkańcami, a zatem
to jeszcze potrwa kilka lat – stwierdził premier.
- Rząd Mateusza Morawieckiego
wielokrotnie udowadniał, że realizuje założenia inwestycyjne. Tak będzie również z budową linii kolejowej
szybkich prędkości, która będzie przebiegała przez Kępno. Co ważne pociągi będą zatrzymywały się na tutejszej
stacji, która kilka lat temu została już
wyremontowana i stanowi wizytówkę miasta – podkreśliła posłanka do
Parlamentu Europejskiego Andżelika
Możdżanowska.
m

Pociągiem do Wrocławia w pół godziny

Zakończyły się konsultacje korytarzy nowych linii kolejowych, które
mają powstać w ramach Centralnego
Portu Komunikacyjnego (CPK). Jedna ze „szprych” połączy Wrocław w
linii prostej z Warszawą i w drugą
stronę z Czechami.
12 szlaków i 10 szprych
Znamy już więcej szczegółów dotyczących rozbudowy sieci kolejowej.
Spółka Centralny Port Komunikacyjny
zaprezentowała bowiem projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego.
Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Dla
ponad 500 km z nich prace przygotowawcze już trwają. Pierwsze roboty
budowlane mają się rozpocząć już
za trzy lata. Na Program Kolejowy
CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. „szprych”
prowadzących z różnych regionów
Polski do Warszawy i CPK. Łącznie
to 30 zadań inwestycyjnych i 1789
km nowych linii kolejowych, których
inwestorem jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
„Szprychy” łączą poszczególne
regiony kraju z CPK i między sobą,
likwidując wykluczenie transportowe w różnych regionach Polski. W
dokumencie znajdują się korytarze
kolejowe, które będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych
prowadzonych przez CPK. Wewnątrz
korytarzy znajdują się warianty przebiegów każdej z nowych linii CPK
Przykładowo podróż pociągiem
z Warszawy do Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi
– niespełna 30 minut. Z Wrocławia i
Poznania dojedziemy do Warszawy w
czasie poniżej 2 godz., a czas przejazdu między Krakowem i Katowicami
skróci się do zaledwie 35 minut.
Każdy z 12 planowanych ciągów,
składać się będzie z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych
lub zmodernizowanych fragmentów
istniejącej infrastruktury. Za budowę
będzie odpowiadać spółka CPK, a za
modernizację – PKP Polskie Linie
Kolejowe. Całość programu zostanie
zrealizowana w latach 2020-2034.
Po konsultacjach
W ubiegłym roku odbyły się
konsultacje co do przebiegu poszczególnych linii w województwach. Do
konsultacji Zarząd CPK przedstawił
korytarze obejmujące ponad 1,6 tys.
km nowych linii kolejowych i ponad 400 km drogowych tras szybkiego ruchu. Również kępińskie władze uczestniczyły w konsultacjach.
W wyniku konsultacji Spółka CPK
otrzymała ponad 32,5 tys. głosów za
pomocą formularza elektronicznego,
ponad 2 tys. głosów drogą mailową,
i ponad 45 tysięcy papierowych dokumentów (wśród nich pojedyncze
uwagi, wydrukowane formularze
oraz stanowiska: grupowe i jednostek
lub przedstawicieli samorządu terytorialnego). W sumie do CPK wpłynęło różnymi kanałami ponad 146
tys. głosów.
Celem konsultacji Strategicznego
Studium Lokalizacyjnego (SSL) było
zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości
od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej
długości około 1800 km i inwestycji
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drogowych o łącznej długości około 400 km. Od lipca br. przedmiotem
rozmów w ramach spotkań ekspertów
CPK z przedstawicielami gmin, przez
teren których przechodzą inwestycje
wytypowane do realizacji w pierwszej
kolejności i dla których w ciągu najbliższych tygodni będą ruszały tzw.
inwentaryzacje przyrodnicze. Łącznie
to 560 km z 1800 km planowanych nowych linii, w tym relacje Warszawa –
Łódź – Sieradz – Kępno – Wrocław.
Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na inwentaryzacje przyrodnicze: dla obszaru 115
tys. hektarów wzdłuż 530 km przyszłych tras kolejowych prawie 26 tys.
ha terenu wzdłuż planowanej linii dużych prędkości Warszawa -Wrocław,
w tym odcinek Kępno - Czernica. Działamy zgodnie z planem, naszym
celem jest dotrzymanie zadeklarowanych harmonogramów. Ruszające
właśnie inwentaryzacje przyrodnicze
oznaczają dla CPK rozpoczęcie procedury inwestycyjnej. To ważny etap,
który pozwoli spółce CPK pozyskać
dane na potrzeby postępowania środowiskowego – mówi Marcin Horała
pełnomocnik rządu ds. CPK. Dzięki
nim do końca 2021 r. zostaną przeprowadzone inwentaryzacje przyrodnicze wzdłuż pierwszych 530 km planowanych linii kolejowych.
W niespełna dwie godziny
do stolicy
Jak czytamy na stronie CPK,
obecny układ sieci, będący następstwem historycznych uwarunkowań
jej rozwoju, skutkuje wydłużeniem
czasów jazdy pomiędzy centralną Polską (rejon Warszawy i CPK) a województwem dolnośląskim. Najszybsze
pociągi w relacji Warszawa – Wrocław kursują po trasie o około 40%
dłuższej od odległości w linii prostej
pomiędzy tymi miastami. Ogranicza
to możliwości atrakcyjnego dojazdu
pociągiem do stolicy zarówno z Wrocławia, jak i miejscowości położonych
od niego na zachód i południe.
Dlatego w SSL wyznaczono
„szprychę” nr 9, która ma połączyć
CPK (i Warszawę) z ważnymi ośrodkami zachodniej Polski (w tym z Wrocławiem) oraz w relacjach międzynarodowych z Czechami i Niemcami.
Przebieg ciągu nr 9: Warszawa
– Centralny Port Komunikacyjny –
Sieradz – Kępno – Wrocław – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa.
Z Sieradza linia odbija do Kalisza i
dalej Poznań – Szczecin. Natomiast z
Kalisza kieruje się na Ostrów Wielkopolski – Leszno – Głogów – Zielona
Góra, Poznań – Zbąszyń – Rzepin –
granica państwa. Ze Zbąszynia biegnie jeszcze do Gorzowa Wielkopolskiego.
Nowe linie nr 86 i 87 na odcinku
Sieradz Północny – Wrocław Główny,
jako kontynuacja odcinka nowej linii
nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz, stworzą szybkie połączenie Warszawy i Łodzi z Wrocławiem i całym
Dolnym Śląskiem. Co ważne umożliwią także uruchomienie komunikacji
kolejowej do Kępna i Wieruszowa,
tworząc atrakcyjne czasowo połączenia zarówno w kierunku wschodnim
do Łodzi, CPK oraz Warszawy, jak i
zachodnim do Wrocławia. Aktualnie
linia jest w trakcie prac przygotowawczych, rozpoczęcie budowy ma nastąpić w 2023 r., a zakończenie w 2027 r.

Długość kępińskiej linii w Wielkopolsce to tylko 27 km, a pociąg będzie się
po niej poruszał z prędkością ponad
250 km/h z częstotliwością co godzinę. Czas dojazdu z Kępna do Wrocławia to 30 -40 min, do CPK 85 min, a
do Warszawy 100 min.
Korytarz dla linii nr 86 i 87 rozpoczyna się w Sieradzu i prowadzi na
południowy zachód do Kępna, a dalej
ma przebieg zbliżony do istniejącej
linii nr 181 (Herby Nowe – Kępno –
Oleśnica). Na południowy wschód od
Oleśnicy przecina istniejącą linię nr
143 (Kalety – Wrocław Popowice), by
następnie od Jelcza Laskowic wejść
w ślad zbliżony do istniejących linii
nr 277 (Opole Groszowice– Wrocław
Brochów) i 132 (Bytom – Wrocław
Główny). Koniec korytarza zlokalizowany jest w okolicach Wrocławia.
Cztery warianty przebiegu
linii kolejowej
Na ostatniej sesji (12.09.br.) burmistrz Piotr Psikus, odnosząc się do
planów realizacji Centralnego Portu
Komunikacyjnego i zakładanej budowy linii kolejowych dużych prędkości, które mają przebiegać także przez
gminę Kępno, poinformował radnych,
że obecnie brane sa pod uwage cztery
warianyu przebiegu linii przez gminę Kępno. - Aktualnie są cztery warianty przebiegu trasy (zaznaczone
odpowiednio W41, W42, W43, W44).
Najbardziej odpowiadałby nam wariant W43, który jest najbardziej
oddalony i najmniej szkodliwy dla
gminy Kępno. Przebiega wzdłuż trasy
ekspresowej. Ten oraz pozostałe dwa
warianty, znajdujące się na północ
od Hanulina, są dobrymi propozycjami – stwierdził burmistrz. - Najmniej
korzystnie wypada dla gminy Kępno
wariant W44. To wariant, który tnie
gminę i przebiega wzdłuż starej trasy
kolejowej. W tym przypadku szereg
inwestycji budowlanych i zakładów
pracy, które dzisiaj istnieją, będzie
musiał być wyburzany. Plany tej nitki
przebiegają przez ogródki działkowe
lub np. fabrykę przy ul. Osińskiej, a
nawet budowane Centrum Medyczne, tereny po kępińskiej mleczarni.
Wiele terenów w tym przypadku
będzie musiało być wykupionych i
wyburzonych. Ten wariant przebiega także przez Szklarkę Mielęcką i
inne miejscowości, gdzie wyburzone
będą musiały być posiadłości. Trasa
przebiega przez tereny zwartej zabudowy, m.in. ul. Poznańską Solidarności i Boczną w Kępnie, a także w
pobliżu zbiorników wodnych. Ten
wariant niszczy istniejącą w gminie
infrastrukturę, nie mówiąc nawet o
problemach z hałasem czy ekologią –
informował P. Psikus.
Który wariant jest najbardziej
optymalny dla planowanej budowy linii kolejowej przez Kępno zapytałem
rzecznika prasowego CPK w Warszawie Konrada Majszczyka. - Na razie
nie ma jeszcze decyzji w sprawie ostatecznego wariantu przebiegu planowanej trasy, ponieważ to jeszcze nie
ten etap procesu inwestycyjnego. Korytarze przyszłych inwestycji kolejowych wraz z orientacyjnymi wariantami przebiegów były konsultowane z
mieszkańcami w ub. roku w ramach
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji (SSL) – stwierdził K.
Majszczyk. Przedmiotem konsultacji były przede wszystkim korytarze
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20. koncert muzyki chrześcijańskiej pn. „Ogrody Świętego Idziego” przy mikorzyńskim
sanktuarium

„Ogrody” zakwitły po raz dwudziesty

Każdego roku, w sobotę poprzedzającą uroczystości odpustowe,
w ogrodach przy Sanktuarium św.
Idziego w Mikorzynie odbywa się
koncert muzyki chrześcijańskiej pn.
„Ogrody Świętego Idziego”. To nie-

Również zespół „Emmanuel” dał
piękny koncert, to wspaniałe, że w
naszej okolicy istnieją takie grupy
na bardzo dobrym poziomie muzycznym i wokalnym. Cieszę się bardzo,
że przybyło do nas tak wielu ludzi i

Uczestnicy koncertu
bawili się doskonale

zwykłe muzyczno-modlitwne spotkanie, zwieńczone mszą świętą i poprzedzające uroczystości odpustowe,
na które do Mikorzyna przybywają
tysiące wiernych, już na stałe wpisało
się w kalendarz regionu. Organizatorami koncertu jest Bractwo Świętego
Idziego wraz z proboszczem oraz
parafianami. Dzięki ich staraniom i
pracy to wydarzenie jest dla uczestników zarówno rozrywką, okazją do
spotkań, jak i duchowym przeżyciem.
29 sierpnia br. „Ogrody Świętego
Idziego” odbyły się już po raz dwudziesty. Jak zawsze wzięły w nim
udział tłumy parafian oraz gości. O
to, aby nikt nie zgłodniał, zadbali
wolontariusze, którzy obsługiwali
stoiska gastronomiczne – można było
zakosztować zarówno kiełbaski z
grilla, jak też kawy i słodkości, w tym
lodów z przykościelnej kawiarenki. Bardzo cieszę się z licznie zgromadzonych gości, cieszę się z każdego
człowieka, który tu przybył i z każdego, kto zaangażował się w organizację tego wydarzenia, a nie byłbym
w stanie ich wszystkich wymienić –
przyznaje proboszcz mikorzyńskiej
parafii ks. Witold Kałmucki. - To
już 20. edycja „Ogrodów Świętego
Idziego”. Trudno w to uwierzyć, tyle
różnych rzeczy wydarzyło się w tym
czasie w Polsce i na świecie, a my
nadal trwamy na chwałę Bogu, nie
przerwaliśmy nawet rok temu mimo
pandemii. W tym roku bardzo nam
zależało, aby wejście w ten czas odpustu w naszej parafii było bardzo

może być jak dawniej – podkreśla z
uśmiechem prezes Bractwa Świętego
Idziego Urszula Goździcka.
Wydarzenie rozpoczął występ
zespołu „Emmanuel” z Wieruszowa,
który towarzyszył wiernym także
podczas mszy świętej, dodając jej
podniosłości. „Emmanuel” to międzyparafialny zespół muzyczny, zafascynowany rozrywkową muzyką re-

Najlepsi
w plebiscycie „Głosu”

27 sierpnia w Poznaniu odbyła
się Gala Laureatów Osobowość Roku
2019/2020 organizowana przez „Głos
Wielkopolski”
W wyniku pandemii koronawirusa codzienność stała się sporym
wyzwaniem, problemy nie ominęły
również Wielkopolski. Mimo to w
Wielkopolsce dalej prężnie działały

pięciu kategoriach. O tym, kto stał
się laureatem i laureatką, zdecydowali współmieszkańcy i współpracownicy z organizacji lokalnych;
społecznych, sportowych, kulturalnych, biznesowych. To oni głosując, docenili Państwa dokonania i
aktywność. Tym bardziej cieszą nas
Państwa osiągnięcia. Życzę dalszej

„Siewcy Lednicy” porwali
publiczność do tańca i śpiewu
Starosta z wręczoną nagrodą

ligijną. Swoją muzyczną działalność
rozpoczął w 2001 roku. Od samego
początku ideą zespołu było organizowanie koncertów świątecznych, ubogacanie apeli jasnogórskich, czuwań
parafialnych, muzyczna adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzenie
oprawy muzycznej na pielgrzymkach
oraz mszach świętych. Zespół tworzy
8 osób: Dominika Glac, Katarzyna

Zespół „Emmanuel”
na scenie

energetycznie, stąd „Siewcy Lednicy”, ponieważ potrafią przekazać
bardzo dużego „powera”, Ducha.

Kmieć – gitara basowa, Szymon
Pietras – perkusja, Dawid Mania
– trąbka oraz Marcin Sobczak – instrumenty klawiszowe.
Muzyczną gwiazda wieczoru
był zespół „Siewcy Lednicy”. Artyści porwali zebranych do wspólnego,
radosnego śpiewu i tańca. To zespół
muzyczny związany ze Wspólnotą
„Lednica 2000” przy kościele oo.
dominikanów w Poznaniu. Grupa powstała, aby wspierać muzycznie oraz
promować w Polsce i na świecie Spotkania Młodych Lednica 2000. Inspiracją dla ich twórczości są słowa Ojca
Świętego Jana Pawła II, Pismo Święte
i codzienność wierzącego człowieka.
Na początku swojej muzycznej drogi
„Siewcy Lednicy” wykorzystywali
elementy folkloru góralskiego, obecnie czerpią inspirację z różnych gatunków muzycznych, m.in. reggae,
pop czy muzyki ludowej.
Sobotni koncert był zarówno
wspaniałym, energetycznym występem artystycznym, jak również głęboką, radosną modlitwą. Oczywiście,
na zakończenie nie mogło zabraknąć
wspólnego wykonania pieśni: „Już
teraz we mnie kwitną Twe ogrody,
już teraz we mnie Twe Królestwo

Czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego” wybierali osoby, które
najbardziej zasłużyły się dla całej wielkopolskiej społeczności. Podczas gali Osobowość Roku 2019/2020 zorganizowanej przez Polska Press Oddział w Poznaniu wręczono
liczne nagrody zasłużonym Wielkopolanom

Brząkała i Weronika Pietras – wokal, Paweł Glac – gitary: klasyczna, akustyczna, elektryczna, Piotr

jest”, która przyjęła się jako hymn
„Ogrodów Świętego Idziego”.
Po koncercie odbyła się msza
święta w plenerze, którą zakończyła
procesja światła i błogosławieństwo
wody. Eucharystii przewodniczył i
homilię wygłosił proboszcz mikorzyńskiej parafii ks. W. Kałmucki.
„Ogrody Świętego Idziego” są
też inauguracją przedodpustowych
rekolekcji. W tym roku odbywały się
one pod hasłem „Piąta Ewangelia –
w ojczyźnie Jezusa” i poprowadził
je ks. dr hab. Cezary Korzec. - W
tym roku nasze rekolekcje przed
odpustem ukierunkowane są na tematykę Ziemi Świętej. Prowadzi je
ks. Cezary Korzec, który jest wykładowcą biblistyki na Uniwersytecie
Szczecińskim. Będzie mówić o Ziemi
Świętej, ojczyźnie Jezusa. To przybliżenie tych miejsc, duchowa pielgrzymka do miejsc, gdzie sam Jezus
stąpał po ziemi. W sposób duchowy
przeniesiemy się w tam, aby poznać
styl życia, który wtedy tam panował,
aby lepiej zrozumieć ewangelię. To
bardzo ważne, ponieważ ewangelia
kształtuje życie chrześcijańskie. Rekolekcje potrwają do 1 września, a
następnie czekają nas wielkie wydarzenia odpustowe, na które serdecz-

lokalne społeczności. Dzięki ich pomocy, ciężkiej pracy i kreatywnych
pomysłach udało się przetrwać bardzo trudny okres. Za ich codzienną
i sumienną pracę czytelnicy „Głosu
Wielkopolskiego” wyróżnili ich nagrodami.
Uroczystość prowadził Krzysztof Ratajczak, który zwrócił uwagę
na wielkość naszego regionu, w skład
którego wchodzą: 4 miasta na prawach powiatu, 31 pozostałych powiatów, 226 gmin, a przede wszystkim
3,5 mln mieszkańców, wśród nich –
osoby docenione w plebiscycie Osobowość Roku 2020
- To już 4. edycja naszego plebiscytu Osobowość Roku. Doceniamy
dokonania mieszkańców Wielkopolski, przyznając wyróżnienia w

kreatywności i siły, a przede wszystkim zdrowia - mówił na otwarciu gali
Paweł Napieralski, prezes Polska
Press Grupy z Oddziału w Poznaniu.
Z powiatu kępińskiego w kategorii
„Polityka, samorządność i społeczność lokalna 2020” wyróżnienie
otrzymał starosta Robert Kieruzal.
W kategorii „Kultura 2020” najlepszą w powiecie została Renata Gość
dyrektor biblioteki samorządowej w
Trzcinicy, w kategorii „Biznes 2002”
nagrodę otrzymał Przemysław Zimoch, natomiast w kategorii „Działalność charytatywna i społeczna
2020” pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Puchalska.
Wszystkim laureatom gratuluje
składa redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.
m
Tańczyli zarówno
starsi, jak i młodsi

nie zapraszamy wszystkich pielgrzymów – mówi ks. W. Kałmucki.
Organizację koncertu piosenki chrześcijańskiej wsparła Gmina
Kępno, która dofinansowała koncert

kwotą 10.000 zł. Umowę dotacyjną
na organizację tegorocznej edycji wydarzenia podpisała prezes Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Idziego”
U. Goździcka.
KR
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
6. kolejka | jesień 2021
KKS Kalisz – Wisła Puławy .......................– 3:1
Lech II Poznań – Hutnik Kraków ..............– 2:0
GKS Bełchatów – Pogoń Siedlce ...............– 2:0
Wigry Suwałki – Radunia Stężyca ............– 3:2
Sokół Ostróda – Stal Rzeszów ..................– 0:3
Pogoń Grodzisk – Ruch Chorzów ..............– 1:1
Chojniczanka – Znicz Pruszków ...............– 1:2
Olimpia Elbląg – Motor Lublin ..................– 0:0
Garbarnia Kraków – Śląsk II Wrocław ......– 6:1
1. ZKS Stal Rzeszów
6 18 17:3
2. Chojniczanka 1930 Chojnice 6 12 16:6
3. KS Ruch Chorzów
6 12 9:3
4. ZKS Olimpia Elbląg
6 11 6:4
5. KKS 1925 Kalisz
6 10 8:6
6. KKS Lech II Poznań
6 9
7:5
7. WKS Śląsk II Wrocław
6 9 10:10
8. KS Radunia Stężyca
6 9 7:10
9. SKS Wigry Suwałki
6 9
6:9
10. LKP Motor Lublin
6 8 12:9
11. RKS Garbarnia Kraków
6 8 11:10
12. MKP Pogoń Siedlce
6 7 9:11
13. KS Wisła Puławy
6 7 9:12
14. MKS Znicz Pruszków
6 7 8:11
15. GKS Bełchatów
6 6
8:9
16. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 6 5
6:9
17. KS Hutnik Kraków
6 1 2:11
18. OKS Sokół Ostróda
6 0 0:13
3. Liga Grupa 2
5. kolejka | jesień 2021
Jarota Jarocin – Kotwica Kołobrzeg .........– 0:2
GKS Przodkowo – Zawisza Bydgoszcz ......– 1:1
Stolem Gniewino – Pogoń Nowe S. ...........– 2:4
Bałtyk Gdynia – Pogoń II Szczecin ...........– 2:1
Świt Skolwin – Elana Toruń ......................– 3:0
Polonia Środa – Unia Janikowo ...............– 4:1
KP Starogard Gdański – Bałtyk Koszalin ....– 2:2
Sokół Kleczew – Olimpia Grudziądz .........– 1:2
Błękitni Stargard – Kluczevia Stargard .....– 2:0
1. GKS Olimpia Grudziądz
5 15 11:2
2. KS Świt Skolwin-Szczecin
5 13 10:3
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 5 13 11:5
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
5 10 12:5
5. KP Błękitni Stargard
5 10 5:3
6. KS Polonia Środa Wlkp.
5 8 12:8
7. KS Sokół Kleczew
5 7
6:5
8. SKS Bałtyk Gdynia
5 7
6:7
9. KS Stolem Gniewino
5 7 9:12
10. TKP Elana Toruń
5 6 11:12
11. MKS Pogoń II Szczecin
5 5 10:7
12. GKS Przodkowo
5 5
6:7
13. KP Starogard Gdański
5 5
7:9
14. JKS Jarota Jarocin
5 5
4:7
15. KS Unia Janikowo
5 4
4:8
16. KKPN Bałtyk Koszalin
5 2
4:7
17. SP Zawisza Bydgoszcz
5 2
2:8
18. ZKS Kluczevia Stargard
5 0 1:16
Proeko 4. Liga Grupa Wielkopolska
5. kolejka | jesień 2021
Warta Międzychód – Polonia-Marcinki .....– 4:3
Tarnovia Tarnowo – KKS II Kalisz .............– 9:2
Olimpia Koło – Unia Swarzędz .................– 1:3
Korona Piaski – Victoria Września ............– 1:2
Centra Ostrów – Górnik Konin .................– 5:0
SKP Słupca – Mieszko Gniezno ................– 1:0
Kotwica Kórnik – Wilki Wilczyn ................– 4:1
Victoria Ostrzeszów – Nielba Wągrowiec ...– 1:2
Huragan Pobiedziska – Iskra Szydłowo ....– 2:1
Obra Kościan – LKS Gołuchów .......– przełożony
1. MKS Nielba Wągrowiec
5 15 10:4
2. MKS Victoria Września
5 12 12:10
3. SKS Unia Swarzędz
5 10 10:6
4. MKS Mieszko Gniezno
5 10 6:2
5. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 5 10 13:6
6. MLKP Warta Międzychód
5 10 11:9
7. MGKS Huragan Pobiedziska 5 9
7:5
8. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 5 8 11:7
9. LKS Gołuchów
4 8
9:5
10. KP Obra 1912 Kościan
4 7
9:8
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 6 12:8
12. SKP Słupca
5 6 10:9
13. KSS Kotwica Kórnik
5 6
9:8
14. KP Victoria Ostrzeszów
5 6
7:7
15. KKS 1925 II Kalisz
5 4 6:15
16. LKS Korona Piaski
5 4 6:11
17. GKS Iskra Szydłowo
5 3 7:11

8

Proeko 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Od 1:0 do 1:2 – w piątek w Ostrzeszowie powtórzył się scenariusz z poprzedniego, wyjazdowego meczu Nielby Wągrowiec. Spadkowicz z trzeciej ligi znów pierwszy stracił gola, ale wygrał i
jako jedyny z kompletem punktów jest liderem rozgrywek na zapleczu trzeciej ligi
okazał się beniaminek ze Słupcy. Piłkarze SKP bardzo szybko, bo już w
drugiej minucie otworzyli wynik spotkania. Kilkadziesiąt minut później
okazało się, że trafienie Kacpra Kajdana zapewniło beniaminkowi cenną
wygraną nad ekipą z Gniezna. BAS

FOT: Przemysław Zimoch (www.mp-foto.pl)

wyniki i tabele

Wyniki 5. kolejki

Popłynęli z Wartą,

pierwsza porażka stała się faktem
W piątej kolejce zmagań na zapleczu trzeciej ligi zakończyła się seria meczów bez porażki piłkarzy Polonii 1908 Marcinki Kępno. Gracze z Alei Marcinkowskiego wstydu w Międzychodzie nie
przynieśli, ale to Warta okazała się o jedną bramkę lepsza od drużyny Tomasza Jaworskiego.
Zespół z Międzychodu w nowym sezonie ponownie staje się jednym z kandydatów do gry o czołowe lokaty. Biało-niebiescy tymczasem muszą szukać punktów w kolejnych meczach. Rywale
nie mają jednak wątpliwości, że kępnianie są na tyle mocni, by na koniec pierwszej części sezonu
utrzymać się w czubie ligowej tabeli.
Gracze z Alei Marcinkowskiego
sezon 2021/2022 rozpoczęli bardzo
dobrze. Na inaugurację pokonali Victorię Ostrzeszów 2:0, potem przyszedł
domowy remis 1:1 z Centrą Ostrów
Wielkopolski i wyjazdowa wygrana
z Koroną Piaski 3:0. Przystępując do
meczu w Międzychodzie, kępnianie
mieli jeszcze na koncie remis z Kotwicą Kórnik. Z kolei Warta pierwsze,
trzy kolejki nowego sezonu grała w
kratkę, notując w nich zwycięstwo z
Tarnovią Tarnowo Podgórne 1:0, remis
2:2 z Obrą Kościan oraz porażkę 2:4 z
LKS-em Gołuchów. Do niedzielnego
pojedynku z Polonią 1908 Marcinki
piłkarze z Międzychodu przystępowali
po zwycięstwie 2:0 wywalczonym w
Kaliszu nad rezerwami KKS-u. Niedzielny mecz rozpoczął się obiecująco dla gospodarzy. Już w 4. minucie
18. GKS Wilki Wilczyn
19. MKS Olimpia Koło
20. KS Górnik Konin

5 3
5 3
5 0

7:13
5:10
1:14

RedBox 5. Liga Grupa 3
2. kolejka | jesień 2021
Orzeł Mroczeń – GKS Rychtal ...................– 5:3
Kania Gostyń – Biały Orzeł ......................– 2:1
Polonia Leszno – Stal Pleszew ..................– 8:0
Ostrovia Ostrów – Piast Kobylin ...............– 1:1
Victoria Skarszew – Astra Krotoszyn ........– 2:0
Piast Czekanów – Warta Śrem .................– 1:1
Zefka Kobyla Góra – Rawia Rawicz ..........– 1:2
Krobianka Krobia – PKS Racot .................– 2:1
1. KS Polonia 1912 Leszno
2 6 13:3
2. KS Victoria Skarszew
2 6
5:0
3. LZS Krobianka Krobia
2 6
6:3
4. ŚKS Warta Śrem
2 4
4:1
5. KP Rawia Rawicz
2 3
4:5
6. PKS Racot
2 3
2:2
7. LZS Orzeł Mroczeń
2 3
5:6
8. KLKS Zefka Kobyla Góra
2 3
2:2
=. MKS Kania Gostyń
2 3
2:2
10. KS Piast Kobylin
2 2
4:4
=. LKS Piast Czekanów
2 2
4:4
12. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 2
3:3
13. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 1
3:4
14. KKS Astra Krotoszyn
2 0
3:7
15. GKS Rychtal
2 0
3:8
16. KS Stal Pleszew
2 0 0:9

prowadzenie dał im Maksymilian
Szwak, a po nieco ponad kwadransie
gry, po trafieniu Denisa Maćkowiaka,
goście z Kępna znaleźli się w jeszcze
trudniejszym położeniu. Strata dwóch
bramek nie podłamała gości, którzy
niejednokrotnie udowadniali, że z
gorszych opresji potrafili wychodzić.
Jeszcze przed przerwą rozmiary porażki udało zmniejszyć się Karolowi
Latuskowi, a chwilę po wznowieniu
gry w drugiej połowie do wyrównania
doprowadził Jakub Górecki. Kępnianom nie udało się wykorzystać słabszego okresu gry miejscowych. Warta
przetrwała napór przyjezdnych, a na
domiar złego w 60. minucie wyprowadziła cios, po którym biało-niebiescy
już się nie podnieśli. W 89. minucie po
drugim trafieniu Denisa Maćkowiaka
miejscowi prowadzili już 4:2. Ostatnie
słowo w tym meczu należało jednak
do drużyny Tomasza Jaworskiego.
W trzeciej minucie doliczonego czasu gry wynik spotkania ustalił Karol
Latusek. Dla Polonii 1908 Marcinków
była to pierwsza ligowa porażka w tym
sezonie.
Mecze ostatniej kolejki dostarczyły kibicom niecodziennych emocji, ale
i bramek. Najwięcej, bo aż jedenaście,
obejrzeli kibice w Tarnowie Podgórnym. Co najważniejsze dla miejscowych aż dziewięć z jedenastu trafień
padło łupem graczy Tarnovii. Gospodarze z pewnością nie spodziewali
się takiego obrotu spraw w starciu z
niewygodnym i zupełnie nieprzewidywalnym zespołem rezerw KKS-u
Kalisz. Zwłaszcza, że pierwsi wynik
rywalizacji otworzyli kaliszanie, a
konkretnie przesunięty do drugiego
zespołu Robert Tunkiewicz. Kończył się pierwszy kwadrans i wówczas sprawy w swoje ręce postanowili
wziąć miejscowi. Gracze Tarnovii
stworzyli sporo sytuacji do strzelenia
gola i po niespełna dwóch kwadransach gry prowadzili 3:1. W 38. minucie padła druga bramka dla kaliszan,
a na listę strzelców ponownie wpisał
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się Robert Tunkiewicz. Do szatni obie
drużyny udały się więc przy wyniku
3:2 i taki rezultat z pewnością zapowiadał zaciętą walkę po zmianie stron.
Kibice, którzy liczyli na taki scenariusz mocno się rozczarowali, bo miejscowi zupełnie zdominowali przebieg
boiskowych wydarzeń. Młody zespół
rezerw KKS-u wspierany zaledwie
dwoma doświadczonymi graczami
zupełnie nie potrafił znaleźć sposobu,
by przeciwstawić się graczom z Tarnowa Podgórnego. Gospodarze potrzebowali zaledwie dwudziestu minut, by
zaaplikować kaliszanom cztery bramki. Tarnovia prowadziła już 7:2 i wciąż
miała apetyt na więcej. W ostatnich
fragmentach meczu rozbitych gości
dobili kolejno Maksymilian Sobkowiak oraz Paweł Bednarski, który
skompletował tego dnia hattricka.
Ciekawy, choć zupełnie jednostronny pojedynek obejrzeli również
kibice w Ostrowie Wielkopolskim.
Centra chciała zrehabilitować się za
ostatnią porażkę we Wrześni i zrobiła
to z nawiązką, rozbijając na własnym
terenie Górnika Konin. Ekstrzecioligowiec cały czas nie może odnaleźć się w rozgrywkach czwartej ligi.
Górnik po pięciu seriach gier okupuje
ostatnie miejsce w tabeli. W Koninie
nie ma też perspektyw na lepsze jutro.
Spadkowicz z trzeciej ligi ma ogromne problemy ze zdobywaniem punktów i bramek. Graczom Górnika w
dotychczasowych meczach nie udało
się zdobyć chociażby jednego punktu. Równie tragicznie wygląda bilans
bramkowy. Biało-niebiescy w tym
sezonie zdobyli tylko jedną bramkę w
pojedynku z beniaminkiem ze Słupcy.
W ostatni weekend także nie zagrozili poważnie Centrze, która z kolei
zaaplikowała swojemu rywalowi pięć
bramek, a łupem bramkowym podzieliło się pięciu graczy ostrowskiego
zespołu.
Po ostatniej kolejce miano niepokonanego, obok Polonii 1908 Marcinki, stracił również Mieszko Gniezno.
Zespołem, który znalazł sposób na
kolejnego spadkowicza z trzeciej ligi

MLKP Warta Międzychód		
4 (2)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 3 (1)
Bramki: 1:0 Maksymilian Szwak - 4’, 2:0 Denis
Maćkowiak - 16’, 2:1 Karol Latusek - 38’, 2:2 Jakub Górecki - 46’, 3:2 Mateusz Wzięch - 60’, 4:2
Denis Maćkowiak - 89’, 4:3 Karol Latusek - 90+3’.
Polonia-Marcinki: Olaf Nawrot – Marcin Tomaszewski, Mikołaj Kubacha (Kacper Skupień
- 88’), Bernard Fai Ndukong, Remigiusz Hojka, Wojciech Drygas, Amadeusz Rachel (Dawid
Stempin - 85’), Karol Latusek, Dawid Rachel
(Mateusz Gola - 70’), Jakub Górecki, Paweł Barczak. Trener: Tomasz Jaworski.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 5 (2)
KS Górnik Konin		
0 (0)
Bramki: 1:0 Patryk Cierniewski - 28’, 2:0 Daniel Bąk - 35’ (z karnego), 3:0 Tomasz Graczyk
- 49’, 4:0 Jakub Kłobusek - 75’, 5:0 Jakub Michalski - 87’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 (3)
KKS 1925 II Kalisz			 2 (2)
Bramki: 0:1 Robert Tunkiewicz - 14’, 1:1 Rafał
Chmal - 22’, 2:1 Paweł Bednarski - 24’, 3:1 Mikołaj Wyborny - 27’ (samobójcza), 3:2 Robert
Tunkiewicz - 38’, 4:2 Michał Niedźwiedzki - 50’,
5:2 Thomas Skiba - 58’, 6:2 Paweł Bednarski 67’, 7:2 Mohamed Tayachi - 69’, 8:2 Maksymilian
Sobkowiak - 88’, 9:2 Paweł Bednarski - 90+1’.
KP Victoria Ostrzeszów		
1 (1)
MKS Nielba Wągrowiec		
2 (0)
Bramki: 1:0 Kornel Skorzybót - 39’, 1:1 Rafał
Leśniewski - 57’ (z karnego), 1:2 Mateusz Rocławski - 69’.
SKP Słupca			 1 (1)
MKS Mieszko Gniezno		
0 (0)
Bramka: 1:0 Kacper Kajdan - 2’.
MGKS Huragan Pobiedziska
2 (0)
GKS Iskra Szydłowo		
1 (0)
Bramki: 1:0 Paweł Piceluk - 61’, 2:0 Paweł Piceluk - 71’, 2:1 Anjos da Silva Marlilson - 77’.
MKS Olimpia Koło		
1 (0)
SKS Unia Swarzędz		
3 (1)
Bramki: 0:1 Wojciech Antczak - 36’, 0:2 Jan
Paczyński - 50’, 0:3 Mikołaj Panowicz - 75’, 1:3
Mateusz Czajka - 90’.
KSS Kotwica Kórnik		
4 (3)
GKS Wilki Wilczyn		
1 (0)
Bramki: 1:0 Radosław Jasiński - 5’, 2:0 Dawid
Urbanek - 22’, 3:0 Gerard Pińczuk - 29’, 3:1
Krystian Robak - 58’, 4:1 Patryk Bordych - 79’.
LKS Korona Piaski		
1 (0)
MKS Victoria Września		
2 (1)
Bramki: 0:1 Antonio Asani - 8’, 1:1 Simon Tor 78’, 1:2 Jakub Groszkowski - 90’.
KP Obra 1912 Kościan
LKS Gołuchów
UWAGA: Mecz przełożony na 22 września
2021 roku.
5
4
4
4

Najskuteczniejsi strzelcy

Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)

Program 6. kolejki

Czwartek, 2 września 2021 roku
17:30
Wilki Wilczyn – Warta Międzychód
Piątek, 3 września 2021 roku
17:00
LKS Gołuchów – Unia Swarzędz
Sobota, 4 września 2021 roku
13:00
Iskra Szydłowo – SKP Słupca
15:00
Olimpia Koło – Huragan Pobiedziska
16:00
Polonia-Marcinki – Tarnovia Tarnowo
16:00
Victoria Września – Kotwica Kórnik
16:00
Nielba Wągrowiec – Centra Ostrów
17:00
Górnik Konin – Korona Piaski
17:00 Mieszko Gniezno – Victoria Ostrzeszów
Niedziela, 5 września 2021 roku
11:00
KKS II Kalisz – Obra Kościan

Sport

rozmaitości

Pingpongiści z naszego regionu wśród najlepszych w Gorzowie Śląskim

Sukces kępińskich tenisistów

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Gorzowie Śląskim rozegrano
ostatni turniej tenisa stołowego z
cyklu Gorzowskie 3 PL. Bardzo dobrze spisali się reprezentanci naszego
powiatu. W kategorii amatorów do 50
lat znakomite czwarte miejsce wywalczył Przemysław Podpora z Piotrówki. Dużą niespodziankę sprawił
jeden z najmłodszych uczestników
turnieju Kacper Woźniak również
z Piotrówki (tegoroczny absolwent
Szkoły Podstawowej w Trzcinicy),
który pokonał w rozgrywkach grupowych po zaciętym boju 3:2 trzeciego zawodnika tej kategorii Tomasa
Helmfridssona ze Szwecji. Należy
podkreślić, że K. Woźniak po ubiegłorocznym zwycięstwie w Grand
Prix Sycowa w kategorii szkół podstawowych zaczyna z powodzeniem radzić sobie w konfrontacji ze starszymi
tenisistami. Natomiast w kategorii powyżej 50 lat drugie miejsce zajął Jan
Kasendra z Kępna, siódme Henryk
Sibera z Baranowa, a ósme Bogusław
Górecki ze Słupi pod Kępnem. Bogusław Górecki miał szansę na wyższą

pozycję, ale, niestety, nie mógł wystąpić w ostatnich zawodach i zaliczono
mu punkty z 2 turniejów. Swoją wysoką formę formę potwierdził J. Kasendra także w kategorii open z udziałem
zawodowców, zajmując piątą lokatę.
Poprzednie turnieje odbyły się się w

czerwcu i w lipcu, a organizatorem
cyklu był Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Gorzowie Śląskim. Łącznie
w imprezie wzięło udział 144 uczestników- amatorów oraz zawodników i
zawodniczek IV i V ligi, a w kategorii
open nawet III ligi.
Oprac. m

Kategoria amatorów do 50 lat:
1. Robert Świetlik (Będzin)
2. Mariusz Adamus (Rędziny)
3. Tomas Helmfridsson
(Sztokholm-Szwecja)
4. Przemysław Podpora (Piotrówka)
5. Leszek Piotrowski (Krzepice)
6. Marek Ciesielski (Grabów)

Kategoria amatorów
powyżej 50 lat:
1. Jerzy Ciekański (Wola Wiązowa)
2. Jan Kasendra (Kępno)
3. Waldemar Józala (Wieluń)
4. Zbigniew Desperak (Kłobuck)
5. Wincenty Warzecha (Działoszyn)
6. Sławomir Różycki (Działoszyn)
7. Henryk Sibera (Baranów)
8. Bogusław Górecki (Słupia pod
Kępnem)

Nagrodzeni w kategorii seniorów

Kategoria open:
1. Mariusz Adamus (Rędziny)
2. Mateusz Anczyk (Gorzów)
3. Waldemar Józala (Wieluń)
4. Leszek Piotrowski (Krzepice)
5. Jan Kasendra (Kępno)
6. Zdzisław Kleszcz (Olesno)
7. Jacek Stańczyk (Gorzów)
8. Marek Ciesielski (Grabów)

„Pelikan” nigdy nie był dla „Zawiszy” łatwym rywalem. Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie udało się uzbierać w
dwumeczu ledwie punkcik, jednak pierwszy tegoroczny pojedynek ligowy team z Łęki zakończył z przytupem, strzelając
rywalowi na jego boisku aż dziewięć goli. W tym meczu pokazali się prawie wszyscy nowi piłkarze „Zawiszy”. Dwóch z
nich strzeliło gole. Adrian Gawlik aż dwie

Nawałnica znad Pomianki

Już pierwszy rzut oka na boiskowe ustawienie gospodarzy wskazywał, że tego dnia postawili oni na
popularny wariant, zwany „Obroną
Częstochowy”. Wedle tego planu pięciu obrońców powinno powstrzymać
ofensywne zapędy „Zawiszy”. Widocznie i nad Prosnę dotarły groźne

wieści o nawałnicy znad Pomianki.
Początkowo trudno było sforsować
te zasieki, ale po 20 minutach rozerwał je Jurasik, który objechał w polu
karnym trzech rywali i umieścił piłkę
w siatce strzałem po ziemi w długi
róg. To zdarzenie wstrząsnęło „Pelikanem” tak mocno, że jego obrońcy

zapomnieli o zdrowym rozsądku i
…fair play. W efekcie Grzywacz, po
faulu na Domino, wyleciał z boiska, a

rza, ale zrobił to nieudolnie, za lekko,
a rozpędzony Juras wyszedł sam na
sam z bramkarzem, minął go i uderzył do pustej bramki. Siódme trafienie należało do Kurkiewicza, który
wykorzystał idealne dośrodkowanie

Kamil Jurasik rozpoczął
nawałnicę już w 21 minucie

przed szansą zdobycia debiutanckiego gola dla „Zawiszy” stanął Gawlik.
Nie wiemy, czy Adrian widział kiedykolwiek, co w podobnej sytuacji
zrobił niegdyś Panenka, ale nowy
gracz „Zawiszy” uczynił to niemal
identycznie. Po takiej podcince skapitulowałby każdy golkiper. Zatem
od 39. minuty goście grali z przewagą jednego gracza, prowadząc przy
tym 2:0. Kolejne ciosy posypały się
na „Pelikana” tuż po przerwie. W
pierwszej minucie drugiej połowy
bramkarz nie dogadał się z obrońcą,
a Parchomienko popisał się niezwykłym lobem. Trzy minuty później
było już :4:0. Tym razem Muzyka,
kolejny nowy nabytek „Zawiszy”,
uderzył z 20 metrów, piłka odbiła
się od słupka i wpadła do bramki. Po
kwadransie wór z golami ponownie
uzupełnił Gawlik. Tym razem okiwał
dwóch rywali i uderzył z 16 metrów
po krótkim rogu. Po chwili rozdygotaną obronę „Pelikana” ponownie
wymanewrował Jurasik. Defensor
gospodarzy chciał podać do bramka-

Ziolanskiego. Kura wyszedł w górę
na 5 metrze i zdobył gola główką.
Mecz zamknęły dwa trafienia Nitkiewicza. Najpierw strzelił celnie pod
poprzeczkę, wykorzystując dokładne
podanie Muzyka, a później rąbnął z
połowy boiska. Wysoka wygrana na
pewno cieszy, podobnie jak dyspozycja całej drużyny. Kolejny sprawdzian już u siebie z Odolanovią. ems
Klasa okręgowa, gr.
VI. „Pelikan” Grabów
– „Zawisza” Łęka
Opatowska 0:9 (0:2).
Gole dla „Zawiszy”: Jurasik
(21,77) Gawlik (39, 73),
Parchomienko (46),
Muzyka (49), Kurkiewicz (84),
Nitkiewicz (85, 90).
„Zawisza”: Chałubiec,
Nitkiewicz, D. Nawrot (85’
Andreiszyn), C. Nawrot (78
Ziołański ), Domino, Jurasik,
Joniak (46 Parchomienko), Glatz
(46 Malina), Gierak, Muzyka
(70 Kurkiewicz), Gawlik.

wyniki i tabele

RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
2. kolejka | jesień 2021
Pelikan Grabów – Zawisza Łęka O. ..........– 0:9
Szczyt Szczytniki – GKS Grębanin ............– 2:2
KS Opatówek – LZS Doruchów .................– 1:0
Odolanovia – Masovia Kraszewice ...........– 1:2
RKS Radliczyce – KP Słupia ......................– 3:0
Olimpia Brzeziny – Zieloni Koźminek ......– 0:4
Raszkowianka – Płomień Opatów ............– 1:0
Ogniwo Łąkociny .................................– pauza
1. GOS Zieloni Koźminek
2 6
7:0
2. RKS Radliczyce
2 6
5:0
3. LKS Masovia Kraszewice
2 6
4:2
4. GKS Grębanin
2 4
6:3
5. KS Opatówek
2 4
3:2
6. LKS Zawisza Łęka Opatowska 1 3 9:0
7. LZS Ogniwo Łąkociny
1 3
3:1
8. LKS Olimpia Brzeziny
2 3
4:5
9. LKS Raszkowianka Raszków 2 3
2:4
10. LZS Płomień Opatów
2 1
2:3
11. LZS Szczyt Szczytniki
2 1
3:5
12. LZS Doruchów
2 0
0:3
13. MLKS Odolanovia Odolanów 2 0
1:5
14. KP Słupia
2 0
1:7
15. LZS Pelikan Grabów
2 0 1:11
Proton Klasa A Grupa 9
1. kolejka | jesień 2021
LKS Jankowy – Pogoń Trębaczów ............– 0:2
Orzeł Wysocko – LKS Czarnylas ...............– 4:3
LKS Godziesze 1966 – LZS Czajków .........– 1:2
Sokół Bralin – KS Rogaszyce ....................– 3:0
Lilia Mikstat – Tarchalanka Tarchały ........– 2:0
Pelikan Nowy Karolew – Victoria Laski .....– 3:1
Barycz Janków P. – Iskra Sieroszewice ...– przełożony
1. LKS Sokół Bralin
1 3
3:0
2. KS Pelikan Nowy Karolew
1 3
3:1
3. LZS Pogoń Trębaczów
1 3 2:0
=. LZS Lilia Mikstat
1 3 2:0
5. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 1 3
4:3
6. LZS Czajków
1 3
2:1
7. Barycz Janków Przygodzki 0 0 0:0
=. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 0 0 0:0
9. LKS Czarnylas
1 0
3:4
10. LKS Godziesze 1966
1 0
1:2
11. LZS Victoria Laski
1 0
1:3
12. LKS Jankowy 1968
1 0 0:2
=. LZS Tarchalanka Tarchały W. 1 0 0:2
14. KS Rogaszyce
1 0
0:3
Proton Klasa B Grupa 11
1. kolejka | jesień 2021
LZS Mikorzyn – Zryw Kierzno ..................– 1:3
Pogoń II Nowe S. – Ajax Rojów ..............– 10:0
Wtórkowianka – Korona Chełmce ............– 2:2
Dąb Dębnica – GKS Trzcinica ...................– 6:3
LZS Siedlików – Bonikovia Boników .........– 3:1
Pelikan II Grabów – Wielkopolanin ...– przełożony
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 1 3 10:0
2. LKS Dąb Dębnica
1 3
6:3
3. LZS Zryw Kierzno
1 3
3:1
=. LZS Siedlików
1 3
3:1
5. LZS Wtórkowianka Wtórek 1 1
2:2
=. WKS Korona Chełmce
1 1
2:2
7. LZS Pelikan II Grabów
0 0 0:0
=. LKS Wielkopolanin Siemianice 0 0 0:0
9. LZS Bonikovia Boników
1 0
1:3
=. LZS Mikorzyn
1 0
1:3
11. GKS Trzcinica
1 0
3:6
12. RLKS Ajax Rojów
1 0 0:10
1. Liga Wojewódzka Juniora A1 Grupa 2
3. kolejka | jesień 2021
Kania Gostyń – KKS Kalisz .......................– 2:1
Jarota Jarocin – Ostrovia Ostrów .............– 3:3
Polonia Leszno – Marcinki Kępno .............– 2:0
Victoria Września – Polonia Środa ............– 7:1
Sparta Konin – Stal Pleszew ....................– 0:1
AP Ostrzeszów – Górnik Konin .................– 0:7
1. MKS Victoria Września
3 9 14:3
2. KS Polonia Środa Wlkp.
3 6 16:9
3. KS Górnik Konin
3 6 10:3
4. MKS Kania Gostyń
2 6
5:3
5. KKS 1925 Kalisz
3 4
5:3
6. AP Ostrzeszów
3 4
3:9
7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 4 10:8
8. KS Polonia 1912 Leszno
3 3
4:6
9. KS Stal Pleszew
2 3
2:8
10. MUKS Marcinki Kępno
3 3
3:5
11. JKS Jarota Jarocin
3 1
4:7
12. MKS Sparta Konin
3 0 2:14
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Region

gmina
Spotkanie z pielgrzymującymi w Hiszpanii

Z drogi św. Jakuba

12 sierpnia 2021 r. w Filii Bibliotecznej w Siemianicach odbyło się
spotkanie dotyczące relacji z pielgrzymki do Santiago de Compostela
drogą św. Jakuba, którą zaprezentowały - Maria Kowalska oraz Krystyna Macioszczyk. W trakcie spotkania uczestnicy mogli wysłuchać
ciekawego wykładu oraz obejrzeć
zdjęcia, które zrobiono podczas swojego pielgrzymowania.
Istniejąca od ponad tysiąca lat
droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Szlak ten
prowadzi do katedry w Santiago de

Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii, gdzie według
przekonań pielgrzymów znajduje się
ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki,
a uczestnicy mogą dotrzeć do celu
jednym z wielu szlaków oznaczonych
Żółtymi strzałkami oraz muszlą św.
Jakuba, która jest także symbolem
pielgrzymów.
Po skończonej prelekcji kierownik filii Jolanta Gąszczak w ramach
podziękowania wręczyła prowadzącym kwiaty. Natomiast wszyscy
uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na poczęstunek.
Oprac. m

Prelegentki
z organizatoką

GP.6720.01.2021.WM

wieści znad pomianki
wrzesień 2021, nr 31 (1025)
22 sierpnia na boisku sportowym w Siemianicach odbył się festyn rodzinny

Festyn rodzinny w Siemianicach

Imprezę rozpoczęto od występu
dzieci, które zaprezentowały swoje
wokalno-muzyczne
umiejętności.

Festynowicze bawili
się wybornie

Swoje talenty prezentowali: Maja
Skąpska, Malwina Kosińska i Szymon Bęben. Następnie na scenie wystąpiło Opatowskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Sportowe. Zespół pod
kierownictwem Marka Kowalskiego wykonał utwory z repertuaru ludowego. Najmłodsi uczestnicy mogli
skorzystać z zabawy na dmuchanych
zjeżdżalniach oraz atrakcji i konkursów przygotowanych przez animatorów z Akademii Twórczej Zabawy
„A Kuku”.
Niestety, w godzinach popołudniowych warunki atmosferyczne
przerwały świetnie zapowiadającą
się zabawę. Pokaz street workout

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Baranów
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów uchwały nr
XXV/205/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz uchwały nr XXVI/215/2021
z dnia 24 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Baranów w wybranych fragmentach.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul.
Rynek 21, 63-604 Baranów w terminie do 24 września 2021 roku. Wnioski
mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 ze
zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów zgodnie z
w/w uchwałami Rady Gminy Baranów. Wnioski mogą być wnoszone w
formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów,
ul. Rynek 21, 63-604 Baranów oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej w terminie do 24
września 2021 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest
Wójt Gminy Baranów.

Gwiazdą wieczoru był
zespół „Masters”

GP.6721.01.2021.WM
GP.6721.02.2021.WM
GP.6721.03.2021.WM

Baranów, 2 września 2021 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Baranów, Mroczeń, Słupia pod Kępnem
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Baranów uchwał:
- nr XXV/206/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów,
- nr XXVI/218/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mroczeń,
- nr XXVI/219/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Słupia pod Kępnem.
obejmującego obszary zgodnie z załącznikami do w/w uchwał.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Baranów, Referat Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów w terminie do 24 września 2021 roku. Wnioski mogą
być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

nazwę

i

adres

wnioskodawcy,

przedmiot

wniosku

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
fragmenty miejscowości Baranów, Mroczeń, Słupia pod Kępnem zgodnie z w/w uchwałami Rady Gminy Baranów.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek
21, 63-604 Baranów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 24 września 2021 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Baranów.
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wysłuchać wspaniałego koncertu w
wykonaniu utalentowanej młodzieży.
Zwieńczeniem niedzielnego festynu

był występ zespołu „Masters”. Wykonawca bawił publiczność śpiewając swoje największe przeboje takie
jak: „Żono moja”, „Portret do nieba”,
„Serce do koperty”. Oczywiście, nie
obyło się bez słynnego bisu. Po koncercie wokalista rozdawał autografy
oraz wykonał pamiątkowe zdjęcia z
fanami.
Festyn oprócz zabawy miał na
celu promocję szczepień przeciwko
COVID-19. Każdy mógł otrzymać
szczegółowe informacje na temat
szczepień oraz dostępnych szczepionek. Organizatorzy zorganizowali
także mobilny punkt spisowy oraz
punkt znakowania rowerów.
Oprac. m

kurier baranowa
wrzesień 2021, nr 27 (1211)

Baranów, 2 września 2021 r.

OGŁOSZENIE

odbył się w strugach deszczu. Na
szczęście zespół „Rock Station” rozgonił chmury i publiczność mogła
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25 sierpnia 2021 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy
Perzów

GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2021, nr 32 (983)

Dofinansowanie do
Plon niesiemy, plon... inwestycji ekologicznych

Dożynki gminne w Domasłowie

Perzów Przemysław Łytka, którzy
tradycyjnie podzielili się chlebem
z wszystkimi uczestnikami dożynek.
Wyrazy szacunku dla rolników złożył także starosta Robert Kieruzal.
Po słowach uznania skierowanych
do rolników zaśpiewały wokalistki z
sekcji wokalnej GOK – Aleksandra
Niedźwiecka i Zuzanna Nowakowska. Następnie uczestnicy dożynek
mogli skorzystać z przygotowanego
poczęstunku. Dożynki gminne swoim występem uświetnił zespół „Zimne Frytki”, który do godzin wieczornych zachęcał do wspólnej zabawy.
Oprac. m

Przekazanie bochenka
chleba władzom gminy

29 sierpnia 2021 roku odbyły się
dożynki gminy Perzów. Uroczystości
rozpoczęła msza święta w kościele
pw. św. Idziego Opata w Domasłowie, którą odprawili księża z gminy
Perzów. Eucharystia została wzbogacona o oprawę muzyczną przygotowaną przez zespół „Perzowianie”.
Po nabożeństwie uczestnicy udali się
na miejsce pozostałych uroczystości tereny przy Dziennym Domu Seniora
w Domasłowie, gdzie delegacje poszczególnych sołectw złożyły wieńce
dożynkowe. Podziękowania dla rolników za ich trud, ciężką pracę i zebrany plon wygłosili wójt Danuta Froń
oraz przewodniczący Rady Gminy

Delegacje dożynkowe

D. Froń czyta sprawozdanie
z działalności

W trakcie sesji radni przyjęli
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze
gminy Perzów. Wprowadzono zmianę w Regulaminie udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany
pozaklasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Perzów polegającą na
umożliwieniu ubiegania się o dotację
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w związku z budową nowego budynku mieszkalnego.
Udzielono pomocy finansowej
dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie organizacji

publicznego transportu zbiorowego
autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających w
granicach gminy Perzów.
Ponadto podjęto uchwałę w
sprawie zmian uchwały budżetowej
gminy na 2021 rok, ustalając łączną
kwotę dochodów budżetowych na
2021 rok w wysokości 27 354 179,68
zł oraz łączną kwotę wydatków
budżetu na 2021 rok w wysokości
36 459 750,74 zł oraz dostosowano
Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Perzów na lata 2021-2039 do
zmian w budżecie.
Oprac. m

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2021, nr 32 (1201)

Jubilaci złotych i diamentowych godów z gminy Perzów zostali uhonorowani specjalnymi
medalami nadanymi przez prezydenta RP

Podsumowanie gali „Osobowość Roku” organizowanej
przez „Głos Wielkopolski”

Pół wieku i więcej razem

Wyróżnienie dla dyrektor
26 sierpnia 2021 roku w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Perzowie odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” par
małżeńskich z terenu gminy Perzów.
Jubileusz Złotych i Diamentowych
Godów obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50 oraz 60 lat.
Piękny jubileusz był podstawą do
wystąpienia Urzędu Stanu Cywilnego w Perzowie z wnioskiem o nadanie parom odznaczeń państwowych
„Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Podczas uroczystości me-

dale w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
wręczała wójt Danuta Froń w towarzystwie przewodniczącego Rady
Gminy Perzów Przemysława Łytki,
sekretarz gminy Weroniki Urbańskiej, zastępcy kierownika Urzędu
Stanu Cywilne1go Kingi Slotta, proboszcza parafii Turkowy - ks. Rafała
Hącia, proboszcza parafii Słupia pod
Bralinem - ks. Marcina Nowickiego.
Oprócz medali zostały także
wręczone pamiątkowe dyplomy,
upominki oraz kwiaty. Wzniesiono także toast za zdrowie jubilatów.

Uroczystość uświetnił swoim występem zespół „Perzowianie”, który
przygotował dla naszych jubilatów
wyjątkowy repertuar.
Listy gratulacyjne obchodzące
Złote Gody otrzymały następujące
pary: Halina i Jan Horoszkiewiczowie, Barbara i Kazimierz Kałuża, Jadwiga i Henryk Kościańscy,
Władysława i Stefan Kozanowie,
Urszula i Bronisław Młot. Natomiast z okazji jubileuszu Diamentowych Godów uhonorowani zostali
Irena i Tadeusz Przybyłowie.
KS

Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
Zapraszamy do czytania i komentowania!

27 sierpnia br. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy Renata Gość została
nagrodzona za zajęcie pierwszego
miejsca w etapie powiatowym plebiscytu „Głosu Wielkopolskiego”
„Osobowość Roku 2020” w kategorii
„Kultura 2020”. Dyrektor trzcinickiej książnicy otrzymała statuetkę i
dyplom za: „propagowanie kultury
wysokiej w Trzcinicy. Za organizację
wyjątkowych wydarzeń kulturalnych
na terenie gminy, także w czasie pandemii”.
Uroczystość prowadził Krzysztof Ratajczak, który zwrócił uwagę,
że wyróżnienia podzielono na pięć
kategorii: „Biznes”, „Działalność społeczna i charytatywna”, „Kultura”,
„Polityka, samorządność i społeczność lokalna” oraz „Nauka”. Dyplomy i statuetki nagrodzonym wręczał
prezes Polska Press Grupy z Oddziału

w Poznaniu Paweł Napieralski.
Podczas gali na scenie wystąpił
zespół „Hot Lips”, który rozbudził
publikę muzykę w stylu boogie, w
tym m.in. wykonując utwór: „Big
Bad Handsome Man”.
Bardzo serdecznie dziękuję
za każdy oddany na mnie głos, za
współpracę i wielkie zaangażowanie
w rozwój biblioteki przedstawicielom samorządu gminnego i pracownikom trzcinickiej książnicy. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają
w różnych działaniach kulturalnych,
zarówno w tych wielkich, jak i małych, nadających wartość codziennej
pracy. Niech obiekt biblioteki gminnej, jak najlepiej służy wszystkim
mieszkańcom naszej gminy do realizowania życiowych pasji i spotkań z
drugim człowiekiem - podsumowuje
dyrektor GBP w Trzcinicy R. Gość.
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego” gratuluje wyróżnienia i życzy
dalszych sukcesów.
m

Tygodnik Kępiński 2 września 2021

11

Region

gmina
Umowa na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów
rolnych

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2021, nr 34 (1308)

Rodzinnie, radośnie, kolorowo

Drogi będą przebudowane
16 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Bralin podpisano umowy na
przebudowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. Wykonawca – Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo
-Mostowe S.A. – został wyłoniony
w przetargu nieograniczonym. Umowa z wykonawcą reprezentowanym
przez prezesa Zarządu Spółki, Kamila Megę, została podpisana przez
wójta gminy Bralin Piotra Hołosia
przy kontrasygnacie skarbnika Grażyny Mosch.
Przedmiotem umów jest realizacja

trzech zadań drogowych Gminy Bralin: drogi wewnętrznej w Mnichowicach o długości około 260 m (dz. nr
242 – od drogi powiatowej 5682P do
przepompowni), drogi wewnętrznej
w Goli o długości około 100 m (łącznik drogi wojewódzkiej i wiaduktu
pod S8) oraz drogi wewnętrznej w
Bralinie o długości około 410 m (od
drogi wojewódzkiej nr W 482 do posesji przy ul. Południowej 1).
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października br.
Oprac. KR

14 sierpnia br. Koło Gospodyń
Wiejskich w Taborze Wielkim zaprosiło mieszkańców gminy Bralin na
festyn rodzinny. Impreza zorganizowana została na boisku sportowym

w Taborze Wielkim. Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich
przygotowały degustacje potraw oraz
poczęstunek dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi brali aktywny udział

Strażacy uczyli, jak
udzielać pierwszej pomocy

w zabawach prowadzonych przez
animatora, a dorośli rywalizowali
w zawodach sportowych. Ciekawą i
pouczającą atrakcją był pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu druhów z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Taborze Wielkim, którzy czuwali także
nad bezpieczeństwem uczestników
festynu. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się festiwal kolorów. Na
zakończenie rodzinnego festynu odbyła się zabawa taneczna. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu
szczepień „#SzczepimySię z KGW”.
Podczas festynu szczepionkę przyjęło 14 osób.
Oprac. KR

Podpisanie umowy z wykonawcą budowy czwartego etapu sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociągowej w Chojęcinie

Odnowią ogrodzenie Ciąg dalszy budowy kanalizacji

W Urzędzie Gminy Bralin została
podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Renowacja zabytkowego
ogrodzenia przy budynku poewangelickim w Bralinie”. Umowę podpisali:

wójt gminy Bralin Piotr Hołoś i wykonawca: AG-BUD Krystian Korus.
Termin wykonania zadania został
ustalony do 15 listopada br.
Oprac. KR

27 sierpnia br. wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, przy kontrasygnacie
skarbnika Grażyny Mosch, podpisał
umowę z wykonawcą budowy czwartego etapu sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociągowej w miejscowości
Chojęcin w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociągowej w obrębie Chojęcin”.
Wykonawca – Elektromex Sp. z
o.o. – zrealizuje zadanie o wartości
158.670,00 zł. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest do 30 listopada br. z 36-miesięcznym okresem
gwarancji.
Oprac. KR

Podczas podpisania umowy

ECHO RYCHTALA
wrzesień 2021, nr 30 (978)
Zaproszenie na V Bieg Rychtalaka pn. „Rozbiegać pandemię”

Do biegu gotowi... start!

Już 5 września br. na terenie boiska
sportowego w Rychtalu przeprowadzony zostanie V Bieg Rychtalaka, który
tym razem odbędzie pod hasłem „Rozbiegać pandemię”.
Głównymi celami tej niezwykłej imprezy rekreacyjno-sportowej są: popularyzacja
biegów jako najzdrowszej
formy ruchu, promocja gminy
Rychtal oraz propagowanie
zdrowej rywalizacji. Zawodnicy spotkają się na linii startu
o godzinie 10.00, skąd wyruszą na 10-kilometrową trasę
biegu. Wpisowe wynosi 50 zł.
Każdy z uczestników Biegu
Rychtalaka otrzyma pamiątkowy medal, nawiązujący do
nazwy biegu oraz bogaty pakiet startowy.
Oprócz biegu głównego
na 10 km dla osób pełnoletnich odbędą się także biegi
towarzyszące dla dzieci i
młodzieży w ramach imprezy rekreacyjno-sportowej. Na
boisku piłkarskim GKS w
Rychtalu o godzinie 9.15 wyruszy Bieg Przedszkolaka. Następnie
od godziny 9.25 w Biegu Orlika ry-
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walizować będą dzieci w wieku 7-10
lat. Godzina 9.35 to czas na Bieg Młodego Sportowca, w którym udział we-

zmą dzieci w wieku 11-14 lat. Z kolei
o godzinie 10.05 wystartuje Bieg Juniora dla zawodników w wieku 15-17

lat. Należy podkreślić, że wymagana
jest pisemna zgoda rodziców bądź
ich obecność na wydarzeniu, co jest
szczególnie ważne w przypadku najmłodszych zawodników.
- To będą krótkie biegi, pełne
emocji dla dzieci, dlatego
prosimy rodziców o wsparcie
swoich pociech i obecność na
rychtalskim boisku – podkreśla gminny animator sportu
Piotr Nasiadek. Zachęca on
wszystkich – od najmłodszych
po najstarszych – do udziału w
biegowym wydarzeniu. - Jak
co roku w zawodach mogą
uczestniczyć nie tylko biegacze z gminy Rychtal, ale także
spoza niej. Medale i dyplomy
już czekają! – mówi. Podczas
wydarzenia mieszkańcy będą
mogli skorzystać z możliwości
zaszczepienia się w Punkcie
Szczepień. - Zapraszam także na II Dożynkowy Turniej
Sołectw, który odbędzie się
tego samego dnia, od godziny
17.30, zaraz po dożynkowej
mszy świętej i wręczeniu stypendiów dla uczniów. Po nim odbędzie się też koncert i zabawa taneczna
– dodaje P. Nasiadek.
KR

Ogłoszenia

reklamy

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

sprzedam

Kupię działkę w Klinach, Hanulinie, Zosinie,
Białym Młynie. Tel. 795 413 001.
(TK 74/08/21)

Sprzedam strop teliwa 90 m2, belki długości
4,2 m + pustaki. Tel. 796 215 584.
(TK 79/08/21)

Kupię garaż na ul. Spółdzielczej lub Wiosny
Ludów w Kępnie. Tel. 661 995 884.
(TK 74/08/21)

Sprzedam cukinie duże i małe, dynie. Przy
posesji na ul. Długiej 5 w Kępnie.
(TK 66/07/21)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)

Sprzedaż drewna opałowego, bukowego,
suchego, z dowozem. Więcej informacji
pod numerem telefonu: 62 78 10 366 lub
osobiście w firmie STOLMER, Mroczeń 7,
63-604 Baranów, pn.-pt. 8.00-16.00.
(TK 72/08/21)

Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)

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

STAROSTA KĘPIŃSKI

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)

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno oraz
na stronie Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony na
okres 21 dni, tj.: od 2 września 2021 roku do 23 września 2021
roku - wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu
Państwa, oznaczonych jako działki nr: 430/1 o pow. 0,0128
ha i 430/6 o pow. 0,0450 ha, położonych w mieście Kępnie
- księga wieczysta nr KZ1E/00059759/5 przeznaczonych do
zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kępno.

rolnicze
Sprzedam tonę pszenżyta.
Tel. 728 285 647.
(TK 76/08/21)

NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam budynek gospodarczy (uzbrojony)
na działce 17 arów - Tabor Wielki.
Tel. 885 394 472.
(TK 75/08/21)
NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Do wynajęcia kawalerka, umeblowana Kępno. Tel. 606 365 377.

Sprzedam wytaczarkę do bębnów samochodowych różnych typów. Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 67/07/21)

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

informuje, że

STAROSTA KĘPIŃSKI
(-) Robert Kieruzal

US£UGI
Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych,
licencjackich i magisterskich.
Tel. 537 951 605.
(TK 78/08/21)

pozostałe
Oddam kotki w dobre ręce.
Tel. 608 654 244.
(TK 77/08/21)

mechanika blacharstwo
samochodowe

WÓJT GMINY RYCHTAL
informuje, że

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychtalu ul. Rynek
nr 1, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rychtalu
http:// bip rychtal.pl został wywieszony na okres 21 dni od
dnia 2 września 2021 r. – wykaz lokali mieszkalnych położony
w Rychtalu przy ul. Zawada 1/12 i ul. Strumykowej 10/5
stanowiących własność Gminy Rychtal, przeznaczonych do
sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Rychtal
Tel. 62 / 78 16 820.
WÓJT GMINY RYCHTAL
mgr inż. Adam Staszczyk

export - import
wiesław waloszczyk

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

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

MASAŻ

I REHABILITACJA

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

DOMOWA
- TANIO -

TEL. 723 882 777
Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można
znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy
na stronę
www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook
www.facebook.com/
tygodnikkepinski

zatrudni osobę z doświadczeniem lub do przyuczenia
na stanowiska:

- lakiernik meblowy,
- operator robota CNC do lakierowania krzeseł,
- ślusarz, pomocnik ślusarza,
- operator maszyny CNC do obróbki drewna,
- operator okleiniarki, maszyn stolarskich.
Miejsce pracy: Baranów, Mroczeń

Tel. 605 064 501

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Ada Johnson - „Kronika Strasznego Dworku, czyli Wakacje z
Dziewuchami”
Mówią, że od przybytku głowa nie boli. Kiedy jednak Ada nieoczekiwanie staje się
właścicielką starego szkockiego dworu, jej świat wywraca się do góry nogami. Już sam
pomysł przekazania rodowej posiadłości w ręce domniemanej krewniaczki wydaje jej się
niedorzeczny. To nie podupadający dom, tylko przepięknie usytuowany dwór w doskonałym
stanie, którego jednak z jakichś powodów nikt z klanu nie chce. Ada podejrzewa, że Leśna
Sadyba, spontanicznie przemianowana przez rodzinę na Straszny Dworek, skrywa jakąś
mroczną tajemnicę. Tylko czy jest sposób, aby w krótkim czasie poznać wszystkie sekrety
starego domostwa? Jest. Należy zaprosić tam na wakacje wszystkie przyjaciółki! Po szeregu
dziwnych i niepokojących zdarzeń, które przytrafiają się rezydentom od pierwszych dni
pobytu w Dworku, dla wszystkich staje się jasne, że komuś bardzo zależy
na tym, aby pozbyć się nowej dziedziczki...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Emily Kent - „Proste życie. Szczęście domowej roboty”
Wyobraź sobie poranek: z maleńkiego ogródka lub balkonu zbierasz samodzielnie
wyhodowane, pachnące pomidory i zioła, by zjeść je na pysznej kanapce. Albo popołudnie:
twoją kuchnię wypełnia aromat własnoręcznie pieczonego chleba, jaki pamiętasz z dzieciństwa.
A może wieczór: okrywasz się ręcznie wykonaną kołdrą, a w kubku paruje aromatyczna
herbata. Niemożliwe? Nie w mieście, nie z moją pensją i wszystkimi obowiązkami… A jednak
nie bez powodu ruch #cottagecore stał się popularny właśnie teraz - gdy tak bardzo brakuje
nam sielskości i prostoty. Ten internetowy fenomen, hygge na trudne czasy, udowadnia, że azyl
można stworzyć, gdziekolwiek się jest - niekoniecznie z dala od miejskiego zgiełku. Autorka
książki krok po kroku wyjaśnia, jak powrócić do prostszego życia, cieszyć
się zwykłymi czynnościami i celebrować uzdrawiającą wdzięczność.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Słodki Świstak - „Wędrówki Słodkiego Świstaka”
Cukrzyca to jedna z tych chorób, wokół których narosło mnóstwo mitów i stereotypów. Wciąż
pokutuje przekonanie, że życie z nią wiąże się z przymusem ograniczenia wielu aktywności i
znacznym obniżeniem komfortu życia. Autor tej książki, diabetyk z ponad 40-letnim stażem,
udowadnia, że cukrzyca to nie wyrok! W swojej opowieści, której tłem są malownicze szlaki
górskie, snuje refleksje o zmaganiu się ze słabościami i oswajaniu zagrożeń związanych z
chorobą. Siedem reportaży, wzbogaconych kolorowymi zdjęciami, przenosi czytelnika w
zachwycający świat górskich krajobrazów, widziany z perspektywy słodkiego
piechura. „Wędrówki Słodkiego Świstaka” to przewodnik i inspiracja w
jednym. Nie tylko dla aktywnych!

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU
- TERENOWY ODDZIAŁ W OSTRZESZOWIE
ZAPRASZA NA

AKCJĘ
Krzy¿ówka nr 34
POBIERANIA KRWI
SPONSORZY NAGRÓD:

krwiodawstwo
MIKORZYN

Szkoła Podstawowa,
Mikorzyn 75a

5.09.2021 (niedziela)
w godzinach: 9.00 - 12.00
Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 18. rok życia,
z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika Kêpiñskiego” do 8 września 2021 r.
Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”, „Słowne”, „Bosz Art”, „Muza”, „Jaguar”,
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Emily Kent - „Proste życie...”,
2. Słodki Świstak - „Wędrówki Słodkiego...”,
3. Ada Johnson - „Kronika Strasznego...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 33 nagrody otrzymuj¹:

Jadwiga Łuszczak (Drożki),
Zofia Kokot (Kępno),
Tomasz Zasada (Opatów).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Czyjeś przykre słowa zabolą Cię bardziej, niż
przypuszczasz. Nie martw się tym i dalej rób to,
co w głębi serca uważasz za słuszne. W miłości
ktoś postąpi wbrew Twoim życzeniom. Bądź jednak cierpliwy i uprzejmy.

Byk 21 IV – 21 V
Przed Tobą udany tydzień. Kłopotów i trudnych
spraw będzie mniej, a okazji do zabawy i radości
o wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda Ci się zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których Ci zależy.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu postanowisz rozprawić się z przeciwnościami losu oraz wrogami, którzy przeszkadzają Ci osiągnąć sukces. Dojdziesz do wniosku,
że nie możesz dłużej zwlekać i oglądać się na decyzje innych ludzi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Na Kopie” - 2.09.2021 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 3.09.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 4.09.2021 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
Apteka „Centrum” - 5.09.2021 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 6.09.2021 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 7.09.2021 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 8.09.2021 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
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Rak 23 VI – 22 VII
Nie widzisz rozwiązania, które jest na wyciągnięcie ręki. Popatrz wokół siebie, a dostrzeżesz wyjście z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. To,
co Cię ogranicza, jest w Tobie, a nie w świecie
zewnętrznym.

Lew 23 VII – 22 VIII
Przestaniesz się oszukiwać i wreszcie zobaczysz
jasno, kto Ci sprzyja, a kto tylko udaje. Możesz z
tego powodu poczuć żal, a nawet złość, jednak już
wkrótce w Twoim sercu pojawi się także uczucie
ulgi. Zamknij stary rozdział.

Panna 23 VIII – 22 IX
Unikaj alkoholu, bo jego nadmiar może Ci zaszkodzić. Ktoś marudny i leniwy poprosi Cię o
pożyczkę lub pośrednictwo w miłosnej sprawie.
Bądź uprzejmy, ale nie roztkliwiaj się zbytnio, bo
ucierpią na tym Twoje własne sprawy.

Waga 23 IX – 23 X
W tym tygodniu postanowisz uporządkować sprawy. Dojdziesz do wniosku, że chaos i zaległości
wcale Ci nie służą. To dobry moment, abyś zastanowił się nad kierunkiem, w jakim zmierza Twoja
kariera. Czas na zmiany i naprawę sytuacji!

Skorpion 24 X – 21 XI
Zwróć się ku trwałym wartościom i tradycji. Porozmawiaj ze starszymi osobami i życzliwie przyjmij ich rady. Na dyskusję i bunt przyjdzie jeszcze
czas. W pracy przestrzegaj terminów i poleceń
szefa, a unikniesz zarzutów.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Trzcinica, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2020, poz. 1990, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy przy ul. Jana
Pawła II 47 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Trzcinicy
www.trzcinica.com.pl został wywieszony wykaz nieruchomości,
stanowiących mienie komunalne Gminy Trzcinica, przeznaczonych
do najmu.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 30 sierpnia 2021 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Trzcinica
– tel. 62 / 78 15 010.

WÓJT GMINY TRZCINICA
mgr Grzegorz Hadzik

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Koziorożec 22 XII – 19 I
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.

Wodnik 20 I – 18 II
Twoje działania przyniosą takie efekty, o jakich
marzyłeś. Wytrwale pracuj i nie słuchaj marudzenia osób, które zazdroszczą Ci pomysłów i energii.
Spotkasz się z życzliwością i sympatią, także ze
strony osób na wyższych stanowiskach.

Ryby 19 II – 20 III
Tydzień sprzyja rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć. Zrób dobry plan i nie próbuj przyspieszać
biegu wydarzeń. Cierpliwość i konsekwencja doprowadzą Cię do sukcesu. Samotnych czeka nowa
znajomość, która może przerodzić się w związek.

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

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

(62) 78 292
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Ogłoszenia

reklamy

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.

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Telefon:
(62) 78 29 284.

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

Oferujemy:
płyty, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną,
kantówki, palisadę

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

Zapraszamy do hurtowni
Zapraszamy do HURTOWNI
Piaski k. Kępna 1A

Piaski k. Kępna 1A
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