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Długo wyczekiwana
hala
NOWE
została otwarta
1 września br. w czasie powiatowej inauguracji roku szkolnego oficjalnie otwarto halę
sportową przy Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra Henryka Sucharskiego. Po wielu latach starań wreszcie licealiści będą mogli w godnych warunkach rozwijać swoje
umiejętności sportowe dzięki oddanej do użytku nowoczesnej hali sportowej. Uroczystości otwarcia obiektu sportowego rozpoczynały się od poświecenia budynku przez
ks. proboszcza Jerzego Palpuchowskiego oraz symbolicznego przecięcia wstęgi, którego dokonało kilkunastu zaproszonych zacnych gości.
str. 5

Dziękczynienie
za płody ziemi
4 września 2021 roku przy
Domu Ludowym w Smardzach
odbyły się Dożynki Gminne.
Uroczystość zainaugurował
barwny korowód, który przejechał przez pięknie udekorowaną miejscowość, a następnie każde z sołectw złożyło
wieniec dożynkowy.

str. 10

co tydzień w „TK”

sytuacja

str. 3

Ekumeniczny
weekend w Kępnie
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„Moje Kępno
to nasze Kępno”
Umowa na kanalizację
podpisana
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Pierwszy wielkopolski
dzwonek w Baranowie

str. 11

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

Trwają szczepienia w powiecie

Do 6 września br. w Polsce wykonano 36.499.891 szczepień przeciw
COVID-19. Pierwszą dawkę podano
19.394.323 pacjentom, a 17.105.568
osób zaszczepiono drugą. W pełni
zaszczepionych jest 18.939.077 osób.
Oznacza to, że odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej raz wynosi 50,57%. Odsetek zaszczepionych
dwiema dawkami to 44,6% całego
społeczeństwa.

Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych
(NOP) – czyli zaburzeń stanu zdrowia, które wystąpiły w ciągu 4 tygodni po podaniu szczepionki, w tym
również gorączki czy zaczerwienienia w miejscu wkłucia – to 14.954
przypadki od początku programu
szczepień w Polsce. Oznacza to, że
NOP dotknął około 0,04% wszystkich zaszczepionych.

Nie umiera ten,
kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Pogrążeni w głębokim smutku
i żalu żegnamy Koleżankę, Oddaną
Nauczycielkę, Wychowawczynię
i Wspaniałego Człowieka

Annę
Zawalską.

Panią mgr

Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy współczucia.

Dyrekcja, obecni i byli Pracownicy
oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Mikorzynie

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Szczepienia odbywają się też w
kępińskim szpitalu. - W punkcie szczepień w szpitalu w Kępnie do 5 września br. wykonano 7.098 szczepień
– mówi dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie, Beata Andrzejewska.
Działanie punktu Szczepień Populacyjnych, znajdującego się w sali

Do 6 września br. do Polski dostarczono 53.910.230 dawek szczepionek,
a do punktów szczepień rozdysponowano ich łącznie 38.488.580. Zutylizowanych zostało 391.290 dawek.

sportowej przy ul. Dąbrowskiego 4 w
Kępnie (sala gimnastyczna Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych nr 1), w
którym można było się zaszczepić od
26 kwietnia br., zostało zawieszone.
W powiecie kępińskim, podczas
wydarzeń kulturalnych, działały Plenerowe Punkty Szczepień. Zaszczepiono w nich łącznie 41 osób.
KR

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

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 września 2021 r.

0

0

0/0

35

0			

110

2 września 2021 r.

0

0

0/0

26

0			

114

3 września 2021 r.

0

0

0/0

27

1			

117

4 września 2021 r.

0

0

0/0

39

0			

104

5 września 2021 r.

0

0

0/0

19

0			

115

6 września 2021 r.

0

0

0/0

15

0			

117

7 września 2021 r.

0

0

0/0

40

0			

112

31 sierpnia w 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych władze miasta i powiatu
uczciły pamięć po zmarłych mieszkańcach Kępna, którym bliskie sercu były idee wolności i solidarności

Im przyświecały idee wolności

31 sierpnia to jeden z najważniejszych dni w powojennej historii
Polski, który przybliżał nas do odrzucenia narzuconego siłą reżimu komunistycznego.
Po
podpisaniu
Porozumień
Gdańskich już na początku września
delegaci z kępińskich największych
zakładów pracy udali się do Wrocławia, aby tam uzyskać informacje, jak
zakładać tworzący się nowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Już na początku
września powstały w kilku zakładach
pracy Komisje Zakładowe, m.in. w:
PKS, PKP, Ponar Remo, Montochemie, Jarocińskiej Fabryce Mebli,
Tartaku, Zakładach Drobiarskich,
PGR Mianowice, Spółdzielni Pracy,
Szpitalu czy oświacie. Przypomnieć
tu trzeba, że we wszystkich kępińskich przedsiębiorstwach do „Solidarności” zapisało się 80% załogi, a

w niektórych wskaźnik okazuje się
jeszcze większy. Był to czas two-

Władze starostwa...

rzenia związku. Już w październiku
1980 r. na pierwszym walnym zebraniu delegatów z kępińskich zakładów

Anny
Zawalskiej.
śp.

Składamy wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłej oraz Jej bliskim.
Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

pracy powołana została Międzyzakładowa Komisja Porozumiewawcza

...i gminy pamiętały
o śp. działaczach „Solidarności”

„Solidarności”, która docelowo miała
swoją siedzibę przy Rynku nr 2.
W tym dniu starosta Robert Kieruzal wspólnie z wicestarostą Alicją
Śniegocką oraz burmistrz Piotr Psikus, jego zastępca Krzysztof Godek
i radny Rady Miejskiej w Kępnie
Tomasz Solecki złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach tych, którzy
tworzyli podwaliny idei solidarności
w naszym regionie. To m.in. śp. Henryk Müller – członek „Solidarności” aktywny działacz podziemnych
struktur Solidarności Walczącej,
śp. Henryk Tyszkiewicz – działacz
katolicki, śp. Józef Majak ps. „Andrzej” – żołnierz Armii Krajowej, doradca „Solidarności” oraz Wiesław
Kołodziejczak – wiceprzewodniczący MKP „Solidarność”.
Oprac. m
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3 i 4 września br. w Kępnie odbywała się kolejna edycja Festiwalu Trzech Kultur

Ekumeniczny weekend w Kępnie

Działo się u ewangelików
Piątkowe wydarzenia zainaugurowane zostały przez burmistrza
miasta i gminy Kępno, Piotra Psikusa, w kościele ewangelickim,
gdzie miały miejsce prelekcje dotyczące historii oraz spuścizny ewangelickiej na terenie Kępna i Ziemi
Kępińskiej w ramach X Spotkania

za pomocą wyjątkowych instrumentów etnicznych, takich jak: piszczałki,
flety etniczne, drumle, handpan, tank
drum, tambura macedońska, taishogoto, citera węgierska (Tomasz Drozdek T.Etno) oraz instrumentów klawiszowych MOOG+Space Echo, KORG
Prologue, NORD Electro (Tomasz
Mackiewicz Tomacki), dopełniona

Modlitwa ekumeniczna

na Styku Kultur, Religii i Czasów.
Jako pierwszy prelekcję wygłosił
Sławomir Kasztelan, który mówił
o rozwoju Kępna pod panowaniem
pruskim. Po nim Łukasz Kamiński
opowiadał o architekturze w stylu
eklektycznym oraz twórcach budownictwa ewangelickiego, którzy
odegrali ważną rolę w historii Ziemi Kępińskiej i okolicy: Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) zaprojektował m.in. pałac w Antoninie,
jego uczeń i współpracownik, Friedrich August Stüler (1800-1865),
to projektant np. kościoła ewangelickiego w Kępnie, natomiast Karl
Johann Bogislaw Lüdecke (18261894), który, korzystając z dorobku
Schinkla i Stülera, stworzył własny
styl, zaprojektował m.in. kościół
w Twardogórze, pastorówkę w Laskach czy kościoły ewangelickie w
Laskach i Rychtalu (już nieistniejący), z kolei pastor Jerzy Badura
(1845-1911) to patriota, publicysta
i budowniczy kościoła w Laskach.
Trzecim prelegentem był Dominik
Makosch – jego występ skłaniał do
refleksji nad wartością oraz przyszłością cmentarza ewangelickiego
w Kępnie. Apelował, by zadbać o
to miejsce i nie dopuścić do jego likwidacji.
Tego dnia dla wszystkich wystąpił
Dariusz Malejonek z grupą „Maleo
Etno Acoustic”. Porywająca muzyka,
pełna religijnego przekazu, tworzona
Koncerty na Rynku
zgromadziły liczną publiczność

wspaniałymi głosami Kasi Malejonek i D. Malejonka, grającego też na
gitarze, spotkała się z ciepłym przyjęciem publiczności i stworzyła wśród
zebranych niepowtarzalny klimat.
Maleo Etno Acustic to nowy projekt Maleo, w którym artyści zaprosili w muzyczną podróż po różnych
muzycznych światach: od ambientu,

Ekumeniczne i muzycznie
Drugi dzień Festiwalu Trzech
Kultur rozpoczął się od modlitwy za
zmarłych chrześcijan i żydów, którą
poprowadzili: ks. pastor Krzysztof
Cieślar oraz ks. Aleksy Stasiak.
Niestety, w tym roku w uroczystości
nie wziął udział rabin, albowiem modlitwa odbywała się w szabas. Modląc się za zmarłych i „żywych”, ks.
A. Stasiak stwierdził: – Bóg jest dla
wszystkich jednakowy. Musimy się
szanować i żyć zgodnie, bo jesteśmy
wszyscy jego dziećmi. Z kolei pastor
pobłogosławił mieszkańców Kępna: – Błogosławię miasto i każdego
mieszkańca, dobrze, że mogą żyć
szczęśliwie, bezpiecznie. Twoja to,
Boże, zasługa – mówił ks. K. Cieślar.
Po ekumenicznej modlitwie autor
książki „Kępińscy Żydzi” Mirosław
Łapa oprowadził kilkudziesięcioosobową wycieczkę śladami kępińskich
Żydów.
Atrakcje festiwalowe na Rynku
rozpoczął koncert Kameralnej Orkiestry Filharmonii Kaliskiej pod batutą
Szymona Makowskiego. Wirtuozi z
atencją muzyczną zagrali utwory Mozarta i Brahmsa. Pierwszą gwiazdą
wieczoru była energetyzująca swoją
muzyką grupa „Neoklez”. Zespół
występował na największych festiwalach muzycznych w kraju. Rok temu
ukazała się nowa płyta „Neoklez”

Zespół „Kroke”
i Anna Maria Jopek

Grupa „Neoklez”

Koncert Kameralnej Orkiestry
Filharmonii Kaliskiej

Gry i zabawy żydowskiej
ulicy dla dzieci

dubu czy etno, zahaczając czasem o
free jazzowe wariacje. Podróż ta była
naznaczona emocjami, ponieważ
oparta była na improwizacji.
Wydarzeniom w kościele ewangelickim towarzyszyła wystawa pn.
„Ewangelickie dziedzictwo” oraz
promocja pocztówek ukazujących
wnętrze kępińskiego kościoła ewangelickiego i synagogi.

- „Votum Separatum”, która jest aktualnie wizytówką muzyczną grupy.
W czasie koncertów najmłodsi
uczestnicy festiwalu mogli uczestniczyć w „grach i zabawach żydowskiej ulicy”, zorganizowanych przez
pracowników biblioteki miejskiej. A
dorośli oglądać wystawy poświęcone
wielokulturowości naszego miasta.
Kilkaset osób wsłuchiwało się
w muzyczne „deliberacje” gwiazdy
wieczoru Anny Marii Jopek z zespołem „Kroke”. Grupa muzyczna
znana jest nie tylko w Polsce, ale i w
muzycznym świecie. W swojej muzyce przywołuje wpływy wielu kultur,
głosy przeszłości, odwołując się do
tradycyjnej muzyki jazzowej, klasycznej, klezmerskiej, a nawet elektronicznej. Ponad godziny koncert
zespołu wraz z wokalistką o wyjątkowym talencie głosowy oklaskiwało
wielu fanów tej muzycznej uczty.
Festiwal należy po raz kolejny
uznać za udany, czego dowodem licznie zebrani kępnianie i goście, którzy
do późnych godzin nocnych bawili
się w ogródkach gastronomicznych
na Rynku.
KR, m

Miłośnicy filatelistyki
mogli zdobyć walory

Podczas prelekcji
w kościele ewangelickim
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Publikujemy ostatnią część opracowania dotyczącego historii kępińskiej synagogi

Dzieje kępińskiej synagogi – część II

Okupacja niemiecka...
W czasie okupacji niemieckiej
synagoga w Kępnie pozbawiona została całego bogatego wystroju wewnętrznego. Wszystkie cenniejsze
elementy kultu religijnego, znajdujące się w synagodze, okupant wywiózł
w głąb Rzeszy lub zniszczył. Niemcy
zrobili w niej ujeżdżalnię koni dla

wiatu kępińskiego (z Kępna około 20
strażaków), ponadto strażacy z kolejowej straży przemysłowej oraz zastępy
strażaków z Kalisza i Ostrzeszowa.
Kępińska OSP nie posiadała wówczas stosownie długiej drabiny, stąd
natychmiast wypożyczono wysięgnik
z zakładu energetycznego, z którego
gaszono górne kondygnacje palącej się

Aktualny stan byłej synagogi

miejscowych prominentów, a w późniejszym okresie wojny był tu magazyn. Wówczas zniszczono bimę i szafę ołtarzową. Po 1945 r. dewastacja
obiektu postępowała wskutek braku
zabezpieczenia.
...i lata powojenne,
czyli synagoga w ruinie
W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku władze miejskie wyszły z
pomysłem, aby przebudować bóżnicę
i zorganizować w niej dom kultury
lub salę kinowo-widowiskową. Powołana wówczas komisja, pod przewodnictwem dr Anny Rogalanki z
Poznania, przeprowadziła szczegółową lustrację obiektu, wydając swoją
opinię w dokumencie „Bożnica w
Kępnie. Dokumentacja opisowo-historyczna”. W końcowych wnioskach
A. Rogalanka pozytywnie ustosunkowała się do inicjatywy przebudowy budynku na cele sali kinowo-widowiskowej, w której, jak szacowała,
mogło pomieścić się około 300 osób.
Mimo tej pozytywnej opinii władzom miejskim nie udało się zrealizować tego planu.
W latach późniejszych bożnica
z braku konserwacji ulegała dalszej
dewastacji. Nadal mieścił się w niej
magazyn, gdzie składowano meble
oraz materiały budowlane – cement,
wapno i szkło.
„Wielki” pożar w Kępnie
Po likwidacji magazynu obiekt stał
przez kilka tygodni niezabezpieczony.
Wtedy to, wieczorem 13 V 1973 r., wybuchł pożar, który dokonał ogromnego
zniszczenia synagogi. Najprawdopodobniej ogień w synagodze zaprószyły bawiące się w niej dzieci. W tym
czasie w Kępnie istniał jedynie Punkt
Dyspozycyjno-Alarmowy Ochotniczej Straży Pożarnej, zatrudnieni byli
tylko dwaj kierowcy samochodów
strażackich. Pożar synagogi do dyżurnego OSP zgłoszono w godzinach
popołudniowych. W gaszeniu pożaru brały udział wszystkie jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z po-
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synagogi. W gaszeniu pożaru czynnie
uczestniczyły również osoby cywilne,
mieszkające w okolicznych budynkach. Na drugi dzień po dogaszeniu
pożaru okazało się, że ogień strawił w
całości dach synagogi oraz częściowo
ściany budynku. Po ugaszeniu pożaru
za udział w akcji ratunkowej ówczesne
władze miejskie wyróżniły strażaków:
Zdzisława Miecznikowskiego, Jana
Wasiaka, Ignacego Stężałę, Józefa
Mamczaka, Mieczysława Cichonia (w czasie akcji gaszenia pożaru
poparzył sobie ręce), Henryka Kaźmierczaka. W tym czasie prezesem
OSP w Kępnie był Ludwik Grossek,
natomiast komendantem powiatowym
– Leszek Mądry. Przez następnych
kilkanaście lat zniszczony wskutek
pożaru budynek ulegał postępującej
degradacji budowlanej.
Jest „światełko w tunelu”
Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków
w Kaliszu ówczesny minister kultury
wydał decyzję o odbudowie świątyni.
Remont dachu, rozpoczęty w 1988 r.,
zakończył się w 1990 r. Całość prac
remontowych została sfinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury. W
wyniku przeprowadzonego remontu
zatrzymano na krótko proces degradacji budowlanej budynku. Jednocześnie w tym czasie przygotowywano już akty prawne, zmierzające do
zwrotu obiektu właścicielowi – Gminie Żydowskiej. W związku z tym
prace remontowe zostały wstrzymane. W 1999 r. Starostwo Powiatowe
w Kępnie przekazało Wyznaniowej
Gminie Żydowskiej we Wrocławiu
budynek byłej synagogi. Natomiast
władze samorządowe miasta i gminy
Kępno oddały w użytkowanie gminie
żydowskiej ościenne budynki wokół
synagogi (dawną łaźnię i rzeźnię). Od
tego momentu prawowitym właścicielem synagogi jest Gmina Żydowska. We wnętrzach synagogi nadal
stoją rusztowania, które przygoto-

wane czekają na konserwatorów do
dalszego odrestaurowania budynku,
który niszczeje z roku na rok bez jakichkolwiek remontów budowlanych.
Synagoga własnością Gminy
Po wydaniu ksiażki „Kępińscy
Żydzi”, która głosnym echem odbiła
się w krajowych, jak i zagranicznych
diasporach żydowskich (Ameryka,
Niemcy Izrael), Kępno odwiedził
dr Edward Luft (USA) – autor unikatowej książki „The Jewis of Posen
Province” oraz licznych opracowań o
wielkopolskich Żydach. Po jego wizycie sprawa zwrotu byłej synagogi
„przyspieszyła” i 9 maja 2009 r. w
Warszawie został podpisany akt, na
mocy którego Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Gminie
Kępno synagogę w formie darowizny.
Została ona jednak obłożona pewnymi warunkami. Synagoga może być
wykorzystana wyłącznie na cele kulturalne, tj. na muzeum, jako sala koncertowa, wystawiennicza. Nie można
jej wynająć, oddać w użytkowanie
albo użyczenie osobom trzecim, za
wyjątkiem Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Ziemi Kępińskiej
na ich cele statutowe. Ponadto Gmina
Kępno zobowiązała się do nieodpłatnego użyczenia synagogi Związkowi
Gmin Wyznaniowych Żydowskich
Rzeczypospolitej Polskiej dwa razy w
roku, na okres do 14 dni, na organizowane przez nią uroczystości.
Będzie remont byłej bożnicy
W tym roku, po ponad dekadzie
od chwili, gdy Urząd Miasta i Gminy
w Kępnie przejął od Gminy Żydowskiej we Wrocławiu obiekt po byłej
synagodze, ruszy w niej remont, co
cieszy wielu regionalistów i gości
z krajowej i zagranicznej diaspory żydowskiej, odwiedzających co
roku Kępno. Umowa wykonawcza

Plan Kamsiadki zamieszczony w opracowaniu Feliksa Gruszki „Żydzi z Kępna”

znaczona na realizację inwestycji z
dotacji to 8.500.00 zł ( brutto), a zatem z budżetu Gminy należy dołożyć
15% kosztów remontu, czyli około
1,5 mln zł. Koszty te dotyczą remontu
synagogi w stanie surowym i podstawowego wyposażenia.
W ramach robót budowlanych
przewidziane są prace naprawcze i
ratownicze zniszczonych fragmentów oraz badania archeologiczno-architektoniczne w obiekcie i jego
bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonane zostaną prace konserwatorskie i
wzmocnienie konstrukcji, wymiana
pokrycia dachowego, odtworzenie
stropu kolebkowego nad główną salą,
elementów konstrukcyjnych stropów
i ścian, remont elewacji i wnętrza polegający na dostosowaniu obiektu do
jego nowych funkcji.
Parter to strefa wejścia i informacji oraz sala główna mieszcząca
200 miejsc siedzących oraz scenę i

Wizualizacja bożnicy po odbudowie

zaprojektowania i odbudowy budynku została tak przygotowywana, aby
w listopadzie 2022 roku zaprosić
mieszkańców Kępna na otwarcie tego
zmodernizowanego budynku przystosowanego do nowych funkcji. Nie
byłoby to możliwe, gdyby nie dotacja
Urzędu Marszałkowskiego w maksymalnej wysokości. Inwestycja realizowana będzie w formule „projektuj
i buduj”. Rewitalizacja synagogi,
zgodnie z umową podpisaną z firmą
„Intravi” z Żywca, kosztować będzie
10.324.319.91 zł (brutto). Kwota prze-
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balkon widowni z 60 dodatkowymi miejscami siedzącymi. Sala daje
możliwość wydzielenia dwóch mniejszych pomieszczeń. Sale przeznaczone będą do prowadzenia arteterapii,
socjoterapii, prób i koncertów, zajęć
muzycznych, tanecznych, pracowni
artystyczno-plastycznych, questów,
wystaw, wydarzeń scenicznych. Jej
przestrzeń zostanie wyposażona w
multimedia, m.in. mapping 3D, odtwarzający pierwotny wygląd synagogi oraz liczne aplikacje gier
planszowych. Drugie piętro to pomieszczenia dźwiękowca oraz tech-

niczne związane m.in. z centralną
wentylacją obiektu.
19 maja br. władze samorządowe
Kępna, po skutecznych negocjacjach
z przedstawicielami wrocławskiej
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej,
zakupiły za 270 tys. zł działkę obok
synagogi, na której usytuowany jest
budynek byłej łaźni i rytualnej rzeźni koszernej. Po wyremontowaniu
synagogi samorządowcy planują objąć projektem rewitalizacji również
budynek mykwy i rzeźni rytualnej.
Władze miasta zamierzają odrestaurować budynek byłej rzeźni żydowskiej, a na miejscu mykwy wybudować przeszklony pawilon, w którym
planuje się umieścić lapidarium. W
sąsiedztwie wyznaczone miałyby zostać miejsca parkingowe. O tych planach zadecyduje jednak konserwator
zabytków.
Mirosław Łapa
Do napisania dwóch części artykułu wykorzystałem publikacje
i opracowania: „Kępińscy Żydzi”
pod redakcja Mirosława Łapy, Wydawnictwo Tygodnika Kępińskiego,
Kępno 2008 r.; Feliksa Gruszki, „Żydzi kępińscy”, maszynopis, Kępno
1999; „Powiat Kępiński z mapką
powiatu” na podstawie różnych
źródeł opracował ks. J. Janiszewski, wydano nakładem Drukarni
Spółkowej w Kępnie, Kępno 1928;
„Żydzi w Polsce. Obraz i słowo
Część I”, pod redakcją Marka Roztworowskiego, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1993; „Żydzi
w Polsce Odrodzonej” tom 2, pod
redakcją I. Schipper, A. Tartakower, A. Hafftka, Warszawa 1934; E
dward David Luft “The naturalized
Jews of the Grand Duchy of Posen
1834 and 1835”, Atlanta 1987; Louis . Lewin „Beiträge zur Geschichte der Juden in Kalisch“, Kempen
1909; A. Heppner, I. Herzberg „Aus
Vergangenheit und Gegenwart der
Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen“, Koschmin-Bromberg 1909; Szymon
Zajczyk, „Bożnica w Kępnie” [w]
„Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”
1939, nr 2, s. 150–167.; „Bożnica w
Kępnie. Dokumentacja opisowo-historyczna”. Poznań 1956 r. dr Anna
Rogalanka, przy współpracy inż.
arch. A. Holasa [w] „Kępińscy Żydzi” pod redakcją Mirosława Łapy.
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1 września br. w czasie powiatowej inauguracji roku szkolnego oficjalnie otwarto halę sportową przy Liceum Ogólnokształcącym nr I im. mjra Henryka
Sucharskiego. Przygotowane z tej okazji przez uczniów i nauczycieli uroczystości zachwyciły licznie zebranych swoją innowacyjnością, spontanicznością oraz nieskrywaną radością z otwarcia tego nowoczesnego obiektu sportowego

Długo wyczekiwana hala została otwarta

Po wielu latach starań wreszcie
licealiści będą mogli w godnych warunkach rozwijać swoje umiejętności
sportowe dzięki oddanej do użytku
nowoczesnej hali sportowej. Uroczystości otwarcia obiektu sportowego
rozpoczynały się od poświecenia budynku przez ks. proboszcza Jerzego
Palpuchowskiego oraz symbolicznego przecięcia wstęgi, którego dokonało kilkunastu zaproszonych zacnych
gości w tym m.in.: Marlena Maląg
- minister rodziny i polityki społecznej, posłowie - Katarzyna Sójka,
Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński,
wicewojewoda Aneta Niestrawska,
wielkopolski kurator oświaty Robert
Gaweł, starosta Robert Kieruzal,
wicestarosta Alicja Śniegocka, pre-

morządowców przebijał się temat jak
istotna dla funkcjonowania szkoły
jest wybudowana nowa sala sportowa. Obiekt posiada łącznik do budynku liceum. Na parkiecie wydzielone zostały boiska do piłki ręcznej,
siatkówki i koszykówki. W obiekcie

Nowa hala sportowa

że oczekiwane od dawna przedsięwzięcie można sfinalizować, nie
byłoby tej hali sportowej. Nie byłoby też nowoczesnego obiektu lekkoatletycznego, który otrzymaliśmy
w 2019 roku. Nasza młodzież do tej

Wyjątkowe uderzenie
Marty Gabas

zes firmy „Prebet” Wiesław Jaśkowiak wykonawca inwestycji i dyrektor Tomasz Paszek.
Witając zebranych, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr I Danuta Stefańska dziękowała zaangażowanym w pozyskanie funduszy na
budowę tego tak potrzebnego obiektu
sportowego. – Oddanie do użytku
długo wyczekiwanej sali sportowej
jest datą szczególną w ponad stuletniej historii naszej szkoły. Otrzymaliśmy wymarzony nowy obiekt
sportowy – piękną halę sportową
– który pozwoli nam sprawnie i należycie realizować zadania związane
z kulturą fizyczną oraz cieszyć się z
rozwiązań i udogodnień XXI wieku.
Słowa wdzięczności, wielkie podziękowania i wyrazy uznania należą się
staroście kępińskiemu Robertowi
Kieruzalowi oraz wicestaroście kępińskiemu Alicji Śniegockiej. Bez
współpracy z naszą szkołą, zrozumienia sytuacji i problemów naszej
placówki, zaangażowania w życie
liceum, determinacji i wiary w to,

Zalesińską, wraz z wychowawcami
klas oraz nauczycielami wychowania fizycznego. Uczniowie w sposób
uniwersalny, pełen ekspresji i emocji pokazali trenowane dyscypliny
sportowe. Nie mogło zabraknąć gier
zespołowych, ale pojawiły się też
lekkoatletyka, aerobik, badminton
i sporty walki, gdzie swoje wybitne
umiejętności pokazała była mistrzyni
Polski w karate kyokushin (20019 r.),

pory odbywała lekcje wychowania
fizycznego w starej, zabytkowej, ale
niefunkcjonalnej jak na XXI wiek,
sali gimnastycznej, a nasi bardzo
zaangażowani nauczyciele wychowania fizycznego byli zmuszeni do

spoglądać w przyszłość, stanąć obok
szkół naszego powiatu, województwa
i kraju, które takie hale sportowe jak
nasza mają od dawna i rywalizować
z nimi w sporcie jak równy z równym
– podkreśliła D. Stefańska. Apelowała też do uczniów, aby bezpłatnie zaszczepili się, co będzie miało wpływ
na stacjonarne nauczanie. Witając
zebranych, R. Kieruzal podkreślał,
jak nowoczesny i pełen udogodnień
jest budynek wkomponowany w architekturę licealną. - Hala sportowa,
to wyczekiwana inwestycja, o której
mówiło się od szeregu lat. Pomimo
niedogodności i ograniczonych warunków ta szkoła wypracowała sobie
renomę, której wyrazem jest corocznie wysoka pozycja w rankingach i
wynikach zdawalności matur. Mimo
skromnego zaplecza sportowego, na
które przez lata składała się niewielka sala gimnastyczna i zewnętrzny
kompleks daleko odbiegający od
marzeń i realizacji zajęć sportowych, uczniowie tej szkoły cały czas
odnoszą znaczące sukcesy sportowe.
Oddanie do użytku tej hali to nasz
wspólny sukces – stwierdził starosta.
Nowa hala sportowa kosztowała
ponad 8 mln zł, z czego Powiat Kępiński pozyskał na budowę obiektu dofi-

Uczniowie rozbawili
gości częścią artystyczną

przewidziano także widownię dla
153 osób. Jest sala fitness i siłownia. Obecnie w liceum uczy się 389
uczniów, z czego 87 to pierwszoklasiści. Uroczystości zakończył wyjątkowa sportowa cześć artystyczna przygotowana przez wicedyrektor Karinę

obecna wicemistrzyni Polski, tegoroczna maturzystka Marta Gabas,
rozbijając ręką kilka płyt suporeksu.
Uroczystość zakończyło zwiedzanie obiektu, po którym z nieskrywaną radością oprowadzili gości
uczniowie „Sucharka”.
m

Samorządowcy gratulowali dyrekcji
nowego obiektu sportowego

Ks. Jerzy Palpuchowski
poświęcił halę

pracy w ograniczonych warunkach.
Odmieniło się nasze życie szkolne,
wstępujemy w jego nowy etap, ponieważ odtąd możemy z uśmiechem
Dyrektor szkoły Danuta Stefańska
jest zadowolona z nowego obiektu

nansowanie zewnętrzne w wysokości
blisko 5 mln zł. - Wszystkie programy
inwestycyjne i przedsięwzięcia, które
są realizowane przez rząd Mateusza
Morawieckiego, mają przede wszystkim służyć człowiekowi, w tym przypadku uczniom i nauczycielom kępińskiego liceum - mówiła minister
M. Maląg. - Dzięki wspólnej pracy
samorządu, korzystania z programów rządowych możemy budować
wielkie rzeczy. Takie jak ta hala, która będzie służyła całej społeczności
szkolnej - dodała. Odczytała też dwa
listy skierowane do dyrektora szkoły i uczniów od premiera Mateusza
Morawieckiego i ministra edukacji
Przemysława Czarnka.
W wielu wystąpieniach gości i sa-
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Promocja książki „Moje Kępno” autorstwa Mirosława Łapy

„Moje Kępno to nasze Kępno”

2 września br. w pubie „Gramophone” w Kępnie odbyła się promocja książki „Moje Kępno” autorstwa
Mirosława Łapy – kępnianina,
redaktora naczelnego „Tygodnika
Kępińskiego” i regionalisty z bardzo bogatą wiedzą historyczną na
temat wydarzeń, które miały miejsce na Ziemi Kępińskiej. Właśnie z
tej wiedzy, a także – a raczej przede

śnie o tych ludziach piszę – o tych,
którzy tworzyli klimat tego miasta,
ludziach, którzy wpłynęli też bezpośrednio na moje życie – podkreślił
autor. Przekonywał też, że za 50 lat
będzie to już zupełnie inne Kępno.
- Nie będzie już pewnie tych ludzi,
o których piszę, my odejdziemy, ale
pozostanie po nas ślad. Ślad, który
już nie zatarze się w pamięci. DlaAutor książki podziękował Grażynie
Gatner za pomoc w zredagowaniu książki

wszystkim – własnych przeżyć autora i jego życiowych doświadczeń
powstała ta wyjątkowa książka. To
nie pierwsza publikacja M. Łapy,
ale na pewno pierwsza tak osobista.
- Pisząc tę książkę, chciałem ocalić od zapomnienia kępnian, którzy
tworzyli historię tego miasta. Kępnian – szarych, zwykłych obywateli,
o których mówiliśmy tylko w przekazach słownych, ale ich nazwiska
nigdy nie zostały udokumentowane
na piśmie, nie ma ich w żadnych
opracowaniach naukowych. Wła-

tego to był mój główny cel, aby zamieścić w tej książce ludzi, kępnian,
którzy tworzyli to miasto, którzy żyli
w tym mieście, którzy żyli tym miastem – przyznał. - Kępno cały czas
się zmienia, ludzie się zmieniają.
Ale młodzi też mają swoje historie,
przygody, miejsca, zakładają zespoły, bawią się. Mam więc nadzieję, że
za 50 lat znajdzie się kolejna osoba,
która przeleje na papier ciąg dalszy
historii tego miasta – dodał.
Książka, w której główną rolę
grają Kępno i jego mieszkańcy, składa

się z rozdziałów – każdy z nich odnosi się do konkretnych okresów i wydarzeń z życia autora, zawiera opisy
kultowych miejsc, z których wielu już
nie ma, oraz sylwetki osób, których
spotkał na swojej życiowej drodze.
Publikacja jest kwintesencją tego, jakie zmiany zaszły w Kępnie w ciągu
ostatnich lat. Z książki dowiadujemy
się, jakie nasze miasto było kiedyś, a
jakie jest obecnie. To spacer do przeszłości i zbiór wspomnień, wśród
których niemal każdy czytelnik odnajdzie też cząstkę własnej historii
i z nostalgią będzie mógł powrócić
myślami do przeszłości, która minęła
bezpowrotnie, a która pozostała głęboko w pamięci. - Bo moje Kępno to
nasze Kępno – podsumował M. Łapa.
W wieczorze autorskim udział
wzięło wielu gości i przyjaciół. Nie
zabrakło gratulacji dla autora i wspólnych wspomnień. M. Łapa podziękował za pomoc przy wydaniu publikacji: Andżelice Możdżanowskiej,
Irenie Sadek, Grażynie Gatner i
Katarzynie Rybczyńskiej. - Myślę,
że działalność Mirka – od wielu lat w
„Tygodniku Kępińskim”, działalność

Promocję swoim występem
uświetnił zespół „Solar”

społeczna, ta publikacja i te wszystkie rzeczy, które robi, spowodują, że
za kilkanaście lat, gdy przyszli mieszkańcy Kępna będą wydawać kolejne
książki o Kępnie, Mirek będzie jednym z głównych bohaterów tego wydania. Tego Ci, Mirku, z całego serca
życzę – stwierdził burmistrz miasta i
gminy Kępno Piotr Psikus.
Spotkanie
uświetnił
znany
wszystkim kępnianom zespół „Solar”, który zagrał w pierwszym składzie. Artyści zabrali zgromadzonych
w muzyczną podróż do przeszłości.
Na zakończenie wydarzenia wszy-

Dziesiąte, jubileuszowe Narodowe Czytanie w bibliotece powiatowej

O moralności i „dulszczyźnie”
w powiatowej bibliotece

4 września 2021 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie
po raz dziesiąty odbyło się Narodowe
Czytanie. Podczas tegorocznej, jubileuszowej odsłony akcji, para prezydencka zaproponowała do wspólnego

ka Klytę. Po występach, przyszła
pora na wysłuchanie fragmentu dramatu. Tekst czytali przedstawiciele
kępińskich instytucji i stowarzyszeń:
Andrzej Weiss – naczelnik kępińskiej poczty, Janina Gorzen-

W Klubie Seniora w Kępnie zakończył się projekt „Edukacja
w rehabilitacji”, dofinansowany ze środków fundacji BGK
w programie „Generacja 6.0”, którego celem była poprawa
sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową
rehabilitację lub fizjoterapię

Edukacja w rehabilitacji

Uczestnicy
Narodowego Czytania

W ramach projektu grupa sześćdziesięciu seniorów wzięła udział w
cyklicznych zajęciach, wykładach
oraz warsztatach odbywających się
w klubie, za wyjątkiem filmoterapii, mającej miejsce w „Kinie za
Rogiem”. Tematyka spotkań była
urozmaicona – począwszy od dogoterapii, bioenergoterapii, fizjoterapii
poprzez muzykoterapię, warsztaty z
lekarzem, ziołolecznictwo, przechodząc do ćwiczeń ogólnorozwojowych
takich jak gimnastyka i joga. Co łącz-
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nie dało sumę 144 godzin pracy. Ważnym punktem realizowanych zadań
były także spotkania indywidualne,
podczas których seniorzy mogli skorzystać z kompetencji praktycznych
naszych prelegentów. Projekt z punktu widzenia edukacyjnego był też
ciekawą i wartościową lekcją, dzięki
której seniorzy poszerzali wiedzę w
różnych zakresach oraz zdobywali
umiejętności, które mogą wykorzystywać w życiu codziennym.
Joanna Małecka

scy zaśpiewali wspólnie z zespołem
utwór „Ale to już było”.
Promocja książki zakończyła się
podpisywaniem przez M. Łapę zakupionych przez gości egzemplarzy.
Książka „Moje Kępno” cieszyła
się tak ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców, że cały nakład – 300
egzemplarzy – został wyczerpany
w zaledwie 3 dni. Uspokajamy jednak osoby, które nie zdążyły nabyć
publikacji – dodruk będzie dostępny
do kupienia w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” oraz księgarni „Wolumen” w połowie października. KR

czytania „Moralność pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej – to wyjątkowy
utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnaleźć w nim można
komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie
języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które
w imię uczciwości i sprawiedliwości
każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej
wzbogaciła literaturę polską o ważną
refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka
potocznego i na przestrzeni epok
było różnie interpretowane, stając się
przedmiotem żywych dyskusji
Spotkanie rozpoczął dyrektor
biblioteki Wiesław Walas, który powitał przybyłych gości i przypomniał
krótko poprzednie edycje Narodowego Czytania, które odbywały się
w bibliotece. Następnie kilka polskich utworów zaśpiewał Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu
Kępińskiego, prowadzony przez Jac-
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dowska – prezes Stowarzyszenia
Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, Maria Adamek – członek
Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego, Magdalena Stankowiak – przedstawiciel
Koła Polskiego Związku Filatelistów
im. T. P. Potworowskiego w Kępnie,
Tomasz Nawrocki – podharcmistrz,
zastępca Komendanta Hufca ZHP
Kępno, Andrzej Dyba – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów, Romuald Ząbkiewicz
– członek Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, Bogna Sikora – członek
Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy bibliotece, Adam Burzała – członek Powiatowego Koła
Pszczelarzy.
Następnie otwarcia swojej autorskiej wystawy „Od <<Pana Tadeusza>> do <<Moralności pani
Dulskiej>>”. 10 lat Narodowego Czytania 2012-2021” dokonał Edward
Stankowiak, prezes Koła PZF w

Kępnie, który opowiedział o eksponatach. Wystawa poświęcona jest
wszystkim dziesięciu edycjom Narodowego Czytania. Pokazane są
walory filatelistyczne, wydawane
przez Pocztę Polską, nawiązujące
do treści czytanych utworów. Uzupełnieniem każdego wydania są
koperty ze stemplem okolicznościowych przysłanym przez Kancelarię
Prezydenta do biblioteki powiatowej,
które ozdobione są znaczkiem pocztowym nawiązującym do tytułów
literatury oraz z datownikiem pocztowym Kępno i datą Narodowego
Czytania w danym roku.
Każdy uczestnik spotkania mógł
opieczętować przyniesioną przez siebie książkę okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania przesłaną
z Kancelarii Prezydenta RP.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP
od 2012 roku. Została zainicjowana
wspólną lekturą „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. W 2013 roku
w całej Polsce odbyło się czytanie
dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano
kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława
Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda
i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku
lekturą Narodowego Czytania było
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
W 2018 roku czytano „Przedwiośnie”
Stefana Żeromskiego, w 2019 roku –
Nowele polskie, a w ubiegłym roku
„Balladynę” Juliusza Słowackiego.
Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kępnie uczestniczy w tej akcji
od początku, czyli od 2012 roku.
Oprac. m

Region

GMINA
kurier baranowa
wrzesień 2021, nr 28 (1212)

Uczniowie zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny

Prawie 450 tysięcy uczniów i 63 tysięcy nauczycieli wróciło 1 września do wielkopolskich
szkół i przedszkoli. Tego dnia wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, wspólnie z wicewojewodą Anetą Niestrawską i wielkopolskim kuratorem oświaty Robertem Gawłem, wziął
udział w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie. Pierwszy szkolny dzwonek w Wielkopolsce w nowym roku szkolnym zadźwięczał właśnie w Baranowie

Pierwszy wielkopolski
dzwonek w Baranowie

Wojewoda dźwiękiem dzwonka
oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny

Wojewódzka Inauguracja Roku
Szkolnego 2021/2022 rozpoczęła się
mszą świętą w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca w
Baranowie, którą celebrował biskup
diecezji kaliskiej ks. Damian Bryl.
Kolejna część wydarzenia, którą
rozpoczęto wspólnie odśpiewanym
hymnem, odbyła się w murach nowej
szkoły w Baranowie, której oficjalne otwarcie nastąpi w późniejszym
terminie. Minutą ciszy uczczono
pamięć ofiar II wojny światowej. W
inauguracji udział wzięli: wojewoda
wielkopolski Michał Zieliński, minister rodziny i polityki społecznej
Marlena Maląg, biskup diecezji
kaliskiej ks. D. Bryl, wielkopolski
kurator oświaty Robert Gaweł, parlamentarzyści i lokalni samorządowcy, nauczyciele, a przede wszystkim
uczniowie miejscowej placówki.
Jako pierwsza do zebranych zwróciła się M. Maląg, która odczytała
również listy od premiera Mateusza
Morawieckiego oraz ministra edu-

(…) Po trudnym roku pandemii powracamy do normalności. Jesteśmy
wprawdzie przed czwartą falą, ale
jestem przekonana, że te działania,

najważniejszy dzień w moim życiu
zawodowym, bo o tę szkołę walczyłam od pierwszej kadencji. Niemal
10 lat. Wreszcie 2 czerwca 2017 r.
Rada Gminy przewagą jednego gło-

Przybliżyła też, jak prezentuje się
oświata w gminie.
Artystycznym
dopełnieniem
uroczystości był montaż słowno-muzyczny, zaprezentowany przez

Podczas zwiedzania
nowej szkoły

su zdecydowała o uruchomieniu tej
inwestycji. Pierwszą łopatę wbiliśmy
7 lutego 2018 r. Po drodze przeżywaliśmy huśtawkę nastrojów, bowiem
pierwsza firma zeszła nagle z placu
budowy. Inwestycję dokończyła fir-

uczniów baranowskiej szkoły, w który wpleciono film przedstawiający
nową placówkę oraz dokumentujacy
remont poprzedniej siedziby szkoły.
Następnie wojewoda M. Zieliński
przekazał na ręce dyrektora S. NoMinister M. Maląg zabrała
głos podczas uroczystości

W wydarzeniu udział
wzięło wielu gości

które podjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zabezpieczeniem
obiektów szkolnych, przedszkolnych
i żłobkowych, spowoduje, że bezDzieci uczą się
w murach nowej szkoły

kacji i nauki Przemysława Czarnka.
- Poprzedni rok szkolny był bardzo
trudny, w nowy wkraczamy jednak z
wiarą i nadzieją. W imieniu premiera i ministra edukacji zapewniam, że
szkoły pracować będą w trybie stacjonarnym. Dzieciom i młodzieży są
potrzebne kontakty z rówieśnikami.

liński. - Początek roku szkolnego to
zawsze pasmo oczekiwań na to, co
nowe i ciekawe: nowe przyjaźnie,
nową wiedzę o tym, jak działa świat,
nowe zainteresowania i umiejętności. To też czas wytężonej pracy wychowawczej i sprawdzian samodzielności. Pamiętajmy, że możliwość
zdobywania wiedzy przez młodych
ludzi i ich kształcenia się, rozwijania
kompetencji, to wielki dar – mówił.
Podkreślił też, że data 1 września
nierozerwalnie związana jest z wybuchem II wojny światowej. - Echa
tamtych wydarzeń, obecne każdego
1 września, zwracają naszą uwagę
ku temu, jak ważne jest kształcenie
kolejnych pokoleń dla pokoju, wolności oraz niepodległości ojczyzny.
Naszym wspólnym obowiązkiem jest
tworzenie takiego systemu edukacji, który charakteryzuje się wysoką

piecznie ten rok spędzimy – podkreśliła. Życzyła też nauczycielom niegasnącej pasji oraz tego, by stali się
dobrymi przewodnikami młodzieży,
a uczniom – sukcesów w nauce i realizacji ambitnych celów.
Po niej okolicznościowe przemówienie wygłosił wojewoda M. Zie-

jakością kształcenia i wychowuje
zdolnych, troszczących się o losy
społeczeństwa młodych ludzi. (...)
Uczniom życzę, by czas spędzony na
nauce był nie tylko obowiązkiem, ale
przede wszystkim wielką przygodą.
Niech każda nowa informacja otwiera was na świat, pozwala dostrzegać
jego piękno, różnorodność i szanse,
jakie daje życie. Edukacja to kształtowanie pokoleń ku wolności. Życzę
wam sukcesów na tej drodze – dodał.
Również wielkopolski kurator
oświaty R. Gaweł skierował słowa
do zgromadzonych uczniów i gości. - Szkoła to nie tylko budynek.
To także duch w niej obecny. Tutaj,
w Wielkopolsce, doskonale rozumiemy istotę tego ducha. Przecież wasza
szkoła nosi dumne imię Powstańców
Wielkopolskich. To moralny fundament i zobowiązanie, by tworzyć
wielkopolską wspólnotę dobrych
ludzi. Szukajmy w innych tego, co
dobre, a jeśli chcemy coś naprawiać
– zaczynajmy od siebie – zaznaczył.
Głos zabrał także dyrektor baranowskiej szkoły Sławomir Nowicki
oraz wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. - To

ma „Projektobud”. Jestem dumna
z tej inwestycji. Wykonaliśmy ją
własnymi siłami, bez zewnętrznego
wsparcia, a całość kosztowała 47
milionów złotych – powiedziała wójt.

wickiego wielkopolskie godło i flagę,
po czym dźwiękiem przedwojennego
dzwonka szkolnego oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny.
KR

Uczniowie dali popis swoich
różnorodnych talentów
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
7. kolejka | jesień 2021
Znicz Pruszków – KKS Kalisz ...................– 0:1
Wisła Puławy – Wigry Suwałki .................– 0:0
Motor Lublin – GKS Bełchatów .................– 4:0
Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg .................– 0:0
Śląsk II Wrocław – Pogoń Grodzisk ..........– 2:2
Radunia Stężyca – Sokół Ostróda ............– 2:0
Ruch Chorzów – Chojniczanka .................– 2:1
Hutnik Kraków – Garbarnia Kraków ...– przełożony
Pogoń Siedlce – Lech II Poznań ....– przełożony
1. ZKS Stal Rzeszów
7 19 17:3
2. KS Ruch Chorzów
7 15 11:4
3. KKS 1925 Kalisz
7 13 9:6
4. Chojniczanka 1930 Chojnice 7 12 17:8
5. ZKS Olimpia Elbląg
7 12 6:4
6. KS Radunia Stężyca
7 12 9:10
7. LKP Motor Lublin
7 11 16:9
8. WKS Śląsk II Wrocław
7 10 12:12
9. SKS Wigry Suwałki
7 10 6:9
10. KKS Lech II Poznań
6 9
7:5
11. RKS Garbarnia Kraków
6 8 11:10
12. KS Wisła Puławy
7 8 9:12
13. MKP Pogoń Siedlce
6 7 9:11
14. MKS Znicz Pruszków
7 7 8:12
15. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 7 6 8:11
16. GKS Bełchatów
7 6 8:13
17. KS Hutnik Kraków
6 1 2:11
18. OKS Sokół Ostóda
7 0 0:15
3. Liga Grupa 2
6. kolejka | jesień 2021
Pogoń Nowe S. – Świt Skolwin .................– 0:0
Kotwica Kołobrzeg – Sokół Kleczew .........– 2:0
GKS Przodkowo – Jarota Jarocin .............– 0:1
Pogoń II Szczecin – Zawisza Bydgoszcz . ..– 0:2
Błękitni Stargard – Bałtyk Gdynia ...........– 3:2
Unia Janikowo – Olimpia Grudziądz ........– 0:1
Polonia Środa – KP Starogard Gdański ....– 0:1
Elana Toruń – Kluczevia Stargard ............– 1:1
Bałtyk Koszalin – Stolem Gniewino ..........– 0:3
1. GKS Olimpia Grudziądz
6 18 12:2
2. KS Świt Skolwin-Szczecin
6 14 10:3
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 6 14 11:5
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
6 13 14:5
5. KP Błękitni Stargard
6 13 8:5
6. KS Stolem Gniewino
6 10 12:12
7. KS Polonia Środa Wlkp.
6 8 12:9
8. KP Starogard Gdański
6 8
8:9
9. JKS Jarota Jarocin
6 8
5:7
10. TKP Elana Toruń
6 7 12:13
11. KS Sokół Kleczew
6 7
6:7
12. SKS Bałtyk Gdynia
6 7 8:10
13. MKS Pogoń II Szczecin
6 5 10:9
14. GKS Przodkowo
6 5
6:8
15. SP Zawisza Bydgoszcz
6 5
4:8
16. KS Unia Janikowo
6 4
4:9
17. KKPN Bałtyk Koszalin
6 2 4:10
18. ZKS Kluczevia Stargard
6 1 2:17
Proeko 4. Liga Grupa Wielkopolska
6. kolejka | jesień 2021
Polonia-Marcinki – Tarnovia Tarnowo ......– 1:2
KKS II Kalisz – Obra Kościan ...................– 2:1
Mieszko Gniezno – Victoria Ostrzeszów . ..– 2:1
Victoria Września – Kotwica Kórnik . ........– 1:6
Olimpia Koło – Huragan Pobiedziska .......– 0:3
LKS Gołuchów – Unia Swarzędz ...............– 0:3
Górnik Konin – Korona Piaski . ................– 1:2
Nielba Wągrowiec – Centra Ostrów ..........– 1:3
Iskra Szydłowo – SKP Słupca ...................– 4:2
Wilki Wilczyn – Warta Międzychód ..........– 1:5
1. MKS Nielba Wągrowiec
6 15 11:7
2. SKS Unia Swarzędz
6 13 13:6
3. MKS Mieszko Gniezno
6 13 8:3
4. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 6 13 16:7
5. MLKP Warta Międzychód
6 13 16:10
6. MGKS Huragan Pobiedziska 6 12 10:5
7. MKS Victoria Września
6 12 13:16
8. KSS Kotwica Kórnik
6 9 15:9
9. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 6 9 14:9
10. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 6 8 12:9
11. LKS Gołuchów
5 8
9:8
12. KKS 1925 II Kalisz
6 7 8:16
13. KP Obra 1912 Kościan
5 7 10:10
14. LKS Korona Piaski
6 7 8:12
15. GKS Iskra Szydłowo
6 6 11:13
16. KP Victoria Ostrzeszów
6 6
8:9
17. SKP Słupca
6 6 12:13

8

Proeko 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Na zapleczu trzeciej ligi nie ma już niepokonanych zespołów. W sobotnie
popołudnie porażki doznała Nielba Wągrowiec, która w pięciu wcześniejszych kolejkach odniosła komplet zwycięstw

Jedna połowa to za mało,
kępnianie znów bez punktów
FOT: Przemysław Zimoch (www.mp-foto.pl)

wyniki i tabele

W minioną sobotę Polonia 1908 Marcinki Kępno przegrała u siebie z Tarnovią Tarnowo Podgórne
1:2 (1:0). Kępnianie co prawda grali ambitnie do samego końca, ale po meczu wielu kibiców nie
szczędziło piłkarzom i szkoleniowcowi krytycznych uwag. O ile w pierwszej części spotkania kępnianie byli zespołem piłkarsko lepszym, to o drugiej połowie sobotniego meczu będą chcieli jak
najszybciej zapomnieć. Stracili wówczas wszystkie bramki, a mogło być ich jeszcze więcej. Pod
koniec spotkania zespół był już tak zaskoczony obrotem spraw na boisku, że nie potrafił znaleźć
jakiegokolwiek pomysłu i sposobu na odwrócenie jego losów. O dobry wynik, który pozwoli zapomnieć o porażce u siebie z Tarnovią Tarnowo Podgórne, piłkarze Polonii 1908 Marcinki Kępno
znów zagrają przed własną publicznością. Tym razem biało-niebiescy zmierzą się z Obrą Kościan.
Drużyna z Kościana do sobotniego meczu w Kępnie przystąpi z chęcią
rehabilitacji za niedzielną porażkę w
Kaliszu. Piłkarze Obry do zamykającego szóstą kolejkę starcia z rezerwami
KKS-u przystępowali w roli zdecydowanego faworyta. Kaliszanie jednak
posłali tym razem do boju zdecydowanie silniejszy skład, wzmocniony graczami z pierwszego zespołu. Obecność
doświadczonych graczy w składzie rezerw przyniosła błyskawiczny efekt, bo
już w 3. minucie Adam Zadka otworzył wynik rywalizacji. Ta sytuacja
nie podłamała przyjezdnych, którzy
odpowiedzieli bardzo szybko, bo po
zaledwie siedmiu minutach od straty
gola. W kolejnych fragmentach mecz
był niezwykle wyrównany i wszystko
wskazywało, że na Wale Matejki padnie
remis. Pięć minut przed końcem spotkania bramkę na wagę trzech punktów

18. MKS Olimpia Koło
19. GKS Wilczyn Wilczyn
20. KS Górnik Konin

6 3
6 3
6 0

5:13
8:18
2:16

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

zdobył jednak Wiktor Smoliński. Obra
już się nie podniosła, a kaliszanie mogli cieszyć się z drugiego zwycięstwa w
tym sezonie. Dzięki kompletowi punktów gracze rezerw KKS-u wyprzedzili
w tabeli piłkarzy z Kościana. Oba zespoły mają co prawda na koncie po siedem punktów, ale dzięki zwycięstwu w
bezpośrednim pojedynku jedną pozycję
wyżej znajdują się właśnie kaliszanie.
Takim samym rezultatem zakończyło się starcie w Kępnie, gdzie biało-niebiescy pojedynkiem z Tarnovią Tarnowo Podgórne rozpoczęli serię trzech
domowych meczów z rzędu. Niestety,
w pierwszym z nich piłkarzom z Alei
Marcinkowskiego nie udało zdobyć się
chociażby jednego punktu. Pierwsza
połowa nie zapowiadała jednak porażki gospodarzy. Co prawda jako pierwsi
prowadzenie mogli, a właściwie powinni objąć goście z Kościana, ale stojący
między słupkami Olaf Nawrot uchronił
kępiński zespół intuicyjną interwencją.
Później warunki na placu gry dyktowali
biało-niebiescy. Brakowało jednak pomysłu na wykończenie kilku ciekawie
zapowiadających się akcji. Polonia piłkarsko prezentowała się lepiej od rywala
z Tarnowa Podgórnego, ale swoją przewagę w tej części meczu udokumentowała dopiero tuż przed przerwą. W 44.
minucie bramkę otwierającą wynik zdobył wracający do podstawowego składu
kępnian Kacper Skupień. Po zmianie
stron na placu gry zobaczyliśmy zupełnie dwa różne zespoły. Kępnianie z pewnością o tej części meczu będą chcieli jak
najszybciej zapomnieć. Praktycznie brak
pomysłu na ofensywne akcje, nieustająca obrona przed atakami rywala i masa
błędów – tak wyglądała druga część
meczu. W 53. minucie przyjezdni rozmontowali obronę gospodarzy, a całość
sfinalizował Michał Niedźwiedzki, który
z 13. metrów nie dał najmniejszych szans
bramkarzowi kępnian. Starta bramki nie
wpłynęła na poczynania gospodarzy.
W ich grze w dalszym ciągu brak było
jakiegokolwiek pomysłu. Gospodarze
popełniali też coraz więcej błędów, a kolejne próby ataków przyjezdnych zatrzymywali faulami. Po jednym z nich arbiter
podyktował rzut karny, który na bramkę
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w 69. minucie zamienił Paweł Bednarski. Kilkadziesiąt minut później okazało
się, że była to bramka, która ustaliła losy
rywalizacji. – Fatalnie to wszystko dziś
wyglądało w drugiej połowie. Porażka
boli, bo pierwsza część meczu należała
do nas. Co prawda mieliśmy przewagę
w posiadaniu piłki, ale musieliśmy się
sporo napracować by strzelić bramkę.
Tymczasem na drugą połowę wychodzi
zdekoncentrowani czego efektem było
wyrównujące trafienie dla gości. Musimy się nad tym zastanowić, dlaczego
reagujemy w taki sposób – powiedział
Tomasz Jaworski, trener Polonii 1908
Marcinki.
W czwartej lidze nie ma już niepokonanych zespołów. W sobotę porażki doznała Nielba Wągrowiec, która w pięciu
wcześniejszych kolejkach odniosła cztery
zwycięstwa. Drużyna prowadzona przez
Radosława Kołackiego od startu sezonu prezentowała skuteczny i efektowny
futbol, odprawiając z kwitkiem kolejnych rywali. Do pierwszego potknięcia
spadkowicza z trzeciej ligi mogło dojść
w dwóch poprzednich kolejkach, kiedy
to Nielba wymęczyła zwycięstwa z Victorią Ostrzeszów i SKP Słupca, ale do
załamania formy doszło dopiero w sobotę, kiedy to gracze z Wagrowca przegrali
wyraźnie na własnym stadionie z Centrą
Ostrów Wielkopolski 1:3. Ostrowianie
potrzebowali zaledwie dwóch kwadransów, by całkowicie zdominować lidera
rozgrywek i zaaplikować mu aż trzy gole.
Lider tabeli zdołał odpowiedzieć zaraz po
przerwie za sprawą Jakuba Kubińskiego i tym samym zakończył swoją zwycięską serię. Nielba mimo porażki utrzymała
się w fotelu lidera, ale jej przewaga nad
resztą stawki wyraźnie stopniała. Tym
samym po sześciu kolejkach nowego sezonu nie ma już w lidze niepokonanych
zespołów. Obok Nielby, po jednej porażce
na koncie mają również wiceliderująca w
tabeli Unia Swarzędz, Mieszko Gniezno,
Centra Ostrów Wielkopolski, Warta Międzychód, Kotwica Kórnik i dopiero jedenasty w stawce LKS Gołuchów. Na drugim biegunie znajdują się z kolei piłkarze
Górnika Konin, którzy nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa w tym sezonie. W
ostatniej kolejce spadkowicz z trzeciej ligi
uległ 1:2 beniaminkowi z Piasek. Gracze
z Konina byli jednak bardzo bliska zain-

kasowania pierwszego punktu. Ostatecznie nie zdołali dowieźć remisu do końca,
po tym jak w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry Szymon Słoma z Korony przechylił szalę zwycięstwa na stronę
swojego zespołu.
BAS

Wyniki 6. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 (0)
Bramki: 1:0 Kacper Skupień - 44’, 1:1 Michał
Niedźwiedzki - 53’, 1:2 Paweł Bednarski - 69’
(z karnego).
Polonia-Marcinki: Olaf Nawrot – Marcin
Tomaszewski, Kacper Skupień, Bernard Fai
Ndukong, Remigiusz Hojka, Wojciech Drygas
(Amadeusz Rachel - 60’), Jakub Górecki, Karol
Latusek, Paweł Barczak (Borys Wawrzyniak
- 70’) Patryk Słupianek (Dawid Rachel - 82’),
Filip Latusek. Trener: Tomasz Jaworski.
KKS 1925 II Kalisz		
2 (1)
KP Obra 1912 Kościan		
1 (1)
Bramki: 1:0 Adam Zadka - 3’, 1:1 Kacper Borowiak - 11’, 2:1 Wiktor Smoliński - 85’.
MKS Mieszko Gniezno		
2 (2)
KP Victoria Ostrzeszów		
1 (1)
Bramki: 1:0 Tomasz Bzdęga - 18’, 2:0 Adam
Konieczny - 33’, 2:1 Michał Mazurek - 40’ (z
karnego).
LKS Gołuchów			 0 (0)
SKS Unia Swarzędz		
3 (1)
Bramki: 0:1 Igor Jurga - 24’, 0:2 Witold Walkowiak - 52’, 0:3 Mikołaj Panowicz - 89’.
MKS Nielba Wągrowiec		
1 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (3)
Bramki: 0:1 Szymon Strączkowski - 2’, 0:2 Gracjan Łęt - 18’ (samobójcza), 0:3 Daniel Bąk - 30’
(z karnego), 1:3 Jakub Kubiński - 47’.
KS Górnik Konin		
1 (1)
LKS Korona Piaski		
2 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Pluciński - 9’, 1:1 Piotr Sarbinowski - 52’, 1:2 Szymon Słoma - 90’.
MKS Olimpia Koło		
0 (0)
MGKS Huragan Pobiedziska
3 (1)
Bramki: 0:1 Bartosz Żołądkiewicz - 11’, 0:2 Paweł Piceluk - 70’, 0:3 Paweł Piceluk - 82’.
MKS Victoria Września		
1 (0)
KSS Kotwica Kórnik		
6 (3)
Bramki: 0:1 Dawid Urbanek - 5’, Dawid Urbanek - 22’, 0:3 Gerard Pińczuk - 41’, 1:3 Mikołaj
Jankowski - 53’, 1:4 Radosław Jasiński - 65’, 1:5
Hubert Babicz - 75’, 1:6 Dawid Urbanek - 78’.
GKS Iskra Szydłowo		
4 (2)
SKP Słupca			 2 (2)
Bramki: 0:1 Piotr Witowski - 32’, 1:1 Dominik
Drzewiecki - 35’, 2:1 Mateusz Górny - 37’, 2:2
Andrzej Górski - 43’, 3:2 Anjos Da Silva Marlilson - 66’, 4:2 Wojciech Szwedek - 75’.
GKS Wilki Wilczyn		
1 (1)
MLKP Warta Międzychód
5 (2)
Bramki: 0:1 Krzysztof Kulczak - 10’, 0:2 Denis
Maćkowiak - 36’, 1:2 Łukasz Przebieracz - 37’,
1:3 Dominik Kowalik - 59’, 1:4 Dominik Kowalik
- 90’, 1:5 Krzysztof Kulczak - 90+2’ (z karnego).
6
5
4
4
4
4
4
4

Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
Paweł Bednarski (Tarnovia Tarnowo)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Kacper Borowiak (Obra Kościan)
Paweł Piceluk (Huragan Pobiedziska)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)

Program 7. kolejki

Piątek, 10 września 2021 roku
18:00 Huragan Pobiedziska – Unia Swarzędz
Sobota, 11 września 2021 roku
16:00
Polonia-Marcinki – Obra Kościan
16:00 Victoria Ostrzeszów – Iskra Szydłowo
16:00
LKS Gołuchów – KKS II Kalisz
16:00
Korona Piaski – Nielba Wągrowiec
16:00
Kotwica Kórnik – Górnik Konin
16:30
Tarnovia Tarnowo – Wilki Wilczyn
17:00
SKP Słupca – Olimpia Koło
17:00
Centra Ostrów – Mieszko Gniezno
Niedziela, 12 września 2021 roku
14:00 Warta Międzychód – Victoria Września

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Piłkarze Polonii Leszno mają jeden cel na obecny sezon. Tym celem jest powrót do czwartej ligi.
Póki co gracze z Leszna nie zwalniają tempa. W trzecim spotkaniu nowego sezonu piłkarze Polonii odnieśli trzecie zwycięstwo.
Leszczynianie imponują skutecznością i nie bez powodów uchodzą za głównego faworyta do wygrania wyścigu o czwartą ligę
mie Astrę Krotoszyn, która również nie
zdołała zdobyć jeszcze chociażby punktu.
BAS

Wyniki 3. kolejki

Miała być trudna przeprawa,
wyszedł spacerek
Mecz z Astrą Krotoszyn miał być trudną przeprawą dla piłkarzy z Mroczenia – czy to ze względu na fakt
gry na terenie rywala, czy na przebudowany skład mroczeńskiego zespołu, czy wreszcie ze względu
na głodnego w tym sezonie punktów rywala. Marek Wojtasiak z pewnością przestrzegał swoich graczy przed zlekceważeniem, zaliczającej falstart w tym sezonie, Astry. Piłkarze najwyraźniej go posłuchali, bo nie pozostawili złudzeń krotoszynianom, wygrywając 3:0 (2:0).
Sam początek spotkania nie zapowiadał tak okazałego zwycięstwa gości.
Pierwsze minuty były bardzo wyrównane, ale zarówno Rafał Peksa jak i
Bartosz Jarysz nie mogli narzekać na
brak pracy w bramce. Po kwadransie
gry wyraźną inicjatywę przejęli goście
z Mroczenia. Drużyna Marka Wojtasiaka momentami spychała Astrę do głębokiej defensywy. Gospodarze zupełnie
nie radzili sobie z atakami przyjezdnych.
Krotoszynianie mieli też mnóstwo problemów z kryciem i wyprowadzaniem
piłki. I to właśnie niedokładne wyprowadzenie kontrataku do spółki z dziurami
w obronie sprawiły, że Orzeł w 21. minucie wyszedł na prowadzenie. Po zamieszaniu w środku pola akcja przeniosła się
na prawą stronę. Całość została sfinalizowana z bliskiej odległości przez Łukasza
Gajewskiego, dla którego było to trzecie
trafienie w tym sezonie. Zdobyta bramka
jeszcze bardziej nakręciła mroczenian,
którzy do końca pierwszej części spotka-

nia mieli ogromną przewagę w każdym
aspekcie futbolowego rzemiosła. Gracze
Orła grali szybko i składnie, zmuszając
miejscowych do błędów. W 38. minucie
niedokładne wybicie piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego, a następnie błędy w
kryciu sprawiły, że Orzeł prowadził już
2:0. Tym razem na listę strzelców wpisał
się Jakub Strąk, który wygrał pojedynek
główkowy. W drugiej połowie nie mający już nic do stracenia gospodarze zagrali odważniej. W 65. minucie miejscowi
powinni zdobyć kontaktową bramkę, ale
obrona Orła w ostatniej chwili wyręczyła
Rafała Peksę. To była najlepsza okazja
krotoszynian w tym meczu. W kolejnych fragmentach gracze Astry swoich
szans szukali z dystansu. Podopieczni
Krzysztofa Gościniaka uderzali jednak
niecelnie, a jeśli już piłka kierowana była
w światło bramki wówczas na posterunku stał golkiper mroczenian. Nadzieje
miejscowych na odwrócenie losów meczów rozwiał w 83. minucie Gracjan

Słupianek. Młodziutki gracz Orła mierzonym uderzeniem głową pokonał Bartosza Jarysza, zdobywając swoją trzecią
bramkę w tym sezonie. Dla urodzonego
w 2003 roku zawodnika są to również
premierowe trafienia w seniorskiej piłce. Wcześniej zawodnik występował w
drużynach młodzieżowych Marcinków
Kępno, skąd w lipcu trafił do Mroczenia.
Wyniki Orła, po inauguracyjnej porażce
z Wartą Śrem, zaczynają wracać na właściwe tory. Przełamanie w derbowym
pojedynku z GKS-em Rychtal i ostatnie
zwycięstwo nad Astrą sprawiły, że mroczenianie awansowali na szóste miejsce
w tabeli. Drużyna Marka Wojtasiaka do
prowadzącej Polonii Leszno traci trzy
punkty.
Tymczasem na punkty w dalszym
ciągu czekają w Rychtalu. W dwóch
pierwszych kolejkach sezonu GKS-owi
nie udało się zapunktować w pojedynkach z Wartą Śrem oraz Orłem Mroczeń,
a w ostatniej serii gier sposób na ogranie
ubiegłorocznego beniaminka znalazła
Warta Śrem. Goście prowadzenie objęli w 23. minucie. Tym razem w bramce
GKS-u pojawił się Michał Łuczak, ale
przegrał on pojedynek z Kamilem Szymanderą. Kluczowe dla losów spotkania okazały się pierwsze sekundy drugiej połowy, bowiem krótko po przerwie
prowadzenie przyjezdnych podwyższył
Patryk Kryszak. Jak się później okazało, jego bramka zapewniła drużynie
ze Śremu drugie w tym sezonie zwycięstwo. Co prawda w 55. minucie gospodarzom, za sprawą Wojciecha Czecha,
udało się zmniejszyć rozmiary porażki,
ale do ostatnich minut nie zdołali już oni
odwrócić losów meczu. W najbliższej
kolejce gracze z Rychtala znów wystąpią przed własną publicznością. Okazja
do zdobycia pierwszych punktów jest
wręcz wymarzona, bowiem GKS podej-

KKS Astra Krotoszyn		
0 (0)
LZS Orzeł Mroczeń		
3 (2)
Bramki: 0:1 Łukasz Gajewski - 21’, 0:2 Jakub
Strąk - 38’, 0:3 Gracjan Słupianek - 83’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Kurzawa, Tobiasz
Rabiega, Alan Anioł (Oskar Starczan - 57’), Jakub Strąk, Tobiasz Gajewski (Marcin Grądowy
- 65’), Mariusz Bednarek, Łukasz Gajewski, Maciej Osesiak, Rafał Janicki, Gracjan Słupianek.
Trener: Marek Wojtasiak.
GKS Rychtal			 1 (0)
ŚKS Warta Śrem
2 (1)
Bramki: 0:1 Kamil Szymandera - 23’, 0:2 Patryk
Kryszak - 46’, 1:2 Wojciech Czech - 55’.
GKS: Michał Łuczak – Łukasz Śmiatacz (Oskar
Sobczyk - 75’), Maciej Sacha, Damian Maryniak,
Fabian Gandecki (Krzysztof Ćwikła - 80’), Bartłomiej Kulczycki, Miłosz Culic, Marcin Nowacki (Krystian Uruski - 65’), Jakub Drapiewski (Wojciech
Czech - 46’), Dawid Sibiński (Łukasz Rogowski
- 70’), Adrian Janeczek. Trener: Marcin Nowacki.
KP Rawia Rawicz		
0 (0)
KS Polonia 1912 Leszno		
3 (1)
Bramki: 0:1 Damian Nowak - 25’, 0:2 Tomasz
Wiśniewski - 58’, 0:3 Łukasz Bugzel - 70’.
KS Piast Czekanów		
1 (1)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (1)
Bramki: 1:0 Paweł Korczak - 5’, 1:1 Karol Krystek - 13’ (z karnego).
KS Piast Kobylin		
0 (0)
MKS Kania Gostyń		
3 (0)
Bramki: 0:1 Wojciech Kłakulak - 52’, 0:2 Błażej
Danielczak - 68’, 0:3 Dawid Jędryczka - 86’.
KS Stal Pleszew			 1 (1)
KS Victoria Skarszew
4 (0)
Bramki: 1:0 Tobiasz Krowiarz - 40’, 1:1 Mateusz
Stefaniak - 47’, 1:2 Patryk Jóźwiak - 60’, 1:3 Mateusz Stefaniak - 79’, 1:4 Mateusz Stefaniak - 84’.
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 (1)
LZS Krobianka Krobia		
2 (1)
Bramki: 0:1 Fryderyk Kokot - 17’, 1:1 Krzysztof
Ratyński - 22’, 2:1 Wojciech Kamiński - 60’, 2:2
Marceli Skowroński - 90’ (samobójcza).
PKS Racot			 2 (0)
KLKS Zefka Kobyla Góra
2 (1)
Bramki: 0:1 Maciej Stawiński - 28’, 1:1 Hubert
Sznabel - 67’, 1:2 Gabriel Sołtysiak - 85’, 2:2
Maciej Czarnecki - 90+3’.
4
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Najskuteczniejsi strzelcy
Michał Płocharczyk (Polonia Leszno)
Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Gracjan Słupianek (Orzeł Mroczeń)
Tomasz Wiśniewski (Polonia Leszno)
Łukasz Glapiak (Krobianka Krobia)
Hubert Sznabel (PKS Racot)
Łukasz Gajewski (Orzeł Mroczeń)

Program 4. kolejki

Sobota, 11 września 2021 roku
11:00
Ostrovia Ostrów – Warta Śrem
13:00
Krobianka Krobia – Piast Kobylin
16:00
Orzeł Mroczeń – Stal Pleszew
17:00
Kania Gostyń – Piast Czekanów
17:00
Polonia Leszno – PKS Racot
Niedziela, 12 września 2021 roku
11:00
Victoria Skarszew – Rawia Rawicz
14:00
GKS Rychtal – Astra Krotoszyn
16:00
Zefka Kobyla Góra – Biały Orzeł

NASI W LIGACH
FORTUNA I LIGA => Miłosz Trojak (Odra Opole): Odra Opole - Widzew Łódź
- 0:0 [na boisku: 1-85 minuta]; III LIGA GRUPA 3 => Mateusz Stempin (Ślęza
Wrocław): Ślęza Wrocław - Zagłębie II Lubin - 5:2 (1:2) [na boisku: 46-90
minuta]; Tobiasz Jarczak (Piast Żmigród): Piast Żmigród - Gwarek Tarnowskie
Góry - 2:0 (0:2) [na boisku: 1-62 minuta]; Patryk Moś (MKS Kluczbork): MKS
Kluczbork – Rekord Bielsko-Biała – 1:3 (0:0) [na boisku: cały mecz]; IV LIGA
GRUPA WIELKOPOLSKA => Krzysztof Idźczak (KKS 1925 II Kalisz): KKS II Kalisz
– Obra Kościan – 2:1 (1:1) [na boisku: nie pojawił się]; IV LIGA GRUPA OPOLSKA
=> Wiktor Łuczak (Agroplon Głuszyna): Agroplon Głuszyna - Victoria Chróścice
- 4:0 (3:0) [na boisku: cały mecz]; Kacper Małolepszy (Agroplon Głuszyna):
Agroplon Głuszyna - Victoria Chróścice - 4:0 (3:0) [na boisku: 77-90 minuta];
Jakub Kupczak (Agroplon Głuszyna): Agroplon Głuszyna - Victoria Chróścice 4:0 (3:0) [na boisku: 72-90 minuta].

RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
3. kolejka | jesień 2021
Zawisza Łęka O. – Odolanovia ................– 7:0
KS Opatówek – KS Słupia ........................– 2:0
Płomień Opatów – Szczyt Szczytniki ........– 3:1
GKS Grębanin – Ogniwo Łąkociny . ..........– 2:3
Masovia Kraszewice – Olimpia Brzeziny . .– 6:1
Zieloni Koźminek – RKS Radliczyce . ........– 1:1
LZS Doruchów – Raszkowianka ...............– 1:0
Pelikan Grabów . .................................– pauza
1. LKS Masovia Kraszewice
3 9 10:3
2. GOS Zieloni Koźminek
3 7
8:1
3. RKS Radliczyce
3 7
6:1
4. KS Opatówek
3 7
5:2
5. LKS Zawisza Łęka Opatowska 2 6 16:0
6. LZS Ogniwo Łąkociny
2 6
6:3
7. GKS Grębanin
3 4
8:6
8. LZS Płomień Opatów
3 4
5:4
9. LZS Doruchów
3 3
1:3
10. LKS Olimpia Brzeziny
3 3 5:11
11. LKS Raszkowianka Raszków 3 3
2:5
12. LZS Szczyt Szczytniki
3 1
4:8
13. KS Słupia
3 0
1:9
14. LZS Pelikan Grabów
2 0 1:11
15. MLKS Odolanovia Odolanów 3 0 1:12
Proton Klasa A Grupa 9
2. kolejka | jesień 2021
Iskra Sieroszewice – LKS Jankowy ...........– 0:3
Victoria Laski – Orzeł Wysocko Wielkie ....– 4:1
KS Rogaszyce – LKS Czarnylas . ...............– 2:0
Pogoń Trębaczów – Pelikan Nowy Karolew ...– 1:0
LZS Czajków – Lilia Mikstat .....................– 1:5
Tarchalanka Tarchały – Barycz Janków P. . .– 2:0
Sokół Bralin – LKS Godziesze 1966 .........– 4:2
1. LZS Lilia Mikstat
2 6
7:1
2. LKS Sokół Bralin
2 6
7:2
3. LZS Pogoń Trębaczów
2 6
3:0
4. KS Pelikan Nowy Karolew
2 3
3:2
5. LZS Victoria Laski
2 3
5:4
6. LKS Jankowy 1968
2 3
3:2
7. LZS Tarchalanka Tarchały W. 2 3
2:2
8. KS Rogaszyce
2 3
2:3
9. LZS Czajków
2 3
3:6
10. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 2 3
5:7
11. Barycz Janków Przygodzki 1 0 0:2
12. LKS Czarnylas
2 0
3:6
=. LKS Godziesze 1966
2 0
3:6
14. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 1 0
0:3
Proton Klasa B Grupa 11
2. kolejka | jesień 2021
GKS Trzcinica – Pogoń II Nowe S. . ...........– 2:6
Bonikovia Boników – LZS Mikorzyn . .......– 2:0
Pelikan II Grabów – LZS Siedlików . .........– 5:4
Wielkopolanin – Korona Chełmce ............– 5:2
Zryw Kierzno – Dąb Dębnica ...................– 1:1
Ajax Rojów – Wtórkowianka Wtórek . ......– 2:4
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 2 6 16:2
2. LKS Dąb Dębnica
2 4
7:4
3. LZS Zryw Kierzno
2 4
4:2
4. LZS Wtórkowianka Wtórek 2 4
6:4
5. LZS Siedlików
2 3
7:6
6. LZS Pelikan II Grabów
1 3
5:4
7. LKS Wielkopolanin Siemianice 1 3
5:2
8. LZS Bonikovia Boników
2 3
3:3
9. WKS Korona Chełmce
2 1
4:7
10. LZS Mikorzyn
2 0
1:5
11. GKS Trzcinica
2 0 5:12
12. RLKS Ajax Rojów
2 0 2:14
1. Liga Wojewódzka Juniora A1 Grupa 2
4. kolejka | jesień 2021
Marcinki Kępno – Kania Gostyń . .............– 0:5
Ostrovia Ostrów – AP Ostrzeszów . ...........– 6:1
Stal Pleszew – KKS Kalisz ........................– 0:9
Górnik Konin – Polonia Leszno ................– 2:2
Polonia Środa – Jarota Jarocin ................– 5:0
Sparta Konin – Victoria Września .............– 2:2
1. MKS Victoria Września
4 10 16:5
2. KS Polonia Środa Wlkp.
4 9 21:9
3. MKS Kania Gostyń
3 9 10:3
4. KKS 1925 Kalisz
4 7 14:3
5. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 7 16:9
6. KS Górnik Konin
4 7 12:5
7. KS Polonia 1912 Leszno
4 4
6:8
8. AP Ostrzeszów
4 4 4:15
9. MUKS Marcinki Kępno
4 3 3:10
10. KS Stal Pleszew
3 3 2:17
11. JKS Jarota Jarocin
4 1 4:12
12. MKS Sparta Konin
4 1 4:16
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4 września 2021 roku przy Domu Ludowym w Smardzach odbyły się Dożynki Gminne

Dziękczynienie za płody ziemi

Uroczystość
zainaugurował
barwny korowód, który przejechał
przez pięknie udekorowaną miejscowość, a następnie każde z sołectw

Czmyr, proboszcz parafii w Laskach
oraz ks. Krystian Kowalski, dziekan
dekanatu trzcinickiego, proboszcz
parafii w Wielkim Buczku.
Starostowie dożynek
z władzami gminy

złożyło wieniec dożynkowy. Następnie wszyscy zebrani uczestniczyli w
eucharystii, którą odprawili: ks. Rafał

Po zakończonej mszy świętej
rozpoczął się obrzęd chleba i wieńca.
Po odśpiewaniu hymn narodowego.

1 września 2021 roku w szkołach podstawowych i przedszkolach działających na terenie gminy Trzcinica rozpoczął się nowy rok szkolny

Inauguracja roku szkolnego
W uroczystościach udział wzięła Renata Ciemny sekretarz Gminy
Trzcinica. W Zespole Szkół w Laskach naukę podejmie 149 uczniów
szkoły podstawowej oraz 75 dzieci
przedszkolnych. Natomiast w Zespole Szkół w Trzcinicy naukę rozpocznie 278 uczniów szkoły podstawowej

Katarzyna Kuboszek – pracownik
Urzędu Gminy powitała rolników,
licznie zgromadzonych mieszkańców wsi Smardze i gminy Trzcinica
oraz zaproszonych gości, wśród których byli m.in: Alicja Śniegocka –
wicestarosta Powiatu Kępińskiego,
Renata Ciemny – członek Zarządu
Powiatu Kępińskiego jednocześnie
sekretarz Gminy Trzcinica, Dariusz
Gąszczak – wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Kępińskiego, Zdzi-

oraz 100 wychowanków przedszkola.
- Wszystkim uczniom, dyrektorom, nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi oraz rodzicom życzymy wielu sukcesów i zadowolenia z wykonywanej pracy – życzyła R. Ciemny w czasie inauguracji
roku szkolnego.
Oprac. m

Gości częstowano
chlebem dożynkowym

za całoroczna pracę złożył Grzegorz
Hadzik, wójt gminy Trzcinica.
Po części oficjalnej na scenie pojawił się zespół „Laskowanie”, który

Każde sołectwo mialo własny
pomysł na prezentację

sław Mikołajczyk – przewodniczący
Rady Gminy Trzcinica wraz z radnymi, Tomasz Gatner – radny Rady
Powiatu Kępińskiego, mł. insp. Mirosław Józefiak – komendant Powiatowy Policji w Kępnie, sołtysi wraz
z delegacjami sołectw, dyrektorzy
szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy
Trzcinica.
Uroczystego przekazania bochenka chleba dokonali starostowie
tegorocznych dożynek: Iwona Rozik
i Szymon Maryniak na ręce sekretarz Gminy Trzcinica i przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica,
którzy podziękowali za tegoroczny
chleb dożynkowy i całoroczny trud.
Przekazali życzenia wszelkiej pomyślności i dostatku dla rolników i

zaprezentował 6 biesiadnych utworów i zaprosił gości do wspólnej zabawy. Następnie wręczono dyplomy i

Nagrodzone dzieci...

nagrody dla zwycięzców w konkursie
plastycznym pt. „Wieniec dożynkowy”. Kolejny punktem na mapie

1 września 2021 roku obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej

W 82. rocznicę wybuchu
II wojny światowej

W rocznicę pamiętnych wydaO godz. 4.47 niemiecki pancernik
Schleswig-Holstein ostrzelał polską rzeń władze gminy zapały znicze
składnicę wojskową na Westerplatte. przed tablicą upamiętniającą żołnieWcześniej Niemcy zbombardowali rzy polskich poległych za ojczyznę.
Oprac. m
Tczew i Wieluń.
Sekretarz Gminy oddaje
hołd ofiarom wojny

10

...i dorośli

ich rodzin. Obrzędowi towarzyszył
zespół ,, Laskowianie”, który zaśpiewał pieśń ,,Plon, niesiemy plon”.
Dożynki były także okazją do
podziękowania dla jednostek OSP
z terenu gminy Trzcinica za pomoc
i zaangażowanie w obsługę Punktu Szczepień. Na ręce Komendanta
Gminnego OSP Tomasza Samulskiego wyrazy wdzięczności oraz
pamiątkowe podziękowanie w imieniu Zarządu starostwa przekazała A.
Śniegocka, wraz z R. Ciemny.
Tradycyjnie rozdano upieczone
chlebki. Zgromadzeni na dożynkach
otrzymali także okolicznościową
pocztówkę, na której podziękowania
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który w niezwykle zabawny sposób
opisał każde sołectwo z gminy Trzcinica. Nie zabrakło także podziękowań dla organizatorów i występujących. Jednym z ostatnich akcentów
sobotniego popołudnia był występ
grupy „Zbójnickie Folk Show”. Grupa zaprezentowała przeboje zespołów
„Baciary”, „Krywań”, „Gronicki”,
„Tutki”, „Golec” i „Zakopower”.
Dożynki odbywały się w miłej
atmosferze, a na wszystkich uczestników czekała darmowa grochówka,
kawa i ciasto oraz bogato zaopatrzony
bufet. Można było podziwiać wystawę
prac nagrodzonych w konkursie plastycznym oraz ekspozycję dawnych
sprzętów rolniczych. Na najmłodszych czekała strefa dmuchańców
oraz wata cukrowa, popcorn i granita.
Obchody zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Brock.

dożynkowych obchodów był występ
kabaretu „Sąsiadki” KGW Pomiany,

- Składamy serdeczne podziękowania dla ks. Rafała Czmyra,
proboszcza parafii w Laskach i ks.
Krystiana Kowalskiego, dziekana
dekanatu trzcinickiego, proboszcza
parafii w Wielkim Buczku za odprawioną mszę świętą dziękczynną oraz
dla wszystkich którzy włączyli się w
przygotowanie Dożynek Gminnych.
Za ogromny wkład pracy dziękujemy szczególnie Radzie Sołeckiej
Sołectwa Smardze na czele z sołtys Ireną Zimoch, mieszkańcom
Smardz, wszystkim sołectwom za
przygotowanie wozów dożynkowych
oraz pracownikom Urzędu Gminy
Trzcinica – dziękują organizatorzy
dożynek.
m

Gospodarze dożynek

Region

gmina
Gmina Rychtal otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
(WRPO 2014+) na rozwój elektronicznych usług publicznych

ECHO RYCHTALA
wrzesień 2021, nr 31 (979)
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 wraz z pasowaniem uczniów klasy
pierwszej w Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu

Witaj, szkoło!

Pierwszy dzień września to ważny
dzień dla młodych ludzi rozpoczynających lub kontynuujących edukację
szkolną. Również w Szkole Podstawo-

środowiska, przybliżył podczas mszy
świętej ksiądz proboszcz Mariusz
Białobłocki. W czasie eucharystii nie
zabrakło także wspomnienia, związa-

Pasowanie
pierwszoklasistów

wej w Rychtalu to bardzo doniosły moment. Wątek duchowego umocnienia i
zadumy nad przyszłością oraz rolą,
jaką będą pełniły w niedługim czasie
dzieci i młodzież w rozwoju lokalnego

nego z ważnym historycznie momentem, mianowicie z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
W trakcie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w poczet uczniów

Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu przyjętych
zostało 13 uczniów. W czasie pasowania uczniowie wraz z rodzicami
dokonali uroczystego ślubowania
na sztandar szkoły. W zapewnieniu:
„Przyrzekamy!” zawarte były słowa,
mówiące o honorze, szacunku do
ojczyzny oraz zapewnienie o dbałości o dobre imię rychtalskiej szkoły.
Pasowania dokonała dyrektor szkoły
Iwona Gogół, a zastępca Katarzyna Balcerzak wraz z wychowawcą
klasy wręczyli pierwszoklasistom
legitymacje szkolne, dyplomy oraz
rożkowe niespodzianki.
Na zakończenie wszyscy uczniowie zostali zapoznani z zasadami
bezpieczeństwa w drodze do i ze
szkoły, warunkami zachowania higieny w czasie zagrożenia COVID-19
oraz odebrali podręczniki.
W nowym roku szkolnym
wszystkim uczniom życzymy dobrych wyników w nauce, samych miłych przeżyć w murach szkoły oraz
pomyślności w rozwijaniu zainteresowań.
Oprac. KR

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2021, nr 35 (1309)
Podpisanie umowy na dofinansowanie do budowy kanalizacji w Chojęcinie

Umowa na kanalizację podpisana

30 sierpnia br. gminę Bralin odwiedził wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski. Głównym celem wizyty
było uroczyste przyznanie dofinansowania do budowy kanalizacji w
Chojęcinie. Stosowną umowę podpisał wójt Piotr Hołoś przy kontrasygnacie skarbnika Grażyny Mosch.
Sygnatariuszem umowy po stronie
Samorządu Województwa był wicemarszałek.
Umowa dotyczy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie Chojęcina. Projekt
współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na

Podczas podpisania umowy na
budowę sieci kanalizacyjnej

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowity koszt operacji wyniesie

3.874.562,12 zł, a dofinansowanie z
Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla gminy Bralin opiewa na
kwotę 2.000.000,00 zł. Oprac. KR

Uroczyste otwarcie „Sportowej osady na wzgórzu” w Czerminie

Powstało miejsce sportu i rekreacji

Podczas przecięcia wstęgi. Od lewej: sołtys Czermina A. Jędrzejak,
wicemarszałek K. Grabowski i wójt gminy Bralin P. Hołoś

30 sierpnia br. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś i sołtys Czermina Artur Jędrzejak dokonali uroczystego
otwarcia „Sportowej osady na wzgórzu” w Czerminie. Powstała tam wiata rekreacyjna, ogrodzenie, położono
kostkę brukową i zagospodarowano teren rekreacyjny. Projekt został współfinansowany w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Gmina Bralin w 2020 r. na realizację
zadania otrzymała dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w
kwocie 28.305.46 zł, a wkład własny
mieszkańców wyniósł 12.060.00 zł.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 63.415.42 zł.
Oprac. KR

Z dotacją na
cyfryzację usług

30 sierpnia br. marszałek województwa wielkopolskiego Marek
Woźniak podpisał umowy o wartości ponad 14,5 miliona złotych na
dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+)
dla gmin Rychtal, Wolsztyn, Środa
Wielkopolska, Krzymów oraz Miasta Luboń na rozwój elektronicznych
usług publicznych.
- Dzisiaj żyjemy w świecie, który
wymaga cyfryzacji, w tym cyfryzacji
usług, które świadczy administracja
publiczna. Samorządy doskonale to
rozumieją. Złożyły wiele bardzo dobrych projektów, dotyczących informatyzacji usług administracyjnych.
Pamiętamy, że w czasie pandemii
kontakt za pomocą łączy informatycznych zdecydowanie ułatwił nam porozumiewanie się. Obszar ten wymaga
jednak ogromnego dofinansowania,
jeśli chodzi o sprzęt, bezpieczne oprogramowanie czy szkolenie kadr. Samorządy wymagają wsparcia tego
rodzaju projektów z udziałem środków
budżetu Unii Europejskiej, pozostających w naszej dyspozycji – mówi marszałek. - Podpisane umowy na 14,5 miliona złotych dofinansowania pozwolą
samorządom zrealizować projekty o
łącznej wartości 17,5 miliona złotych.
Jest to znaczący wkład w wielkopolską
infrastrukturę informatyczną, jeśli
chodzi o urzędy gmin i ich jednostki podległe. Cieszy nas też ogromna
świadomość tego, że e-usługi powinny być w administracji rozwijane,
modyfikowane i modernizowane. Ten
obszar, jako Samorząd Województwa
Wielkopolskiego wspieramy i będziemy wspierać, również w nadchodzącej
finansowej perspektywie unijnej –
podsumowuje.
W imieniu beneficjentów umowy
z marszałkiem podpisali włodarze.
Gminę Rychtal reprezentował wójt

Adam Staszczyk. Gmina Rychtal
zrealizuje projekt „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach
projektu partnerskiego z udziałem
Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin”
za kwotę 3.780.404,50 zł. - Rola elektronicznych usług publicznych jest
coraz bardziej istotna w życiu mieszkańców, zwłaszcza w czasie pandemii pomaga w załatwianiu spraw
drogą zdalną, poprawiając tym samym bezpieczeństwo całego społeczeństwa. System e-usług to również
krok w przyszłość. Cieszy fakt, iż
elementy nowych technologii mają
szanse pojawić się na obszarach
wiejskich dzięki dofinansowaniu z
zewnątrz. Załatwianie spraw drogą
elektroniczną to trudny proces, który
jest już wdrażany w większych samorządach. Wymaga on wielu nakładów pieniężnych i zaangażowania,
aby przedmiotowe wdrożenie było
adekwatne do potrzeb mieszkańców
i ułatwiło kontakt z przedstawicielami gmin. Mamy nadzieję, że wspólnie z naszymi partnerami, Gminą
Bralin i Gminą Trzcinica, uda się
osiągnąć tak ważny cel oraz pomyślnie zrealizować projekt. Będziemy
zakupywać m.in. sprzęt, oprogramowanie, realizować prace remontowe oraz opłacać istniejące licencje,
tak, aby mieszkańcy naszych trzech
gmin mogli załatwiać swoje sprawy
elektronicznie, czyli niejednokrotnie
szybciej i sprawniej – podkreśla wójt
gminy Rychtal A. Staszczyk.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozdysponował dotychczas z
WRPO 2014+ 182 milionów złotych
na „Rozwój elektronicznych usług
publicznych”. Beneficjentami tych
środków są lokalne samorządy, wielkopolskie szpitale wojewódzkie, powiatowe, miejskie i kliniczne, także
wielkopolska policja czy instytuty naukowe i szkoły wyższe. Oprac. KR

W Bralinie uczczono 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Oddali hołd poległym

1 września br., w 82. rocznicę
wybuchu II wojny światowej, pod
Pomnikiem Pamięci w Bralinie włodarze gminy Bralin oraz delegacje
placówek oświatowych i organizacji
pozarządowych z terenu gminy Bra-

lin złożyli kwiaty. Wspólnie odśpiewano hymn państwowy, oddając hołd
tym, którzy odważnie i z poświęceniem walczyli o wolność naszej ojczyzny.
Oprac. KR
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gmina
AB.6745.4.2021

OBWIESZCZENIE

Kępno, 6.09.2021 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z dnia 2020.08.10) oraz
zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 256)

zawiadamiam,
o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Kępińskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowa drogi powiatowej
nr 5682P oraz nr 5681P relacji Bralin - Mnichowice – Nosale (do granicy z Gminą Baranów)”
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;
- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0001 Bralin;
arkusz 1; 1223/2(1223/3, 1223/4), 1223/1, 1224, 1203/6(1203/13, 1203/14, 1203/15), 1229(1229/1, 1229/2), 1203/8(1203/18, 1203/19, 1203/20), 1231(1231/1, 1231/2),1203/5(1203/11, 1203/12),
1203/7(1203/16, 1203/17), 1241, 1242/1, 1203/9(1203/21, 1203/22), 1203/10(1203/23, 1203/24), 784/29(784/38, 784/39), 1244(1244/1, 1244/2), 1243, 1245, 784/27(784/35, 784/36), 453, 784/8
(784/31, 784/32), 784/12(784/33, 784/34), 785(785/1, 785/2), 786(786/1, 786/2), 460(460/1, 460/2), 461/5(461/7, 461/8), 793(793/1, 793/2), 481/1(481/3, 481/4), 468(468/1, 468/2), 487(487/1,
487/2), 495/1(495/3, 495/4), 497(497/1, 497/2), 503(503/3, 503/4), 843(843/1, 843/2), 844/1(844/3, 844/4), 845(845/1, 845/2), 506/1, 506/2, 759/1(759/3, 759/3), 808(808/1, 808/2), 847(847/1,
847/2), 848 (848/1, 848/2), 849/1(849/12, 849/13), 849/11(849/14, 849/15), 850(850/1, 850/2), 851(851/1, 851/2), 761/2, 852(852/1, 852/2), 829(829/1, 829/2), 853(853/1, 853/2), 854(854/1, 854/2),
855 (855/1, 855/2), 856(856/1, 856/2), 857(857/1, 857/2), 574(574/1, 574/2), 946(946/1, 946/2), 858 (858/1, 858/2), 865(865/1, 865/2), 837/1(837/10, 837/11), 837/9(837/23, 837/24), 837/8(837/21,
837/22), 837/7(837/19, 837/20), 837/6(837/17, 837/18), 837/5(837/15, 837/16), 592(592/1, 592/2), 837/3(837/12, 837/13, 837/14), 605(605/1, 605/2), 609, 607(607/1, 607/2), 945/1(945/2, 945/3);
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0005 Mnichowice;
arkusz 5; 81, 82, 102, 101, 100, 126(126/1, 126/3, 126/2), 127(127/1, 127/3, 127/2), 128/3(128/9, 128/10), 128/2(128/4, 128/5, 128/7, 128/6, 128/8), 129(129/1,129/2, 129/3), 132(132/1, 132/2),
133(133/1, 133/2), 95(95/1, 95/2), 93/1(93/10, 93/11, 93/12), 93/5(93/13, 93/14), 71(71/1, 71/2), 51, 72(72/1, 72/2), 442(442/1, 442/2, 442/3), 156(156/1, 156/2, 156/3), 157(157/1, 157/2), 441 (441/1,
441/2), 136(136/2, 136/1), 137(137/2, 137/1), 138(138/1, 138/2), 159(159/1, 159/2), 445 (445/1, 445/2), 446/2(446/5, 446/6), 446/1(446/3, 446/2), 140(140/1, 140/2), 141(141/1, 141/3, 141/2),
447(447/1, 447/2), 448(448/1, 448/2), 147/1(147/2, 147/3, 147/4), 148(148/1, 148/3, 148/2), 149(149/2, 149/1), 150(150/1, 150/2), 151/1(151/2, 151/4, 151/3), 152/1(152/3, 152/2), 153(153/2, 153/1),
286, 154(154/1, 154/2), 454(454/1, 454/2, 454/3), 456(456/1, 456/2), 457(457/1, 457/2), 178(178/1, 178/2), 179(179/1, 179/2), 242(242/1, 242/2), 211, 369, 370, 371, 197(197/1, 197/2, 197/3),
407/2(407/3, 407/4), 189(189/1, 189/2), 125(125/1, 125/2), 124(124/1, 124/2), 123 (123/1, 123/2), 122(122/1, 122/2), 121(121/1, 121/2), 120(120/1, 120/2), 196(196/1, 196/2), 116/1 (116/2, 116/3),
207(207/1, 207/2), 115/1(115/2, 115/3), 114/1(114/4, 114/4), 114/2(114/6, 114/7), 113/1(113/2, 113/3), 198(198/1, 198/2), 135(135/1, 135/2), 112(112/1, 112/2), 212/1(212/4, 212/5), 110(110/2,
110/1,110/3), 111(111/1, 111/2), 212/2(212/6, 212/7), 212/3(212/8, 212/9),
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0006 Nosale;
arkusz 6; 146(146/1, 146/2), 147, 149/1(149/2, 149/3), 145(145/1, 145/2), 1(1/2, 1/3), 7/8(7/9, 7/10), 143/3, 143/2, 8(8/1, 8/2), 9/1(9/27, 9/28), 5(5/1, 5/2), 20(20/1, 20/2, 20/3), 23/13(23/17, 23/18,
23/19), 154(154/1, 154/2), 15(15/1, 15/2), 17(17/1, 17/2), 18(18/1, 18/2), 23/14(23/20, 23/21), 23/3(23/24, 23/25), 23/2(23/22, 23/23), 24(24/1, 24/2), 26(26/1, 26/2), 23/1(23/15, 23/16), 36(36/1,
36/2), 31(31/1, 31/2), 35(35/1, 35/2), 58(58/1, 58/2)
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0003 Grębanin; arkusz 3; 69, 70(70/1, 70/2)
II. Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren
a) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0001 Bralin; arkusz 1; 1241, 1242/1, 1245, 784/8(784/31, 784/32), 784/13, 784/9, 784/12(784/33, 784/34), ,458/2, 460(460/1,
460/2), 478, 461/5(461/7, 461/8), 480, 468(468/1, 468/2), 489, 480, 495/1(495/3, 495/4), 497 (497/1, 497/2), 506/2, 759/1(759/3, 759/3), 506/3, 585/1, 808(808/1, 808/2), 859, 860, 572, 600, 864,
837/9(837/23, 837/24), 837/8(837/21, 837/22), 595, 592(592/1, 592/2), 837/3(837/12, 837/13, 837/14), 593
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0005 Mnichowice; arkusz 5; 93/1(93/10, 93/11, 93/12), 93/5, 442(442/1, 442/2, 442/3), 443, 444, 148 , 151/1, 152/1 (152/3, 152/2),
456(456/1, 456/2), 457(457/1, 457/2), 116/1(116/2, 116/3), 144, 145,
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0006 Nosale;
arkusz 6; 145(145/1, 145/2), 143/3, 143/2, 20(20/1, 20/2, 20/3),
b) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0001 Bralin;
arkusz 1; 1223/2(1223/3, 1223/4), 1224, 1203/6(1203/13, 1203/14, 1203/15), 1241, 1243
1245, 453, 460(460/1, 460/2), 839
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0005 Mnichowice;
arkusz 5; 72(72/1, 72/2), 242(242/1, 242/2), 211
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0006 Nosale;
arkusz 6; 1(1/2, 1/3), 5(5/1, 5/2),
c) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0001 Bralin; arkusz 1; 793(793/1, 793/2), 857(857/1, 857/2), 946(946/1, 946/2), 607(607/1, 607/2), 945/1(945/2, 945/3), 593, 603/4,
Powiat Kępiński, gmina Bralin Jednostka ewidencyjna 300802_2.0005 Mnichowice;
arkusz 5; 286, 108,
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące
własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom
lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń,
odpowiednio w Starostwie Powiatowym w Kępnie, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji
Publicznej tych urzędów - Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bralin i Baranów oraz w prasie lokalnej.
- zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020, poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od 9.09.2021 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą uzyskać informacje o przebiegu niniejszego postępowania od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 na adres
email: jerzy.dobrzynski@powiatkepno.pl, bądź zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115, telefonicznie pod nr.
tel. 78-28-946 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym kontakcie z w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt email jerzy.dobrzynski@powiatkepno.pl
oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do 23.09.2021 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
- Jednocześnie informuję, że Starosta Kępiński na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r poz. 878) wprowadził od dnia 27 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kępnie . Bieżące informacje
dotyczące przyjmowania klientów zewnętrznych dostępne są na stronie internetowej www.powiatkepno.pl.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Ogłoszenia

reklamy

Og³oszenia
drobne
przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię działkę w Klinach, Hanulinie, Zosinie,
Białym Młynie. Tel. 795 413 001.
(TK 74/08/21)
Kupię garaż na ul. Spółdzielczej lub Wiosny
Ludów w Kępnie. Tel. 661 995 884.
(TK 74/08/21)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam grunty rolne o powierzchni 9,6 ha
w Trębaczowie. Tel. 797 453 117.
(TK 80/09/21)
Sprzedam budynek gospodarczy (uzbrojony)
na działce 17 arów - Tabor Wielki.
Tel. 885 394 472.
(TK 75/08/21)
NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Wynajmę mieszkanie w Rynku, 54 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka. 1200 zł + opłaty.
Tel. 604 904 358
(TK 81/09/21)
Do wynajęcia kawalerka, umeblowana Kępno. Tel. 606 365 377.
sprzedam
Sprzedam strop teliwa 90 m2, belki długości
4,2 m + pustaki. Tel. 796 215 584.
(TK 79/08/21)
Sprzedam cukinie duże i małe, dynie. Przy
posesji na ul. Długiej 5 w Kępnie.
(TK 66/07/21)
Sprzedam wytaczarkę do bębnów samochodowych różnych typów. Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 67/07/21)
US£UGI
Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych,
licencjackich i magisterskich.
Tel. 537 951 605.
(TK 78/08/21)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
Sprzedam tonę pszenżyta.
Tel. 728 285 647.

(TK 76/08/21)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
pozostałe
Oddam kotki w dobre ręce.
Tel. 608 654 244.
(TK 77/08/21)

MASAŻ

I REHABILITACJA

DOMOWA
- TANIO -

TEL. 723 882 777

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO
Powiat Kępiński zaprasza mieszkańców do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
na terenie Powiatu Kępińskiego zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z których jeden prowadzony jest przez Powiat Kępiński, a drugi
przez organizację pozarządową.
W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Kępiński posiada dwie lokalizacje:
- Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 14:00-18:00
- Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno - godziny przyjęć: wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 11:30-15:30
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Powiat Kępiński udzielają adwokaci oraz radcowie prawni wskazani odpowiednio przez
Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawych w Poznaniu.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” posiada pięć lokalizacji:
- Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, Perzów 77a, 63-642 Perzów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 8:00-12:00*
- Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - godziny przyjęć: wtorki w godz. 7:30-11:30*
- Urząd Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal - godziny przyjęć: środy w godz. 11:00-15:30*
- Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin - godziny przyjęć: czwartki w godz. 11:00-15:30*
- Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica - godziny przyjęć: piątki w godz. 7:30-11:30*
* w każdej z w/w lokalizacji w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi poniedziałek,
wtorek, środę, czwartek, piątek miesiąca w w/w lokalizacjach świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielają adwokaci oraz radcowie prawni, natomiast nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego udzielają doradcy obywatelscy.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie.

Zgłoszeń na wizyty w punktach porad prawnych dokonuje się telefonicznie pod numerem: 62 78 28 968 lub mailowo pod
adresem: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie tj. od poniedziałku
do piątku od 07:30 do 15:30.
Osoby bez rezerwacji będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia
pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej się zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w
komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz.
1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także
poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanym wyżej numerem
telefonu.

Ponadto na stronie Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz na stronie BIP Powiatu i każdej z Gmin, w których udzielana
jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dostępna jest LISTA
JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA RÓWNIEŻ DLA WŁAŚCICIELI JEDNOOSOBOWYCH FIRM!
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą skorzystać
z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa pisemne oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego
roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Gabinet chirurgiczny

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

Kardiolog

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.
MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

D r o d z y C z y t e l n i c y,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie. Serdecznie zapraszamy na stronę www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook www.facebook.com/tygodnikkepinski
Tygodnik Kępiński 9 września 2021
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Remigiusz Mróz - „Afekt”
W nowej kancelarii prawnej Joannie Chyłce zostaje przydzielona sprawa będąca jej
zawodowym koszmarem: ma bronić pedofila. Sytuację komplikuje fakt, że oskarżonym
jest brat jednego z najważniejszych polityków w Polsce – kandydata na prezydenta, który
przed wyborami przoduje w sondażach. Sprawa skupia na sobie uwagę wszystkich mediów,
gdyż jej finał przesądzi nie tylko o losie oskarżonego, ale najprawdopodobniej także o
wyniku wyborów. Życie zawodowe Chyłki komplikuje się coraz bardziej, ale to nie koniec
problemów. Prawdziwe zaczną się, kiedy w życiu Kordiana pojawi się pewna
dziewczyna z jego przeszłości…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Heather Morris - „Opowieści o nadziei”
Kiedy Heather Morris wysłuchała wspomnień Lalego Sokołowa – tatuażysty z Auschwitz
– i postanowiła przenieść je na papier, nie spodziewała się, że ta historia porwie miliony
osób na świecie: młodych i starych, a jej przyniesie międzynarodową sławę. I że pozwoli
opowiedzieć nie mniej ważną historię Cilki – najdzielniejszej osoby, z jaką zetknął się
Lale. W swojej najnowszej książce Heather opowiada o serdecznej przyjaźni z Lalem: o
tym, jak się poznali i jak zaufali sobie na tyle, by zwierzył się jej z tego, o czym milczał
od czasu zakończenia II wojny światowej. I jak zmieniło to ich oboje. Umiejętność
słuchania i dotarcia do drugiej osoby to nie tylko przepis na światowy sukces wydawniczy,
ale przede wszystkim ważna życiowa lekcja, której wszyscy potrzebujemy. W serii
inspirujących rozdziałów Morris opowiada zarówno o osobach, z którymi pracowała i
których historie spisywała, jak i o swojej rodzinie: pełnych miłości
relacjach z Dziadkiem, ale także ucieczce z domu oraz trudnych
kontaktach z matką.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Elena Ferrante - „Zakłamane życie dorosłych”
Śliczna buzia dziewczynki o imieniu Giovanna uległa przemianie i zaczęła przypominać
szpetną twarz złośliwej kobiety. Ale czy naprawdę? A jeśli tak, to w jakim lustrze trzeba
się przejrzeć, żeby odnaleźć samą siebie i siebie ocalić? Poszukiwania nowego oblicza,
które zastąpi szczęśliwą dziecięcą buzię, toczą się między dwoma spokrewnionymi
biegunami Neapolu, które żywią wobec siebie strach i nienawiść: miastem ze wzgórz, które
przybrało maskę wytworności, i tym z dołu, kryjącym się za trywialnością
i krzykliwością. Giovanna balansuje między jednym i drugim, upada i się
podnosi, zdezorientowana, bo tak na dole, jak i na górze nie znajduje ani
odpowiedzi, ani ratunku.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 35
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika Kêpiñskiego” do 15 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. Elena Ferrante - „Zakłamane życie dorosłych”,
2. Remigiusz Mróz - „Afekt”,
3. Heather Morris - „Opowieści o nadziei”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 34 nagrody otrzymuj¹:

Patrycja Gąska (Mroczeń),
Marcin Fras (Kępno),
Maria Bajer (Mnichowice).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Karta radzi, abyś dogłębnie przemyślał swoje
cele i sposoby ich realizacji. Czas na nową strategię i nowych pomocników. Karta zapowiada
możliwość awansu lub zdobycia dobrych ocen w
szkole.

Byk 21 IV – 21 V

1.
2.
3.

W tym tygodniu spotka Cię miłe wydarzenie lub
wiadomość, która poprawi Ci humor. Poczujesz,
że sprawy zmierzają we właściwym kierunku, a
Twoje obawy były przesadzone. W miłości karta
wróży szczęśliwe chwile we dwoje.

5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

6.

Karta zapowiada szczęśliwe wydarzenia, nie tylko
w pracy, ale i w miłości. To dobry czas, aby bezinteresownie zrobić coś dobrego dla innych. Staniesz się życzliwy i wyrozumiały, pogodzisz wrogów i zapobiegniesz kłopotom.

Apteka „Dr. Max” - 9.09.2021 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 10.09.2021 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 11.09.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 12.09.2021 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 13.09.2021 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 14.09.2021 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 15.09.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

4.

7.

UWAGA!

Rak 23 VI – 22 VII
Zadbaj o swoje zawodowe sprawy, bo w tym tygodniu pieniądze same do Ciebie nie przyjdą. Zrób
rachunki, pilnuj umów i przelewów. W pracy słuchaj szefa i rób, co Ci każe, bo buntowanie się nic
Ci teraz nie przyniesie.

Lew 23 VII – 22 VIII
Potraktuj wydarzenia tego tygodnia jak ważny egzamin, który chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i
zasięgaj porady ludzi, którzy są dla Ciebie autorytetem. Pamiętaj też o odpoczynku. Trochę rozrywki i beztroskiej zabawy dobrze Ci zrobi.

Panna 23 VIII – 22 IX
Zapowiada się udany tydzień. Jesteś w pełni sił i
możesz zrealizować plany. Ludzie będą liczyć się
z Twoim zdaniem, a nawet ktoś przyjdzie do Ciebie po pomoc i poradę. W miłości karta zwiastuje
czas namiętności i realizacji wspólnych celów.

„ŚWIAT TKANIN”

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

Skorpion 24 X – 21 XI
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz
to, co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać
więcej dystansu do zawodowych obowiązków i
niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość,
rodzina i przyjaciele warci są Twojej troski i uwagi.

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

Porozmawiaj z przyjacielem, a wspólnie wpadniecie na doskonałe pomysły. Karta wróży możliwość
pogodzenia się z osobą, która była na Ciebie obrażona. Bądź szczery i wyrozumiały, a spotkasz
się z życzliwością i wsparciem ze strony ludzi.

Wodnik 20 I – 18 II
Nie odgrywaj się na osobach, które są słabsze
lub mniej zdolne od Ciebie. Ich słabości mogą być
śmieszne, ale niech nie będą dla Ciebie tematem
do plotek. Szanuj ludzkie uczucia, bo sam możesz
kiedyś potrzebować pomocy.

Ryby 19 II – 20 III
Mimo wielu obowiązków uda Ci się znaleźć czas
na rozrywkę i odpoczynek. Otrzymasz zaproszenie na imprezę lub uroczystość. Będziesz w dobrej
formie i chętnie spotkasz się z przyjaciółmi. Zakochanym karta wróży wiele romantycznych chwil.

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

Zaplanuj dobrze czas, jaki przeznaczasz na pracę
i obowiązki. Nie udawaj, że zrobisz wszystko sam,
a znajdziesz pomocników. Może uda Ci się coś
zmienić i mieć więcej wolnych chwil na zabawę i
odpoczynek.

Koziorożec 22 XII – 19 I

Ma
na ter
su iał
kc
es

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

Waga 23 IX – 23 X
W miłości karta radzi, abyś przemyślał ostatnie
wydarzenia i decyzje oraz skupił się na tym,
czego pragnie partner. To karta udanych mediacji, długich rozmów i wspólnego wychodzenia z
rodzinnych kłopotów.

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

reklamy

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import
wiesław waloszczyk

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

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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