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Podziękowali za tegoroczne plony
Sołectwo Piaski było gospodarzem tegorocznych dożynek powiatu kępińskiego i gminy Łęka Opatowska. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział parlamentarzyści,
przedstawiciele samorządu wszystkich gmin z powiatu kępińskiego. Rolę starostów
dożynkowych gminy Łęka Opatowska pełnili - Patrycja Lenart i Marcin Jóźwiakowski.
Święto Plonów rozpoczął korowód dożynkowy, w którym udział wzięli przedstawiciele
poszczególnych samorządów gminnych. Uroczystą mszę świętą w intencji rolników
celebrował ks. Jacek Andrzejewski.
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W powiecie kępińskim od 1 września br. stwierdzono jedno nowe zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, nie odnotowano natomiast żadnego zgonu
spowodowanego COVID-19

21.042 szczepienia w powiecie
Do 13 września br. w Polsce
wykonano 36.749.445 szczepień
przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę podano 19.532.718 pacjentom, a
17.216.727 osób zaszczepiono drugą. W pełni zaszczepionych jest
19.106.619 osób. Oznacza to, że odsetek Polaków zaszczepionych co
najmniej raz wynosi 50,93%. Odsetek zaszczepionych dwiema dawkami to 44,89% całego społeczeństwa.
Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych
(NOP) – czyli zaburzeń stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4
tygodni po podaniu szczepionki, w
tym również gorączki czy zaczerwienienia w miejscu wkłucia – to
15.115 przypadków od początku
programu szczepień w Polsce. Oznacza to, że NOP dotknął około 0,04%
wszystkich zaszczepionych.
Do 13 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.
Szczepienia odbywają się również w kępińskim szpitalu. - W
Punkcie Szczepień Populacyjnych
szpitala w Kępnie do 12 września br.
wykonano 7.206 szczepień – mówi

dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, Beata Andrzejewska. Dzialność
Punktu Szczepień Populacyjnych,
znajdującego się w sali sportowej
przy ul. Dąbrowskiego 4 w Kępnie
(sala gimnastyczna Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 1), zostało
zawieszone. - Od 26 kwietnia br. wykonano w nim 13.452 szczepienia –
dodała dyrektor.
W powiecie kępińskim, podczas
wydarzeń kulturalnych, funkcjonowały Plenerowe Punkty Szczepień.
Zaszczepiono w nich łącznie 384
osoby.
Szczepienia w gminach
powiatu kępińskieo
Według danych z 13 września br.
w gminie Baranów minimum jedną
dawką zaszczepiono 4.292 osoby,
czyli 53,5% wszystkich mieszkańców (8.020). Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 4.154, czyli 51,7%.
Daje to gminie 321. miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Bralin minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 2.990
osób, czyli 49,1% wszystkich mieszkańców (6.084). Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 2.907, czyli
47,7 %. Daje to gminie 753. miejsce
w rankingu ogólnopolskim.

mieszkańców (5.329). Liczba w pełni
zaszczepionych wynosi 2.383, czyli
44,7%. Daje to gminie 1229. miejsce
w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Perzów minimum
jedną dawkę szczepienia przyjęło
1.610 osób, czyli 42,7 % wszystkich
mieszkańców (3.765). Liczba w pełni
zaszczepionych wynosi 1.568, czyli
41,6%. Daje to gminie 1644. miejsce
w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Rychtal minimum jedną dawką zaszczepiło się 1.731 osób,

W gminie Kępno minimum jedną
dawką zaszczepiło się 13.150 osób,
czyli 53,9% wszystkich mieszkańców
(24.375). Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 12.814, czyli 52,5%.
Daje to gminie 260. miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Łęka Opatowska minimum jedną dawką zaszczepiono
2.439 osób, czyli 45,7% wszystkich

czyli 45,6% wszystkich mieszkańców
(3.791). Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 1.666, czyli 43,9%. Daje
to gminie 1333. miejsce w rankingu
ogólnopolskim.
Z kolei w gminie Trzcinica minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 2.459 osób, czyli 49,8% wszystkich mieszkańców (4.934). Liczba w
pełni zaszczepionych wynosi 2.406,
czyli 48,7%. Daje to gminie 627.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.
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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

8 września 2021 r.

0

0

0/0

33

0			

107

9 września 2021 r.

0

0

0/0

35

0			

114

10 września 2021 r.

0

0

0/0

22

0			

117

11 września 2021 r.

1

0

0/0

34

0			

120

12 września 2021 r.

0

0

0/0

22

0			

118

13 września 2021 r.

0

0

0/0

22

0			

120

14 września 2021 r.

0

0

0/0

32

0			

136

XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kępnie

13 września 2021 roku zmarł,
w wieku 72 lat,

Jerzy
Lubojański.
były działacz NSZZ „Solidarności”
Rolników Indywidualnych,
wieloletni radny powiatowy.

Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie
17 września br., o godz., 11.00,
w kościele parafialnym w Rychtalu.

Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składa
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Dalsza walka o wotum zaufania

30 sierpnia br. odbyła się XXXVI
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
w Kępnie. Wśród podejmowanych
uchwał znalazła się ta w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę w sprawie nieudzielenia burmistrzowi miasta i gminy
Kępno wotum zaufania.
Przypomnijmy, jakiś czas temu
wśród radnych zawiązał się nowy,
opozycyjny wobec burmistrza klub
„Wspólnie dla miasta i gminy Kępno”,
przez co Piotr Psikus stracił większościowe poparcie w Radzie Miejskiej.
7 czerwca 2021 r. radni większością
głosów „wstrzymujących się” (12, a za
– 9) nie udzielili włodarzowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2020
r. Z kolei podczas głosowania nad
wotum zaufania 10 radnych wstrzymało się, 2 było „przeciw”, a 9 – „za”.
28 lipca br. burmistrz zgłosił skargę
na uchwałę w sprawie nieudzielenia
wotum zaufania. do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Sąd natomiast odesłał skargę do rozpatrzenia Radzie Miasta. - Złożyłem
skargę, bo absolutnie nie zgadzam się
z uchwałą o nieudzieleniu mi wotum

zaufania, którą radni podjęli większością głosów. Nie ma ona żadnego
przełożenia w rzeczywistości samorządu kępińskiego. Wyniki finansowe
samorządu, realizowane inwestycje
zaplanowane wcześniej w budżecie,

ciwników i tych, którzy dwukrotnie
już ze mną przegrali, wzięły górę, na
zasadzie „nie, bo nie”, „my mamy teraz większość, my będziemy rządzić”.
To jest takie prostackie – stwierdził
burmistrz.
Podczas sesji Rady
Miejskiej w Kępnie

pozyskane środki zewnętrzne (w 2020
r., pomimo pandemii – 17 milionów
złotych), trud i wysiłek pracowników ratusza – to pasmo sukcesów.
64. miejsce w rankingu w Polsce
nie bierze się z „nic nierobienia”. To
świadczy, że zrealizowaliśmy wszystkie założenia prawidłowo. Również
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, jest jednoznacznie pozytywna
(…). Głosy moich zagorzałych prze-

Podczas sesji grupa radnych, popierających burmistrza, złożyła wniosek, który miał na celu uznanie skargi
za zasadną. - Wówczas moja skarga
nie byłaby rozpatrywana w WSA w
Poznaniu i z automatu otrzymałbym
wotum zaufania – wyjaśnił P. Psikus.
Jednak przewaga jednego głosu „za”
podczas głosowania nad uchwałą zdecydowała, że Rada Miejska odesłała
skargę do poznańskiego sądu.
KR
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Seniorzy uczestniczyli w darmowym seansie filmowym
oraz wycieczce do Moszny

Kępińskie obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Cześć i chwała bohaterom! Senior zawsze aktywny

1 września br. w całej Polsce
obchodzono 82. rocznicę wybuchu
II wojny światowej – największej i
najkrwawszej wojny w historii ludzkości, w której Polska poniosła relatywnie największe straty i szkody
demograficzne spośród wszystkich
państw walczących i okupowanych.

Kuź – złożyli symboliczne wiązanki,
oddając hołd wszystkim poległym
podczas wojny. Obecne były również
poczty sztandarowe. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus.
- Wracamy, przeglądając w myślach
księgę historii świata, do kart spla-

Delegacje złożyły
wiązanki kwiatów

Z tej okazji na kępińskim Rynku
odśpiewany został hymn Polski, a
następnie delegacje władz samorządowych, Rady Miejskiej, służb mundurowych, placówek oświatowych, instytucji i stowarzyszeń, a także goście
– minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wicewojewoda
wielkopolski Aneta Niestrawska,
poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, kurator wojewódzki Robert
Gaweł oraz wicekurator Aleksandra

mionych krwią. Duszę obywatela
naszego kraju i każdego, komu jest
on drogi, przeszywa ogromny ból.
Otwieramy bowiem rozdział, gdzie
krew na każdej ze stron jest polska.
1 września 1939 r. na ziemi rozpętało
się niepojęte dla umysłu piekło. Przez
granice Rzeczypospolitej przelała
się złowroga siła, napędzana nienawiścią i żądzą śmierci. Zostaliśmy
zaatakowani przez III Rzeszę. Rozpoczęła się desperacka walka w obronie

wszystkiego, co polskie, a jak się potem okazało – wszystkiego, co ludzkie. Bohaterowie umierali, umierali
zwykli ludzie. Umierali ci, których
kochano, umierali ci, którzy kochali. Życie tracili tacy, co miłości nie
znali wcale, a także obrażeni na nią
czy dopiero miłości oczekujący. Los
nie szczędził nikogo. (...) Cudem jest
nasza obecność na dzisiejszej uroczystości. Cudem jest polski hymn
i biało-czerwona flaga na maszcie.
Poszanowanie tego cudu i wszystkiego, co polskie, nie może zniknąć nam
sprzed oczu. Jesteśmy uprzywilejowani przez los, mając czas na realizację swoich marzeń i planów. Powinienem zwrócić się do tych, którzy myślą,
że patriotyzm jest rzeczą, do której się
dorasta, a może zjawiskiem opisanym
na poczet wzniosłych pieśni lub świąt
w kalendarzu. Nie uczynię tego, bo
wierzę, że takich nie ma. Wierzę, że
ofiara ludzi podobnych Teresie Bogusławskiej, która przeżyła ledwie 15
lat, wsławiając się walką i ostatecznie
poświęcając swe życie, jest, była i będzie dostateczną nauką (...). Skoro to
właśnie dziecko poświęciło swoje myśli i pragnienia wyłącznie miłości do
Polski, głęboko wierzę, że my poświęcamy i poświęcimy ojczyźnie więcej
niż tylko dni opisane w podręcznikach. Wierzę, że jako patrioci spędzimy odpowiednio na tym świecie
cały czas, jaki da nam Bóg – mówił
P. Psikus.
KR

1 września 2021 r. seniorzy Stowarzyszenia Seniorów „Razem” w
Kępnie w ramach zadania publicznego pn. „Aktywny senior” obejrzeli
w kinie „Sokolnia” film pt. „Czarna
owca” w reżyseri Aleksandra Pietrzaka. Jest to komedia o życiu rodziny
Gruzów z doborową obsadą. Treść
filmu pełna humoru i spodobała się
seniorom.
Nazajutrz, 2 września br., seniorzy w ramach tego samego zadania
udali się na wycieczkę do Mosznej,
gdzie z pomocą audiobooku zwiedzali pałac i palmiarnię rodziny von
Skall. Po śmierci właścicielki Ursuli
Marii von Skall właścicielem pałacu

został jej kuzyn Georg Wilhelm von
Reisewitz. Pałac posiada 365 komnat
i 99 wież. Obecnie jest on własnością
Województwa Opolskiego. Następnie seniorzy zwiedzili bardzo ciekawą Fabrykę Robotów w Mosznej. Po
smacznym obiedzie wszyscy udali
się na Górę św. Anny, gdzie z przewodnikiem zaopatrzeni w słuchawki
zwiedzali sanktuarium św. Anny. Seniorzy była bardzo udana zwłaszcza,
że pogoda dopisała. Wszyscy zadowoleni, choć zmęczeni, powrócili do
Kępna późnym wieczorem. Wszystkie atrakcje dla seniorów dofinansowano z PFRON.
Grzegorz Florczak
Seniorzy zwiedzili
zamek w Mosznej

materiał informacyjny

Tygodnik Kępiński 16 września 2021

3

historia

Informacje

Bralinianin, członek patriotycznej polskiej rodziny, żołnierz armii niemieckiej I wojny światowej, polski działacz niepodległościowy w zaborze pruskim, organizator polskich stowarzyszeń w międzywojennym Bralinie, miejscowy rolnik i kupiec zbożowy, Polak, Niemiec, Amerykanin, w końcu emigrant wygnaniec, który spoczął samotnie w obcej ziemi

Zapomniani bohaterowie powiatu kępińskiego II RP – kontynuacja, cz. 5

Bolesław Jan Płókarz urodził się
17 maja 1898 r. w Bralinie (wtedy powiat sycowski) jako syn rolnika (a potem też kupca) Franciszka (1866-1938)
i Anny z d. Dawid (1869-1957), a 4 dni
później został ochrzczony w miejscowej par. kat. św. Anny, otrzymując
imiona Boleslaus Johann. Mając 6 lat
rozpoczął w 1904 r. 8-letnią Szkołę Powszechną (Ludową) w swej rodzinnej
miejscowości, którą ukończył w 1912 r.
w wieku 14 lat. Dziś tradycje tej placówki kontynuuje już w nowym budynku Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika. Następnie uczył się kupiectwa
w „Składzie Żelaza” Wiktora Lisa w
Kępnie. Firma ta mieściła się pod adresem Rynek 33 i jej współwłaścicielami
byli także Ignacy Szafarkiewicz i
Stanisław Laskowski. Nasz bohater
działał wtedy zarazem w miejscowym
Towarzystwie Polskich Uczniów Kupiectwa, które zostało przez Niemców
rozwiązane w 1914 r. W lipcu 1917 r.
zmobilizowano go do armii niemieckiej i wysłano na front francuski I wojny światowej. Potem, jak sam pisał po
latach w podaniu do Komitetu Krzyża
i Medalu Niepodległości (KKiMN):
(…) Po zwolnieniu mnie z wojska poświęciłem się pracy niepodległościowej wraz z moim ojcem i śp. ks. radcą
Gabrielem z Bralina, narażając w 1919
r. własne życie wśród narodu i wojska
niemieckiego. Staraniem naszem było
ażeby dostać nasz odcinek powiatu sycowskiego do Polski. W tym celu zbierałem ważne dokumenty oraz podpisy i
takowe w porozumieniu z wyżej wspomnianym ks. szwarcowałem (przemycałem) nocami przez linię demarkacyjną obsadzoną przez wojska niemieckie
(grenzschutz), na polską stronę (…). W
uznaniu tych zasług braliński proboszcz, ks. Tomasz Gabriel (18651930), został odznaczony w II RP
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta). Napisał on też 2 maja 1922 r. następujące
oświadczenie dot. rodziny naszego bohatera: (…) Tutejszy obywatel Franciszek Płókarz jest gorliwym Polakiem w
całem tego słowa znaczeniu. W roku
1920, kiedy to nasz odcinek powiatu
sycowskiego zagrożony był na rzecz
Niemiec, p. Płókarz szukając rady u
nas księży poświęcał swe zdrowie i
mienie pracując zupełnie bezinteresownie na rzecz Polski (…). Zorganizował z tutejszego odcinka polską delegację, na czele której udał się na Górny
Śląsk do Międzysojuszniczej Komisji,
gdzie swoimi wywodami przyczynił się
dobrej sprawie na korzyść rządu polskiego (…). Córka Amalja (1895-1976,
nazywana „Polską Królową Bralina”),
która za jego radą udała się na czele
drugiej delegacji do Rady Ludowej w
Bytomiu (…) pracując tam na podstawie polskich tutaj zbieranych podpisów na korzyść Polski, za co jej męża
(Bogumił Scheffs, 1890-1967, potem
kupiec w Bralinie) wydalono z dobrego
stanowiska we Wrocławiu, gdzie pracował jako urzędnik na Komorze Pośrednictwa już 12 lat i był zmuszony
wyprowadzić się do Polski. Jego syn
Bolesław nocami przekradał się przez
linię demarkacyjną w ważnej sprawie
dostarczając dokumenty tutejszych
niemieckich wieców Radzie Ludowej w
Poznaniu, ta znów przesyłała je do rządu wprost w Warszawie. Pan Płókarz i

4

jego dzieci zasługują w całej pełni na lem”, organizator jednej z delegacji lat, być może nie wcielono go już przyto aby ich prośba ze strony rządu pol- polskich patriotów do Komisji Mię- musowo do Wehrmachtu, a potem,
skiego uwzględniona została (…). Tym- dzysojuszniczej w Wodzisławiu Śl.; uciekając przed sowieckim „wyzwoleczasem B. Płókarz kontynuował: (…) Mikołaj Górecki (1876-1954), braliń- niem”, trafił do zach. części Niemiec
W listopadzie 1919 r. podpadłem w tej ski rolnik; ks. dziekan Ignacy Nowac- okupowanej przez aliantów. Elisabeth
pracy za szkodnika, za co dostałem się ki (1872-1943), ostatni przed wojną była żartem mówiąc taką naszą, polską
na listę 12 obywateli tutejszych, któ- proboszcz w Kępnie, o którym pisałem Niemką, bo nie tylko, że urodziła się 27
rych miano internować i nocą wywieźć szerzej w „TK”; Julian Wyderkowski, grudnia, przez co już od dziecka święw głąb Niemiec. Dzięki zdradzie tego dyr. Banku Ludowego (poprzednika towała dzień wybuchu Powstania
czynu zdążyłem ukryć się za granicą. dzisiejszych Banków Spółdzielczych), Wlkp., jeszcze zanim ono się zrealizoW tym czasie zamordowany został a zarazem współorganizator Towarzy- wało, ale też obcując na co dzień z Boprzez owe wojsko ks. Ruda, proboszcz z stwa, a potem Bractwa Strzeleckiego lesławem podlegała intensywnej poloMarcinków (...). Ks. Wincenty Ruda (którego strzelnica powstała w jego nizacji. W 1962 r. małżonkowie Płókarz
zamieszkiwali przy Elgin
(1882-1919), Ślązak spod Gliwic,
Ave nr 1307 w Forest Park na
proboszcz par. kat. św. Trójcy w
przedmieściach
Chicago.
Marcinkach (obecnie gm. Kobyla
Dom ten prawdopodobnie
Góra, pow. Ostrzeszów i par. kat.
stoi do dziś choć już zmoderNSPJ w Mąkoszycach) został zanizowany. W międzyczasie
mordowany przez Niemców podmieszkali też chyba w stanie
czas powstania wlkp. za to że był
Wisconsin. Potem przepro„Orędownikiem Niepodległej Polwadzili się do Cincinnati (300
ski”, jak mówi napis na tablicy w
tys. miasto w hrabstwie Hamiejscu jego rozstrzelania. Dwie
milton i stanie Ohio). Nie
dekady później Niemcy wymordowiem jeszcze czym trudnił
wali już tysiące polskich kapłasię Bolesław w USA. Nasz
nów, a dziś na zasadzie nie bo nie,
bohater przeżył 82 lata, zmarł
nie chcąc zapłacić kontrybucji za
31 grudnia 1980 r. w Fairfield
zbrodnie, zniszczenia i kradzieże
B. Płókarz w końcu lat 70-tych, Cincinnati, USA (archiwum
(25 mil na pn. od Cincinnati)
jakich u nas wtedy dokonali ale
rodzinne bratanka Jerzego)
po długim pobycie w tamtejusiłują uczyć potomków swych
ofiar demokracji i próbują też znowu ogrodzie) i Towarzystwa Gimnastycz- szym szpitalu i został pochowany prawwięzić polskich księży, jak np. ks. prof. nego „Sokół” w Kępnie; Wacław Cier- dopodobnie na jednym z kilkunastu
Dariusz Oko, którego skazali właśnie pik, kierownik KKO (Komunalna okolicznych cmentarzy. Jako że działa
przed „niemieckim sądem” za mówie- Kasa Oszczędności) w Kępnie i miej- w tym mieście stowarzyszenie polonijnie niewygodnej dla nich prawdy o la- scowy działacz TG „Sokół” oraz Al- ne Polish-American Society of Greater
wendowej mafii… Ponadczasowa fons Ledwa, rolnik z Bralina. W mię- Cincinnati, uda się może tą drogą odmaksyma, że „historia kołem się to- dzyczasie jednak nasz bohater znalazł szukać z czasem ten grób i upublicznić
czy” pasuje tu niestety doskonale. Da- też czas na życie osobiste i 18 czerwca tam jego dzieje. Nie znając prawa dot.
lej nasz bohater pisze: (…) Na przyjęcie 1927 r. w par. kat. św. Marcina w Kęp- cmentarzy w USA, nie widzę jednak
wojsk polskich w Bralinie w styczniu nie, poślubił Marię Anastazję Joannę dużych szans, że grób ten przetrwał
1920 r. dostarczałem obywatelom z d. Galańska (1907-1991), córkę miej- bez opieki i opłat ponad 40 lat, ale trzewszelkie sztandary narodowe co było scowego dentysty Teodora i Jadwigi z ba spróbować. Na Powązkach Wojskozagadką w całym powiecie. Na począt- d. Jurek. Przed ślubem panna młoda wych w Warszawie mieniących się
ku nowo zrodzonej Polski zorganizo- mieszkała z rodziną przy ul. Szkolnej Panteonem Narodowym, straszą do
wałem I polskie towarzystwa wśród 352, potem przeprowadziła się do dziś, zwykle nieopłacone, zajmujące
75% ludności niemieckiej i jestem męża, do Bralina. Dziś jej zadbany, a ogromny teren, liczne tzw. pomniki towspółzałożycielem Towarzystwa Śpie- więc odwiedzany przez potomnych warzyszy: Marchlewskiego, Świerwu i Sokoła, w których byłem szereg lat grób, znajduje się na kępińskim cmen- czewskiego, Bieruta, Gomółki, Jaruprezesem i sekretarzem. Uważany tarzu parafialnym (sektor L-1, rząd 2). zelskiego i in. zbrodniarzy i zdrajców,
przez tutejszą ludność hakatystyczną Mieli dwie córki: Bolesławę Marię (ur. które powinny być natychmiast zde(niemieccy nacjonaliści) za zdrajcę, 1928); od 1959 r. żonę Aleksandra Jó- montowane i przekazane ambasadzie
napisali mi na płocie - „Landesvera- zefa Hoffmanna (ur. 1921), potem sowieckiej wraz z wezwaniem do zater” (zdrajca ojczyzny, tu niemiec- matkę, m.in. Zbigniewa (ur. 1963), płaty z karnymi odsetkami za długokiej)… Nie udało mi się jeszcze ustalić późniejszego wojewody wlkp. i posła; i trwałe przechowywanie jej własności,
dokładnie jego przedwojennych i oku- Aurelię Annę (1930-2016), która po- a ich zawartość przeniesiona na włapacyjnych losów, a w miejscowej pra- ślubiła Mariana Agaciaka (1927- ściwszy im cmentarz przy drodze na
sie z 1923 r. trafiłem jedynie na 2 ogło- 1992). Grób małżonków Agaciaków lotnisko, w nogi radzieckich „wyzwoliszenia: Poszukuję szafę żelazną i znajduję się na cmentarzu komunal- cieli”... O dziwo jednak poza potomkamaszynę do pisania, tylko w dobrym nym Junikowo w Poznaniu (pole 12, mi im podobnych, publicznie broni ich
stanie. Od 1 lipca młoda książkowa do kwatera B, rząd 2). Nie wiem, co się też niestety nowy szef IPN, p. Karol
interesu zbożowego. Trzeba wyjaśnić działo z Bolesławem i jego rodziną na Nawrocki, a jeśli ma taki prywatny,
że chodziło o sejf i księgową. Centralę krótko przed wybuchem II wojny świa- antypolski kaprys powinien sam zapłaZbożową, jaką wtedy zakładał, prowa- towej i w czasie okupacji niemieckiej cić te zaległości, koszty demontażu i
dził wspólnie ze swym imiennikiem oraz po „wyzwoleniu”. Odnalazł się transportu z własnych środków, by nie
Huppą, który był zarazem właścicie- nagle w 1952 r. w Nowym Jorku w obciążać tym narodu i państwa! Niech
lem młyna motorowego. Nie posiadał USA, gdzie dopłynął statkiem z Nie- też zrobi porządek w swej instytucji,
żadnych orderów, a jego wniosek do miec. Prawdopodobnie nie sam, bo 19 gdzie wciąż zbyt wielu kosmopolitów
KKiMN z 30 grudnia 1937 r. o odzna- listopada tego samego roku w Chicago walczących z polską racją stanu, i to za
czenie za pracę niepodległościową zo- (hrabstwo Cook, stan Illinois), ożenił społeczne fundusze… Tymczasem II
stał odrzucony z powodu „braku pod- się po raz drugi (wcześniej więc musiał żona Bolesława, Elisabeth przeżyła go
staw”, mimo wielu „świadków, którzy się rozwieść z I żoną), z Elisabeth o 15 lat i zmarła w 1995 r. w Ottawie w
mogą stwierdzić prawdziwość pracy Werner (1910-1995), Niemką przy- stanie Illinois, gdzie się przeprowadziniepodległościowej”. Wśród nich poza puszczalnie z Frankfurtu n/Menem, ła po jego śmierci. Wszyscy troje leżą
ks. Gabrielem byli także: Paweł Wol- lub okolic, bo tam odbyli wspólny lot w więc osobno, bo sama spoczywa też I
ko, wójt gminy Bralin; Stanisław Kut- 1962 r., być może do jej rodziny. Na żona, Maria w Kępnie. Ustaleń dot. pozner, kierownik szkoły w Bralinie i karcie pokładowej podał narodo- wojennych losów opisywanego udało
miejscowy działacz TG „Sokół”; wość… niemiecką i jako miejsce uro- się dokonać w dużej mierze dzięki poFranciszek Lewek, sołtys gromady dzenia Wrocław, co wskazuje wyraź- mocy znanego regionalisty Jacka KuBralin; Robert Mohry, b. komisarz nie na to, że w czasie okupacji został ropki z Bralina i Piotra Lisa z Wrocłaobwodowy, potem emerytowany zmuszony do podpisania VD (volksli- wia. Zdjęć z amerykańskiego okresu
urzędnik zam. w Kępnie; Benedykt sty), jak wielu innych Polaków z ziem Bolesława użyczył natomiast bratanek
Jański (1873-1947), kołodziej i rolnik z zach. II RP włączonych do III Rzeszy Jerzy, zam. w Warszawie, syn Jerzego
Bralina, nazywany tam „Polskim Kró- niemieckiej. Z uwagi na wiek ponad 40 Franciszka Płókarza (1907-1988), w
latach 1926-1931 studenta prawa w Poznaniu, potem adwokata, żołnierza
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AK, prześladowanego po wojnie przez
komunistów, pochowanego na cmentarzu w Kępnie, jakiego grób wśród wielu innych został uszkodzony przez
wandali, o czym wtedy było głośno.
Wiadomo, że żyją wnuki naszego bohatera z I małżeństwa, które nie zamierzają się jednak odnieść do poczynionych ustaleń, bo niepotrzebnie wstydzą
się jego trudnej historii (syndrom Tuska), ale też nie chcą czy nie potrafią
uzupełnić informacji o swych przodkach. Jest to jednak przypadek szczególny, gdy prominentny urzędnik
KPRM, jaki wcześniej nie przejmował
się żałosnym stanem grobów wlkp. bohaterów, ani nie chciał uczcić ich pamięci, mimo mych licznych monitów,
konsekwentnie nie interesuje się też
historią własnego dziadka… Błogosławiony właśnie prymas 1000-lecia, kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981)
nazywał podobnych renegatami, a ja
zapytam tylko retorycznie, jaka jest
publiczna wiarygodność takich „zapominalskich”? i odpowiem - żadna! Z II
żoną Bolesław dzieci już chyba nie
miał, pobrali się, gdy ona miała prawie
42 lata, a on ponad 54, ale pewne to nie
jest. Natomiast wpisując w wyszukiwarce jego imię i nazwisko na początek wyskakuje nam producent i sprzedawca zniczy w Ostrowie Wlkp.,
wcześniej w pobliskich Gorzycach
Wielkich, będący jednak przypuszczalnie potomkiem linii odolanowskiej
Płókarzy, która być może łączy się w
odleglejszej przeszłości z naszymi…
Przy okazji wizyty w Polsce kanclerz
Niemiec, Angeli Merkel, b. działaczki
komunistycznej w NRD, mającej
wśród przodków Wielkopolan, trzeba
ją zapytać nie o to czy, tylko kiedy
Niemcy zapłacą nam reparacje wojenne także za wygnańców jak opisany,
którzy nie zdążyli już wrócić do swojej
ojczyzny?! Gdy potomkowie nazistów
z Berlina uiszczą wreszcie te należne
biliony, będzie im można nawet darować blokowane przez nich bezprawnie
miliardy funduszy unijnych, w formie
napiwku na przysłowiowe waciki. Najpierw trzeba jednak przekazać Anieli
M. wezwanie do zapłaty… Cześć Pamięci B. Płókarza, kolejnego zapomnianego bohatera powiatu kępińskiego II RP! Tomasz Kostek Górecki
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autora, absolwenta studiów dr na Wydziale
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki
Wojennej.
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Na ponad 350 polskich powiatów kępiński powiat i Katowice mogą się obecnie pochwalić
najniższym poziomem bezrobocia. Na koniec sierpnia stopa bezrobocia wyniosła 1,8%.
W województwie wielkopolskim zaraz za powiatem kępińskim znajduje się Poznań 2,0%,
powiat poznański 2.1% i wolsztyński 2,2%

Powiat kępiński z najniższym
bezrobociem w Polsce

Pozytywne zmiany oprócz stopy
bezrobocia odzwierciedla także liczba osób pozostających bez pracy. W
sierpniu 2021 roku pracy nie miało
615 osób, z czego aż 571 bezrobotnych to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. Wśród bezrobotnych
dominują kobiety, bowiem ich udział
wynosi ponad 60,8% w liczbie 374 kobiety. Bezrobocie dotyka głównie oso-

szych zagłębi meblarskich w kraju.
Dobrze rozwijająca się od lat lokalna
gospodarka wynika z dużej aktywności naszych przedsiębiorców, którzy nadążają za szybkim postępem
technologicznym i organizacyjnym,
charakterystycznym dla dzisiejszych
wymagań panujących na rynku pracy – wyjaśnia Iwona Rataj, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie.

Coraz mniej bezrobotnych
rejestruje się w pośredniaku

by zamieszkujące tereny wiejskie, aż
443 bezrobotnych, prawo do zasiłku
posiada zaledwie 81 osób. Nadal jednak utrzymują się niekorzystne cechy
w strukturze bezrobocia, bowiem aż
83% to osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
młodzież do 30. roku życia, bezrobotni pozostający długotrwale bez pracy
oraz w wieku okołoemerytalnym jak
również rodzice posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 lat.
- Tak niskie bezrobocie spowodowane jest głównie dzięki temu, że
powiat kępiński jest jednym z najlep-

Wpływ na spadkową tendencję
stopy bezrobocia w naszym powiecie
miały również działania wspierające
finansowo firmy w ramach Tarczy
Antykryzysowej, której celem jest
ochrona miejsc pracy i zapewnienie
wsparcia firmom dotkniętych skutkami COVID-19. Pomoc realizowana
przez PUP w Kępnie pomogła wielu
firmą utrzymać zatrudnienie, tym
bardziej że w wielu przypadkach było
to warunkiem otrzymania bezzwrotnej pomocy. Do tej pory do przedsiębiorców powiatu kępińskiego trafiło
blisko 45 mln, co wpłynęło na ochro-

nę ponad 8 tys. miejsc pracy.
Pomimo, iż rynek pracy w 2021
roku kształtowany jest przez skutki
pandemii koronawirusa do pozytywnych zjawisk zachodzących na kępińskim rynku pracy należy zwiększenie
liczby ofert pracy, które wzrosły w
2021 roku o ponad 400 ofert w porównaniu do analogicznego okresu ub. r.
Jeśli mowa o ofertach pracy zgłoszonych do PUP, to w roku bieżącym pracodawcy zgłosili 2.095 miejsc pracy.
Nadal rosną deficyty wśród kandydatów do pracy, które potrafią być tak
duże, że wypełnienie pojawiających
się wakatów stanowi w wielu przypadkach jedno z kluczowych wyzwań
dla pracodawców i Urzędu. Pracodawcy ratują się, zatrudniając obcokrajowców, głównie z Ukrainy. To
drugi „trend” poza niskim bezrobociem nie tylko w powiecie kępińskim.
W ciągu 8 miesięcy tego roku
zarejestrowaliśmy
ponad
4.100
oświadczeń o zamiarze powierzenia
pracy dla cudzoziemca, jakie składają u nas firmy. Dodatkowo, w tym
samym okresie wydaliśmy blisko 80
pracodawcom informacje o braku
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawców na 644 stanowiska pracy.
- Pomimo trwającej pandemii
obserwujemy w dalszym ciągu spadek bezrobocia. Przedsiębiorcom
powiatu kępińskiego udało się w
ogromnej większości zachować, a
nawet rozwinąć miejsca pracy. To
pokazuje, że w trudnym roku pandemii przedsiębiorstwa potrafią
realizować swoją strategię. Można
powiedzieć, że kępińska gospodarka mimo trudnej sytuacji związanej
z epidemią koronawirusa radzi sobie
w sposób zadowalający, a przedsiębiorcy w trudnych okolicznościach
przechowali wartość firm – podsumowuje I. Rataj.
m

Kompletnie pijany mężczyzna ukradł samochód, w którym znajdowała się znaczna ilość
gotówki. Po kilku kilometrach ucieczki został on zatrzymany przez właściciela pojazdu
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Gratulujemy rodzicom
– Magdalenie i Łukaszowi Niechciał,
dziadkom – Klarze i Antoniemu Fidyka
oraz Grażynie i Jakubowi Niechciał –
narodzin córki i wnuczki

JULII.

Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.
4 września br. odbyła się kolejna edycja „Narodowego Czytania” w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

Przedstawienie
teatralne z nagrodami
Tegoroczną lekturą był dramat
„Moralność pani Dulskiej” autorstwa
Gabrieli Zapolskiej. Jak co roku
Samorządowa Biblioteka Publiczna
w Kępnie przyłączyła się do akcji.
Czytanie zorganizowane zostało na
tarasie biblioteki. Przybyli goście
mieli okazję nie tylko obejrzeć inscenizację fragmentów utworu, ale
również poznać ciekawostki z życia
autorki. Na przybyłych czekała również emocjonująca zabawa, której
uczestnicy mieli za zadanie udać się
na poszukiwania do naszego par-

ku, gdzie ukryte zostały fragmenty
utworu. Każdy uczestnik, który odgadł, jakie zdanie ukryliśmy pośród
drzew, wziął udział w losowaniu nagród książkowych.
Narratorem spotkania była dyrektor biblioteki – Magdalena Wieczorek. W postacie dramatu wcieliły
się bibliotekarki: Dulska – Agata
Moska, Juliasiewiczowa – Małgorzata Domagała, Hanka – Magdalena Walczak, Lokatorka – Agata
Dirbach, Zbyszko – Joanna Kowalczyk.
Oprac. m

Wręczenie powierzeń stanowiska dyrektorom przedszkoli
samorządowych

Pijany ukradł samochód Nadal na stanowiskach

20 sierpnia br., przed godziną
18.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o kradzieży pojazdu marki Opel,
który zaparkowany był przed posesją
w miejscowości Chojęcin-Szum. - W
zaparkowanym samochodzie znajdowały się kluczyki w stacyjce, co
ułatwiło złodziejowi kradzież pojazdu. Dodatkowo w pojeździe znajdowała się znaczna ilość gotówki, należącej do właściciela samochodu.
Właściciel pojazdu zauważył moment kradzieży i wspólnie ze swoim
bratem ruszył za złodziejem. Był cały
czas w stałym kontakcie z dyżurnym
policji, który na bieżąco przekazywał
swoim patrolom informację o trasie
ucieczki sprawcy. Po kilkunastu kilometrach jazdy za sprawcą kradzieży, w miejscowości Brzezie zgłasza-

dyrektorów przedszkoli

Właściciel samochodu zatrzymał
złodzieja. Fot. KPP Kępno

jący zajechał mu drogę i udało się go
zatrzymać. Na miejsce natychmiast
dojechał patrol policji, który zatrzymał 48-letniego mieszkańca gminy
Syców. Mężczyzna posiadał sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów oraz
znajdował się pod wpływem alkoholu – badanie wskazało ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu – relacjonuje oficer prasowy KPP
Kępno sierż. Rafał Stramowski.

Złodziej odpowie nie tylko za
kradzież samochodu, ale też za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu
prowadzenia pojazdów. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno. - W tym przypadku na szczęście
pokrzywdzony odzyskał samochód i
gotówkę. Apelujemy jednak, aby nie
pozostawiać kluczyków w pojeździe –
podsumował policjant. Oprac. KR

Burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus wręczył powierzenia
stanowiska dyrektora dla Barbary
Stryjakiewicz i Marii Szupińskiej.
B. Stryjakiewicz będzie kontynuować
pracę na stanowisku dyrektora Przed-

Maria Szupińska - dyrektor
przedszkola w Hanulinie

szkola Samorządowego nr 5 w Kępnie
do 31 sierpnia 2026 r., natomiast M.
Szupińskiej burmistrz przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Hanulinie
do 31 sierpnia 2022 r.
Oprac. KR

Barbara Stryjakiewicz - dyrektor
przedszkola nr 5 w Kępnie
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GMINA
wieści znad pomianki
wrzesień 2021, nr 32 (1026)

12 sierpnia odbyły się dożynki powiatowo-gminne w Piaskach, na które zjechali włodarze wszystkich gmin powiatu

Podziękowali za
tegoroczne plony

Sołectwo Piaski było gospodarzem tegorocznych dożynek powiatu kępińskiego i gminy Łęka Opatowska. W uroczystościach dożynkowych wzięli
udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu wszystkich gmin z powiatu kępińskiego. Rolę starostów dożynkowych gminy Łęka Opatowska pełnili - Patrycja Lenart i Marcin Jóźwiakowski.
Święto plonów rozpoczął korowód dożynkowy, w którym udział wzięli
przedstawiciele poszczególnych samorządów gminnych. Po którym odprawiono uroczystą mszę św. celebrowaną przez ks. Jacka Andrzejewskiego.
W trakcie uroczystości zaprezentowano tradycyjne obrzędy dożynkowe
m.in. przekazanie przez delegacje wszystkich gmin bochenków chleba z tegorocznej mąki. - Na przestrzeni wieków uroczystości dożynkowe zmieniały
swój charakter, ale tak samo jak wówczas, tak i dziś są ważne dla wszystkich,
bo przypominają, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika, każdego dnia na stoły
trafia do nas polski chleb - mówił starosta Robert Kieruzal.
W czasie części obrzędowej starostowie dożynkowi przekazali symboliczny bochen chleba staroście kępińskiemu R. Kieruzalowi oraz reprezentującej
gminę Łęka Opatowska Małgorzacie Gąszczak. - Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom polskiej wsi za codzienny trud odmierzany rytmem odwiecznych pór roku. Praco rolnika jest trudna i wyjątkowa. W dużej
mierze, zależy od zjawisk świata i natury, na co nie zawsze mamy wpływ.
Uczy nas pokory i skłania do podziękowań Bogu za każdy rok, w którym
na polskich stołach nie brakuje chleba – zaznaczyła M. Gąszczak, zastępca
wójta gminy Łęka Opatowska.
Dla wszystkich gości przygotowano poczęstunek i część artystyczną. Przed
zebranymi wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskie i zespół „Zimne Fryki”. Publiczność na scenie bawił znany duet śląskich szlagierów
Brygida i Robert Łukowski oraz zespół „After Party”. Zwieńczeniem dożynek
była zabawa taneczna, trwajaca do późnych godzin nocnych.
Oprac. m
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GMINA
Mieszkanka gminy Bralin, Milena Drelak, zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w maratonie MTB

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2021, nr 36 (1310)
Promocja publikacji o Antonim Siemańskim pt. „Pamiętnik żołnierza polskiego od 1937
do 1945 roku”

Pamiętnik żołnierza polskiego

31 sierpnia br. w restauracji „Złoty Kłos” w Bralinie miała miejsce
promocja publikacji o Antonim Siemańskim pt. „Pamiętnik żołnierza
polskiego od 1937 do 1945 roku”,

został odkomenderowany do Centralnej Szkoły Korpusu Ochrony
Pogranicza w Osowcu koło Grajewa na roczną szkołę podoficerską.
Po jej skończeniu w stopniu kaprala

M. Kucharzak przedstawił
sylwetkę Antoniego Siemańskiego

autorstwa Mariana Kucharzaka.
Promocję przygotował Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin.
Antoni Siemański urodził się
6 listopada 1919 r. w Bralinie. Tam
skończył szkołę powszechną, a następnie wyuczył się zawodu cieśli.
W wieku 17 lat ochotniczo zgłosił
się na przeszkolenie wojskowe do 57.
Pułku Piechoty im. Strzelców Kaniowskich w Poznaniu, gdzie został
przyjęty. Od 4 listopada 1937 r. został żołnierzem 70. Pułku Strzelców
Wielkopolskich. W marcu 1938 r.

otrzymał przydział do kompanii obwodowej 7. Pułku w miejscowości
Sarny na dowódcę drużyny. Od lipca 1939 r. został nadterminowym w
Korpusie Ochrony Pogranicza i wraz
z kompanią, której zadaniem była
obrona wybrzeża Półwyspu Helskiego, został zakwaterowany w Jastarni. Tu zastaje go wybuch II wojny
światowej, dzielnie walczy za ojczyznę. Przez 23 dni trwała bohaterska
obrona Helu i 2 października 1939 r.
ogłoszono kapitulację. Po kapitulacji
Helu Antoni Siemański dostał się do

niewoli. Przebywał w obozie Stalag II
C Stargard Szczeciński. Stamtąd został wywieziony na roboty przymusowe w cukrowni w miejscowości Anklam. Po wyzwoleniu, 17 maja 1945 r.,
wrócił do kraju, do domu w Bralinie.
Swoje wspomnienia z okresu II wojny
światowej spisał rodzinie na pamiątkę. 12 października 1978 r. został honorowym obywatelem miasta Helu.
25 października 2001 r. został mianowany na stopień wojskowy podporucznika wojska polskiego. Zmarł
13 marca 2002 r. w Bralinie.
Prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin Marian Kucharzak
przedstawił uczestnikom promocji
sylwetkę Antoniego Siemańskiego
oraz zaprezentował publikację. W
imieniu rodziny Antoniego głos zabrał
jego syn Stanisław, który serdecznie
podziękował za wydanie publikacji.
Uczestniczący w spotkaniu wójt gminy Bralin Piotr Hołoś złożył gratulacje
z okazji wydania publikacji prezesowi
Towarzystwa. - Swoją twórczością
przyczynia się pan do krzewienia
kultury naszej małej ojczyzny. Życzę
kolejnych sukcesów na niwie literackiej, wytrwałości w realizacji dalszych
zamierzeń, dużo radości i kolejnych
ciekawych publikacji, zyskujących
społeczne uznanie – podkreślił włodarz gminy.
Oprac. KR

Wielki sukces Mileny
Milena Drelak – wychowanka
UKS Sport Bralin, uczestniczka tegoi zeszłorocznych Mistrzostw Świata i
Europy w kolarstwie górskim, zdobyła w sobotę tytuł Mistrzyni Polski w
maratonie MTB.
Milena po znakomitej jeździe
na bardzo ciężkiej, niespełna 80-ki-

lometrowej trasie o przewyższeniu
2200 m, w Górach Sowich, w okolicach Twierdzy Srebrna Góra, z czasem 4 godzin i 45 minut, zdobyła
swój pierwszy tytuł Mistrzyni Polski.
Gratulujemy i życzymy kolejnych
wielkich sukcesów!
Oprac. KR

W Bibliotece Publicznej w Bralinie nagrodzono kolejnego
małego czytelnika w ramach akcji „Mała książka – wielki
człowiek”

Nina – mały czytelnik

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Taborze Wielkim

Strażacy podsumowali działalność

6 września br. odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Ochotniczej Straży Pożarnej w Taborze
Wielkim. Wśród zaproszonych gości,
oprócz druhów z jednostki, znaleźli
się: wójt gminy Bralin – Piotr Hołoś,
prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP

du. Prezes J. Trojak przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Tabor
Wielki oraz sprawozdanie finansowe.
Zaprezentowano także sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej, w którym pozytywnie oceniono pracę Zarządu OSP.
Następnie przyszła kolej na wy-

Podczas zebrania wręczono
wyróżnienia dla strażaków

w Bralinie – Marek Fras, komendant
gminny OSP – Roman Dębski, radny
– Kazimierz Kłodnicki oraz sołtys
Taboru Wielkiego – Daniel Bogus.
Podczas spotkania świętowano
35-lecie pracy prezesa OSP Tabor
Wielki, Jana Trojaka. Podziękowania za długoletnią, owocną pracę na
rzecz lokalnego środowiska przekazali zaproszeni goście i członkowie
jednostki. Następnie prezes podsumował swoją długoletnią pracę, informując jednocześnie o rezygnacji
z pełnionej funkcji.
W kolejnej części zebrania członkowie jednostki jednogłośnie udzielili
absolutorium dla ustępującego Zarzą-

Strażacy podziękowali ustępującemu
prezesowi jednostki, J. Trojakowi

bory nowego Zarządu jednostki. Na
funkcję prezesa wybrano Mateusza
Jasiaka, naczelnikiem został Mateusz Burzyński, zastępcą naczelnika
– Karol Jasiak, skarbnikiem – Mieczysława Kłodnicka, sekretarzem –
Natalia Trojak-Siwek, gospodarzem
– Tomasz Pietruszewski, członkiem
Zarządu – Grzegorz Adamski, a
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
– Małgorzata Cecota.
Podczas zebrania wręczono wyróżnienia dla strażaków. Złoty medal
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Jerzy Mielczarek i Sławomir
Bąk, natomiast brązowy – T. Pietruszewski.
Na zakończenie przedstawiono
wnioski i wytyczne z zebrania, a także – po dyskusji – plan pracy Zarządu
OSP na 2022 rok.
Oprac. KR

W Bibliotece Publicznej w Bralinie w ramach akcji „Mała książka
– wielki człowiek” Nina Świątek
odebrała zasłużony dyplom Małego
Czytelnika. Nina systematycznie
przychodziła do biblioteki i wypożyczała książki, zdobywając komplet naklejek na swojej Karcie Ma-

łego Czytelnika. Oprócz dyplomu
laureatka otrzymała piękny elementarz „Czytamy metodą sylabową”.
Gratulujemy Ninie i życzymy dalszych sukcesów i wielu niezmiernie
pasjonujących chwil podczas obcowania z książką.
Oprac. KR

Narodowe Czytanie w Bralinie

Pani Dulska w Bralinie
Aleksandra Jokiel wraz
z córką Zofią czytały lekturę

Biblioteka Publiczna w Bralinie
włączyła się w dziesiątą edycję ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku wybraną lekturą
był dramat Gabrieli Zapolskiej pt.
„Moralność pani Dulskiej”. Akcja

obchodzona jest pod patronatem pary
prezydenckiej. W Bralinie fragmenty
dramatu przytoczyła aktywna animatorka życia kulturalnego w regionie – Aleksandra Jokiel – wraz z
córką Zofią.
Oprac. KR
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
8. kolejka | jesień 2021
KKS Kalisz – Ruch Chorzów .....................– 1:2
Lech II Poznań – Motor Lublin .................– 0:3
Stal Rzeszów – Radunia Stężyca ..............– 1:0
Chojniczanka – Śląsk II Wrocław . ............– 2:1
Pogoń Grodzisk – Hutnik Kraków ............– 2:1
Sokół Ostróda – Wisła Puławy .................– 0:4
Olimpia Elbląg – GKS Bełchatów ..............– 2:1
Wigry Suwałki – Znicz Pruszków . ............– 1:1
Garbarnia Kraków – Pogoń Siedlce . ........– 2:2
1. ZKS Stal Rzeszów
8 22 18:3
2. KS Ruch Chorzów
8 18 13:5
3. Chojniczanka 1930 Chojnice 8 15 19:9
4. ZKS Olimpia Elbląg
8 15 8:5
5. LKP Motor Lublin
8 14 19:9
6. KKS 1925 Kalisz
8 13 10:8
7. KS Radunia Stężyca
8 12 9:11
8. KS Wisła Puławy
8 11 13:12
9. SKS Wigry Suwałki
8 11 7:10
10. WKS Śląsk II Wrocław
8 10 13:14
11. RKS Garbarnia Kraków
7 9 13:12
12. KKS Lech II Poznań
7 9
7:8
13. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 8 9 10:12
14. MKP Pogoń Siedlce
7 8 11:13
15. MKS Znicz Pruszków
8 8 9:13
16. GKS Bełchatów
8 6 9:15
17. KS Hutnik Kraków
7 1 3:13
18. OKS Sokół Ostróda
8 0 0:19
3. Liga Grupa 2
8. kolejka | jesień 2021
Pogoń Nowe S. – Bałtyk Gdynia ..............– 3:1
Elana Toruń – Zawisza Bydgoszcz . ..........– 2:2
Błękitni Stargard – Jarota Jarocin . ..........– 0:0
Pogoń II Szczecin – Sokół Kleczew ...........– 2:1
Unia Janikowo – Kotwica Kołobrzeg ........– 1:4
GKS Przodkowo – Olimpia Grudziądz ......– 0:4
Bałtyk Koszalin – Kluczevia Stargard .......– 4:1
Polonia Środa – Świt Skolwin . .................– 0:1
KP Starogard Gdański – Stolem Gniewino ... – 1:1
7. kolejka | jesień 2021
Jarota Jarocin – Pogoń II Szczecin ...........– 1:1
Bałtyk Gdynia – Elana Toruń ...................– 2:3
Kluczevia Stargard – Pogoń Nowe S. . ......– 1:1
Zawisza Bydgoszcz – Błękitni Stargard ....– 1:4
Sokół Kleczew – GKS Przodkowo .............– 2:0
Stolem Gniewino – Polonia Środa ............– 1:4
Olimpia Grudziądz – Kotwica Kołobrzeg . .– 0:1
KP Starogard Gdański – Unia Janikowo ...– 0:1
Świt Skolwin – Bałtyk Koszalin ................– 0:1
1. GKS Olimpia Grudziądz
8 21 16:3
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
8 19 19:6
3. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 8 18 15:7
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
8 17 11:4
5. KP Błękitni Stargard
8 17 12:6
6. KS Polonia Środa Wlkp.
8 11 16:11
7. TKP Elan Toruń
8 11 17:17
8. KS Stolem Gniewino
8 11 14:17
9. KS Sokół Kleczew
8 10 9:9
10. JKS Jarota Jarocin
8 10 6:8
11. MKS Pogoń II Szczecin
8 9 13:11
12. KP Starogard Gdański
8 9 9:11
13. KKPN Bałtyk Koszalin
8 8 9:11
14. SKS Bałtyk Gdynia
8 7 11:16
15. KS Unia Janikowo
8 7 6:13
16. SP Zawisza Bydgoszcz
8 6 7:14
17. GKS Przodkowo
8 5 6:14
18. ZKS Kluczevia Stargard
8 2 4:22
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
7. kolejka | jesień 2021
Polonia-Marcinki – Obra Kościan .............– 0:3
LKS Gołuchów – KKS II Kalisz ..................– 5:3
Huragan Pobiedziska – Unia Swarzędz ....– 1:2
SKP Słupca – Olimpia Koło ......................– 0:1
Kotwica Kórnik – Górnik Konin . ..............– 3:0
Warta Międzychód – Victoria Września ....– 1:2
Korona Piaski – Nielba Wągrowiec . .........– 0:1
Victoria Ostrzeszów – Iskra Szydłowo . .....– 1:0
Tarnovia Tarnowo – Wilki Wilczyn ...........– 3:1
Centra Ostrów – Mieszko Gniezno . ..........– 2:0
1. MKS Nielba Wągrowiec
7 18 12:7
2. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 7 16 18:7
3. SKS Unia Swarzędz
7 16 15:7
4. MKS Victoria Września
7 15 15:17
5. MLKP Warta Międzychód
7 13 17:12
6. MKS Mieszko Gniezno
7 13 8:5

8

ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Niesamowity pościg LKS-u Gołuchów. Jeszcze w 69. minucie domowego
meczu z rezerwami KKS-u Kalisz gołuchowianie przegrywali 0:3. Niesamowity zryw pozwolił jednak gospodarzom wyszarpać komplet punktów

spotkanie w Ostrowie Wielkopolski,
gdzie Centra podejmowała Mieszka
Gniezno. Ostrowianie od początku
narzucili swoje tempo gry i zaprezentowali kibicom efektowny futbol.
Dublet do swojego konta dopisał Jakub Michalski. Wychowanek Centry
pokonał bramkarza rywali w 19. i 76.
minucie, dokumentując tym samym
wyraźną przewagę swojej drużyny.
Ostrowianie kontynuują imponującą
serię zwycięstw na własnym stadionie.
Była to już czwarta z rzędu wygrana
ostrowian na własnym stadionie.
BAS

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

wyniki i tabele

Wyniki 7. kolejki

Bezzębna Polonia popłynęła z Obrą
Polonia 1908 Marcinki Kępno nie miała nawet pół argumentu, żeby zagrozić Obrze Kościan. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego po raz kolejny nie wykorzystali atutu własnego boiska. W 7. kolejce
ulegli zespołowi z Kościana aż 0:3 (0:0). Drużyna Tomasza Jaworskiego jest w poważnych tarapatach, bo ma zaledwie osiem punktów po siedmiu meczach.
Zawsze jest ta kropla, która przepełnia czarę goryczy. Niewykluczone,
że dla osób rządzących w Polonii 1908
Marcinki była nią kolejna, domowa
porażka. Kępnianie tym razem, w
fatalnym stylu, przegrali z Obrą Kościan 0:3. Do tej pory nikt mocno nie
bił na alarm, ale od sobotniego popołudnia sytuacja uległa zmianie. Jest
7. KSS Kotwica Kórnik
7
8. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 7
9. MGKS Huragan Pobiedziska 7
10. LKS Gołuchów
6
11. KP Obra 1912 Kościan
6
12. KP Victoria Ostrzeszów
7
13. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 7
14. KKS 1925 II Kalisz
7
15. LKS Korona Piaski
7
16. GKS Iskra Szydłowo
7
17. MKS Olimpia Koło
7
18. SKP Słupca
7
19. GKS Wilki Wilczyn
7
20. KS Górnik Konin
7

12
12
12
11
10
9
8
7
7
6
6
6
3
0

18:9
17:10
11:7
14:11
13:10
9:9
12:12
11:21
8:13
11:14
6:13
12:14
9:21
2:19

RedBox 5. Liga Grupa 3
4. kolejka | jesień 2021
Orzeł Mroczeń – Stal Pleszew ..................– 1:4
Kania Gostyń – Piast Czekanów ...............– 2:0
GKS Rychtal – Astra Krotoszyn ................– 1:2
Ostrovia Ostrów – Warta Śrem ................– 1:3
Polonia Leszno – PKS Racot . ...................– 2:1
Victoria Skarszew – Rawia Rawicz . ..........– 5:3
Krobianka Krobia – Piast Kobylin ............– 0:2
Zefka Kobyla Góra – Biały Orzeł .............– 2:0
1. KS Polonia 1912 Leszno
4 12 18:4
2. KS Victoria Skarszew
4 12 14:4
3. ŚKS Warta Śrem
4 10 9:3
4. MKS Kania Gostyń
4 9
7:2
5. KLKS Zefka Kobyla Góra
4 7
6:4
6. LZS Krobianka Krobia
4 7
8:7
7. LZS Orzeł Mroczeń
4 6 9:10
8. KS Piast Kobylin
4 5
6:7
9. PKS Racot
4 4
5:6
10. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 3
5:7
11. LKS Piast Czekanów
4 3
5:7
12. KP Rawia Rawicz
4 3 7:13
13. KKS Astra Krotoszyn
4 3 5:11
14. KS Stal Pleszew
4 3 5:14
15. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 4 2
5:8
16. GKS Rychtal
4 0 5:12

zaniepokojenie, obawa o to, co dzieje
się z zespołem na boisku i poza nim.
Polonia sobotni mecz rozpoczęła dosyć przyczajona i skupiona na defensywie, a ponieważ Obra również nie
narzuciła oszołamiającego tempa, momentami na boisku nie działo się nic
interesującego. Pierwsza połowa nie
zapowiadała późniejszej klęski gospodarzy. Podopieczni trenera Krzysztofa Knychały wyszli na prowadzenie
po trafieniu Patryka Łakomego w 52.
minucie. Gospodarze mimo słabszej
postawy do ostatnich minut pozostawali w grze o przynajmniej remis. W
doliczonym czasie gry wydawało się,
że Obra ostatecznie wywiezie z Kępna
skromne zwycięstwo, ale miejscowi
nie ustrzegli się błędów w ostatnich
fragemntach. Najpierw nieszczęśliwie
interweniował Bernard Fai Ndukong,
pakując futbolówkę do własnej siatki,
a po chwili wynik meczu ustalił Piotr
Sznabel.
Swoje spotkania w ostatniej serii
gier wygrały również zespoły zaliczane do grona głównych faworytów
tego sezonu. Niecodziennego wyczynu dokonali gracze LKS-u Gołuchów,
którzy byli już na deskach, ale podnieśli się i sami znokautowali rywala w
ostatnich fragmentach meczu. Pozycję
lidera zachowała jednak Nielba Wągrowiec. Spadkowicz z trzeciej ligi chciał
w miniony weekend zrehabilitować się
za ostatnią porażkę z Centrą Ostrów
Wielkopolski i po części udało mu się
to, ale z pewnością nie w takim stylu,
jaki w Wągrowcu oczekiwano. Gracze
Nielby ograli na wyjeździe beniaminka z Piasek 1:0 po samobójczym trafieniu Igora Skowrona w 70. minucie.
Lider rozgrywek musiał się sporo napracować by wywieźć z trudnego terenu komplet punktów. Graczom Nielby
nie układało się od samego początku i
kto wie, jak zakończyłoby się to spotkanie, gdyby piłki we własnej bramce
nie umieścił defensor Korony.
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Zdecydowanie więcej bramek
i emocji towarzyszyło spotkaniu w
Gołuchowie, do którego wybrały się
rezerwy KKS-u Kalisz. Gospodarze
od samego początku wyglądali bardzo źle, natomiast młodzi kaliszanie
jeszcze w pierwszej połowie wykorzystali wszystkie słabości miejscowych. Wynik meczu już w 4. minucie
otworzył Jakub Kieliba, a tuż przed
przerwą podwyższył Bartosz Gęsior.
Także początek drugiej odsłony należał do kaliszan, którzy w 50. minucie
prowadzili już 3:0. Po ponad godzinie
gry rezerwy KKS-u w dalszym ciągu
prowadziły różnicą trzech bramek i
miejscowi kibice stracili jakiekolwiek
nadzieje na odwrócenie losów tego
spotkania. A jednak... Dwadzieścia
minut przed końcem spotkania, kontaktową bramkę zdobył Marcin Wandzel. To był początek końca zespołu z
Kalisza, który chyba nie do końca zdawał sobie sprawę z tego co się wydarzy.
W 78. minucie świetne podanie prostopadłe otrzymał Paweł Stempień, który
od razu popędził w kierunku bramki
kaliszan. Napastnik uderzył po długim rogu i nie dał najmniejszych szans
bramkarzowi. Nawałnica gospodarzy
trwała, a trzy minuty przed końcem
regulaminowego czasu gry Krystian
Benuszak doprowadził do wyrównania. Nie był to jednak koniec emocji,
którymi gospodarze postanowili uraczyć swoich kibiców. W doliczonym
czasie gry Paweł Stempień posłał piłkę
w pole karne, a strzał głową Marcina
Wandzela dobił kaliski zespół. Drużyna Grzegorza Kalka nie mogła
uwierzyć w to, co się wydarzyło. Przyjezdni byli tak rozbici mentalnie, że w
ostatnich sekundach dali sobie jeszcze
strzelić piątą bramkę. Niepozornie zapowiadający się pojedynek w Gołuchowie stał się chyba najciekawszym
spotkaniem minionej kolejki.
Jednym z ciekawszych wydarzeń minionej kolejki było również

KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 0 (0)
KP Obra 1912 Kościan			 3 (0)
Bramki: 0:1 Patryk Łakomy - 52’, 0:2 Bernard
Fai Ndukong - 90+2’, 0:3 Piotr Sznabel - 90+4’.
Polonia-Marcinki: Olaf Nawrot – Marcin
Tomaszewski, Kacper Skupień, Bernard Fai
Ndukong, Remigiusz Hojka, Amadeusz Rachel,
Jakub Górecki, Karol Latusek (Wojciech Drygas
- 60’), Borys Wawrzyniak (Patryk Słupianek 50’), Paweł Barczak (Dawid Stempin - 68’), Filip
Latusek. Trener: Tomasz Jaworski.
LKS Gołuchów			 5 (0)
KKS 1925 II Kalisz		
3 (2)
Bramki: 0:1 Jakub Kieliba - 4’, 0:2 Bartosz Gęsior - 45’ (z karnego), 0:3 Maurycy Przybył - 50’,
1:3 Marcin Wandzel - 70’, 2:3 Paweł Stempień
- 78’, 3:3 Krystian Benuszak - 87’, 4:3 Marcin
Wandzel - 90’, 5:3 Krystian Benuszak - 90+5’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
MKS Mieszko Gniezno
0 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Michalski - 19’, 2:0 Jakub
Michalski - 76’.
KSS Kotwica Kórnik		
3 (2)
KS Górnik Konin		
0 (0)
Bramki: 1:0 Hubert Babicz - 13’, 2:0 Gerard
Pińczuk - 26’, 3:0 Eryk Wlaźlak - 80’.
MGKS Huragan Pobiedziska
1 (0)
SKS Unia Swarzędz		
2 (2)
Bramki: 0:1 Mikołaj Panowicz - 31’, 0:2 Filip
Soboń - 41’, 1:2 Maciej Jakubek - 73’.
LKS Korona Piaski		
0 (0)
MKS Nielba Wągrowiec		
1 (0)
Bramka: 0:1 Igor Skowron - 70’ (samobójcza).
SKP Słupca			 0 (0)
MKS Olimpia Koło		
1 (0)
Bramka: 0:1 Aleks Sieradzki - 90+7’.
KP Victoria Ostrzeszów		
1 (0)
GKS Iskra Szydłowo		
0 (0)
Bramka: 1:0 Robert Skrobacz - 62’.
MLKP Warta Międzychód
1 (0)
MKS Victoria Września		
2 (2)
Bramki: 0:1 Mikołaj Jankowski - 31’, 0:2 Mikołaj Jankowski - 34’ (z karnego), 1:2 Denis
Maćkowiak - 64’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 (0)
GKS Wilki Wilczyn			 1 (1)
Bramki: 0:1 Wiktor Mochalski - 40’, 1:1 Rafał
Chmal - 51’, 2:1 Michał Niedźwiedzki - 58’, 3:1
Michał Niedźwiedzki - 68’.
8
6
5
5
5

Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
Michał Niedźwiedzki (Tarnovia Tarnowo)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)

Program 8. kolejki

Sobota, 18 września 2021 roku
13:00
Unia Swarzędz – KKS II Kalisz
14:00
Nielba Wągrowiec – Kotwica Kórnik
15:00
Olimpia Koło – Victoria Ostrzeszów
16:00
Polonia-Marcinki – LKS Gołuchów
16:00
Victoria Września – Tarnovia Tarnowo
16:00
Iskra Szydłowo – Centra Ostrów
16:00
Huragan Pobiedziska – SKP Słupca
16:00
Mieszko Gniezno – Korona Piaski
17:00
Górnik Konin – Warta Międzychód
17:00
Wilki Wilczyn – Obra Kościan

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Czwarty raz w tym sezonie piłkarze z zaplecza czwartej ligi wybiegli na ligowe boiska.
Niestety, dla drużyn z naszego regionu ostatnia seria gier okazała się kompletnie nieudana

Czarny weekend naszych
piątoligowców

Miniona kolejka na zapleczu czwartej ligi nie była szczęśliwa dla zespołów z naszego regionu.
Czwartą porażkę w tym sezonie odnotowali gracze GKS-u Rychtal. Drużyna Marcina Nowackiego musiała tym razem uznać wyższość Astry Krotoszyn. GKS w dalszym ciągu pozostaje jedyną
drużyną, której w tym sezonie nie udało się jeszcze zapunktować. Zdecydowanie lepiej wygląda
dorobek punktowy piłkarzy z Mroczenia, ale Orzeł również nie miał powodów do zadowolenia po
ostatniej kolejce.
Stal Pleszew do sobotniego me- była to pierwsza wygrana w tym se- mon Jankowski, który pokonał golkiczu w Mroczeniu przystępowała z zonie, a nowy opiekun drużyny nie pera miejscowych strzałem głową. Po
trzema porażkami na koncie. Po- mógł wymarzyć sobie lepszego wej- chwili GKS odpowiedział trafieniem
czątek sezonu okazał się ogromnym ścia do nowej drużyny. – Współpraca Adriana Janeczka, który przymierzył
rozczarowaniem dlatego w Stali po- z piłkarzami z drużyny Stali układa z około 18 metrów. Na więcej gospostanowiono dokonać zmiany na stano- się bardzo dobrze, myślę, że wszyscy darzy tego dnia już nie było stać i
wisku trenera. Efekt „nowej miotły” są zadowoleni. Podkreślam jednak, czwarta porażką GKS-u stała się fakzadziałał, a Stal, już pod wodzą To- że cały czas jestem trenerem z opcją tem. Dojść do tego jednak nie musiabiasza Wojcieszaka, w znakomitym tymczasową. Chłopacy pokazali dzi- ło, bo gospodarze zmarnowali kilka
stylu rozprawiła się z rywalem, z siaj wielkie serce do gry, zrealizowali dogodnych okazji, a raz przed utratą
którym w ostatnich latach było jej nie wszystkie założenia taktyczne i wy- bramki zespół z Krotoszyna uratował
po drodze. Stal wyszła na prowadze- grali mecz całkowicie zasłużenie – nawet słupek. W najbliższą sobotę
nie w 22. minucie dzięki Patrykowi powiedział Tobiasz Wojcieszak, nowy GKS stanie przed okazją do przerwaAdamskiemu, który wykorzystał do- trener pleszewskiej Stali.
nia serii, obecnie już czterech poraśrodkowanie Patryka Zacharczuka.
Przerwać serię dotychczasowych żek. Drużyna Marcina Nowackiego
Całą akcję zainicjował Tomasz Za- porażek udało się również piłkarzom zagra jednak na trudnym terenie w
wada, który także po przerwie był on z Krotoszyna. Astra, podobnie jak Pleszewie.
BAS
jedną z pierwszoplanowych postaci Stal, dokonała tej sztuki na terenie
Wyniki 4. kolejki
na boisku. W 56. minucie wywalczył naszego powiatu. W niedzielne poon rzut wolny, do którego podszedł południe krotoszynianie zmierzyli
LZS Orzeł Mroczeń		
1 (0)
Bartosz Cierniewski. Jego uderzenie się z GKS-em Rychtal. KrotoszyńKS Stal Pleszew			 4 (1)
zupełnie zaskoczyło Rafała Peksę. skim piłkarzom udało się przerwać
Bramki: 0:1 Patryk Adamski - 22’, 0:2 Bartosz
Orzeł nie zamierzał składać broni złą serię i po trzech porażkach z rzędu
Cierniewski - 56’, 1:2 Maciej Osesiak - 58’, 1:3 Łui odpowiedział po dwóch minutach wywalczyli komplet punktów. Wynik
kasz Bartoszak - 71’, 1:4 Bartosz Cierniewski - 90’.
kontaktowym trafieniem Macieja spotkania otworzył w 12. minucie
Orzeł: Rafał Peksa – Jakub Strąk, Tobiasz
Osesiaka. Na tym jednak zakończyły Mateusz Mizerny, który znakomicie
Rabiega, Bartosz Kurzawa, Miłosz Jędrzejewski
się dobre wiadomości dla gospodarzy. uderzył z rzutu wolnego, pokonując z
(Bartosz Wika - 46’), Rafał Janicki (Oskar StarOd 65. minuty musieli oni radzić so- 25. metrów Dawida Dumańskiego. W
czan - 68’), Maciej Osesiak, Łukasz Gajewski,
bie w dziesiątkę, po tym jak za faul na kolejnych fragmentach goście dążyli
Mariusz Bednarek, Damian Dwornik, Gracjan
Patryku Adamskim czerwoną kartkę do podwyższenia, tymczasem miejSłupianek (Marcin Grądowy - 80’ / Alan Anioł
obejrzał Bartosz Kurzawa. Pleszewia- scowi za wszelką cenę starali się do- 84’). Trener: Marek Wojtasiak.
nie z zabójczą skutecznością wyko- prowadzić do wyrównania. W pierwGKS Rychtal			 1 (0)
rzystali grę w przewadze. Najpierw szej połowie kolejnych bramek kibice
KKS Astra Krotoszyn		
2 (1)
w 71. minucie Łukasz Bartoszak jednak nie obejrzeli. Po zmianie stron
Bramki: 0:1 Mateusz Mizerny - 12’, 0:2 Szymon
wykorzystując podanie Tomasza Za- spotkanie wyglądało niemal identyczJankowski - 83’, 1:2 Adrian Janeczek - 85’.
wady podwyższył na 3:1. Rozpędzeni nie jak w pierwszej jego części. PrzyGKS: Dawid Dumański – Krzysztof Ćwikła, Mapleszewianie pokusili się o jeszcze jezdni bardzo długo forsowali defenciej Sacha, Damian Maryniak, Fabian Gandecki
jedno trafienie. W ostatniej minucie sywę miejscowych i sztuka ta udała
(Marcin Nowacki - 82’), Miłosz Culic, Oskar Sobdoliczonego czasu gry wynik meczu im się dopiero w 83. minucie. Tym
czyk, Adrian Janeczek, Dawid Sibiński, Bartłoustalił Bartosz Cierniewski. Dla Stali razem w roli głównej wystąpił Szymiej Kulczycki (Łukasz Śmiatacz - 75’), Krystian

Uruski (Jakub Drapiewski - 73’). Trener: Marcin
Nowacki.
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
ŚKS Warta Śrem		
3 (2)
Bramki: 0:1 Patryk Słomczyński - 26’, 0:2 Maciej Pawłowski - 45’, 0:3 Bartłomiej Szar - 70’,
1:3 Mateusz Ziemiański - 82’.
MKS Kania Gostyń		
2 (1)
LKS Piast Czekanów		
0 (0)
Bramki: 1:0 Radosław Wachowski - 25’, 2:0
Radosław Wachowski - 67’.
KS Polonia 1912 Leszno		
2 (1)
PKS Racot			 1 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Harendarz - 33’, 2:0 Damian Nowak - 48’, 2:1 Hubert Sznabel - 83’.
LZS Krobianka Krobia		
0 (0)
KS Piast Kobylin		
2 (1)
Bramki: 0:1 Jacek Pacyński - 40’, 0:2 Mateusz
Olikiewicz - 78’.
KS Victoria Skarszew		
5 (3)
KP Rawia Rawicz		
3 (2)
Bramki: 1:0 Patryk Jóźwiak - 8’, 2:0 Przemysław Balcerzak - 10’, 2:1 Michał Skrzypczak
- 17’, 2:2 Mateusz Witkowski - 30’, 3:2 Artem
Shklenskyi - 43’, 3:3 Michał Skrzypczak - 66’
(z karnego), 4:3 Mateusz Stefaniak - 77’, 5:3
Jakub Jóźwiak - 90+5’.
KLKS Zefka Kobyla Góra
2 (2)
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)
Bramki: 1:0 Maciej Stawiński - 8’, 2:0 Maciej
Stawiński - 10’.
5
4
4
4
3
3
3
3
3

Najskuteczniejsi strzelcy
Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Michał Płocharczyk (Polonia Leszno)
Maciej Stawiński (Zefka Kobyla Góra)
Hubert Sznabel (PKS Racot)
Łukasz Gajewski (Orzeł Mroczeń)
Łukasz Glapiak (Krobianka Krobia)
Damian Nowak (Polonia Leszno)
Gracjan Słupianek (Orzeł Mroczeń)
Tomasz Wiśniewski (Polonia Leszno)

Program 5. kolejki

Sobota, 18 września 2021 roku
14:00
Astra Krotoszyn – Warta Śrem
15:00
Stal Pleszew – GKS Rychtal
16:00
PKS Racot – Victoria Skarszew
16:00
Ostrovia Ostrów – Kania Gostyń
Niedziela, 19 września 2021 roku
15:00
Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra
16:00
Rawia Rawicz – Orzeł Mroczeń
16:00
Biały Orzeł – Polonia Leszno
16:00
Piast Czekanów – Krobianka Krobia

Piłka nożna >>> Rozgrywki czwartej ligi z nową nazwą. Partnerem tytularnym zmagań w najsilniejszej lidze piłkarskiej w
Wielkopolsce została firma ArtBud. Tym samym rozgrywki w obecnym sezonie toczyć się dalej będą jako ArtBud 4. Liga

4. liga zyskała nowego sponsora tytularnego

Od środy, 8 września rozgrywki czwartej ligi noszą nazwę ArtBud 4. Liga. Jest to pokłosie podpisania umowy, na mocy której firma
ArtBud została sponsorem tytularnym rozgrywek na zapleczu trzeciej ligi. Podpisana przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej umowa
będzie obowiązywała co najmniej do zakończenia sezonu 2021/2022.
To już drugi z rzędu sezon, w partnera Wielkopolskiego Związku do końca obecnego sezonu i obejmu- mi. Rozgrywki oprócz nowej nazwy
którym Wielkopolskiemu Związko- Piłki Nożnej skorzystać można już je szereg świadczeń o charakterze zyskają również dedykowaną idenwi Piłki Nożnej udało pozyskać się między innymi w Kościanie, Jaro- promocyjnym oraz wizerunkowym, tyfikację wizualną, a kibice dzięki
sponsorów tytularnych dla prowa- cinie, Pobiedziskach czy Wrześni, które będą prowadzone przez Wiel- wsparciu sponsora wciąż będą modzonych przez siebie rozgrywek. Po a kolejna inwestycja planowana jest kopolski Związek Piłki Nożnej w gli oglądać materiały ze wszystkich
przedłużeniu wieloletnich koopera- z kolei w Gnieźnie. Współpraca po- skali całych rozgrywek jak również spotkań ArtBud 4. Ligi.
cji z firmami RedBox oraz Proton, między stronami została podpisana punktowo przy współpracy z klubaBAS
działaczom z Wielkopolski udało
się pozyskać nowego sponsora tyNASI W LIGACH
tularnego dla rozgrywek czwartej
PKO EKSTRAKLASA => Kamil Drygas (Pogoń Szczecin): Radomiak Radom - Pogoń Szczecin - 1:1 (0:1) [na boisku: 1-65
ligi. 8 września podpisano umowę,
minuta]; Fabian Piasecki (Stal Mielec): Jagiellonia Białystok - Stal Mielec - 1:1 (1:1) [na boisku: 1-69 minuta]; Patryk
na mocy której czwarta liga oficjalTuszyński (Wisła Płock): Górnik Łęczna - Wisła Płock - 3:2 (0:1) [na boisku: nie pojawił się - kontuzja]; Rafał Kurzawa
nie w obecnym sezonie przyjmuje
(Pogoń Szczecin): Radomiak Radom - Pogoń Szczecin - 1:1 (0:1) [na boisku: 1-84 minuta / akcje: żółta kartka]; FORTUNA I
nazwę ArtBud 4. Liga. ArtBud naLIGA => Miłosz Trojak (Odra Opole): Górnik Polkowice - Odra Opole - 1:1 (0:1) [na boisku: cały mecz / akcje: żółta kartka];
leży do liczących się graczy w branIII LIGA GRUPA 3 => Mateusz Stempin (Ślęza Wrocław): Ślęza Wrocław - Lechia Zielona Góra - 2:0 (1:0) [na boisku: 1-63
ży deweloperskiej. W swojej ofercie
minuta / akcje: żółta kartka]; Tobiasz Jarczak (Piast Żmigród): Piast Żmigród - Pniówek Pawłowice Śląskie - 0:3 (0:0) [na
firma posiada nowoczesne mieszboisku: 36-90 minuta]; Patryk Moś (MKS Kluczbork): MKS Kluczbork - Gwarek Tarnowskie Góry - 1:1 (1:0) [na boisku: nie
kania i apartamenty w kilku punkpojawił się]; IV LIGA GRUPA WIELKOPOLSKA => Krzysztof Idźczak (KKS 1925 II Kalisz): LKS Gołuchów - KKS II Kalisz - 5:3
tach na mapie Poznania oraz innych
(0:2) [na boisku: cały mecz]; IV LIGA GRUPA OPOLSKA => Wiktor Łuczak (Agroplon Głuszyna): Skalnik Gracze - Agroplon
Głuszyna - 1:0 (1:0) [na boisku: cały mecz]; Kacper Małolepszy (Agroplon Głuszyna): Skalnik Gracze - Agroplon Głuszyna
miastach Wielkopolski, także tam,
- 1:0 (1:0) [na boisku: 46-90 minuta / akcje: żółta kartka]; Jakub Kupczak (Agroplon Głuszyna): Skalnik Gracze - Agroplon
gdzie swoją lokalizację mają kluGłuszyna - 1:0 (1:0) [na boisku: nie pojawił się].
by czwartoligowe. Z usług nowego

wyniki i tabele

RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
4. kolejka | jesień 2021
Olimpia Brzeziny – Zawisza Łęka O. ........– 0:3
Raszkowianka – KP Słupia ......................– 1:2
KS Opatówek – Zieloni Koźminek ............– 0:1
GKS Grębanin – Płomień Opatów . ...........– 1:3
Szczyt Szczytniki – LZS Doruchów . ..........– 2:1
Ogniwo Łąkociny – Pelikan Grabów .........– 2:2
RKS Radliczyce – Masovia Kraszewice ......– 0:6
Odolanovia .........................................– pauza
1. LKS Masovia Kraszewice
4 12 16:3
2. GOS Zieloni Koźminek
4 10 9:1
3. LKS Zawisza Łęka Opatowska 3 9 19:0
4. LZS Płomień Opatów
4 7
8:5
5. KS Opatówek
4 7
5:3
6. LZS Ogniwo Łąkociny
3 7
8:5
7. RKS Radliczyce
4 7
6:7
8. GKS Grębanin
4 4
9:9
9. LZS Szczyt Szczytniki
4 4
6:9
10. LKS Olimpia Brzeziny
4 3 5:14
11. LZS Doruchów
4 3 2:5
12. KP Słupia
4 3 3:10
13. LKS Raszkowianka Raszków 4 3
3:7
14. LZS Pelikan Grabów
3 1 3:13
15. MLKS Odolanovia Odolanów 3 0 1:12
Proton Klasa A Grupa 9
3. kolejka | jesień 2021
LKS Jankowy – Tarchalanka ....................– 4:2
Orzeł Wysocko – Pogoń Trębaczów ..........– 2:0
LKS Godziesze – KS Rogaszyce ................– 1:0
Pelikan Nowy Karolew – Iskra Sieroszewice ...– 6:2
LKS Czarnylas – Victoria Laski .................– 3:1
Barycz Janków P. – LZS Czajków .............– 7:3
Lilia Mikstat – Sokół Bralin . ....................– 1:4
1. LKS Sokół Bralin
3 9 11:3
2. LZS Pogoń Trębaczów
3 6
3:2
3. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 3 6
7:7
4. Barycz Janków Przygodzki 3 6 12:8
5. LZS Lilia Mikstat
3 6
8:5
6. KS Pelikan Nowy Karolew
3 6
9:4
7. LKS Jankowy 1968
3 6
7:4
8. KS Rogaszyce
3 3
2:4
9. LZS Czajków
3 3 6:13
10. LKS Czarnylas
3 3
6:7
11. LKS Godziesze 1966
3 3
4:6
=. LZS Tarchalanka Tarchały W. 3 3
4:6
13. LZS Victoria Laski
3 3
6:7
14. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 3 0 5:14
Proton Klasa B Grupa 11
3. kolejka | jesień 2021
Wtórkowianka – GKS Trzcinica ................– 1:2
LZS Mikorzyn – Pelikan II Grabów . .........– 2:0
Korona Chełmce – Ajax Rojów .................– 1:3
Dąb Dębnica – Bonikovia Boników ..........– 3:5
LZS Siedlików – Wielkopolanin ................– 2:3
Pogoń II Nowe S. – Zryw Kierzno ............– 8:0
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 3 9 24:2
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 2 6
8:4
3. LZS Bonikovia Boników
3 6
8:6
4. LKS Dąb Dębnica
3 4 10:9
5. LZS Zryw Kierzno
3 4 4:10
6. LZS Wtórkowianka Wtórek 3 4
7:6
7. LZS Mikorzyn
3 3
3:5
8. LZS Pelikan II Grabów
2 3
5:6
9. GKS Trzcinica
3 3 7:13
10. RLKS Ajax Rojów
3 3 5:15
11. LZS Siedlików
3 3
9:9
12. WKS Korona Chełmce
3 1 5:10
1. Liga Wojewódzka Juniora A1 Grupa 2
5. kolejka | jesień 2021
KKS Kalisz – Marcinki Kępno ...................– 8:0
Polonia Leszno – Ostrovia Ostrów ............– 5:3
Jarota Jarocin – Sparta Konin .................– 1:0
AP Ostrzeszów – Polonia Środa . ..............– 5:0
Kania Gostyń – Górnik Konin ..................– 3:1
Victoria Września – Stal Pleszew ..............– 1:3
1. MKS Kania Gostyń
4 12 13:4
2. KKS 1925 Kalisz
5 10 22:3
3. MKS Victoria Września
5 10 17:8
4. KS Polonia Środa Wlkp.
5 9 21:14
5. KS Górnik Konin
5 7 13:8
6. KS Polonia 1912 Leszno
5 7 11:11
7. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 7 19:14
8. AP Ostrzeszów
5 7 9:15
9. KS Stal Pleszew
4 6 5:18
10. JKS Jarota Jarocin
5 4 5:12
11. MUKS Marcinki Kępno
5 3 3:18
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ECHO RYCHTALA
wrzesień 2021, nr 32 (980)

Dożynki Gminne w Rychtalu

Czas radości i podziękowań

Dożynki, jako uroczystość o wieloletniej tradycji, są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz
stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji także czas
radości i podziękowań: Panu Bogu – za plony, a ludziom – za trud, jaki wkładają w swoją ciężką pracę przez
cały rok. Są również okazją do zaprezentowania dorobku rolniczego społeczeństwa oraz jego różnorodności.
Dożynki Gminne w Rychtalu odbyły się 5 września br. na kompleksie boisk sportowych przy hali sportowej
w Rychtalu. Obchody rozpoczęły się od uroczystego złożenia wieńców dożynkowych przez sołectwa wchodzące
w skład gminy. Delegacje z darami pól przywitali zgromadzeni goście. Wszyscy wspólnie uczestniczyli w plenerowej mszy świętej, koncelebrowanej przez proboszcza rychtalskiej parafii – ks. kan. Mariusza Białobłockiego,
proboszcza parafii w Krzyżownikach – ks. kan. Andrzeja Miliana oraz proboszcza parafii w Nowej Wsi Książęcej – ks. Daniela Wawrzyniaka, dziękując za tegoroczne plony.
Delegacje tradycyjnie przekazały wieńce na ręce przedstawicieli rychtalskiego samorządu – wójta Adama
Staszczyka, przewodniczącej Rady Gminy Rychtal Aleksandry Olejnik oraz starostów dożynkowych: Julity
Szymali i Jakuba Kubiaka. Część oficjalną swoim wystąpieniem rozpoczął włodarz gminy. Odbierając bochen
chleba, wypieczony z tegorocznej mąki, dziękował wszystkim rolnikom za trud ich pracy. - Ta kromka chleba, którym się dzisiaj dzielimy, jest owocem pracy rolników, młynarzy, piekarzy, sprzedawców, a także tych
osób, które nam ją często przygotowują do spożycia. Jest symbolem solidarności ludzi – mówił A. Staszczyk.
Następnie władze samorządowe, wspólnie ze starostami dożynkowymi, podzielili się chlebem z zebranymi na
uroczystości gośćmi.
W dalszej części uroczystości miało miejsce wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Rychtal za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021. Jest ono przyznawane uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej,
którzy w danym roku szkolnym uzyskali wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,3.
W tym roku wyróżnionych zostało 22 uczniów ze szkół podstawowych z Rychtala i Drożek. Wójt pogratulował
im wysokich wyników w nauce, które są powodem do dumy nie tylko dla rodziców, ale również dla szkoły,
nauczycieli, jak i całej gminy Rychtal.
Tegoroczne dożynki miały dodatkowy wymiar, bowiem podczas uroczystości obsługą gastronomiczną zajmowały się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. Ich delegacje otrzymały książki pt. „W samym sercu Wielkopolski”, poświęcony tematyce KGW z terenu Wielkopolski, w tym gminy Rychtal. Ponadto członkinie każdego z 9
kół otrzymały fartuchy w barwach gminy, mające promować gminę i jej dziedzictwo kulinarne.
Wielką atrakcją był II Gminny Turniej Sołectw o Puchar Przechodni Wójta Gminy Rychtal, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem przybyłych na uroczystość mieszkańców oraz gości. W turnieju udział
wzięło 7 sołectw, a rywalizacja była zacięta. Przygotowane konkurencje to m.in. przeciąganie ciągnika, rzut
ziemniakami do celu, cięcie drzewa piłą moja-twoja, powożenie czy też skoki w workach i strzelanie do celu z
hydronetki. Zwycięskim sołectwem zostały Stogniewice. Sołectwo otrzymało nagrodę w wysokości 1.500 zł i
przejęło puchar przechodni od zwycięzców poprzedniej edycji Turnieju Sołectw – Sadogóry, które w tegorocznych zmaganiach zajęło 2. miejsce i otrzymało nagrodę w kwocie 1.000 zł. Na trzecim miejscu uplasowało się
sołectwo Rychtal, nagrodzone kwotą 500 zł.
Wieczorem odbył się koncert zespołu „Ale dym”, w skład którego wchodzą: Zdzisław Konefał (gitara elektryczna), Jakub Zonzel (gitara elektryczna), Agata Kazimierczak (gitara basowa), Klaudia Lorek (gitara elektryczna), Rafał Gonda (perkusja) oraz Cecylia Szymala (wokal). Zespół porywał do zabawy zebraną publiczność,
budując jednocześnie wspaniałą atmosferę, wieńczącą ten wspaniały, dożynkowy dzień. Na koniec przybyli goście
bawili się do białego rana w rytm muzyki miksowanej przez DJ K@Rol M Music.
R. A. – UG Rychtal
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Sołtys wsi Smardze dziękuje:

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2021, nr 34 (1203)
9 września 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się promocja zakładek do książek, będących pokłosiem realizowanych przez trzcinicką książnicę projektów
„Zaczytani” oraz „Podróże z książką” w ramach Programu ,,Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Podróżują z książką

Na spotkanie przybyły dzieci
biorące udział w zajęciach kulturalno-edukacyjnych „Mali zaczytani”
oraz literackich warsztatach twór-

czych „Podróże z książką” wraz z rodzicami. Dyrektor biblioteki Renata
Gość serdecznie powitała przybyłych
gości, a następnie wraz z sekretarz

gminy Trzcinica Renatą Ciemny
rozdała dzieciom wydane zakładki
do książek oraz smycze i długopisy,
a także komiksy otrzymane od Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski.
Po rozdaniu upominków R. Ciemny
podziękowała dzieciom za uczestnictwo w warsztatach a także rodzicom
za to, że z takim zaangażowaniem i
troską umożliwiają małym czytelnikom korzystanie z oferty kulturalnej
trzcinickiej książnicy.
Warsztaty w bibliotece gminnej
oraz filii odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego i zostały
przygotowane oraz przeprowadzone przez dyrektor biblioteki Renatę
Gość oraz bibliotekarza Marię Tomalik, natomiast w filii bibliotecznej
przez Marcelinę Kuboszek.
W trakcie spotkania można było
także oglądać wystawę prezentującą
prace dzieci wykonane podczas zajęć
i warsztatów.
Oprac. m

Turniej siatkonogi na „Orliku” w Trzcinicy

Zwycięzcy w siatkonogę

Tradycyjnie już od kilku lat w
okresie wakacyjnym organizowany
jest na Orliku w Trzcinicy turniej
siatkonogi. Jest to dyscyplina sportu
łącząca elementy siatkówki i piłki
nożnej.
Tegoroczne zawody, które odbyły się na boisku wielofunkcyjnym
„Orlik” w drużynach dwuosobowych przeprowadził animator sportu
Adam Żłobiński. Były to kolejne po
turnieju tenisa stołowego i koszykówki zawody z cyklu wakacyjnych rozgrywek sportowych dla mieszkańców
gminy Trzcinica. Pierwsze miejsce w
turnieju zajęła para Mikołaj Fusek
i Jakub Parzonka, drugie Mikołaj
Antoniak i Jan Parzonka, a na trze-

cim uplasowali się Mikołaj Mańka i
Zakhar Horobii. Zwycięskie druży-

urzędnikom, pracownikom Urzędu Gminy Trzcinica,
mieszkańcom Smardz, Radzie Sołeckiej oraz sponsorom:
firmie „Eltap” w Mroczeniu, piekarniom „Słupia pod
Kępnem” i „U Braci”, Annie i Zenonowi Dziergwa,
Bankowi Spółdzielczemu w Kępnie – Oddział w Trzcinicy,
Kołu Łowieckiemu „Knieja” oraz Iwonie i Piotrowi Góreckim.
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy zakończyła realizację cyklu literackich warsztatów twórczych dla dzieci w
ramach Programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Warsztaty plastyczne

Warsztaty literackie były częścią
zadania pn. „Podróże z książką” realizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Trzcinicy i polegały na
zorganizowaniu dla dzieci w wieku
od 5 do 12 lat, godzinnych spotkań
wraz z działaniami interdyscyplinarnymi promującymi czytelnictwo i bibliotekę.
Od lipca do września br. trzcinicka książnica przygotowała osiem
cykli spotkań czytelniczych połączonych z warsztatami artystycznymi
dla dzieci. Zajęcia były połączone z

ny, z papierowych talerzyków, z masy
solnej, z artykułów spożywczych:
wafli, Nutelli, siemienia lnianego,
kaszki manny, płatków owsianych, z
różnych materiałów dekoracyjnych:
farb, bibuły, pasteli, pisaków, kredek,
brokatów, ozdobnych kryształków,
piórek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzieci oraz ich niesamowitej
wyobraźni, powstały wspaniałe prace
tj. słodkie misie i ekologiczne obrazy
z artykułów spożywczych, papugi,
sowy, leśne ludki, kartki pocztowe a
nawet Dolina Muminków.

ny otrzymały pamiątkowe puchary,
medale i dyplomy.
Oprac. m
Takie ekwilibrystyczne popisy
piłkarskie mogli zobaczyć kibice

Nagrodzone dzieci
zaprezentowały swoje prace

głośnym czytaniem dzieciom wybranego utworu literackiego z zakresu
tematyki podróżniczej. Podczas zajęć
odbywały się quizy literackie nawiązujące do przeczytanego opowiadania
lub bajki. Za prawidłowe odpowiedzi
mali czytelnicy otrzymali nagrody
rzeczowe: książki, gry edukacyjne,
przybory plastyczne lub piśmiennicze. W trakcie zajęć uczestnicy poznali różnorodne techniki plastyczne,
m.in. swoje pracy tworzyli z plasteli-

kurier baranowa
wrzesień 2021, nr 29 (1213)

Na zakończenie zajęć mali artyści
otrzymali słodkie upominki, które
zabierali ze sobą do domu. Wszystkie
prace, będące pokłosiem warsztatów
artystycznych, można było zobaczyć
na wystawie w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Trzcinicy. Warsztaty,
odbywające się z zachowaniem reżimu sanitarnego, zostały przygotowane oraz przeprowadzone przez
dyrektor biblioteki Renatę Gość i
pracownika Marię Tomalik.
m

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód osobowy, w którym kierowca przewoził narkotyki

Narodowe Czytanie w Filii Bibliotecznej w Mroczeniu

Narodowe Czytanie
Narkotyki przechwycone
w artystycznym wydaniu
przez policjantów

3 września br. w Filii Bibliotecznej w Mroczeniu odbyła się dziesiąta
edycja Narodowego Czytania, które

Organizatorzy i goście
czytali fragmenty lektury

odbywa się pod patronatem honorowym pary prezydenckiej od 2012 r.
W tym roku uczestnicy zmierzyli się

z dramatem Gabrieli Zapolskiej pt.
„Moralność pani Dulskiej”.
Biblioteka w Mroczeniu, we
współpracy z Kępińskim Kołem Literatów, przygotowała wieczór artystyczny połączony z recitalem Marka Kowalskiego. Członkowie Koła i
zaproszeni goście aktorsko odczytali
fragmenty sztuki z podziałem na role.
Czytaniu towarzyszyła wystawa prezentująca najważniejsze adaptacje
„Moralności pani Dulskiej”.
Na pamiątkę Narodowego Czytania lektorzy otrzymali pamiątkowy
egzemplarz z okolicznościową pieczęcią.
Edyta Lesiak

3 września br., przed godziną
18.00, policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie w miejscowości
Słupia pod Kępnem zatrzymali do
kontroli pojazd marki Renault, którym kierował 29-letni mieszkaniec
Ostrowa Wielkopolskiego. - Podczas
wykonywania czynności służbowych
szczególne zainteresowanie mundurowych zwróciło nerwowe zachowanie kierującego, co spowodowało
podejrzenie, że mężczyzna może posiadać przy sobie rzeczy zabronione. Podczas przeszukania pojazdu
ujawniona została znaczna część

narkotyków. 29-letni kierowca przewoził ponad pół kilograma środków
psychotropowych w postaci amfetaminy, ponad pół kilograma środków
odurzających w postaci marihuany
oraz środek odurzający w postaci
haszyszu o wadze ponad 2 gramy. Te
narkotyki nie trafią na rynek, co zapobiegnie wielu tragediom – relacjonuje oficer prasowy KPP Kępno sierż.
Rafał Stramowski.
29-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci
3-miesięcznego aresztu. Oprac. KR
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Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną przeprowadzili wśród mieszkańców gminy Perzów
akcję „Odkryj w sobie artystę!”

Akcja „Odkryj
w sobie artystę”

Akcja miała na celu promocję ta- prace, które tworzyli w domu. Orlentów. Uczestnicy mogli przynosić ganizatorzy nie narzucali tematu ani
techniki prac. Dzięki akcji prace chowane często
do szuflady mogły ujrzeć
światło dzienne i zostać
docenione przez innych
odbiorców. Do przedsięwzięcia włączyło się 17
osób, które dostarczyły
nawet po kilka swoich
dzieł. Inicjatorzy akcji wyróżnili pięć osób, których
prace zostały szczególnie
docenione. Na pochwałę
zasługują lokalni artyści:
Michalina Wałek, Anna
Sztuka, Bożena Kawecka, Ada Jańczak, Oliwia
Dolata. Wszyscy biorący
udział otrzymali upominki, a wyróżnieni dodatkowe nagrody.
Oprac. m

Trwają remonty dróg gminnych, których wykonawcą jest
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Kępna

Remonty dróg gminnych

W sierpniu wykonana została
modernizacja dróg gminnych w Trębaczowie na działkach nr 233, 266, w
Miechowie oraz tzw. Alei Kasztanowej w Domasłowie poprzez położenie

nowej nakładki asfaltowej na jezdnię.
Ponadto trwają prace obejmujące wykonanie dróg tłuczniowych z kamienia
łamanego w Domasłowie, Trębaczowie
i w miejscowości Turkowy. Oprac. m

Trwa remont drogi

Władze gminy podpisały umowę na przewozy szkolne

Umowa na
przewozy szkolne

30 sierpnia 2021 roku wójt gminy Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika gminy Edyty
Kieruzal podpisała z firmą „Usługi
transportowe Kraus” Lech Kraus z
siedzibą w Kępnie umowę na realizację zadania publicznego polegającego
na dowozie i odwozie uczniów w roku

szkolnym 2021/2022 i 2022/2023
dojeżdżających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę
Perzów. Wykonawca zadania został
wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
Oprac. m

Po podpisaniu umowy
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GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2021, nr 34 (985)
Koło Gospodyń Wiejskich w Perzowie zorganizowało festyn rodzinny w ramach Narodowego Programu Szczepień „Szczepimy się z KGW”

Festyn połączony ze szczepieniami
W festynie, który odbył się 27
sierpnia 2021 r. na terenach rekreacyjnych przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Perzowie uczestniczyli
zaproszeni goście, w tym wójt Danuta Froń oraz zastępca kierownika
ARiMR oddział w Kępnie Maciej
Brząkała.
Podczas festynu można było
zaszczepić się przeciw COVID-19
jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, która podawana była w
punkcie szczepień w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.
Zaszczepiło się 12 chętnych osób.
Każda zaszczepiona osoba otrzymała
upominek promujący szczepienie.
Podczas festynu na boisko „Orlik” trwały zawody sportowe Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Perzów. W turnieju udział wzięło
6 drużyn: OSP Perzów, FC Utrata,
Sokół U20, „Pogoń” za marzeniami,
Ablatrosy, OSP Miechów. Wszystkie drużyny wykazały się dużymi
umiejętnościami gry. Trzecie miejsce
zajęła drużyna – OSP Perzów, drugie – Sokół U20, a pierwsze miejsce
– „Pogoń” za marzeniami. Podczas
rozdania dyplomów i statuetek wyłoniono także Króla Strzelców, którym
został Dominik Kokott oraz Najlepszego Bramkarza – tytułem tym wyróżniono Huberta Wąsika.
W programie festynu zaplanowano bezpłatne atrakcje dla dzieci

(dmuchańce, kulki, wata cukrowa),
konkursy i zabawy z nagrodami dla
dzieci na boisku „Orlik”, tańce przy
scenie. OSP Perzów umożliwiło
wszystkim uczestnikom zwiedzanie budynku oraz wozów bojowych,
będących na wyposażeniu straży.
Policjanci KPP w Kępnie, obecni
także podczas wydarzenia, również
pokazali najmłodszym mieszkańcom
radiowóz policyjny, który na co dzień
służy do pracy na terenie gminy
Perzów. Całość imprezy uświetniła
oprawa muzyczna - „Redox”. W trakcie imprezy uczestnicy mogli częstować się pyszną grochówką oraz słodkimi bułkami. Odbył się także pokaz
gotowania, który przeprowadził Pa-

weł Powroźnik z restauracji „P jak
Pysznie”. Uczestnicy festynu częstowali się przygotowanym makaronem
z warzywami i kurczakiem. Natomiast strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Perzowie przedstawili
pokaz ratownictwa medycznego.
Koło Gospodyń Wiejskich w
Perzowie serdecznie dziękuje wszystkim osobom za pomoc w zorganizowaniu oraz w trakcie trwania festynu.
- Dziękujemy: wójtowi gminy Perzów
oraz pracownikom Urzędu Gminy w
Perzowie, OSP Perzów, KPP w Kępnie, GOK w Perzowie, Szpitalowi w
Kępnie, ARiMR - Oddział w Kępnie
– podkreślają organizatorzy.
Oprac. m

Zabawa na festynie

Wieczór literacki w Bibliotece Publicznej w Perzowie

Wieczór poetycki w Perzowie

10 września Biblioteka Publiczna
w Perzowie zorganizowała wyjątkowe wydarzenie literackie. W sali

czór i udało się zaprosić tak doskonałego aktora, jakim jest pan Wojciech Wysocki. Życzyłabym sobie,

widowiskowej GOK w Perzowie publiczność mogła posłuchać fragmentów „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz monodramu
poetyckiego „Życiorys” na podstawie
tekstów Zbigniewa Herberta.
- Ogromnie się cieszę, że udało
mi się zorganizować dzisiejszy wie-

aby takich imprez było u nas coraz
więcej - powiedziała Natalia Kowalczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej
w Perzowie.
Część pierwsza wieczoru była
nawiązaniem do tegorocznego Narodowego Czytania. Młodzież ze szkół
podstawowych oraz licealnych z tere-
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nu gminy Perzów połączyła siły, by
wprowadzić widzów w klimat początku XX-wiecznej Polski za sprawą
fragmentów dzieła Gabrieli Zapolskiej pt.: „Moralność pani Dulskiej”.
W drugiej części wieczoru na
scenie wystąpił Wojciech Wysocki,
aktor teatralny, filmowy oraz telewizyjny, znany z popularnych seriali, m.in.: „Dom”, „Ranczo” czy „Na
wspólnej”. Aktorowi towarzyszył
muzyk i kompozytor Piotr Kajetan
Matczuk.
Monodramat poetycki „Życiorys” stanowi prezentację starannie
wybranych, połączonych przez artystę Wojciecha Wysockiego w sceniczną całość, utworów Zbigniewa
Herberta obejmujących niezwykle
szerokie i tematycznie zróżnicowane
wątki łączące refleksje egzystencjonalne.
Natalia Kowalczyk

Ogłoszenia

reklamy

AB.6745.5.2021

Kępno, 13.09.2021 r.

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

OBWIESZCZENIE

sprzedam

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 21.04.2021) - zwanej dalej k.p.a., w związku z: art. 11c, art. 11f ust. 7 i art. 11i ust.
1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (Dz.U.2020.1363 t.j. z dnia 2020.08.10) - zwanej dalej ustawą, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.1333 z dnia 03.08.2020)

zawiadamiam,
o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Baranów postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Kępińskiego nr 2/2018 z dnia 18 października 2018 r. (znak: AB.6745.2.2018) zmienionej decyzja Starosty
Kępińskiego nr 2/2018-2019 z dnia 25.03.2019 r. (znak: AB.6745.1.2019) oraz decyzja Starosty Kępińskiego nr
2/2018-2019-2020 z dnia 23.07.2020r (znak: AB.6745.1.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga gminna (nr G 852539P) klasy L oraz likwidacja
dotychczasowego skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudowa drogi krajowej nr 11, budowa
nowego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) oraz budowa mostu przez rzekę Jamica oraz przebudowa i
rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G 852539P) wraz z towarzyszącą infrastruktura we wsi
Baranów, powiat Kępiński”, w zakresie rezygnacji z budowy odcinka chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 11 oraz
wprowadzenia etapowości inwestycji.
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 Baranów, Gminy Kępno
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 16.09.2021 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 30.09.2021 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

Łęka Opatowska,
16 września 2021 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęka Opatowska podaje do publicznej wiadomości, iż
został sporządzony i wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Łęka Opatowska przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz wykaz lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Łęka Opatowska przeznaczonego do najmu
w trybie bezprzetargowym. Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy
Łęka Opatowska i na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz opublikowano
na stronie internetowej: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl. Okres
wywieszenia - 21 dni od 16 września 2021 r. Dodatkowe informacje można
uzyskać w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Łęka Opatowska – ul. Akacjowa 4, pok. nr
111-112 (tel. 62 / 78 14 532).
WÓJT GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
/-/ Adam Kopis

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

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)
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)

Wynajmę mieszkanie w Rynku, 54 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka. 1200 zł + opłaty.
Tel. 604 904 358
(TK 81/09/21)
US£UGI
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych,
licencjackich i magisterskich.
Tel. 537 951 605.
(TK 78/08/21)
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 ciągnik C4011/60/1969 r., opryskiwacz, kopaczkę dwurzędową, przyczepę
3,5-tonową, drewniane burty, przyczepkę
do przewozu żywca, silnik żuk warszawa
kompletny ze skrzynią. Tel. 885 394 472
(TK 82/09/21)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
pozostałe

NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Do wynajęcia kawalerka, umeblowana Kępno. Tel. 606 365 377.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel .:

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

Telefon:
(62) 78 29 284.

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Magdalena Witkiewicz, Agnieszka Krawczyk, Agnieszka LingasŁoniewska, Natasza Socha, Ilona Gołębiewska, Magda Knedler,
Małgorzata Warda, Sabina Waszut - „Teraz Cię rozumiem, mamo!”
Najpopularniejsze autorki polskiej literatury obyczajowej w wyjątkowym zbiorze
przygotowanym z okazji Dnia Matki! „Teraz Cię rozumiem, mamo!” to antologia
przejmujących opowieści o trudnej sztuce bycia matką i córką, sile matczynej miłości oraz
potrzebie odbudowania utraconych więzi. Na kartach zbioru nie brakuje także
szczerych rozmów i skrywanych latami rodzinnych tajemnic, a wszystko to okraszone
jest sporą dozą emocji i wzruszeń.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Przemysław Gulda - „Kortyzol”
Na poziomie narracyjnym mamy tu historię dwóch rozstań i jednego kryzysu. Reszta to
próby radzenia sobie z sytuacją krytyczną i szukanie sposobów, by uciec przed dojmującą
rozpaczą. Niekiedy ratunkiem okazuje się praca, czasem pomaga zapis doświadczeń czy
też daleki wyjazd, ale najczęściej – rozmowy z przyjaciółmi. Wciąż jednak pozostaje
świadomość winy i pustka połączona z utratą poczucia własnej wartości. Autor obnaża
bolesne sprawy związane z podziałem czasu na „przed” i „po” związku, relacjami z
przyjaciółmi i znajomymi, doświadczeniami z terapeutami, dwuznaczną rolą serwisów
społecznościowych, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z nowymi osobami i
wchodzeniem w nowe związki, problemami z seksualnością. Mężczyźni bardzo często
próbują realizować kulturowy ideał silnego, radzącego sobie w każdej sytuacji samca alfa,
dlatego wstydzą się swoich emocji, a kiedy nie mogą sobie z nimi poradzić, ukrywają to i
udają, że nic się nie stało. Ta książka próbuje uciec od owego stereotypu, pokazując, że nie
wszyscy muszą zawsze umieć zapanować nad własnym życiem i w momentach kryzysowych
nie powinno się – a może wręcz nie wolno – uciekać przed prawdą. Pokazuje, że takie
sytuacje dotykają także innych ludzi, stara się podsunąć sposoby wyjścia, namawia do
szukania kontaktu z otoczeniem i szczerej rozmowy na temat swojego
stanu.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Joanna Bagrij - „Pogranicznik”
Chłodnej październikowej nocy na szczycie Orlicy zostaje znalezione ciało. Zwłoki
półnagiego mężczyzny, porzucone na granicy polsko-czeskiej, są w stanie zaawansowanego
rozkładu. Miejscowi policjanci nie mają żadnych śladów poza przedziurawioną czeską monetą
z 1900 roku znalezioną w pobliżu zwłok. W śledztwo angażuje się starsza aspirant Lena
Dobrowicz, nowy nabytek orlickiej komendy policji. Gdy ginie kolejna osoba, do sprawy
zostaje włączony psycholog kryminalny Oktawian Szakalik. Poznając realia przygranicznej
miejscowości, profiler zagłębia się w umysł mordercy, który zostawia sygnały
dotyczące kolejnej planowanej zbrodni. Lena i Oktawian muszą je odczytać,
zanim będzie za późno.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 36
SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika Kêpiñskiego” do 22 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. Autor zbiorowy - „Teraz Cię rozumiem, mamo!”,
2. Przemysław Gulda - „Kortyzol”,
3. Joanna Bagrij - „Pogranicznik”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 35 nagrody otrzymuj¹:

Kinga Slotta (Perzów),
Łukasz Górecki (Kępno),
Marcin Pacyna (Kępno).

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
Czeka Cię nagroda lub komplement od osoby, na
której zdaniu bardzo Ci zależy. Karta zwiastuje
otrzymanie dobrych wiadomości, a nawet wygraną. W miłości nadchodzą dobre chwile, pełne radości i bliskości.

Byk 21 IV – 21 V
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 ze wsparciem ze strony ludzi.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Postaraj się znaleźć czas na drobne, codzienne
przyjemności. Potrzebujesz w tym tygodniu odpoczynku i relaksu, a wtedy nabierzesz sił i wpadniesz na dobre pomysły. W miłości karta wróży
wiele wspólnych wydatków i używanie życia.

1.

Apteka „Prima” - 16.09.2021 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
Apteka „Centrum” - 17.09.2021 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 18.09.2021 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 19.09.2021 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 20.09.2021 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 21.09.2021 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 22.09.2021 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.

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

UWAGA!

Rak 23 VI – 22 VII
Jeśli znajdziesz czas na zastanowienie i chwilę
refleksji, wtedy znajdziesz wyjście z kłopotów i odzyskasz wewnętrzną równowagę. Karta wróży poprawę zdrowia i nastroju. Poczujesz się weselszy i
z optymizmem popatrzysz na świat.

Lew 23 VII – 22 VIII
Spotkasz się z życzliwością i serdecznością w
swoim otoczeniu. Twoje decyzje i wybory będą
słuszne, jednak pod warunkiem, że będziesz
szczery i zaufasz swojej intuicji. Konflikty uda się
załagodzić, a trudne sprawy szybko rozwiązać.

Panna 23 VIII – 22 IX
W tym tygodniu pojawi się korzystna okazja.
Otrzymasz dobrą wiadomość, która upewni Cię,
że jesteś na dobrej drodze. Przelotny romans lub
znajomość, która dotychczas nie wydawała się
ważna, może przekształcić się w trwały związek.

„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
Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba i w porę zapobiegniesz kłopotom. Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej, niż
marsową miną.

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

Jeśli będziesz zdecydowany, zyskasz nawet autorytet wśród tych, którzy mało Cię cenili. Walcz o
swoje, nie oglądaj się na innych. Nawet jeśli wygrana walka nie oznacza końca wojny i zwycięstwa, to i tak ciesz się tym, co zdobędziesz.

Wodnik 20 I – 18 II
Znajdź nowe hobby, poznaj ludzi, którzy są inni,
niż Twoi dotychczasowi przyjaciele. Trochę odmiany w życiu towarzyskim dobrze Ci zrobi. Pogódź się z porażką, a nawet rozstaniem, wtedy
otworzą się przed Tobą nowe możliwości.

Ryby 19 II – 20 III
Na wszystko będziesz reagował emocjonalnie. Byle
uwaga szybko wyprowadzi Cię z równowagi. Panuj
nad emocjami i unikaj osób, których nie lubisz. Inaczej czeka Cię kłótnia, w której będziesz chciał wygrać za wszelką cenę, nie bacząc na własne straty.

(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

Zapewnij sobie więcej czasu, który przeznaczysz
tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj
wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek i towarzyskiego rozgardiaszu
odnajdziesz spokój. Wtedy wrócą optymizm i siła.

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
Karta radzi Ci, abyś był bardziej konsekwentny
i nie rozpamiętywał starych urazów. Nowe sytuacje i propozycje, jakie otrzymasz w tym tygodniu, mogą Cię trochę zaskoczyć. Nie reaguj
nerwowo, spokojnie przemyśl sytuację.

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

Fachowa

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

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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