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Fot. Wizualizacja Pasażu Kępińskiego, mat. TUF RE

Powstanie park handlowy

49

Spółka TUF RE wybuduje park handlowy dla Kępna i okolic. Obiekt o powierzchni około
11 tysięcy m2 GLA będzie największym parkiem handlowym zrealizowanym do tej pory
przez warszawskiego dewelopera. W Pasażu Kępińskim ma znaleźć się 18 lokali pod
sklepy sieciowych polskich i zagranicznych marek. Operatorem spożywczym będzie
sieć Lidl. Dla zmotoryzowanych klientów obiekt udostępni wygodny parking na około
350 aut. Pasaż Kępiński powstanie przy głównym wjeździe do Kępna, wzdłuż drogi krajowej nr 11, na terenie gminy Baranów. Obiekt ma ruszyć w 2023 r.
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Od 100 lat
cieszą się
swoją nazwą
Obchody 100-lecia nadania nazwy Szklarce Mielęckiej odbyły się 4 września
br. Odsłonięto wówczas
tablicę pamiątkową.
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Rowerzystka
śmiertelnie potrącona

O Prymasie Niezłomnym
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10 godzin planszowego
sytuacja Pobiegli dla zdrowia
święta za nami
epidemiczna
co tydzień w „TK”

w powiecie kępińskim
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Informacje

wiadomości

W powiecie kępińskim od 1 września br. stwierdzono jedno nowe zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, nie odnotowano natomiast żadnego zgonu spowodowanego COVID-19

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
Jan Twardowski

W imieniu całej rodziny składamy
serdeczne Bóg zapłać wszystkim,
którzy są z nami w najtrudniejszych
chwilach po śmierci bliskiej nam osoby.
Dziękujemy za udział
w ostatnim pożegnaniu

śp. Jerzego

Lubojańskiego.

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność
oraz prosimy o modlitwę w intencji Zmarłego.

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Henryki Klajn,
byłej dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kierznie.

Jej odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Ją z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składają:

Szczepienia w powiecie trwają

Do 20 września br. w Polsce wykonano 36.956.930 szczepień przeciw
COVID-19. Pierwszą dawkę podano
19.648.110 pacjentom, a 17.308.820
osób zaszczepiono drugą. W pełni zaszczepionych jest 19.244.807
osób. Oznacza to, że odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej raz
wynosi 51,23%. Odsetek zaszczepionych dwiema dawkami to 45,13%
całego społeczeństwa.
Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) – czyli zaburzeń stanu
zdrowia, które wystąpiły w ciągu 4
tygodni po podaniu szczepionki, w
tym również gorączki czy zaczerwienienia w miejscu wkłucia – to 15.320
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 13 września br. wykonano
7.272 szczepienia – mówi dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie, Beata
Andrzejewska. Działalność punktu
Szczepień Populacyjnych, znajdu-

jącego się w sali sportowej przy ul.
Dąbrowskiego 4 w Kępnie (sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1), została zawieszona.

W powiecie kępińskim, podczas
wydarzeń kulturalnych, funkcjonowały Plenerowe Punkty Szczepień.
Zaszczepiono w nich kolejne 79 osób.
Rozpoczęły się również szczepienia
w szkołach – zaszczepiono tam 23
uczniów.
Szczepienia w gminach
powiatu kępińskiego
Według danych z 20 września br.
w gminie Baranów minimum jedną
dawką zaszczepiono 4.372 osoby,
czyli 54,5% wszystkich mieszkańców (8.020). Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 4.232, czyli 52,7%.
Daje to gminie 272. miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Bralin minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 3.026
osób, czyli 49,7% wszystkich mieszkańców (6.084). Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 2.945, czyli
48,4 %. Daje to gminie 716. miejsce

w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Kępno minimum jedną
dawką zaszczepiło się 13.217 osób,
czyli 54,2% wszystkich mieszkańców (24.375). Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 12.906, czyli
52,9%. Daje to gminie 262. miejsce
w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Łęka Opatowska minimum jedną dawką zaszczepiono
2.446 osób, czyli 45,8% wszystkich
mieszkańców (5.329). Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 2.395,
czyli 44,9%. Daje to gminie 1247.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Perzów minimum
jedną dawkę szczepienia przyjęły
1.624 osoby, czyli 43,1% wszystkich
mieszkańców (3.765). Liczba w pełni
zaszczepionych wynosi 1.576, czyli
41,8%. Daje to gminie 1664. miejsce
w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Rychtal minimum jedną dawką zaszczepiło się 1.740 osób,
czyli 45,8% wszystkich mieszkańców
(3.791). Liczba w pełni zaszczepionych wynosi 1.683, czyli 44,3%. Daje
to gminie 1319. miejsce w rankingu
ogólnopolskim.
Z kolei w gminie Trzcinica minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 2.477 osób, czyli 50,2% wszystkich mieszkańców (4.934). Liczba w
pełni zaszczepionych wynosi 2.420,
czyli 49,0%. Daje to gminie 638.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.
KR

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data

Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące
testy

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 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

15 września 2021 r.

0

0

0/0

70

0			

136

16 września 2021 r.

0

0

0/0

31

0			

137

Składamy wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłej oraz Jej bliskim.

17 września 2021 r.

0

0

0/0

26

0			

142

18 września 2021 r.

0

0

0/0

42

0			

142

19 września 2021 r.

0

0

0/0

20

0			

140

Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

20 września 2021 r.

0

0

0/0

19

0			

152

21 września 2021 r.

0

0

0/0

47

0			

165

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,
Radni Rady Miejskiej w Kępnie,
oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Anny

Jankowskiej.
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Na drodze pomiędzy Kępnem a Lipką doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego

Rowerzystka śmiertelnie potrącona

14 września br., tuż przed godziną 15.00, dyżurni Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie oraz
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży

łu Ruchu Drogowego KPP Kępno
wstępnie ustalili, że 19-letni kierowca samochodu BMW, podróżujący z
trzema pasażerami, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do

BMW uderzyło w drzewo, a następnie
w rowerzystkę. Fot. KPP Kępno

Pożarnej w Kępnie otrzymali zgłoszenie o potrąceniu rowerzystki na
drodze pomiędzy Kępnem a Lipką.
- Funkcjonariusze Wydzia-

warunków panujących na drodze, w
wyniku czego stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w przydrożne
drzewa, a następnie w prawidłowo

jadącą 72-letnią rowerzystkę, która
poruszała się po ścieżce rowerowej
– poinformował oficer prasowy KPP
Kępno sierż. Rafał Stramowski.
Wskutek uderzenia, pomimo reanimacji podjętej natychmiast przez
jednego ze świadków, a następnie
przez strażaków i Zespół Ratownictwa Medycznego, kobieta zmarła.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej rowerzystce do czasu przybycia Zespołu
Ratownictwa Medycznego. Niestety,
po kilkudziesięciu minutach prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon
poszkodowanej kobiety – powiedział
mł. kpt. Jakub Sobczak z KP PSP
Kępno.
Na miejscu pracowała Grupa Dochodzeniowo-Śledcza z Kępna pod
nadzorem prokuratora, która wyjaśnia
dokładne przyczyny i okoliczności
zdarzenia. Na czas prowadzenia działań ratowniczych oraz czynności dochodzeniowych droga była całkowicie
zablokowana.
KR

Od 3 do 5 września br. z wizytą w Kępnie przebywała delegacja z partnerskiego miasta Encs na Węgrzech

Goście z Encs w Kępnie
Pobyt w Kępnie rozpoczęło oficjalne spotkanie burmistrza miasta
i gminy Kępno Piotra Psikusa z
burmistrzem Encs Gergely Mikola.
Podczas spotkania przedstawione
zostały zakończone oraz obecnie
prowadzone inwestycje na terenie
gminy Kępno. Goście z Węgier mieli
możliwość zapoznania się z infrastrukturą i działalnością nowo powstałych obiektów, takich jak: Klub
Seniora czy Samorządowa Biblioteka Publiczna. Ponadto odwiedzili
„Wodociągi Kępińskie” oraz Zakład
Zagospodarowania Odpadów w
Olszowie. Delegacja zwiedziła też
szereg innych obiektów w Kępnie i
zapoznała się z działalnością instytucji oraz spółek miejskich, m.in. w
zakresie budownictwa mieszkanio-

wego i działalności kulturalnej.
W programie wizyty znalazło
się również spotkanie z przedsiębiorcą w jednej z podkępińskich fabryk
meblowych. Tam goście z Encs mogli podziwiać proces produkcji oraz
salon mebli.
Delegacja uczestniczyła również
w wydarzeniach zaplanowanych w
ramach Festiwalu Trzech Kultur:
modlitwie trzech wyznań, spacerze
historycznym po dawnej dzielnicy
żydowskiej, a także oklaskiwała artystów podczas koncertu Filharmonii
Kaliskiej.
Po licznych wizytach i spotkaniach goście z Węgier mieli możliwość odpocząć w strefie saun i na
krytej pływalni „Qarium”.
Oprac. KR

100. rocznica nadania nazwy Szklarce Mielęckiej

Od 100 lat cieszą się swoją nazwą
Obchody 100-lecia nadania nazwy Szklarce Mielęckiej odbyły się
4 września br. Mszę świętą polową
w intencji mieszkańców odprawił
proboszcz parafii pw. św. Marcina
w Kępnie ks. Jerzy Palpuchowski.
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali – w imieniu burmistrza miasta
i gminy Kępno – skarbnik gminny
Jarosław Ciesielski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie
Grzegorz Mikołowski. Ważnymi
gośćmi podczas uroczystości byli
m.in. dawny listonosz Szklarki Mieleckiej, Stanisław Trzmiel, jak również delegacja z Osin.
Podczas wydarzenia przypomniano historię powstania Szklarki
Mielęckiej. Istniała również możliwość obejrzenia historycznych pamiątek z czasów naszych dziadków i
pradziadków.
Po części artystycznej mieszkańcy i goście zostali zaproszeni na
poczęstunek, w tym przygotowany specjalnie na tę okazję tort, oraz
wspólne biesiadowanie. Sołtys wsi,
Agata Sikora, podziękowała wszystkim ofiarodawcom, mieszkańcom –
za upieczone ciasta, paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich – za wszystkie
prace związane z przygotowaniem
uroczystości, druhom z Ochotniczej
Straży Pożarnej i wszystkim zaangażowanym mieszkańcom – za włączenie się w przygotowania.
Na koniec chętni mogli wpisać
się do pamiątkowej księgi.
Oprac. KR

Odsłonięcie
pamiątkowej tablicy

Delegacja odwiedziła
m.in. kępińską bibliotekę

Promocja tomiku wierszy w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie

O kwiatach poetycko

Na
początku
września
2021 roku, w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło
się spotkanie z poezją Krystiana
Jankiewicza. Poeta promował swój
najnowszy tomik wierszy „Kwiat
poezji – król tulipan. Tom II”. Wcześniej autor wierszy gościł w Domu
Pomocy Społecznej w Rzetni, gdzie
w ogrodzie, wśród pięknej przyrody,
razem z Angeliką Felsztyńską prezentował swoją twórczość podopiecznym tej instytucji. Został tam bardzo ciepło przyjęty, a jego poezja
i dyskusja o niej bardzo zaintere-

sowały mieszkańców Domu Pomocy. W spotkaniu poetyckim wziął
udział także dyrektor DPS w Rzetni
Zbigniew Tomczyk.
Na popołudniowym spotkaniu
w bibliotece powiatowej K. Jankiewicz
zaprezentował swoje wiersze i przemyślenia o poezji oraz cytaty, które go
inspirują. Podziękował także dyrektorowi Wiesławowi Walasowi za pomoc
w zorganizowaniu obu spotkań. Po
promocji wśród zebranych gości wywiązała się rozmowa, która była okazją
do wymiany wrażeń oraz przemyśleń
na temat poezji.
Oprac. m

Uroczysta msza święta
w intencji mieszkańców

Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski
Zapraszamy do czytania i komentowania!
Tygodnik Kępiński 23 września 2021

W czasie spotkania
autorskiego w DPS w Rzetni
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Podoficer armii niemieckiej I wojny światowej, polski tajny kurier i wywiadowca w powstaniach śląskich i wielkopolskim oraz plebiscycie na Górnym
Śląsku, funkcjonariusz Zachodniej Straży Obywatelskiej w powiecie kępińskim (poprzedniczki policji w latach 1920-1921), mecenas Wojska Polskiego
i współorganizator wysyłania ochotników na wojnę z Rosją bolszewicką, destylator (gorzelnik), właściciel i dzierżawca majątków ziemskich, kępiński
przemysłowiec i kupiec kolonialny, państwowiec, samorządowiec i polityk prorządowy…

Zapomniani bohaterowie powiatu kępińskiego II RP – część 6
Walenty Przybyszewski urodził
się 23 stycznia 1882 r. w Mieścisku
(po niem. Mietschisko), pow. Wągrowiec (Wielkopolska), jako syn rymarza (riemer) Wojciecha i Cecylii z d.
Baranowska, i już następnego dnia
został ochrzczony w miejscowej par.
kat. św. Michała Archanioła. Pochodził z jawnie patriotycznej rodziny,
bo otrzymał imię w polskiej wersji, a
jego ojciec podpisywał się jako Wojciech, zamiast Adalbert, co nie było
wtedy w zaborze pruskim tak często
spotykane. W 1897 r. ukończył szkołę powszechną (ludową) w swej rodzinnej miejscowości (teraz działa
tam Szkoła Podstawowa im. hetmana
Stefana Czarnieckiego, ale już w
nowoczesnym budynku). Mając 15
lat, rozpoczął naukę destylatora (gorzelnik) i kupca w firmie M. Boruch
w Środzie Wlkp. Po jej ukończeniu w
1900 r. został pomocnikiem w firmie
Stefana Marwega (ur. 1874), ostrzeszowskiego (potem poznańskiego)
kupca i wlkp. działacza niepodległościowego (kawaler Medalu Niepodległości) wywodzącego się z rodziny o
pochodzeniu norweskim. W 1903 r.
powołano go do czynnej służby w armii niemieckiej. Po zwolnieniu z
wojska, gdzie uzyskał rangę aspiranta podoficerskiego, w latach 19051907 był pomocnikiem, a potem kierownikiem w firmie M. Cieplik w
Ostrzeszowie. Następnie przeprowadził się do Kępna gdzie założył Fabrykę Wódek i Likierów, oraz Skład
Towarów Kolonialnych (handel artykułami zamorskimi), a 24 listopada
1907 r. w par. kat. św. Marcina, poślubił Anielę Szkudlarz (1887-1965),
ur. w Jaskółkach (gm. Raszków, pow.
Ostrów Wlkp.), córkę gospodarza, a
potem kępińskiego rentiera (tu właściciel nieruchomości) Jakuba i Julii
z d. Szczepańska. Rodzice pana
młodego mieszkali już wówczas w
Wągrowcu. W 1913 r. Walenty kupił
ok. 300-morgowy folwark w Beszynie (po niem. Buschen), kreis Wohlau. Teraz to Bożeń, gm. i pow. Wołów, woj. dolnośląskie, na terenie
Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy, a dworek oraz zabudowania
folwarczne przetrwały do dziś i znów
służą do produkcji rolnej. Trzeba tu
wyjaśnić że 1 ha to były przeciętnie 4
morgi, a więc 300 mórg to 75 ha. Po
wybuchu I wojny światowej w 1914 r.
został powołany do służby w armii
niemieckiej w szeregach 10. Pułku
Grenadierów im. króla Fryderyka
Wilhelma II, zwanego też 1 śląskim,
stacjonującego w Świdnicy (obecnie
woj. dolnośląskie) i wysłany na front
francuski. W następnym roku przeniesiono go już jako plutonowego do
baonu zapasowego macierzystego
pułku we Wrocławiu, gdzie odpowiadał za rewizję jeńców. Wojnę zakończył w stopniu sierżanta. W czerwcu
1919 r. sprzedał folwark w Beszynie,
a następnie wydzierżawił 2000 morgową (500 ha) domenę w Przygodzicach (wtedy pow. Ostrów Poznański,
dziś Ostrów Wlkp.). Ówczesna domena nie miała nic wspólnego z dzisiejszą internetową, wtedy była to
posiadłość ziemska. Właścicielem
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majątku był ks. Michał Radziwiłł ty pieniężne, stawiał do dyspozycji hatera nad wręczeniem 4 stycznia
(1870-1955) z Antonina (gm. Przygo- komendy podwody (wtedy konie do 1922 r. na Rynku w Kępnie sztandaru
dzice), zwany „Rudym” (dużo wcze- transportu, do przewozu ludzi i ładun- 73. Pułkowi Piechoty (wcześniejsześniej niż słynny Rudy 102…), który ku), tak że przy jego tak wielkiem po- mu 155. Pułkowi Piechoty Wlkp.),
w 1939 r. podarował swój antoniński święceniu udało się komendzie cztery który przybył do Kępna w 1921 r. z
pałac kanclerzowi Niemiec Adolfowi silne bataliony zorganizować, którymi Biedruska pod Poznaniem, a w 1922 r.
Hitlerowi i dobrze, że jego następ- z bronią w ręku utrzymywano ład i po- został przeniesiony do Katowic i poczyni, Angela Merkel tego nie wie i rządek w tej części Śląska, która Trak- tem też częściowo do Oświęcimia,
o dar się nie upomina, a przynajmniej tatem Wersalskim przypadła Polsce… najlepiej opiszą ówcześni dowódcy tej
nic o tym oficjalnie nie wiadomo… Natomiast Andrzej Fengler (ur.1875), przez chwilę także kępińskiej formaNie wiem do kiedy dokładnie nasz bo- b. urzędnik Starostwa Powiatowego w cji. Ppłk w st. sp. Erwin Kossowski
hater dzierżawił tę domenę, ale wia- Kępnie, komisarz obwodowy, komen- (ur. 1884), d-ca pułku gdy ten stacjodomo że najpóźniej do 1931 r. Nato- dant ZSO pow. kępińskiego i kawaler nował w Kępnie, potem komendant m.
miast
odnowiony
dworek Medalu Niepodległości, zam. przy ul. Łodzi i dowódca miejscowego 28.
dzierżawców w Przygodzicach, nazy- Ks. Wawrzyniaka 2 (kamienica stoi do Pułku Strzelców Kaniowskich, napiwany przypuszczalnie od nasał 23.10.1937 r. z Rabki (uzdrozwiska ostatniego z nich, Dwowisko w pow. nowotarskim,
rem Przebendowskiego (szkoda,
woj. małopolskie): …jako ówże nie Przybyszewskiego) mieczesny d-ca pułku zaświadści dziś internat i bank. Jak W.
czam, że 73. p. p. otrzymał w
Przybyszewski sam pisał w
roku 1922 od m. Kępna sztan1934 r. w życiorysie dla KKiMN
dar. Inicjatorem obywatelskie(Komitetu Krzyża i Medalu
go czynu ufundowania pułkowi
Niepodległości): …Od chwili
sztandaru był p. Walenty Przyponownego zamieszkania w
byszewski, zam. w Kępnie, który
Kępnie, tj. czerwca 1919 r., braze swoich prywatnych fundułem czynny udział w organizacji
szów pokrył prawie wszystkie
powstania wlkp., jak i śląskiego
wydatki spowodowane w/w urooraz plebiscytowego ze śp. Czeczystością… Dalej kierował już
sławem Bytońskim z Kępna
słowa bezpośrednio do naszego
przewożąc w mundurze niebohatera: …Sądzę że obywatela
mieckiego sierżanta, aby nie
tak zasłużonego na polu patriopodpadło, różne ważne dokutycznym, jak Pan odznaczenie z
menty i wiadomości do Opatopewnością nie minie. Zasyłam
wa, które były wręczane kurieserdeczny uścisk dłoni i ukłony
I str. wniosku W. Przybyszewskiego do KKiMN w 1934 r.
rowi i zaś tenże przewoził je
dla wszystkich znajomych,
(CAW WBH, sygn.: Odrzuc.2.03.36)
szczególnie dla Państwa Braudalej do władz kompetentnych…
Fragment ten potwierdza pismo Wła- dziś), na podstawie zapisków osobi- neków… (nie udało mi się jeszcze
dysława Cegły, przedwojennego za- stych odtworzył 18 września 1931 r., ustalić, o jaką rodzinę Braunków z
wiadowcy stacji kolejowej w Kępnie że: ...w czasie istnienia na terytorium Kępna lub okolicy chodziło). Nato(od 1945 r. radnego m. Kępna), który powiatu kępińskiego Zachodniej Stra- miast płk dypl. Alojzy Horak (1891oświadczył, że: …śp. Czesław Bytoń- ży Obywatelskiej w roku 1920 i 1921 1943), d-ca 73 p. p. już w Katowicach,
ski z Kępna zeznawał w obecności mej był p. W. Przybyszewski przy Powiato- napisał 11 stycznia 1934 r. do W. Przyosoby, że wywiady, które przeprowa- wej Komendzie 2, st. adiutantem i że byszewskiego: …zawiadamiam, że
dzał w roku 1919 na rzecz Państwa jako taki powierzone mu funkcje speł- oficjalny egzemplarz historii pułkowej
Polskiego dopomógł mu w najwięk- niał z największą gorliwością i su- został poprawiony. W krótkim czasie
szej mierze p. Przybyszewski Walenty miennością, nie zważając na straty nastąpi przepracowanie historii i
z Kępna, który przewoził jego w mun- czasu, zdrowia i pieniędzy w wypad- wtenczas będzie Pan uwzględniony
durze byłej armii niemieckiej w ran- kach związanych w pełnieniu służby jako główny fundator chorągwi pułdze vice feldwebla, mając do dyspozy- obywatelskiej. Szczególnie bardzo kowej… Nadawca tego pisma był
cji własną powózkę… Choć nie udało wiele uczynił stawiając przytem do przed wojną zastępcą szefa WBH
mi się ustalić nic więcej o Czesławie dyspozycji komendy podwody przy or- (Wojskowego Biura Historycznego),
Bytońskim z Kępna, to przypusz- ganizacji straży w powiecie, gdzie w czasie okupacji niemieckiej redakczam, że Witold o tym samym nazwi- przy jego wydatnej pomocy zorgani- torem pism konspiracyjnych i autorem
sku mógł być jego krewnym (w czasie zowano w karne szeregi 4 silne bata- podziemnych podręczników wojskookupacji ps. „Henryk”, komendant liony na ogólną ilość 4500 chłopa, z wych oraz szefem wydz. wyszkolenia
Głównej
Batalionów
podobwodu AK w Kępnie). Służbę których wysłano na front polsko-bol- Komendy
naszego bohatera dla Polski w okresie szewicki i powstanie Górno-Śląskie Chłopskich. Aresztowany i rozstrzelapowstań śląskich, wielkopolskiego, pokaźne ilości żołnierza. Poza tym nie ny przez Niemców w Lasach Chojwojny z bolszewikami i plebiscytu na szczędził Pan Przybyszewski grosza nowskich k. Piaseczna pod Warszawą,
Górnym Śląsku oraz formowania się dla już istniejącego Wojska Polskiego, potem ekshumowany na Powązki
polskich władz w powiecie opiszę sło- a mianowicie przyczynił się gotówką Wojskowe. W latach 1920-1921 nasz
wami jego ówczesnych dowódców. W w kwocie 75 000 mkp. (marek pol- bohater był radnym m. Kępna w I kaswym piśmie z 17.12.1937 r. Teodor skich) do fundowania sztandaru 73 p. dencji po zaborach. Działał też potem
Flieger (ur. 1879), emerytowany na- p., a drugą ratę 200 000 mkp. Ofiaro- politycznie jako wiceprezes koła Bezuczyciel gimnazjalny zam. w Pozna- wał na rzecz przyjęcia wojska z Bie- partyjnego Bloku Współpracy z Rząniu przy ul. Chociszewskiego 15 (ka- druska i uroczystości poświęcenia i dem (BBWR) w Przygodzicach. Rada
mienica z epoki na poznańskim doręczenia w dniu 4 stycznia 1922 r. BBWR pow. ostrowskiego reprezentoGrunwaldzie istnieje do dziś), wcze- sztandaru. Położył również wielkie wana przez kierownika sekretariatu
śniej kępiński komendant powiatowy zasługi około akcji plebiscytowej Gór- tej organizacji w Ostrowie Wlkp., JuZachodniej Straży Obywatelskiej nego Śląska, tak iż z cała pewnością liana Walczaka, wystawiła 21 wrze(ZSO), potem kawaler Odznaki Więź- powiedzieć mogę że on dla Potęgi śnia 1931 r. opinię naszemu bohateroniów Ideowych zaświadczył o naszym Państwowej Polskiej uczynił jako ad- wi, w której nagłówku czytamy:
bohaterze: …w roku 1920 podczas in- iutant powiatowej komendy Zachod- Prawem naczelnem dobro Państwa, a
wazji bolszewickiej był adiutantem niej Straży Obywatelskiej bardzo wie- niżej scharakteryzowała W. Przybypowiatowego komendanta Zachodniej le… Pismo to zostało poświadczone szewskiego, który: …poświęcał się
Straży Obywatelskiej na powiat Kęp- tego samego dnia pieczęcią Sądu gorliwie sprawom społecznym i szeno. Powierzone mu funkcje spełniał Grodzkiego w Kępnie i podpisem jego rzeniu ideologii Marszałka J. Piłsudgorliwie i sumiennie, poświęcając st. sekretarza, Zalewskiego. Wspo- skiego… W akcie uznania obywatelczas i zdrowie, a nawet i większe kwo- mnianą sprawę mecenatu naszego bo- stwa (nr 1460) nasz bohater oświadczył
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12 sierpnia 1922 r. że chce być obywatelem polskim i zrzeka się dotychczasowego obywatelstwa niemieckiego.
Po udowodnieniu swego polskiego
pochodzenia, na podstawie obowiązującego prawa (art. 3 ustawy z 20 stycznia 1920 r. i późniejszego rozporządzenia
wykonawczego)
starosta
kępiński Feliks Kasprzak (18831972) uznał go za obywatela Państwa
Polskiego. W 1925 r. rodzina Przybyszewskich zamieszkiwała pod adresem Rynek 44 i już wtedy posiadali
telefon (nr 2), w 1934 r. mieszkali pod
nr 37. Niestety ale nie zachowały się
odnośne wpisy w księgach meldunkowych UM Kępno. Dziś pod nr 37 znajduje się pięknie odnowiona kamienica
z apteką na dole, ale ówczesnego nr 44
nie odnalazłem jeszcze, po prawdopodobnie powojennej renumeracji. Przybyszewscy mieli zapewne więcej dzieci ale dotychczas udało mi się ustalić
tylko jedno, syna Romana (19161986), późniejszego chirurga. Nie
znam jeszcze okupacyjnych losów naszego bohatera, który zmarł zaraz po
wojnie, w 1946 r. i spoczywa wraz z
żoną i w/w synem w zadbanym grobie
na cmentarzu par. w Kępnie (sektor J,
rząd 2), żyją więc zapewne potomkowie i pamiętają o swych przodkach.
Do KKiMN w Warszawie wpłynęło 1
października 1934 r., podanie naszego
bohatera o odznaczenie niepodległościowe, które podsumował słowami:
…Z uwagi na powyższe dowody gdy
mienie i życie niosłem w ofiarę dla Ojczyzny proszę uprzejmie o przyznanie
mi Krzyża względnie Medalu Niepodległości stosownie do oceny za moją
tak bezinteresowną pracę przy powstaniu naszej Kochanej Rzeczypospolitej Polskiej… Petycję odrzucono
na posiedzeniu komitetu 2 marca 1936
r. z uzasadnieniem: brak podstaw i
brak pracy niepodległościowej…
Tymczasem liczni przytoczeni tu wiarygodni świadkowie jego patriotyzmu
uważali inaczej… Cześć Pamięci W.
Przybyszewskiego,
zapomnianego
bohatera powiatu kępińskiego II RP!
Kończę odwołaniem do ponadczasowego hasła BBWR, jako pouczeniem
dla opozycji totalnej, która w ramach
zdrady szkodzi Polsce jak może…:
Prawem naczelnym dobro Państwa!
Tomasz Kostek Górecki,
Akademia Sztuki Wojennej

Źródła: APP, USC Mieścisko, księga
urodzeń z 1882 r., sygn.: 1895/22,
akt nr 2, s. 3, w sieci skan 5; APK, USC
Raszków, księga urodzeń z 1887 r., sygn.:
743/37, akt nr 162, s. 163, skan 167 i
USC Kępno, księga małżeństw z 1907 r.,
sygn.: 696/118, akt 71, s. 141-142, skan
144-145; CAW WBH, akta odznaczeniowe,
sygn.: Odrzuc. 2.03.36; Księga adresowa
przemysłu, handlu i rzemiosła zach. Polski
(Wielkopolska, Pomorze, Śląsk i Wolne
Miasto Gdańsk), Poznań 1925 r., s. 273, skan
349; T. Przyjemski, Zarys historji wojennej
73-go pułku piechoty, Warszawa 1929;
Wyszukiwarka grobów na cmentarzu par. kat.
św. Marcina w Kępnie; badania i ustalenia
własne oraz publikacje autora, absolwenta
studiów dr na Wydziale Bezpieczeństwa
Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.
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Uroczystości odpustowe w parafii pw. św. Idziego w Mikorzynie

Wielki dzień u św. Idziego

Choć Mikorzyn to niewielka
wieś, tamtejsza parafia słynie z wielkiego patrona – św. Idzi znany jest
jako potężny wspomożyciel. Tradycja mówi, że św. Idzi objawił się w
miejscu, gdzie teraz stoi kościół. Jego
wstawiennictwo pomaga ludziom
w różnych sprawach. Wielu ludzi za
przyczyną św. Idziego doznaje różnych łask. Do sanktuarium w Mikorzynie, w szczególności podczas
wrześniowych uroczystości odpustowych, przybywają tysiące wiernych –
młodzi, osoby starsze, małżonkowie,
również ci oczekujący potomstwa,
rodzice z dziećmi, chorzy, kapłani,
siostry zakonne, tłumy ludzi z bliska i z daleka – aby powierzyć swoje
prośby i podziękować Bogu za dary
otrzymane za wstawiennictwem św.
Idziego. Wielu podejmuje trud pieszej
bądź rowerowej pielgrzymki.
Odpust w parafii pw. św. Idziego
w Mikorzynie przypada 1 września
i poprzedzają go kilkudniowe rekolekcje, koncert muzyki chrześcijańskiej „Ogrody św Idziego” oraz
sobotnie msze święte w intencji chorych, osób starszych i dzieci, jednak
główne uroczystości ku czci patrona
odbywają się zawsze w pierwszą niedzielę września. W tym roku było to
5 września br. Jak co roku, do mikorzyńskiego sanktuarium przybyło tego dnia wielu wiernych, wśród
nich liczni pielgrzymi piesi i rowerowi. Największe tłumy zebrały się
tradycyjnie na sumie odpustowej o
godzinie 12.00. Wszystkich przybyłych powitał proboszcz ks. Witold

stusowej ewangelii. Kaznodzieja,
odwołując się do usłyszanej ewangelii, przypomniał, że Pan Jezus także
i dzisiaj zachęca nas do otwarcia się
na Boże Słowo: - W dzisiejszej ewangelii pada ważne słowo: „Effatha” –
to znaczy: „Otwórz się”. Pan Jezus
wypowiada te słowa przy uzdrowieniu głuchoniemego: „Otwórz się,
niech się otworzą twoje uszy, niech
się rozwiąże twój język” i głucho-

Podczas mszy świętej. Fot. Ks. Mateusz
Puchała/Radio Rodzina Kalisz

niemy otrzymuje zdrowie. Ale te słowa dzisiaj Pan Jezus kieruje także
do każdego z nas. „Otwórz się”. To
otwarcie ma nam pozwolić, aby dobrze słuchać i słyszeć, to otwarcie
ma nam pozwolić rozwiązać nasz język i używać go właściwie. Ks. Paweł
Guździoł zachęcał, abyśmy chcieli
słuchać prawdy: - Właściwe słuchanie i mówienie to nie jest tylko umiejętność fizyczna. Wiemy, że dzisiaj

Do Mikorzyna przybyły tłumy pielgrzymów.
Fot. Ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz

Kałmucki. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan.
Paweł Guździoł, proboszcz parafii
pw. św. Marka Ewangelisty w Rososzycy i wikariusz biskupi ds. duszpasterskich. Wskazywał on, że św.
Idzi potrafił w swoim życiu wypełnić
Chrystusową ewangelię: - Myśląc o
świętym Idzim, od razu przypomina
się scena z ewangelii, w której młodzieniec przychodzi do Pana Jezusa
i pyta, co ma czynić, aby osiągnąć
życie wieczne. - Zachowuj przykazania – mówi mu Jezus. - To wszystko
już czynię – odpowiada młodzieniec.
- Jeszcze jednego ci brakuje – sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną
– mówi Jezus. Wiemy, że młodzieniec z tej ewangelii odszedł zasmucony. A święty Idzi, pewnie dzięki
tej ewangelii, dzięki słowom Pana
Jezusa, postąpił według wskazań Jezusa – jako młody człowiek sprzedał
wszystko, co miał i oddał się na służbę Panu Jezusowi. Ten święty uczy
nas, jak wsłuchiwać się w Słowo
Boże i wcielać w życie słowa Chry-

Musimy nauczyć się słuchać tego
przekazu, który ukierunkowuje nas
na to, jak mamy żyć – podkreślał. Celebrans stwierdził, że św. Idzi może
być dla nas wzorem pokory: - On
właśnie w tej pokorze wycofał się z
życia społecznego, prowadził życie pustelnicze, bo nie chciał sławy
świętego cudotwórcy, chciał wielbić
Jezusa Chrystusa i w modlitwie, ciszy, zgłębiać prawdy wiary. Dzisiaj

bardzo często mówi się coś, a każdy
słyszy tylko to, co chce usłyszeć.
Dlaczego potrzeba tej umiejętności,
aby usłyszeć prawdę, aby ta prawda
docierała do każdego z nas i abyśmy
chcieli tej prawdy słuchać, zwłaszcza
gdy jest ona dla nas trudna do przyjęcia, gdy wiąże się z wymaganiami.

możemy też wzywać pomocy innych
świętych: matki Elżbiety Czackiej
i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oni swoim życiem zaufali Panu
Bogu, zawierzyli swoje słabości (…).
Niech ich wstawiennictwo nam pomaga, a wzór ich świętości prowadzi
nas do tego, aby nasze życie było
przepełnione łaską Bożą – mówił.
Eucharystia zakończyła się procesją wokół kościoła oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Po mszy świętej dokonano poświecenia kopii figury św. Idziego, która
niebawem będzie peregrynowała po
rodzinach w parafii.
Wraz z ks. kan. Pawłem Guździołem modlili się: ks. Witold Kałmucki,
kustosz diecezjalnego sanktuarium
św. Idziego w Mikorzynie, ks. Tomasz Dytfeld, wikariusz parafii pw.
NMP Wniebowziętej w Ostrzeszowie, kapłani z dekanatu ostrzeszowskiego oraz licznie zgromadzenia
parafianie i pielgrzymi, a świetności
wydarzeniu dodawała orkiestra. W
organizację odpustu w mikorzyńskim sanktuarium jak zawsze włączyli się parafianie. Dzięki temu całe
wydarzenie było dopięte na ostatni
guzik, a wierni przybyli na tę uroczystość wrócili do domów umocnieni,
radośni i wsparci licznymi łaskami
otrzymanymi za wstawiennictwem
św. Idziego, a także... najedzeni i napojeni.
Oprac. KR

W kościele pw. św. Marcina można oglądać wystawę poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu

O Prymasie Niezłomnym

W kościele parafialnym w Kępnie
można obejrzeć wystawę poświęconą
Prymasowi Tysiąclecia kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji
jego beatyfikacji. Organizatorem
wystawy w kościele jest Dorota Radowiecka, a sponsorami poseł Jan
Mosiński i parafianie. Matryce do
wydruku udostępniła Krystyna Śliwińska, organizatorka Przystanku
Niepodległość, a pochodzą z muzeum
św Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wystawę patronatem objęli

ks. proboszcz Jerzy Palpuchowski i
poseł Jan Mosiński.
Warto dziś przypomnieć proroczo brzmiące słowa Prymasa Tysiąclecia, które aktualnie zaczynają na
nowo mieć znaczenie - Jeżeli przyjdą niszczyć ten naród to zaczną od
Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego
narodu. Organizatorzy zapraszają do
obejrzenia wystawy oraz dziękują
wszystkim którzy pomogli w jej organizacji.
m

Kępińskie obchody 82. rocznicy napaści ZSRR na Polskę

Oddali hołd poległym

Delegacje z gminy Kępno złożyły
kwiaty pod pomnikiem na Rynku...

17 września 1939 r., bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny,
łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła
na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Tym samym zrealizowano ustalenia
zawarte w tajnym protokole paktu
Ribbentrop-Mołotow, na mocy którego Polska miała zostać podzielona
między ZSRR a III Rzeszę.
82 lata później, 17 września br.,
w związku z kolejną rocznicą tego
wydarzenia, na kępińskim Rynku odbyły się uroczystości. Po odśpiewaniu

hymnu państwowego delegacje władz
samorządowych, na czele z wiceburmitrzem Krzysztofem Godkiem,
oraz przedstawiciele Rady Miejskiej i
kępińskich instytucji złożyły kwiaty i
oddały cześć poległym.
Z kolei wicestarosta kępiński
Alicja Śniegocka i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego
Grzegorz Berski złożyli kwiaty i
znicz pod pomnikiem powstańców
wielkopolskich i żołnierzy wojska
polskiego na kępińskim cmentarzu
parafialnym.
KR
...a władze powiatu
kępińskiego - na cmentarzu

Dziewczynki sypały kwiaty podczas procesji.
Fot. Ks. Mateusz Puchała/Radio Rodzina Kalisz
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Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty. Mężczyzna z
ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala

Motocyklista zabrany
do szpitala śmigłowcem
12 września br., o godzinie 15.39,
do dyżurnych Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie oraz Stanowiska
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym z udziałem
motocyklisty na drodze serwisowej
przy S11 w Myjomicach. Przybyli
na miejsce strażacy i policjanci zastali jedną osobę poszkodowaną oraz
uszkodzony motocykl marki Kawasaki, znajdujący się poza drogą.
Policjanci ustalili, że 28-letni
mieszkaniec powiatu kępińskiego nie
dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze, na łuku drogi
stracił panowanie nad jednośladem
i wjechał do przydrożnego rowu. W
wyniku zdarzenia mężczyzna doznał obrażeń ciała i został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego

Pogotowia Ratunkowego (LPR) do
szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
Mężczyzna był trzeźwy.
- Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej
pierwszej pomocy motocykliście.
Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego, po przebadaniu poszkodowanego, podjął
decyzję o konieczności transportu do szpitala przy wykorzystaniu
śmigłowca LPR. Strażacy przygotowali lądowisko dla śmigłowca
oraz wstrzymali ruch na drodze. W
działaniach trwających 1 godzinę
i 40 minut udział wzięły 3 zastępy
straży pożarnej – relacjonuje mł. kpt.
Jakub Sobczak z KP PSP Kępno.
Postępowanie w sprawie prowadzi
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Wieczorem 11 września 2021
roku przeszedł do historii VII Festiwal Gier Planszowych. Składały się
na niego setki wypożyczonych gier
planszowych, setki znanych i zupełnie
nowych twarzy, godziny turniejowych
batalii, dziesiątki rozdanych nagród,
tysiące rozmów (nie tylko) nad planszą, niezliczone fabularne przygody,
niezmierzona pomoc „niebieskich
koszulek”, czyli wolontariuszy. Organizatorami byli: Kępiński Klub Gier
Planszowych „Planszostrada” oraz
Stowarzyszenie Kulturalne Euro-Art.
Po raz trzeci goszczono w murach
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kępnie.
Podczas Festiwalu zanotowanych zostało 160 odwiedzin i 274

wypożyczenia gier planszowych.
W turniejach wzięło udział łącznie

względu na okoliczności, w jakich
odbywała się obecna.

Zwycięzcy gier planszowych

28 osób. Organizatorzy nie czynią
porównań do poprzednich edycji ze

Pasjonaci mogli
grać bez końca

Według nich czas pandemii pokazał dobitnie, że dokładne cyferki,
wyliczenia i podsumowania schodzą
na dalszy plan… To, co najważniejsze jest nie do zmierzenia. Priorytetem było zapewnienie warunków do
poznawania gier planszowych, do
nauki przez zabawę oraz interakcji
społecznej, do której na nowo powoli próbujemy wracać. Szczególne podziękowania należą się wszystkim:
od wydawców poprzez patronów
medialnych, partnerów i sponsorów
po wolontariuszy, przyjaciół i oczywiście uczestników, którzy współtworzyli to wydarzenie.
Oprac. Ewa Szalek

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2021, nr 37 (1311)

Dzieci uczą się pływać

Powitali najmłodszych
Cywilnego Wioleta Zalesińska symbolicznie powitali maluszki urodzone
w roku 2020/2021 pamiątkowym misiem i gratulacjami.
Oprac. KR
Wójt P. Hołoś i zastępca kierownika USC
W. Zalesińska z prezentami dla dzieci
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10 godzin planszowego święta za nami

Uczniowie klas I-III ze szkół w Bralinie i Nowej Wsi Książęcej rozpoczęli naukę pływania
w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2021”

Mężczyzna został przetransportowany
do szpitala śmigłowcem LPR

Gmina Bralin nie zapomniała o
swoich najmłodszych mieszkańcach i
ich rodzicach. Wójt Piotr Hołoś oraz
zastępca kierownika Urzędu Stanu

Kolejny już VII Festiwal Gier Planszowych przeszedł do historii

Od 14 września br. uczniowie
klas I-III ze Szkoły Podstawowej
w Bralinie i Zespołu Szkół w Nowej Wsi Książęcej rozpoczęli naukę
pływania. Zadanie realizowane jest
w ramach programu powszechnej
nauki pływania „Umiem pływać
2021”, dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych
dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego.
Program obejmuje 20 bezpłatnych
godzin pozalekcyjnych realizowanych w 15-osobowych grupach pod
okiem wykwalifikowanych instruk-

torów na krytej pływalni „Qarium”
w Kępnie.

Głównym celem programu jest
aktywizacja fizyczna dzieci, nabycie przez nich podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad

postawy oraz nadwagi i otyłości. W
trakcie nauki pływania uczniowie
zapoznani zostaną również z zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie. Na zakończenie zajęć przewidziany jest egzamin praktyczny. W
zajęciach bierze udział 90 uczniów
ze szkół z terenu gminy Bralin.
Całkowita wartość zadania wynosi 34.000 zł. Na jego realizację
Gmina Bralin pozyskała dofinansowanie w kwocie 18.000 zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów, których dysponentem jest
minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.
Oprac. KR

Zajęcia tematyczne dotyczące COVID-19 w placówkach oświatowych gminy Bralin

Rozmawiali o pandemii

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Gmina Bralin we współpracy
ze szkołami zorganizowała w placówkach oświatowych zajęcia tematyczne dotyczące COVID-19. - Szczepienie uczniów i pracowników szkół
jest rekomendowane w wytycznych
sanitarnych dla szkół, obowiązujących od 1 września 2021 r. Pandemia
COVID-19 negatywnie wpłynęła na
życie i zdrowie milionów ludzi, w
tym również na kondycję psychiczną
dzieci i młodzieży. Zdalne nauczanie
i izolacja od rówieśników nasiliły
wśród młodych ludzi stres, a nawet
depresje – podkreśla wójt gminy Bralin Piotr Hołoś.
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Spotkania z wykwalifikowanym
ratownikiem medycznym miały na
celu zwiększenie edukacji na temat
profilaktyki oraz szczepień przeciw
Pamiątkowe zdjęcie
po pogadance

COVID-19. Dodatkowym elementem spotkania był krótki instruktaż
pierwszej pomocy.
Oprac. KR

Region

GMINA
W niedzielę, 12 września, przeżywaliśmy beatyfikację Sługi
Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Patrona naszej
szkoły

wieści znad pomianki
wrzesień 2021, nr 33 (1027)

Wspomnienia
Finał projektu „Dzieje się w bibliotece…” po beatyfikacji

Na placu przy Bibliotece w Opatowie odbyła się finałowa impreza integracyjna podsumowująca zadanie „Dzieje się w bibliotece – zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci i
młodzieży z elementami biblioterapii”

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków ministra
kultury, dziedzictwa narodowego
i sportu pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w wysokości 9 800
zł. W ramach projektu w bibliotece w
Opatowie zorganizowany został cykl
warsztatów i zajęć, podczas których
uczestnicy wykonywali przeróżne
kreatywne prace, m.in. szyli breloki z
filcu, wykonywali szklaną biżuterię,
ozdabiali drewniane szkatułki metodą decoupege, robili pluszowe misie,
budowali i programowali roboty z
klocków LEGO.
Mimo niesprzyjającej aury
piątkowe wydarzenie zgromadziło
liczne grono mieszkańców gminy.
Imprezę rozpoczęła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce
Opatowskiej z siedzibą w Opatowie
– Gabriela Brzezińska, która, podsumowując projekt, opowiedziała
o jego założeniach. Następnie kilka
słów do zgromadzonych skierował
wójt gminy Łęka Opatowska –
Adam Kopis.
Obecni na wydarzeniu mogli
obejrzeć przygotowaną specjalnie
na tę okazję wystawę fotograficzną

prezentującą dokonania dzieci i młodzieży uczestniczącej w warsztatach
w bibliotece. Dla najmłodszych przygotowano atrakcję w postaci gier i zabaw, konkursów, malowania twarzy
oraz puszczania baniek z animatorkami kultury, w których to zajęciach
bardzo chętnie uczestniczyły dzieci.

dla młodzieży i dorosłych wzruszający dramat muzyczny pt. „Wierzę w
Ciebie”.
Dzięki uprzejmości pań z KGW
w Opatowie, w trakcie imprezy
funkcjonował kącik gastronomiczny, w którym dostępne były kawa,
ciasto, napoje i frytki. Nad bezpie-

Wyświetlone filmy zgromadziły
wielu mieszkańców

Główną atrakcją wieczoru były
dwa seanse kina plenerowego, na które przybyła liczna publiczność. Dzięki leżakom, ciepłym kocykom i przyjemnej oprawie wydarzenia widzom
niestraszny był wieczorny chłód. Najpierw wyświetlono film familijny dla
najmłodszych pt. „Urwis”, następnie

czeństwem uczestników wydarzenia
czuwały druhny z OSP w Opatowie.
Paniom z KGW w Opatowie i OSP w
Opatowie oraz wszystkim osobom,
zaangażowanym w przygotowanie
wydarzenia organizator serdecznie
dziękuje za pomoc.
Oprac. m

„Zawisza” wyraźnie polubił siódemki. Sobotnia wygrana z Radliczycami różnicą siedmiu
goli, to już drugi taki wynik w tym sezonie. A nawet trzeci, jeśli doliczymy mecz pucharowy z Mikorzynem. Poza tym warto zwrócić uwagę na trzeci hatt trick Jurasika oraz niezwykły wyczyn bramkarza teamu znad Pomianki. Chałubiec w kolejnych czterech meczach
zachował czyste konto. Natomiast „Zawisza” w czterech meczach zaaplikował rywalom
aż 26 goli, nie tracąc przy tym żadnego

Szczęśliwa siódemka

Jeśli przed tygodniem wskazywaliśmy na związki literatury z futbolem, to po sobotnim meczu należałoby odwołać się do muzycznych hitów

gry przejawiał Nitkiewicz, złoszcząc
się na kolegów za niecelne podania.
To po jego wrzutce z wolnego Jurasik miał pierwszą dobrą okazję na

Paweł Gierak zamienia
karnego na siódmą bramkę

sprzed lat. Niebo skąpi suchej ziemi
kropli deszczu, niebo skąpi szczęścia
biednym tak jak my. To oczywiste, że
„Tercet Egzotyczny” też nie ma racji,
bo sobotę Bóg zesłał deszczową. Na
biedę też raczej w Łęce Opatowskiej
nie można narzekać, bo „Zawisza”
każdego gościa odsyła z wielkim worem prezentów. Nie inaczej było i tym
razem. Do przerwy trzy, po przerwie
jeszcze cztery… Goście wytrzymali
osiem minut, choć już po pięciu Majcherek powinien wyjmować piłkę z
siatki przynamniej dwa razy (Nitkiewicz, Jurasik). Najwięcej ochoty do

zdobycie gola. Co się upiecze, to nie
uciecze. W 8. minucie obejrzeliśmy
piękną akcję uwieńczoną wreszcie
bramką Jurasika. W polu karnym
Radliczyc nieustannie się kotłowało.
Szczęścia próbowali Jurasik, Nitkiewicz, Semeres. W 16. minucie ten
ostatni ubiegł golkipera gości i sprytnym lobem umieścił piłkę w siatce.
W 24. minucie Nitkiewicz wrzucił
piłkę z lewej strony wprost na głowę Jurasika. Zanosiło się na pogrom
i to jeszcze przed przerwą. Niestety,
kwadrans przed końcem pierwszej
odsłony meczu Nitkiewicz, ugodzo-

ny łokciem, musiał zejść z boiska.
Zastąpił go Muzyka. Na kolejnego
gola czekaliśmy niemal kwadrans od
gwizdka zaczynającego drugą połowę. Kolejną składną akcję ‘„Zawiszy” zakończył celnym uderzeniem
Glatz. Minutę później kolejnego hatt
tricka w tym sezonie skompletował
Jurasik pięknym strzałem w okienko.
Do końca meczu zostało pół godziny,
kiedy to na boisku zameldowali się
Parchomienko i Albert (za Joniaka i
Glatza). Szczególnie ten pierwszy natychmiast zaznaczył swoją obecność.
Ścigał się z obrońcami Radliczyc
niczym chart za zającem. Równie
aktywny był Jurasik. To po faulu na
nim sędzia podyktował jedenastkę.
Karnego na siódmego gola zamienił Gierak. Wcześniej jednak, w 70.
minucie, obejrzeliśmy najładniejszą
akcję w tym meczu. Przy lewej chorągiewce szalony bój o piłkę stoczył
nieustępliwy Dawid Nawrot, dośrodkował w pole karne, a tam czyhał już,
niezawodny w takich sytuacjach, Jurasik. 			
ems
Gole: Jurasik 8,’24’, 61,’70’,
Semeres 16’, Glatz 58’, Gierak 81’.
„Zawisza”: Chałubiec, Domino, D.
Nawrot, Gierak, Malina (80’ Ziolański), Glatz (60’ Parchomienko),
(70’ Fronia), Jurasik, C. Nawrot (80’
Andreiszyn), Semeres (70’ Fronia),
Joniak (60’ Albert), Nitkiewicz (37’
Muzyka).

To bardzo długo wyczekiwana
uroczystość, w której udział wzięła siedmioosobowa delegacja naszej
szkoły: dyrektor Maria Haziak, wicedyrektor Paulina Tucholska, katecheta Agata Rybak, przedstawiciel rodziców Mariola Nawrot, asysta Pocztu
Sztandarowego: Roksana Baranowska i Alicja Woźniak, absolwentka
naszej szkoły i zarazem Samarytanka Roku Emilia Szczęsna. Delegacji
szkolnej towarzyszył: dyrektor byłego
Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Opatowie Anna Synowiec oraz przedstawiciel Rady Parafialnej Małgorzata Dąbek. Przed
wyjazdem do Warszawy dyrektor
skierowała słowo do całej społeczno-

ści szkolnej, zachęcając zarazem do
udziału w tym wydarzeniu poprzez
oglądanie transmisji telewizyjnej.
Dla uczestniczących na placu przed
Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie i tych, którzy pozostali w domach, były to chwile, które pozostaną
na zawsze w pamięci, wspomnieniach
i sercach. - Przyjmijmy beatyfikację
naszego patrona nie tylko jako powód do prawdziwej radości, ale jako
zaproszenie do wzrastania w chrześcijańskiej doskonałości. Niech nowo
błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński każdego dnia będzie dla nas
wzorem do naśladowania - mówiła do
młodzieży M. Haziak.
Oprac. m

Narodowe Czytanie z koncertem i wystawą malarską odbyło się w rządcówce

Moralność z poezją śpiewaną
9 września 2021 r. w Rządcówce
w Łęce Opatowskiej odbyło się Narodowe Czytanie zorganizowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Łęce
Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.
Podczas tegorocznej, dziesiątej akcji
pod patronatem pary prezydenckiej
odczytano fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani
Dulskiej”. Utwór, który został napisany w 1906 roku od razu zyskał dużą
popularność i do dziś jest uważany za
najważniejsze dzieło pisarki. Dzieło,
wielokrotnie wystawiane na deskach
teatrów, doczekało się również kilku
adaptacji filmowych. „Moralność pani
Dulskiej” cechują komizm, gorzka
ironia, bogactwo obserwacji obyczajowych oraz silna wymowa społeczna.
Samo pojęcie „dulszczyzna” na stałe
weszło do języka potocznego.
Zgromadzonych na jubileuszowej odsłonie Narodowego Czytania
gości przywitała dyrektor Biblioteki
Gabriela Brzezińska, następnie głos
zabrał wójt gminy Łęka Opatowska
Adam Kopis. W role lektorów, którzy
odczytali fragmenty „Moralności pani

Dulskiej”, wcielili się zaproszeni goście: Katarzyna Szczepańska, Zofia
Kucharska, Krystyna Macioszczyk
oraz Marek Kowalski, a wprowadzenie do utworu przeczytał Adam Kopis.
Następnie odbył się koncert M.
Kowalskiego, lokalnego poety i muzyka, który zaprezentował kilka swoich
utworów, wprawiając publiczność w
poetycki nastrój. W repertuarze znalazły się utwory z płyty artysty „Nigdy
nie jest za późno” wydanej w 2019 r.
oraz nowe piosenki.
Po koncercie zgromadzeni goście
mieli możliwość obejrzenia wystawy
prac malarskich wykonanych przez K.
Macioszczyk, członkini Stowarzyszenia Plastyków Amatorów z Powiatu
Kępińskiego. Przy okazji wystawy artystka podzieliła się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat
sztuki i procesu tworzenia obrazów.
W podziękowaniu za uświetnienie
wydarzenia lektorzy oraz artyści otrzymali kwiaty i symboliczne podarunki.
W trakcie spotkania nie zabrakło, również czasu na rozmowy przy kawie i
słodkim poczęstunku.
Oprac. m
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Sport

Piłka nożna
eWinner 2. Liga
9. kolejka | jesień 2021
Śląsk II Wrocław – KKS Kalisz ..................– 2:0
GKS Bełchatów – Lech II Poznań ..............– 0:1
Ruch Chorzów – Wigry Suwałki . ..............– 1:0
Hutnik Kraków – Chojniczanka . ..............– 1:0
Wisła Puławy – Stal Rzeszów ...................– 3:1
Motor Lublin – Garbarnia Kraków . ..........– 3:0
Znicz Pruszków – Sokół Ostróda ..............– 3:2
Radunia Stężyca – Olimpia Elbląg . ..........– 3:0
Pogoń Siedlce – Pogoń Grodzisk ..............– 1:2
1. ZKS Stal Rzeszów
9 22 19:6
2. KS Ruch Chorzów
9 21 14:5
3. LKP Motor Lublin
9 17 22:9
4. Chojniczanka 1930 Chojnice 9 15 19:10
5. KS Radunia Stężyca
9 15 12:11
6. ZKS Olimpia Elbląg
9 15 8:8
7. KS Wisła Puławy
9 14 16:13
8. WKS Śląsk II Wrocław
9 13 15:14
9. KKS 1925 Kalisz
9 13 10:10
10. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 9 12 12:13
11. KKS Lech II Poznań
9 12 8:10
12. MKP Pogoń Siedlce
9 11 14:15
13. MKS Znicz Pruszków
9 11 12:15
14. SKS Wigry Suwałki
9 11 7:11
15. RKS Garbarnia Kraków
9 10 14:16
16. GKS Bełchatów
9 6 9:16
17. KS Hutnik Kraków
9 5 5:14
18. OKS Sokół Ostróda
9 0 2:22
3. Liga Grupa 2
9. kolejka | jesień 2021
Zawisza Bydgoszcz – Pogoń Nowe S. .......– 4:1
Jarota Jarocin – Elana Toruń ...................– 1:2
Kotwica Kołobrzeg – GKS Przodkowo . .....– 2:0
Bałtyk Gdynia – Bałtyk Koszalin . ............– 2:2
Olimpia Grudziądz – Pogoń II Szczecin ....– 2:3
Sokół Kleczew – Błękitni Stargard . ..........– 2:0
Kluczevia Stargard – Polonia Środa .........– 0:2
Stolem Gniewino – Unia Janikowo ...........– 1:3
Świt Skolwin – KP Starogard Gdański . .....– 3:1
1. MKP Kotwica Kołobrzeg
9 22 21:6
2. GKS Olimpia Grudziądz
9 21 18:6
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
9 20 14:5
4. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 9 18 16:11
5. KP Błękitni Stargard
9 17 12:8
6. KS Polonia Środa Wlkp.
9 14 18:11
7. TKP Elana Toruń
9 14 19:18
8. KS Sokół Kleczew
9 13 11:9
9. MKS Pogoń II Szczecin
9 12 16:13
10. KS Stolem Gniewino
9 11 15:20
11. JKS Jarota Jarocin
9 10 7:10
12. KS Unia Janikowo
9 10 9:14
13. KKPN Bałtyk Koszalin
9 9 11:13
14. SP Zawisza Bydgoszcz
9 9 11:15
15. KP Starogard Gdański
9 9 10:14
16. SKS Bałtyk Gdynia
9 8 13:18
17. GKS Przodkowo
9 5 6:16
18. ZKS Kluczevia Stargard
9 2 4:24
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
8. kolejka | jesień 2021
Polonia-Marcinki – LKS Gołuchów ............– 1:3
Mieszko Gniezno – Korona Piaski ............– 7:2
Unia Swarzędz – KKS II Kalisz .................– 0:1
Górnik Konin – Warta Międzychód ..........– 2:1
Nielba Wągrowiec – Kotwica Kórnik . .......– 2:2
Victoria Września – Tarnovia Tarnowo . ....– 1:1
Iskra Szydłowo – Centra Ostrów ..............– 2:2
Huragan Pobiedziska – SKP Słupca . ........– 2:2
Wilki Wilczyn – Obra Kościan ..................– 3:3
Olimpia Koło – Victoria Ostrzeszów ..........– 3:1
1. MKS Nielba Wągrowiec
8 19 14:9
2. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 8 17 20:9
3. MKS Mieszko Gniezno
8 16 15:7
4. SKS Unia Swarzędz
8 16 15:8
5. MKS Victoria Września
8 16 16:18
6. LKS Gołuchów
7 14 17:12
7. MLKP Warta Międzychód
8 13 18:14
8. KSS Kotwica Kórnik
8 13 20:11
9. MGKS Huragan Pobiedziska 8 13 13:9
10. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 8 13 18:11
11. KP Obra 1912 Kościan
7 11 16:13
12. KKS 1925 II Kalisz
8 10 12:21
13. MKS Olimpia Koło
8 9 9:14
14. KP Victoria Ostrzeszów
8 9 10:12
15. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 8 8 13:15
16. GKS Iskra Szydłowo
8 7 13:16
17. LKS Korona Piaski
8 7 10:20

8

ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Nielba Wągrowiec, Centra Ostrów Wielkopolski i Unia Swarzędz przed rozpoczęciem ósmej serii gier zajmowały czołowe lokaty w tabeli. W weekend cała trójka dość niespodziewanie solidarnie
pogubiła punkty. W stawce panuje ogromny ścisk, a dotychczasowe rozstrzygnięcia tylko potwierdzają, że na zapleczu
trzeciej ligi każdy może wygrać z każdym
FOT: Przemysław Zimoch (www.mp-foto.pl)

wyniki i tabele

Domowy marazm Polonii trwa
Domowy marazm drużyny Tomasza Jaworskiego trwa. W klubie z Alei Marcinkowskiego niepokój
i na boisku, i poza nim. W sobotę LKS Gołuchów ograł pogrążoną w kryzysie Polonię 1908 Marcinki 3:1 (1:1). Biało-niebiescy przegrali czwarty mecz w sezonie, w tym trzeci z rzędu na własnym
stadionie. Porażka kępnian z LKS-em Gołuchów oznacza, że zespół z Kępna w dalszym ciągu
czeka na pierwsze, domowe zwycięstwo w tym sezonie.
Dramat towarzyszący meczom Polonii przed własną publicznością trwa
w najlepsze. Gracze z Alei Marcinkowskiego tym razem mogli zrehabilitować
się za dwie ostatnie ostatnie porażki z
Obrą i Tarnovią, by z jakimkolwiek dorobkiem punktowym zakończyć serię
trzech z rzędu meczów przed własną
publicznością. Wydawało się, że pojedynek z LKS-em Gołuchów będzie dobrą okazją by wreszcie się odkuć przy
Alejach Marcinkowskiego. Niestety stało się inaczej i gospodarze znów przegrali, tym razem 1:3. Nie jest tajemnicą,
że biało-niebiescy fatalnie prezentują
się w obecnym sezonie na własnym
obiekcie. W klubie z Alei Marcinkowskiego nikt nerwowych ruchów na razie
wykonywać raczej nie zamierza, ale to
nie znaczy, że dzieje się w nim dobrze.
Ale to akurat wszyscy wiedzą, włącznie z trenerem Tomaszem Jaworskim.
Zresztą wystarczy spojrzeć w tabelę. Tylko dwie wygrane i dwa remisy
w ośmiu meczach, dopiero piętnaste
miejsce i aż jedenaście punktów straty
do lidera. A do tego rosnąca frustracja
kibiców, którzy domagają się w internecie zmiany trenera. Kępnianie liczyli
na przełamanie w starciu z LKS-em i
po pierwszej części gry mogli z lekkim

18. SKP Słupca
19. GKS Wilki Wilczyn
20. KS Górnik Konin

8 7 14:16
8 4 12:24
8 3 4:20

RedBox 5. Liga Grupa 3
5. kolejka | jesień 2021
Rawia Rawicz – Orzeł Mroczeń ................– 1:2
Stal Pleszew – GKS Rychtal . ....................– 0:2
Astra Krotoszyn – Warta Śrem . ...............– 2:1
Biały Orzeł – Polonia Leszno ...................– 0:1
Piast Kobylin – Zefka Kobyla Góra ..........– 2:0
Ostrovia Ostrów – Kania Gostyń ..............– 1:0
Piast Czekanów – Krobianka Krobia ........– 3:6
PKS Racot – Victoria Skarszew .................– 0:6
1. KS Victoria Skarszew
5 15 20:4
2. KS Polonia 1912 Leszno
5 15 19:4
3. ŚKS Warta Śrem
5 10 10:5
4. LZS Krobianka Krobia
5 10 14:10
5. MKS Kania Gostyń
5 9
7:3
6. LZS Orzeł Mroczeń
5 9 11:11
7. KS Piast Kobylin
5 8
8:7
8. KLKS Zefka Kobyla Góra
5 7
6:6
9. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 6
6:7
10. KKS Astra Krotoszyn
5 6 7:12
11. PKS Racot
5 4 5:12
12. GKS Rychtal
5 3 7:12
13. LKS Piast Czekanów
5 3 8:13
14. KP Rawia Rawicz
5 3 8:15
15. KS Stal Pleszew
5 3 5:16
16. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 5 2
5:9

optymizmem spoglądać w tym kierunku. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1, choć jako pierwsi prowadzenie w tym meczu objęli gospodarze. W
26. minucie Wojciech Drygas uderzył
w podbramkowym zamieszaniu. Piłka
odbiła się jeszcze od pleców Patryka
Kieliby i zupełnie zmyliła Tomasza
Szymkowiaka. Jednak gospodarzom
nie udało się dowieźć korzystnego wyniku do przerwy. W 45. przyjezdni
wykonywali rzut rożny. Posłana przez
Grzegorza Kusia piłka trafiła pod nogi
Konrada Chojnackiego, który najprzytomniej odnalazł się w zamieszaniu na przedpolu i pewnym uderzeniem
umieścił piłkę w bramce. Po zmianie
stron trwała wymiana ciosów, z której
zwycięsko wyszli przyjezdni. W 76.
minucie przypomniał o sobie Krystian
Benuszak, który z dziecinną łatwością
ograł obrońców Polonii, a następnie
pokonał Olafa Nawrota. – Po drugim
golu kępnianie rzucili się do odrabiania strat. Nasza obrona, ale zwłaszcza
Tomek Szymkowiak miał co w bramce
robić, wyłapywał piłki po uderzeniach
rywali. Gol Patryka Kieliby zamknął
mecz. Duże brawa dla chłopaków,

że po raz kolejny walczyli do samego
końca – powiedział po meczu Maciej
Dolata, opiekun drużyny z Gołuchowa.
Bramkę, która przekreśliła nadzieje gospodarzy na remis zdobył w doliczonym
czasie gry Patryk Kieliba. Były gracz
trzecioligowego Jaroty Jarocin i KKS-u
Kalisz wykończył prostopadłe podanie
od Marcina Szymkowiaka. Trzecia z
rzędu domowa porażka kępnian sprawiła, że biało-niebiescy po ósmej serii
gier spadli na piętnaste miejsce w tabeli.
W najbliższą niedzielę kępnian czeka
wyjazdowe starcie z rezerwami KKS-u
Kalisz, które w ostatniej kolejce sprawiły niemałą niespodziankę, ogrywając na
wyjeździe Unię Swarzędz 1:0. BAS

Wyniki 8. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (1)
LKS Gołuchów			 3 (1)
Bramki: 1:0 Wojciech Drygas - 26’, 1:1 Konrad
Chojnacki - 45’, 1:2 Krystian Benuszak - 76’, 1:3
Patryk Kieliba - 90+2’.
Polonia-Marcinki: Olaf Nawrot – Mateusz
Gola, Kacper Skupień, Bernard Fai Ndukong,
Remigiusz Hojka, Amadeusz Rachel (Dawid
Stempin - 82’), Wojciech Drygas, Karol Latusek,

Wyniki 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski
w strefie kaliskiej

Pogoń II Nowe S. – LKS Godziesze ...........– 5:1
Olimpia Brzeziny – Orzeł Mroczeń . .........– 5:1
Zawisza Łęka O. – LZS Cielcza .................– 2:0
Płomień Opatów – Astra Krotoszyn ..........– 4:3
Huragan Szczury – KP Słupia ..................– 3:2
LKS Jankowy – Gladiatorzy Pieruszyce ....– 2:0
Victoria Skarszew – Ostrovia Ostrów ........– 4:2
CKS Zduny – Piast Kobylin . ...................– 0:11
Szczyt Szczytniki – GKS Rychtal . .............– 1:4
Ostrovia Ostrów (JS) – Stal Pleszew .........– 5:3
Korona-Pogoń – Biały Orzeł ....................– 0:7
Błysk Daniszyn – Piast Czekanów ......– 0:3 wo.
Prosna Chocz – Barycz Janków P. . .– 2:2 / 4:3 karne
Masovia Kraszewice – GKS Żerków ..........– 1:2

KS Rogaszyce – Zefka Kobyla Góra .........– 0:2
Zieloni Koźminek – GKS Jaraczewo .........– 0:1

Program 1/8 finału
Środa, 29 września 2021 roku

17:00.............Huragan Szczury – LKS Jankowy
17:00......... Płomień Opatów – Zawisza Łęka O.
17:00..................GKS Jaraczewo – GKS Rychtal
17:00................ Olimpia Brzeziny – Biały Orzeł
17:00.................... Prosna Chocz – GKS Żerków
17:00............. Pogoń II Nowe S. – Piast Kobylin
17:00... Ostrovia Ostrów (JS) – Victoria Skarszew
17:00.......Zefka Kobyla Góra – Piast Czekanów

NASI W LIGACH

Borys Wawrzyniak, Jakub Górecki, Dawid Rachel. Trener: Tomasz Jaworski.
SKS Unia Swarzędz		
0 (0)
KKS 1925 II Kalisz		
1 (0)
Bramka: 0:1 Bartosz Gęsior - 67’ (z karnego).
KS Górnik Konin		
2 (0)
MLKP Warta Międzychód
1 (1)
Bramki: 0:1 Mateusz Wzięch - 21’, 1:1 Mateusz
Jurków - 48’, 2:1 Przemysław Jurków - 90’.
MKS Olimpia Koło		
3 (3)
KP Victoria Ostrzeszów		
1 (1)
Bramki: 1:0 Aleks Sieradzki - 11’, 2:0 Patryk
Olczyk - 30’, 3:0 Dawid Zawadzki - 41’, 3:1 Sebastian Jędrzejewski - 45’.
MKS Nielba Wągrowiec		
2 (0)
KSS Kotwica Kórnik		
2 (0)
Bramki: 1:0 Rafał Leśniewski - 73’, 1:1 Patryk
Bordych - 87’, 2:1 Mateusz Sporek - 88’, 2:2 Dawid Urbanek - 90+2’.
MKS Victoria Września			 1 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)
Bramki: 1:0 Antonio Asani - 19’, 1:1 Paweł Bednarski - 87’.
MGKS Huragan Pobiedziska
2 (2)
SKP Słupca			 2 (0)
Bramki: 1:0 Dawid Ciążyński - 15’, 2:0 Hubert
Kaptur - 23’, 2:1 Tomasz Koziorowski - 57’, 2:2
Kacper Kajdan - 86’.
MKS Mieszko Gniezno		
7 (4)
LKS Korona Piaski		
2 (2)
Bramki: 0:1 Jakub Nowak - 2’, 0:2 Piotr Sarbinowski - 10’, 1:2 Jakub Hoffmann - 11’, 2:2
Jakub Hoffmann - 23’, 3:2 Michał Mól - 33’, 4:2
Łukasz Bogajewski - 41’, 5:2 Tomasz Bzdęga 57’, 6:2 Miłosz Wachoń - 75’, 7:2 Tomasz Kaźmierczak - 79’.
GKS Iskra Szydłowo		
2 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
Bramki: 0:1 Tomasz Graczyk - 9’, 1:1 Jakub
Zieliński - 48’, 1:2 Jakub Kłobusek - 65’, 2:2
Łukasz Kłączyński - 88’ (z karnego).
GKS Wilki Wilczyn		
3 (0)
KP Obra 1912 Kościan		
3 (3)
Bramki: 0:1 Maciej Sanocki - 2’, 0:2 Kacper Borowiak - 27’, 0:3 Maciej Sanocki - 39’, 1:3 Jacek
Brezyna - 57’, 2:3 Mikołaj Ruta - 78’, 3:3 Dawid
Szefler - 90+3’.
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Najskuteczniejsi strzelcy
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Paweł Bednarski (Tarnovia Tarnowo)
Kacper Borowiak (Obra Kościan)
Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Michał Niedźwiedzki (Tarnovia Tarnowo)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Mateusz Wzięch (Warta Międzychód)

Program 9. kolejki

Sobota, 25 września 2021 roku
10:00
Tarnovia Tarnowo – Górnik Konin
15:00
Korona Piaski – Iskra Szydłowo
16:00 Victoria Ostrzeszów – Huragan Pobiedziska
16:00
SKP Słupca – Unia Swarzędz
16:00
Obra Kościan – Victoria Września
16:00
Kotwica Kórnik – Mieszko Gniezno
16:00
Centra Ostrów – Olimpia Koło
Niedziela, 26 września 2021 roku
11:00
KKS II Kalisz – Polonia-Marcinki
11:00 Warta Międzychód – Nielba Wągrowiec
15:00
LKS Gołuchów – Wilki Wilczyn

PKO EKSTRAKLASA => Kamil Drygas (Pogoń Szczecin): Pogoń Szczecin - Cracovia - 1:1 (1:0) [na boisku: 1-60 minuta];
Fabian Piasecki (Stal Mielec): Stal Mielec - Raków Częstochowa - 0:3 (0:0) [na boisku: cały mecz]; Patryk Tuszyński
(Wisła Płock): Wisła Płock - Jagiellonia Białystok - 3:0 (0:0) [na boisku: nie pojawił się - kontuzja]; Rafał Kurzawa (Pogoń
Szczecin): Pogoń Szczecin - Cracovia - 1:1 (1:0) [na boisku: 1-82 minuta / akcje: bramka samobójcza]; FORTUNA I LIGA =>
Miłosz Trojak (Odra Opole): Odra Opole - Stomil Olsztyn - 2:0 (1:0) [na boisku: cały mecz]; III LIGA GRUPA 3 => Mateusz
Stempin (Ślęza Wrocław): Gwarek Tarnowskie Góry - Ślęza Wrocław - 1:1 (1:0) [na boisku: 69-90 minuta]; Tobiasz Jarczak
(Piast Żmigród): Carina Gubin - Piast Żmigród - 4:1 (0:0) [na boisku: nie pojawił się]; Patryk Moś (MKS Kluczbork): Pniówek
Pawłowice Śląskie - MKS Kluczbork - 1:1 (0:1) [na boisku: nie pojawił się]; IV LIGA GRUPA WIELKOPOLSKA => Krzysztof
Idźczak (KKS 1925 II Kalisz): Unia Swarzędz - KKS II Kalisz - 0:1 (0:0) [na boisku: nie pojawił się]; IV LIGA GRUPA OPOLSKA
=> Wiktor Łuczak (Agroplon Głuszyna): LZS Starowice Dolne - Agroplon Głuszyna - 2:1 (1:1) [na boisku: cały mecz]; Kacper
Małolepszy (Agroplon Głuszyna): LZS Starowice Dolne - Agroplon Głuszyna - 2:1 (1:1) [na boisku: cały mecz]; Jakub
Kupczak (Agroplon Głuszyna): LZS Starowice Dolne - Agroplon Głuszyna - 2:1 (1:1) [na boisku: nie pojawił się].

Tygodnik Kępiński 23 września 2021

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> Piątą kolejkę na zapleczu czwartej ligi można uznać za udaną. Obaj przedstawiciele
naszego regionu odnieśli zwycięstwa i zaliczyli awanse w tabeli. Po pięciu seriach gier Orzeł Mroczeń zajmuje szóstą
pozycję w tabeli, a GKS Rychtal awansował na dwunastą lokatę

Powiew optymizmu w Rychtalu,
GKS w końcu z punktami

Po czterech porażkach z rzędu GKS Rychtal pokonał na wyjeździe Stal Pleszew 2:0 (0:0), przełamując się w tym sezonie piątej ligi. Wygrana w meczu ze Stalą ma pozwolić zespołowi z Rychtala wyjść
na prostą. W ostatnim czasie zespołowi prowadzonemu przez Marcina Nowackiego nie wiodło się
najlepiej, a ostatnia wyjazdowa wygrana ma pomóc odbić się od dna. Cenne, wyjazdowe zwycięstwo w Rawiczu odniósł z kolei Orzeł Mroczeń.
Kibice, którzy w niedzielne po- zwycięstwo w tym sezonie. Gracze był ciekawym widowiskiem, a spory
południe pofatygowali się na stadion Marka Wojtasiaka w pięciu spotka- wpływ na jakość gry miały trudne
przy ulicy Spokojnej zobaczyli bar- niach wywalczyli dziewięć punktów warunki atmosferyczne. To jednak
dzo ciekawy mecz, okraszony trzema i po ostatniej serii gier awansowali na gospodarze mieli optyczną przewagę,
bramkami. Nieznacznym faworytem szóstą pozycję w tabeli.
ale dłuższymi momentami niewiele z
tego pojedynku byli gospodarze, któAwans w tabeli zanotował rów- niej wynikało. Co prawda w pierwrym jednak nie wiedzie się na począt- nież GKS Rychtal. Drużyna Marcina szej połowie bliski zdobycia gola był
ku obecnego sezonu. Ale to drużyna Nowackiego dopiero w piątej kolejce Bartosz Cierniewski, ale stojący tym
Marka Wojtasiaka zdecydowanie pokusiła się o pierwsze punkty, któ- razem między słupkami bramki GKSlepiej weszła w mecz. W pierwszych re pozwoliły jego drużynie opuścić -u, Michał Łuczak poradził sobie z
dziesięciu minutach golkiper Rawii, ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Pił- jego uderzeniem. Golkiper GKS-u
Michał Wolny dwukrotnie musiał karze GKS-u bardzo mocno potrze- błysnął jeszcze po przerwie, kiedy zawyjmować piłkę z siatki po uderze- bowali trzech punktów. Po porażce trzymał uderzenie głową Jeremiego
niach Rafała Janickiego i Mariusza najlepszym lekarstwem na to, by dru- Wabińskiego. Goście starali się grać
Bednarka. Taki obrót wydarzeń zu- żyna grała lepiej i była lepsza atmosfe- uważnie w obronie, a gdy tylko nadapełnie zaskoczył gospodarzy, którzy ra jest zwycięstwo i gracze z Rychtala rzyła się okazja wyprowadzali groźne
w pierwszej połowie nie potrafili zna- takie osiągnęli po czterech bolesnych kontrataki. W 86. minucie jeden z nich
leźć recepty na dobrze dysponowaną porażkach. W GKS-ie odetchnięto z dał przyjezdnym prowadzenie. Do
tego dnia defensywę Orła. Drugiej ulgą, bo ostatni tydzień sprawił, że w dośrodkowanej przez Dawida Sibińodsłonie meczu towarzyszyły jeszcze Rychtalu nareszcie powiało optymi- skiego piłki dopadł Krystian Uruski
większe emocje. Mroczenianie dwu- zmem. W środę GKS awansował do i bez większych kłopotów pokonał on
krotnie domagali się podyktowania 1/8 finału Pucharu Polski, po ograniu golkipera pleszewian. Stal rzuciła się
rzutu karnego, ale arbiter w obu sy- na wyjeździe Szczytu Szczytniki 4:1, do odrabiania strat i została skarcona
tuacjach nie zdecydował się na wska- a kilka dni później, podbudowany drugim trafieniem, które definitywnie
zanie na jedenasty metr. Miejscowi wyczekiwanym, zwycięstwem zdołał zamknęło mecz, a kropkę nad „i” popróbowali odwrócić niekorzystny wywieźć komplet punktów z trudne- stawił Bartłomiej Kulczycki. Gracz
rezultat i swojego dopięli w 74. minu- go terenu, jakim niewątpliwie jest Ple- GKS-u niemal w pojedynkę ograł
cie. Po dośrodkowaniu z prawej stro- szew. Gracze z Rychtala wykorzystali obrońcę, a następnie posłał piłkę obok
ny Mateusza Witkowskiego, piłkę w tym samym szansę na wydostanie interweniującego bramkarza Stali.
bramce Rafała Peksy umieścił Seba- się ze strefy spadkowej. – Przed me- W najbliższej kolejce zarówno GKS
stian Zagórski. Kontaktowe trafienie czem powiedzieliśmy sobie w szatni, Rychtal jak i Orzeł Mroczeń wracają
jeszcze bardziej napędziło gospoda- że nawet punkt zdobyty w Pleszewie na własne boiska. GKS w sobotę zarzy, którzy za wszelką cenę chcieli będzie dobry, bo musimy się podnieść gra z Rawią Rawicz, a mroczenian
wydrzeć chociażby punkt. W doliczo- z tego marazmu, w który wpadliśmy. czeka starcie z PKS-em Racot.
nym czasie gry zagotowało się w polu Uważam, że nie graliśmy dotąd źle,
BAS
karnym Orła, po tym jak Tomasz trzy ostatnie mecze były na styku
Wawrzyniak przegrał pojedynek i wyniki powinny być inne. Mamy
Wyniki 5. kolejki
sam na sam w polu karnym z Rafa- problemy kadrowe, przyjechaliśmy
łem Peksą. Gospodarze domagali się praktycznie w dwunastu, ja musiaKP Rawia Rawicz			 1 (0)
rzutu karnego, ale ostatecznie arbiter łem wejść na boisko. Przyjechaliśmy
LZS Orzeł Mroczeń		
2 (2)
uznał interwencję bramkarza Orła za tu po to, żeby bronić. Czekaliśmy na
Bramki: 0:1 Rafał Janicki - 7’, 0:2 Mariusz Bednarek - 10’, 1:2 Sebastian Zagórski - 74’.
zgodną z przepisami i po chwili za- kontrę. Udało się dwa razy i jesteśmy
Orzeł: Rafał Peksa – Tobiasz Rabiega, Jakub
kończył mecz. Ostatecznie komplet bardzo szczęśliwi, bo odbijamy się od
Strąk, Bartosz Wika, Gracjan Słupianek, Maciej
punktów pojechał do Mroczenia. dna – powiedział Marcin Nowacki,
Osesiak, Miłosz Jędrzejewski, Rafał Janicki,
Dla Orła było to drugie, wyjazdowe trener GKS-u Rychtal. Sam mecz nie

Łukasz Gajewski, Mariusz Bednarek, Damian
Dwornik. Trener: Marek Wojtasiak.
KS Stal Pleszew			 0 (0)
GKS Rychtal			 2 (0)
Bramki: 0:1 Krystian Uruski - 86’, 0:2 Bartłomiej Kulczycki - 90+1’.
GKS: Michał Łuczak – Łukasz Śmiatacz, Maciej
Sacha, Damian Maryniak, Fabian Gandecki, Miłosz Culic, Oskar Sobczyk (Dawid Sibiński - 63’),
Łukasz Rogowski (Marcin Nowacki - 79’), Adrian
Janeczek, Bartłomiej Kulczycki, Krystian Uruski.
Trener: Marcin Nowacki.
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 (0)
MKS Kania Gostyń		
0 (0)
Bramka: 1:0 Mikołaj Marciniak - 75’.
KKS Astra Krotoszyn		
2 (1)
ŚKS Warta Śrem		
1 (1)
Bramki: 1:0 Szymon Jankowski - 4’, 1:1 Patryk
Słomczyński - 33’, 2:1 Artur Pauter - 56’.
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0 (0)
KS Polonia 1912 Leszno		
1 (1)
Bramka: 0:1 Damian Nowak - 16’.
KS Piast Kobylin		
2 (2)
KLKS Zefka Kobyla Góra
0 (0)
Bramki: 1:0 Miłosz Kowalski - 8’, 2:0 Miłosz
Kowalski - 33’.
LKS Piast Czekanów		
3 (1)
LZS Krobianka Krobia		
6 (1)
Bramki: 1:0 Paweł Korczak - 19’, 1:1 Fryderyk
Kokot - 25’, 2:1 Adam Sobczyk - 50’, 2:2 Mateusz Wachowiak - 75’, 2:3 Mateusz Wachowiak
- 83’, 2:4 Wojciech Bzdęga - 87’, 2:5 Mateusz
Wachowiak - 90+1’, 3:5 Sebastian Smolarek 90+3’, 3:6 Miłosz Urbański - 90+6’.
PKS Racot			 0 (0)
KS Victoria Skarszew		
6 (2)
Bramki: 0:1 Tomasz Owczarek - 2’, 0:2 Przemysław Balcerzak - 7’, 0:3 Jakub Jóźwiak - 53’, 0:4
Piotr Szczerbal - 68’ (samobójcza), 0:5 Przemysław Balcerzak - 75’, 0:6 Błażej Ciesielski - 90’.
5
4
4
4

Najskuteczniejsi strzelcy
Mateusz Stefaniak (Victoria Skarszew)
Michał Płocharczyk (Polonia Leszno)
Maciej Stawiński (Zefka Kobyla Góra)
Hubert Sznabel (PKS Racot)

Program 6. kolejki

Sobota, 25 września 2021 roku
12:00
Astra Krotoszyn – Stal Pleszew
15:00
Krobianka Krobia – Ostrovia Ostrów
15:00
Polonia Leszno – Piast Kobylin
16:00
Zefka Kobyla Góra – Piast Czekanów
16:00
GKS Rychtal – Rawia Rawicz
16:30
Kania Gostyń – Warta Śrem
Niedziela, 26 września 2021 roku
11:00
Victoria Skarszew – Biały Orzeł
16:00
Orzeł Mroczeń – PKS Racot

RedBox 5. Liga >>> Pro Junior System po raz pierwszy obejmuje tym razem także kluby piątej ligi. Za sezon 2021/2022
piątoligowe zespoły otrzymają łącznie 50 tysięcy złotych - do podziału na pięć najlepszych klubów ze wszystkich trzech
grup rozgrywkowych w naszym województwie

Pro Junior System także w 5. lidze,
50 tysięcy do podziału

W sezonie 2021/2022 także zespoły z piątej ligi walczą nie tylko o ligowe punkty, ale i o gratyfikacje finansowe. Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o wprowadzeniu na ten szczebel rozgrywkowy programu Pro Junior System. Celem systemu
jest przede wszystkim promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach. Kluby gromadzą punkty za występy młodzieżowców i
wychowanków w zespołach seniorskich. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w obecnym sezonie wyda na kluby preferujące młodzież
50 tysięcy złotych
Pro Junior System jest progra- nia klasyfikacji będą podobne do dwójnie. W programie uwzględniani fają się z rozgrywek bądź też spadną
mem promującym szkolenie i wystę- tych na wyższych szczeblach. Punk- będą wyłącznie ci juniorzy, którzy do klasy okręgowej. Pula nagród w
py w drużynie seniorskiej młodych tacja będzie odpowiadać rozegra- rozegrali minimum 270. minut w programie wynosi 50 tysięcy złotych
zawodników. Od 2016 roku klasyfi- nym minutom, a brani pod uwagę przynajmniej pięciu spotkaniach i zostanie podzielona pomiędzy pięć
kacja prowadzona jest przez Polski będą wyłącznie juniorzy, a zatem w trakcie sezonu. Wyniki będą na najlepszych klubów w końcowym
Związek Piłki Nożnej na szczeblu dla sezonu 2021/2022 zawodnicy bieżąco aktualizowane przez Wiel- zestawieniu. Zwycięzca otrzyma z
centralnym, a od sezonu 2018/2019 urodzeni w roku 2003 i młodsi. Jeśli kopolski Związek Piłki Nożnej z tego aż 15. tysięcy złotych. Drugi
programem objęto również roz- dodatkowo junior jest wychowan- uwzględnieniem wszystkich drużyn. zespół w zestawieniu może liczyć na
grywki czwartej ligi. Teraz za spra- kiem, czyli zawodnikiem, który w Klasyfikacja prowadzona będzie 12 tysięcy złotych, a trzeci otrzyma
wą Wielkopolskiego Związku Piłki okresie od 12. do 19. roku życia był wspólnie dla wszystkich trzech grup o dwa tysiące mniej. Miejsca 4. i 5.
Nożnej program Pro Junior System zarejestrowanych w klubie przez co RedBox 5. Ligi. Co bardzo istotne otrzymają kolejno po 7. i 6. tysięcy
pojawi się również w rozgrywkach najmniej 36 miesięcy, wówczas jego w końcowej klasyfikacji nie zostaną złotych.
BAS
RedBox 5. Ligi. Zasady prowadze- minuty-punkty będą liczone po- uwzględnione drużyny, które wyco-

wyniki i tabele

RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
5. kolejka | jesień 2021
Płomień Opatów – Ogniwo Łąkociny ........– 2:0
KP Słupia – Szczyt Szczytniki . .................– 6:1
Zawisza Łęka O. – RKS Radliczyce ...........– 7:0
Pelikan Grabów – Odolanovia .................– 2:1
Masovia Kraszewice – KS Opatówek ........– 3:0
Zieloni Koźminek – Raszkowianka ..........– 7:1
LZS Doruchów – GKS Grębanin ................– 2:2
Olimpia Brzeziny . ...............................– pauza
1. LKS Masovia Kraszewice
5 15 19:3
2. GOS Zieloni Koźminek
5 13 16:2
3. LKS Zawisza Łęka Opatowska 4 12 26:0
4. LZS Płomień Opatów
5 10 10:5
5. LZS Ogniwo Łąkociny
4 7
8:7
6. KS Opatówek
5 7
5:6
7. RKS Radliczyce
5 7 6:14
8. KP Słupia
5 6 9:11
9. GKS Grębanin
5 5 11:11
10. LZS Szczyt Szczytniki
5 4 7:15
11. LZS Pelikan Grabów
4 4 5:14
12. LZS Doruchów
5 4
4:7
13. LKS Olimpia Brzeziny
4 3 5:14
14. LKS Raszkowianka Raszków 5 3 4:14
15. MLKS Odolanovia Odolanów 4 0 2:14
Proton Klasa A Grupa 9
4. kolejka | jesień 2021
Pogoń Trębaczów – LKS Czarnylas ...........– 2:2
LKS Godziesze – Lilia Mikstat ..................– 2:4
Sokół Bralin – Barycz Janków P. .............– 2:2
LZS Czajków – LKS Jankowy . ..................– 0:3
Tarchalanka – Pelikan Nowy Karolew ......– 4:2
KS Rogaszyce – Victoria Laski . ................– 2:1
Iskra Sieroszewice – Orzeł Wysocko . .......– 4:1
1. LKS Sokół Bralin
4 10 13:5
2. LKS Jankowy 1968
4 9 10:4
3. LZS Lilia Mikstat
4 9 12:7
4. Barycz Janków Przygodzki 4 7 14:10
5. LZS Pogoń Trębaczów
4 7
5:4
6. LZS Tarchalanka Tarchały W. 4 6
8:8
7. KS Rogaszyce
4 6
4:5
8. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 4 6 8:11
9. KS Pelikan Nowy Karolew
4 6 11:8
10. LKS Czarnylas
4 4
8:9
11. LZS Czajków
4 3 6:16
12. LZS Victoria Laski
4 3
7:9
13. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 4 3 9:15
14. LKS Godziesze 1966
4 3 6:10
Proton Klasa B Grupa 11
4. kolejka | jesień 2021
Zryw Kierzno – Wtórkowianka ................– 3:2
LZS Siedlików – LZS Mikorzyn .................– 3:1
Bonikovia – Pogoń II Nowe S. .................– 0:6
GKS Trzcinica – Korona Chełmce ..............– 3:2
Wielkopolanin – Ajax Rojów ....................– 3:1
Pelikan II Grabów – Dąb Dębnica ............– 2:5
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 4 12 30:2
2. LKS Wielkopolanin Siemianice 3 9 11:5
3. LKS Dąb Dębnica
4 7 15:11
4. LZS Zryw Kierzno
4 7 7:12
5. LZS Siedlików
4 6 12:10
6. GKS Trzcinica
4 6 10:15
7. LZS Bonikovia Boników
4 6 8:12
8. LZS Wtórkowianka Wtórek 4 4
9:9
9. LZS Mikorzyn
4 3
4:8
10. RLKS Ajax Rojów
4 3 6:18
11. LZS Pelikan II Grabów
3 3 7:11
12. WKS Korona Chełmce
4 1 7:13
1. Liga Wojewódzka Juniora A1 Grupa 2
6. kolejka | jesień 2021
Stal Pleszew – Marcinki Kępno ................– 2:0
Górnik Konin – KKS Kalisz . .....................– 4:6
Polonia Środa – Polonia Leszno ...............– 2:4
Ostrovia Ostrów – Kania Gostyń ..............– 1:2
Victoria Września – Jarota Jarocin ...........– 1:2
Sparta Konin – AP Ostrzeszów .................– 3:2
1. MKS Kania Gostyń
5 15 15:5
2. KKS 1925 Kalisz
6 13 28:7
3. KS Polonia Środa Wlkp.
6 12 28:13
4. MKS Victoria Września
6 10 18:10
5. KS Polonia 1912 Leszno
6 10 15:13
6. KS Stal Pleszew
5 9 7:18
7. KS Górnik Konin
6 7 17:14
8. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 6 7 20:16
9. JKS Jarota Jarocin
6 7 7:13
10. MKS Sparta Konin
6 4 7:19
11. AP Ostrzeszów
6 4 6:23
12. MUKS Marcinki Kępno
6 3 3:20
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Region

gmina
Kapłański Klub Motocyklowy God’s Guards z wizytą w
Rychtalu

Eucharystia ich
autostradą do Nieba

Od 13 do 17 września br. odbywały się VIII Rekolekcje Kapłańskiego Klubu Motocyklowego God’s
Guards, którym w tym roku towarzyszyły słowa bł. Carlo Acutis’a:
Eucharystia jest moją autostradą do
nieba. Uczestniczyło w nich ponad
100 kapłanów – motocyklistów z całej Polski, m.in. Tarnowa, Szczecina,

tocyklistów w kościele w Rychtalu,
gdzie zapoznali się z jego historią –
mówi proboszcz rychtalskiej parafii,
ks. Mariusz Białobłocki. Podczas
spotkania został on pełnoprawnym
członkiem klubu. - Szczególnym
przeżyciem dla mnie było wręczenie
mi pełnych barw, które naszywa się
na skórzaną, klubową kamizelkę. Po

Kapłani-motocykliści
uczestniczyli w mszach świętych

Koszalina, Gdańska, Ełku, Białegostoku, Częstochowy, Warszawy, Zamościa, Wrocławia, Zielonej Góry,
Gorzowa, Świdnicy i Kalisza. Baza
noclegowa mieściła się w Kobylej
Górze, ale były to właściwie rekolekcje w drodze. - Przemieszczaliśmy
się codziennie motocyklami po terenie diecezji kaliskiej, zatrzymując
się m.in. na Pólku pod Bralinem, w
Rychtalu, przy Krzyżu Jubileuszowym koło Parzynowa, w Antoninie,
Byczynie, Nowych Skalmierzycach
i Kaliszu. Wspólnie modliliśmy się
na brewiarzu, odprawialiśmy msze
święte i słuchaliśmy nauk rekolekcyjnych. Był też czas na wspólny
posiłek i rozmowy. Cieszę się, że
mogłem gościć tak wielu księży mo-

kilku latach bycia prospektem otrzymałem je z rąk presidenta Chapteru
Kalisz, ks. Marcina Nowickiego, stając się memberem, czyli pełnoprawnym członkiem klubu – podkreśla.
Klub Motocyklowy God’s Guards Sacerdos Group zrzesza księży
katolickich, którzy są czynnymi motocyklistami. - Znakiem Klubu jest
Muszla Pielgrzymów z wpisanym w
nią Krzyżem św. Jakuba. Krzyż wpisany w barwy określa naszą przynależność do Chrystusa. Celem naszego klubu jest pielęgnowanie pasji,
tworzenie wspólnoty kapłańskiej i
troska o środowisko motocyklowe –
wyjaśnia proboszcz. Kolejne rekolekcje już za rok w Koszalinie.
Oprac. KR

ECHO RYCHTALA
wrzesień 2021, nr 33 (981)
V Bieg Rychtalaka o Puchar Wójta Gminy Rychtal pn. „Rozbiegać pandemię”

Pobiegli dla zdrowia
5 września br. w Rychtalu odbyła
się kolejna edycja cyklicznej imprezy rekreacyjno-sportowej – V Bieg
Rychtalaka o Puchar Wójta Gminy
Rychtal, realizowany w tym roku pod
hasłem „Rozbiegać pandemię”. Celem
przedsięwzięcia biegowego, mającego
swój początek latem 2016 r., jest popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu, promocja gminy
Rychtal oraz propagowanie zdrowej
rywalizacji. - Dystans 10 km był bardzo wymagający dla uczestników.
Cieszy fakt, że najlepszy zawodnik
uzyskał czas poniżej 40 minut. Czy
udało się rozbiegać pandemię? Na
pewno zrobiliśmy, co w naszej mocy,
aby poprzez tę prostą formę ruchu

4 września br. w Skoroszowie odbył się Turniej Siatkówki Plażowej o
Puchar Wójta Gminy Rychtal. Udział
wzięło 7 drużyn. Najlepszą drużyną
okazała się para z Wołczyna: Kazimierz Kostera i Agnieszka Buchaniewicz. Drugie miejsce wywalczył
duet reprezentujący Skoroszów: Łukasz Uruski i Radosław Liebner. Z
kolei trzecie miejsce, po 3-setowym

boju, zdobyli: Wojciech Biniosek oraz
Tomasz Banaszczyk. Właśnie ta drużyna postanowiła docenić walkę drużyny przegranej, która zajęła 4. miejsce, i w cudownym geście oddali im
swoje medale: Katarzynie Zielińskiej
i Remigiuszowi Czuczwara. Pozostali zawodnicy również otrzymali drobne gadżety ufundowane przez firmę
„Benix”. 		
Milena Matłosz

Kategoria: Gmina Rychtal – kobiety:
1. Dorota Dirbach-Poprawa (54:10)
2. Karolina Kędzia (54:25)
3. Małgorzata Tyszkowska (1:00:14)

Kategoria OPEN – kobiety:
1. Gabriela Mikoś (46:04)
2. Marta Sonnek (46:24)
a Rybczyńska (50:45)
Paulin
3.

Kategoria: Gmina Rychtal – mężczyźni:
1. Damian Musiała (45:21)
2. Wojciech Gąszczak (47:19)
3. Krzysztof Suchojad (48:02)

Kategoria OPEN – mężczyźni:
1. Grzegorz Bednarek (37:44)
2. Aleksander Gania (38:17)
3. Dominik Wylęga (39:07)

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY:

Kategoria Przedszkolak: Wiktor Wapiński, Michał Maryniak, Nikodem Przybylski
Kategoria Orlik – dziewczęta: Michalina Gołaś, Gabrysia Pawelczyk, Kalina Maryniak
Kategoria Orlik – chłopcy: Filip Kubiec, Daniel Salecki, Jakub Andrzejczyk
Kategoria Młody Sportowiec – dziewczęta: Marysia Usarek, Nadia Oszańca, Gabriela Tomicka
Kategoria Młody Sportowiec – chłopcy: Kacper Berski, Alan Mielczarek, Roman Kumar
Kategoria Junior – dziewczęta: Michalina Golec, Maja Puchalska, Amelia Świerczyńska
Kategoria Junior – chłopcy: Nikodem Skiba, Dominik Piontek, Gracjan Marek

Cykl plenerowych warsztatów fotograficznych promujących Ziemię Rychtalską

Ziemia Rychtalska w obiektywie

W sierpniu br. odbywał się cykl
plenerowych warsztatów fotograficznych promujących Ziemię Rychtalską. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach projektu pt.
„Książki czytamy i świat zwiedzamy”, na który Gminna Biblioteka

Wręczenie pucharów
zwycięzcom turnieju

Uczestnicy pleneru zwiedzali
zakątki Ziemi Rychtalskiej

10

Wszyscy biegacze otrzymali
pamiątkowe medale

WYNIKI V BIEGU RYCHTALAK A:

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Rychtal
w Skoroszowie

Rywalizowali
w siatkówce plażowej

wpłynąć na organizmy ludzkie, czyniąc je bardziej odpornym na wszelkiego rodzaju infekcje. Jeżeli ta
forma wspomagania odporności nie

była wystarczająca, każdy, kto tylko
chciał, mógł na miejscu zaszczepić
się przeciwko COVID-19. Zaraz po
biegu każdy uczestnik otrzymywał
okolicznościowy medal, a najlepsi
również dyplomy i puchary – podsumowuje rychtalski animator sportu
Piotr Nasiadek.
V Bieg Rychtalaka przechodzi
do historii jako bezpieczna i dobrze
zorganizowana impreza sportowa, z
licznym udziałem dorosłych, dzieci
i młodzieży. Jednak to nie jedyne
takie przedsięwzięcie w ostatnim
czasie na rychtalskich obiektach
sportowych. - Zapraszamy do korzystania z naszej oferty zajęć, skierowanej do różnych grup wiekowych. Do zobaczenia w przyszłym
roku. A może i Ty dołączysz do nas?
– zachęca P. Nasiadek. Oprac. KR
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Publiczna w Rychtalu otrzymała
dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury.
Przed rozpoczęciem wędrówek
po gminie Rychtal uczestnikom

warsztatów zaprezentowano literaturę regionalną, znajdującą się w zbiorach biblioteki.
Po poszczególnych miejscowościach gminy z pasjonatem lokalnej
historii, Maciejem Oscendą, wędrowały zarówno dzieci, jak i dorośli.
Celem warsztatów było zapoznanie
uczestników z najciekawszymi zakątkami Ziemi Rychtalskiej, elementami
regionalnej kultury, historią i postaciami związanymi z regionem.
Każde spotkanie obfitowało w
dyskusje na temat bogactwa historycznego Ziemi Rychtalskiej. Podczas tej pięknej lekcji historii znalazł się też czas na uwiecznienie na
fotografiach najciekawszych miejsc
gminy Rychtal. Zdjęcia te posłużą do
wykonania wystawy regionalnej oraz
okolicznościowych pocztówek i zakładek do książek.
E. Walków

Region

gmina

Powstanie park handlowy

- Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że w ramach naszej strategii inwestycyjnej wybudujemy dla mieszkańców Kępna, Baranowa i całego
powiatu kępińskiego nowoczesny
park handlowy z komplementarną ofertą handlowo-usługową. Od
kilku lat, z powodzeniem, staramy
się wzbogacać tkankę handlową w
miastach powiatowych, które dotychczas były pomijane. Dla nas
inwestycja w tym regionie jest priorytetowa, bo wiemy, że w mieście
podejmowano już próby realizacji
obiektów handlowych, ale ostatecznie żaden projekt nie został dokończony. Liczymy na to, że nowy park
handlowy będzie ważnym miejscem
dla lokalnej społeczności, w którym
znajdzie się szeroka oferta marek,
oferujących m.in. odzież, obuwie,

artykuły sportowe, produkty związane z kulturą i rozrywką, a także
sklepów dyskontowych, elektromarketu, drogerii oraz jedynego
w regionie sklepu popularnej sieci spożywczej Lidl. W ten sposób
mieszkańcy Kępna i Baranowa nie
będą musieli pokonywać 60-70 kilometrów do Kalisza czy Wrocławia,
żeby zrobić większe zakupy – mówi
Fabian Eryk Barbarowicz, wspólnik zarządzający w TUF RE Polska.
Jak przyznaje, przy wyborze lokalizacji inwestycji nie bez znaczenia był
fakt, że powiat kępiński nazywany
jest zagłębiem meblarskim, a stopa
bezrobocia jest tu najniższa w kraju.
Istotna była też bliskość nowej drogi
S11. - Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji bardzo dobrze
rozpoznaliśmy lokalny rynek han-

dlowy i siłę nabywczą mieszkańców.
Podobno w powiecie kępińskim na
56 tysięcy mieszkańców aż 115 jest
milionerami. Znaczna część z nich
mieszka w gminie Baranów, która graniczy z Kępnem i jest jedną z
najzamożniejszych gmin w Wielkopolsce. Warto podkreślić, że miasto
i okolica bardzo szybko się rozwija.
Tutaj wciąż budowane są nowe osiedla mieszkaniowe, a w sierpniu br.
została oddana do użytku obwodnica Kępna, leżąca w ciągu budowanej trasy S11 – podkreśla F. E. Barbarowicz.
- Plan wybudowania obiektu
handlowego w miejscu wybranym
przez TUF RE i sieć Lidl został
uwzględniony w bieżących i przygotowywanych inwestycjach Gminy
Baranów, stąd mieszkańcy naszej

Podsumowaniem projektu „Na tropie zagadek kryminalnych” było spotkanie z autorem
poczytnych kryminałów, Alkiem Rogozińskim, które miało miejsce 15 września br. w „Baranowskiej Chacie”. Wzięła w nim udział młodzież szkolna oraz seniorzy

Zbrodnia z przymrużeniem oka
Tajemnice pisarskiego
warsztatu
Gminna Biblioteka Publiczna
im. Feliksa hr. Wężyka w Baranowie
wraz z filiami w Mroczeniu i Słupi
pod Kępnem realizowała zadanie pn.
„Na tropie zagadek kryminalnych”
w ramach programu „Partnerstwo
dla książki”, które dofinansowano
ze środków ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. Całkowity koszt zadania
wynosi 12.670,00 zł, w tym kwota
10.136,00 zł to dofinansowanie. W

gozińskim. Dzięki warsztatom oraz
spotkaniom literackim uczestnicy
projektu mieli możliwość poznania
tajników warsztatu pisarskiego.
Najpierw zamordowałem
wujka
A. Rogoziński, wspominając początki artystycznego powołania, sięgnął aż radosnego dzieciństwa, gdy
„mając sześć lat, zamordował wujka”.
Oczywiście tylko na kartach pierwszego w życiu dzieła pisarskiego. – Był to
rodzaj zemsty, bowiem wujek zapomniał o mnie na basenie, ratownik
okazał się cymbałem i omal się nie

Podczas spotkania
z Alkiem Rogozińskim

ramach zadania zrealizowano warsztaty oraz spotkania literackie prowadzone przez znanych pisarzy: Rafała
Witka, Grzegorza Kasdepke oraz
Joannę Jagiełło. Dodatkowo odbyły
się warsztaty z tworzenia książki kamishibai. Podsumowaniem projektu
było spotkanie ze znanym pisarzem
polskich kryminałów – Alkiem Ro-

utopiłem. Wujek wciąż żyje, ale ja do
dziś nie umiem pływać – wspominał
z humorem. Liczną publiczność autor
25 kryminałów namawiał do czerpania pomysłów wprost z życia, bo tematy leżą na ulicy, a ludzie stanowią
najlepszą inspirację. A. Rogoziński z
przekonaniem opowiadał również o
pożytkach płynących z podróżowa-

nia, o ekologii i potrzebie rozmowy
z osobami godnymi zaufania. – Nie
bójcie się pytać o radę starszych i
mądrzejszych – namawiał młodszą
część widowni. - A wy, szlachetni
panowie, nigdy nie wtrącajcie się w
kłótnię dwóch kobiet – przestrzegał
starszych, wskazując przy tym na…
przykłady z życia.
A. Rogoziński jest polskim pisarzem i dziennikarzem. Zadebiutował
w 2015 roku komedią kryminalną
„Ukochany z piekła rodem”. Wielką
popularność przyniosła mu komedia
sensacyjna pt. „Jak Cię zabić, kochanie?”. Trzy jego książki – „Lustereczko, powiedz przecie”, „Zbrodnia
w wielkim mieście” i „Raz, dwa,
trzy... giniesz ty!” – zdobyły pierwsze
miejsce w plebiscycie internetowym
„Zbrodnia z przymrużeniem oka”.
W 2019 roku jego powieść pt. „Raz,
dwa, trzy... giniesz ty!” doczekała się
inscenizacji teatralnej. Autor marzy
o zwiedzeniu całego świata, uwielbia
również słuchać dobrej muzyki. – Jakiej muzy słuchacie? Podrzućcie jakieś tytuły – prosił młodszych uczestników spotkania. Niestety, tym razem
się nie doczekał. Miejmy nadzieję, że
przykrą reperkusją nie będzie literacka zbrodnia na milczących uczniach
jakiejś prowincjonalnej szkoły... A
pamiętajmy, że Alek Rogoziński w
swoich książkach morduje zawsze z
przymrużeniem oka i uśmiechem na
twarzy.
ems

razie podać ich nazw. Na pewno dołożymy wszelkich starań, aby oferta
parku spełniła oczekiwania i trafiła
w gusta mieszkańców Kępna, Baranowa i okolic – dodaje wspólnik zarządzający w TUF RE Polska.
Pasaż Kępiński będzie nowoczesnym kompleksem handlowo-usługowym, który powstanie przy
głównym wjeździe do Kępna, wzdłuż
drogi krajowej nr 11, na terenie gminy Baranów (w miejscu, gdzie we
wcześniejszych latach planowano postawienie innego parku handlowego).
W czterech budynkach na łącznej powierzchni około 11 tysięcy m2 GLA
znajdzie się 18 lokali. Do parku będzie można łatwo dojechać nie tylko
z centrum miasta, ale również z okolicznych miejscowości. Dla zmotoryzowanych klientów obiekt udostępni
wygodny parking na około 350 aut.
Pasaż Kępiński ma ruszyć w 2023
roku.
		
Oprac. KR

Pożar samochodu osobowego w miejscowości Jankowy

Gasili pożar samochodu

6 września br., o godzinie 8.05,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w miejscowości Jankowy. Do
zdarzenia zadysponowano zastępy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie i OSP Słupia pod Kępnem.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że występuje silne
zadymienie wewnątrz pojazdu bez
widocznych płomieni. Po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania
nie stwierdzono osób wymagających
pomocy medycznej. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i odłączeniu źródła zasilania w pojeździe. Następnie
podano jeden prąd gaśniczy wody w
natarciu na deskę rozdzielczą pojazdu, spod której wydobywał się dym.
Po ugaszeniu pożaru pojazd spraw-

dzono za pomocą kamery termowizyjnej, nie stwierdzając podwyższonej temperatury – mówi oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Fot. KP PSP Kępno

Spółka TUF RE wybuduje park handlowy dla Kępna i okolic. Obiekt o powierzchni około
11 tysięcy m2 GLA będzie największym parkiem handlowym zrealizowanym do tej pory
przez warszawskiego dewelopera. W Pasażu Kępińskim ma znaleźć się 18 lokali pod sklepy sieciowych polskich i zagranicznych marek. Operatorem spożywczym będzie sieć Lidl.
Obiekt ma ruszyć w 2023 roku

gminy oraz okolic będą mieli zagwarantowany znakomity dojazd do
parku handlowego dzięki budowanej
obwodnicy Baranowa. Planowana
inwestycja zrewitalizuje istniejące tereny wzdłuż DK11 i znacząco
poprawi jakość zagospodarowania
tego obszaru – zaznacza Bogumiła
Lewandowska-Siwek, wójt gminy
Baranów.
- Pasaż Kępiński będzie największym projektem, który do tej pory
spółka TUF RE zrealizowała. W
lipcu br. pozyskaliśmy działkę pod
inwestycję i od razu rozpoczęliśmy
proces komercjalizacji. Swój sklep
w nowym parku handlowym otworzy
Lidl – czołowy operator spożywczy w
Polsce. Będzie to lokal o powierzchni około 2 tysięcy m2. Cały czas prowadzimy zaawansowane rozmowy z
kilkunastoma najemcami z różnych
segmentów. Niestety, ze względu na
pewne zobowiązania, nie mogę na

W Słupi pod Kępnem doszło do zdarzenia drogowego

Najechał na przyczepę

Fot. KP PSP Kępno

kurier baranowa
wrzesień 2021, nr 30 (1214)

16 września br., o godzinie 20.30,
do dyżurnego Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu
drogowym na ul. Katowickiej w Słupi pod Kępnem. Przybyli na miejsce
strażacy i policjanci zastali uszkodzony samochód osobowy, który najechał
na przyczepę ciągnika rolniczego. Na
szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała.
- Policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego ustalili, że 40-letni kierujący osobowym fordem nie dostosował prędkości do warunków ru-

chu, w wyniku czego doprowadził do
najechania na tył ciągnika rolniczego, którym kierował 23-latek – poinformował oficer prasowy KPP Kępno
sierż. Rafał Stramowski. Kierujący
byli trzeźwi. Sprawca został ukarany
mandatem karnym.
- Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w uszkodzonym samochodzie osobowym
oraz zebraniu rozlanych płynów
eksploatacyjnych. Podczas działań
trwających 1 godzinę 20 minut ul.
Katowicka była całkowicie zablokowana – mówił mł. kpt. Jakub Sobczak z KP PSP Kępno.
KR
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gmina
Pożar garażu w budynku mieszkalnym w Laskach

W garażu znajdowała
się butla z acetylenem

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2021, nr 35 (1204)
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy włączyła się akcję społeczną Narodowego Czytania

Z „Moralnością...” w bibliotece

Fot. KP PSP Kępno

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej było lekturą jubileuszowej, już dziesiątej odsłony Narodowego Czytania, które odbyło się 4
września 2021 r. pod patronatem honorowym pary prezydenckiej Andrzeja

8 września br., około godziny
11.50, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze
garażu w budynku mieszkalnym w
miejscowości Laski. Do zdarzenia
zadysponowano jednostki z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP
Laski, OSP Trzcinica i OSP Baranów.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że pali się garaż w budynku mieszkalnym, w którym znajduje się butla z acetylenem. Wszyscy
mieszkańcy opuścili budynek przed
przybyciem straży i nie wymagali
pomocy medycznej.
- Działania strażaków polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie podano dwa prądy

wody: jeden w natarciu na pożar,
drugi – w celu chłodzenia płaszcza
butli z acetylenem. Butla znajdowała
się w pozycji pionowej i z jej zaworu
wydobywał się płomień, który nie
ogrzewał płaszcza butli. Po ugaszeniu pożaru garażu oraz po wypaleniu
się gazu butlę umieszczono w zbiorniku wodnym i wdrożono procedurę
jej chłodzenia. Budynek objęty pożarem oddymiono oraz sprawdzono
kamerą termowizyjną i czujnikiem
wielogazowym – zagrożenia nie
stwierdzono. Procedura chłodzenia
butli trwa 24 godziny i wymaga stałego dozoru przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej, które monitorują
stan i temperaturę butli – podkreślił
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2021, nr 35 (986)
Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.:
„Ścieżka edukacyjna – Ptasie radio” w sołectwie Słupia
pod Bralinem”

„Ścieżka edukacyjna
– Ptasie radio”

Utworzenie ścieżki edukacyjnej
ma na celu przywrócenie do użytku
naturalnego terenu zieleni oraz szerzenie wiedzy na temat gatunków
ptaków, miejsc ich bytowania, sposobów wspomagania wolno żyjących
gatunków.
W ramach realizacji zadania zostaną zakupione i zamontowane: wiata z ławostołem i edukacyjną grą terenową, galeria budek lęgowych, gra
edukacyjna plenerowa - Labirynt natury „Czyje to gniazdo?” z czterema
siedziskami prezentująca wybrane
typy gniazd, gra edukacyjna terenowa „Ptasi zegar”, ławka z oparciem
- 3 sztuki, kosz 4-komorowy do se-

gregacji odpadów, stojak na rowery.
Uporządkowanie i wyrównanie terenu oraz wykonanie nasadzeń. Zakup
105 sztuk zróżnicowanych gatunkowo roślin: jarzębina, irga, hortensja,
kosaciec syberyjski, kaczeniec błotny, funkia, języczka pomarańczowa, języczka Przewalskiego, kalina
koralowa.
„Ścieżkę edukacyjną – Ptasie radio w sołectwie Słupia pod Bralinem”
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity planowany koszt
zadania to 77 042 zł z czego 60 000 zł
stanowi dotacja.
Oprac. m

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na zadanie: „Wymiana kotła centralnego ogrzewania w OSP w Domasłowie”

Lektorzy czytający
„Moralność pani Dulskiej”

Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.
Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 r. i została
zainicjowana wspólną lekturą „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicza.
Fragment utworu literackiego
Gabrieli Zapolskiej zaprezentowali
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zagrała Renata Gość – dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Trzcinicy, a Juliasiewiczową Irena
Perlitius – radna Rady Gminy Trzcinica. Podobnie, jak w ubiegłym roku
wydarzenie kulturalne odbyło się bez
publiczności, a całość została transmitowana on-line na stronach inter-

netowych i mediach społecznościowych biblioteki oraz gminy – mówi
R. Gość. Na zakończenie wspólnego
czytania dyrektor trzcinickiej książnicy podziękowała lektorom za prezentację utworu Gabrieli Zapolskiej.
Gabriela Zapolska napisała „Moralność pani Dulskiej” jesienią 1906 roku.
Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki.
Dzieło cechuje komizm, bogactwo
obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza
silna wymowa społeczna. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906
roku w Teatrze Miejskim w Krakowie.
Kilka tygodni później wystawiono ją
w Warszawie, a następnie we Lwowie,
gdzie autorka osobiście czuwała nad
przygotowaniami i brała udział w próbach. Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Na podstawie
dramatu powstały również filmy, w
tym uznawany za pierwszy polski film
dźwiękowy obraz z 1930 roku.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy mieszkańcy gminy
Trzcinica mają możliwość otrzymania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez siebie egzemplarzach G. Zapolskiej pt. „Moralność
pani Dulskiej”.
Oprac. m

11 września 2021 r. w Swarzędzu odbył się Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) Polska od kuchni

Polska od kuchni z Kabaretem Sąsiadki

Na szczeblu wojewódzkim gminę
Trzcinica i powiat kępiński reprezentował Kabaret Sąsiadki z KGW
Pomiany, który wziął udział w konkursie artystycznym. Paniom towarzyszyła silna grupa wsparcia, w
której znalazł się Grzegorz Hadzik,
wójt gminy Trzcinica oraz delegacje
ze wszystkich KGW działających
na terenie gminy Trzcinica. Kabaret
Sąsiadki zaprezentował obyczajowy
skecz i myśli o kolejnych projektach.
Wyjazd zorganizowany przez
Urząd Gminy Trzcinica był okazją do
integracji pań z KGW z terenu gminy
Trzcinica. Festiwal KGW Polska od
kuchni to miła atmosfera, muzyka i

niesamowite smaki. - Dziękujemy Kabaretowi Sąsiadki za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu, gratulujemy

znakomitego występu i życzymy kolejnych ciekawych pomysłów - mówił
wójt G. Hadzik.
Oprac. m

Uczestniczki festiwalu
kulinarnego

Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie odbył się na stadionie w Trzcinicy

Wieczór integracyjny

18 września 2021 roku na Stadionie Sportowym w Trzcinicy odbył się
wieczór integracyjny przy muzyce i

Wymienią centralne
ogrzewanie

W ramach zadania zdemontowany zostanie stary kocioł węglowy,
zakupiony i zamontowany kocioł na
pellet oraz wykonany podest pod kocioł wyrównujący podłoże. Inwestycja ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Przedsięwzięcie pn.: „Wymiana

mieszkańcom gminy Trzcinica następujący lektorzy: w rolę Zbyszka
wcielił się Grzegorz Hadzik – wójt
gminy Trzcinica, rolę Tadrachowej
odtworzyła Renata Ciemny - sekretarz gminy Trzcinica, panią Dulską

kotła centralnego ogrzewania w OSP
w Domasłowie” dofinansowano ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Całkowity planowany koszt zadania to 25 125 zł z
czego 22 600 zł stanowi dotacja.
Oprac. m
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śpiewie. Gości powitała Katarzyna
Kuboszek, pracownik Urzędu Gminy Trzcinica. Wśród przybyłych na
Tańce na wieczorze
integracyjnym

muzyczny wieczór byli: Grzegorz
Hadzik, wójt gminy Trzcinica, Zdzisław Mikołajczyk, przewodniczący
Rady Gminy oraz panie z organizacji i stowarzyszeń działających na
terenie gminy Trzcinica. Sobotnie
popołudnie to muzyczna podróż poprzez różne style muzyczne, której
przewodzili artyści teatru muzycznego i filharmonii. Wydarzenie było
powrotem do cyklicznych spotkań organizowanych dla pań od 2017 roku.
Projekt pn. „Wieczór integracyjny przy muzyce i śpiewie w Trzcinicy” współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
- „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020”.
Oprac. m

Informacje

reklamy

Na stronie akcji „Rossnę! z dobrymi nawykami” na rodziców i dzieci czekają podcasty,
filmiki, quiz oraz propozycje zabaw edukacyjnych, które pomogą w nauce dobrych nawyków higienicznych, żywieniowych, a nawet społecznych wśród najmłodszych. Relacje z
rówieśnikami, zdrowe drugie śniadanie, odpowiednia higiena poza domem – to tylko kilka
przykładów poruszanych tematów. Wszystkie materiały zostały opracowane we współpracy z ekspertami.

„Rossnę! z dobrymi nawykami”,
czyli jak wystartować w przedszkolu i szkole

Za nami etap kompletowania
wyprawki. Na stronie programu
„Rossnę! z dobrymi nawykami” nasi
eksperci doradzali, w co wyposażyć
szkolny tornister czy przedszkolny
worek. Wraz z pierwszym dzwonkiem przyszedł czas na realizację
kolejnego zadania, a jest nim wyrabianie wśród najmłodszych dobrych nawyków – higienicznych,
żywieniowych, społecznych czy
ekologicznych. We współpracy z psychologiem, lekarzem, dietetykiem i…
mamami przygotowaliśmy propozycje materiałów audiowizualnych dla
dzieci, rodziców oraz wychowawców
przedszkolnych czy nauczycieli.
- W ramach edukacyjnego aspektu programu Rossnę! uwzględniamy
przede wszystkim te tematy, które
szczególnie interesują rodziców.
Sprawdzamy, czego szukają w internecie, o co pytają, jakie mają dylematy
i w oparciu o te informacje zapraszamy do współpracy uznane autorytety. Stąd w naszym zaprzyjaźnionym
gronie dietetycy, lekarze, pedagodzy,
psycholodzy czy ekoedukatorzy. Wielu z nich ma swoje kanały w social
mediach, więc to często dobrze znane
twarze. Zależało nam również na tym,
by nasi eksperci mieli – oprócz wiedzy
naukowej – własne, rodzicielskie doświadczenia, dzięki którym potrafią
zderzyć teorię z codzienną praktyką
– mówi Anna Tomczak, kierownik

Sekcji Programu Rossnę!
Na stronie akcji „Rossnę! z dobrymi nawykami” można znaleźć,
na przykład, podcasty przygotowane
przez autorkę bloga „Mamologia”
– Olę Iwacz – mamę i psycholożkę
dziecięcą. We wrześniu Ola wraz z
nauczycielką Katarzyną Łukaszczyk nagrały dwa odcinki dotyczące
funkcjonowania przedszkoli i szkół
w kontekście dbania o higienę oraz
wspierania relacji nawiązywanych
przez dzieci. Podcasty są dostępne:
na stronie Rossnę, na kanale Rossnę
na You Tube, w serwisach streamingowych, takich jak: Spotify, Google
Podcasts czy Apple Podcasts, jako
podcast Rodzice, Rossnę!
Dla tych, którzy chętniej oglądają niż słuchają, są filmiki, w których
Ola Iwacz rozmawia z dziećmi, o tym
co tak naprawdę sądzą o zdrowym
jedzeniu i o myciu rąk. Gościem
specjalnym odcinka o zdrowym jedzeniu jest dietetyczka Aneta Łańcuchowska, która wraz z maluchami
przygotowuje pełne witamin przekąski, natomiast w odcinku o myciu rąk
lekarka Róża Hajkuś pokazuje, jak
w domowych warunkach przeprowadzić eksperyment pokazujący, jak
działa mydło. Filmików, podcastów
adresowanych do rodziców czy bajek i piosenek dla dzieci jest znacznie
więcej. Są one dostępne na kanale
Rossnę! na YouTube, który obecnie

ma już blisko 16 tys. subskrybentów.
Dodatkowo, na stronie „Rossnę!
z dobrymi nawykami” rodzice mogą
rozwiązać quiz i sprawdzić swoją
wiedzę na temat higieny i zdrowia.
Pytania bywają podchwytliwe, ale
warto chwilę pogłówkować, bo za
prawidłowe odpowiedzi na minimum
5 z 10 pytań można sobie wybrać
nagrodę w postaci fiszki z propozycją wspólnej zabawy z dzieckiem.
Fiszka to nie tylko instrukcja jak się
bawić, ale także informacje, co dana
aktywność wnosi i jakie kompetencje
rozwija. Zabawy zostały opracowane
przez Sylwię Szczycińską – autorkę
bloga „Kreatywne macierzyństwo”,
która jednocześnie jest nauczycielką wczesnoszkolną i przedszkolną,
pedagogiem specjalnym, a przede
wszystkim mamą trójki dzieci.
Na październik przygotowaliśmy
kolejne niespodzianki. Rusza trzecia
już edycja Czyściochowej Akademii,
pojawią się nowe filmiki. Dodatkowo,
w związku z przypadającym na 15
października Światowego Dnia Mycia
Rąk, na uczestników programu Rossnę!, a właściwie ich pociechy, czekają
upominki w postaci książeczki „Czyściochowe zabawy”. By je otrzymać,
wystarczy zrobić zakupy w jednej z
naszych stacjonarnych drogerii.

NIERUCHOMOŒCI wynajmę

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

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

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

Wynajmę mieszkanie w Rynku, 54 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka. 1200 zł + opłaty.
Tel. 604 904 358
(TK 81/09/21)
rolnicze

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)

1 PAŹDZIERNIKA 2021
GODZ. 18:00
BIBLIOTEKA,
UL. KOŚCIUSZKI 7

AGNIESZKA
STASZAK
Kępnianka, właścicielka trzech salonów fryzjerskich Atelier
Staszak oraz dwóch barber shopów, założycielka
i prezes Fundacji „O Mały Włos”, autorka powieści "Rita".
Z GOŚCIEM ROZMAWIA JOANNA KOWALCZYK

WWW.WASZABIBLIOTEKA.PL

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

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

DYREKTOR SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. MARII Z FREDRÓW HR. SZEMBEKOWEJ W KĘPNIE
ZAPRASZA NA SPOTKANIE

62 / 78 141 12,
601 815 606.
ADRES: Piaski 1c.

tel .:

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)

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)

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

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

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

US£UGI

pozostałe

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

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

sprzedam

MASAŻ

I REHABILITACJA

DOMOWA
- TANIO -

TEL. 723 882 777
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Laura Kneidl - „Someone to stay”
Aliza Malik studiuje prawo na MFC. Tam też poznaje Micah z którą się zaprzyjaźnia, a przez nią
Cassie i Auriego. Studia jednak niespecjalnie ją interesują, jej prawdziwą pasją którą wyniosła z
rodzinnego domu jest gotowanie. Jest autorką bloga poświęconego kuchni, prowadzi konto na
Instagramie, pracuje również nad książką kucharską, która wkrótce ma się ukazać w jednym z
wydawnictw. Nauka i praca pochłaniają ją całkowicie, nie ma czasu na przyjemności, spotkania z
przyjaciółmi, nie mówiąc już o posiadaniu chłopaka czy umawianiu się na randki. Pewnego dnia
spotyka jednak na swojej drodze Luciena, przyjaciela Cassie. Chłopak zapada jej w pamięć i przy
następnym przypadkowym spotkaniu Aliza postanawia lepiej go poznać. Lucien zdecydował się
na studia biznesowe, żeby być w stanie odpowiednio zaopiekować się młodszą siostrą, Amicią,
której jest jedynym opiekunem. Dobro siostry zawsze stawia nad własne marzenia i potrzeby.
Mimo natłoku zajęć Aliza i Lucien w końcu stają się parą. Ich szczęście jednak
nie trwa długo. Dramatyczny splot wydarzeń doprowadza do rozstania. Czy na
zawsze?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Praca zbiorowa - „Malarstwo światowe. Francisco de Goya”

KONCERT KĘPNO
17.10.2021 / 18:00

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) to jeden z najważniejszych artystów
hiszpańskich oraz jeden z najwybitniejszych twórców przełomu XVIII i XIX wieków. Był
artystą niezwykle płodnym. Spod jego ręki wyszło przeszło dwa tysiące obrazów, grafik i
rysunków. Najbardziej charakterystycznymi dziełami Goi są portrety, które powstały kiedy
był nadwornym malarzem królewskim oraz seria tzw. czarnych obrazów, stworzonych
po przebyciu ciężkiej choroby. Zakres poruszanych przez artystę tematów jest niezwykle
szeroki. Obok wspomnianych wcześniej portretów, malował scenki rodzajowe, uprawiał
malarstwo religijne, przedstawiał martwą naturę. Jednak to malarstwo historyczne, ukazujące
tragizm, cierpienie, heroiczną walkę, nawiązującą do tragicznych wydarzeń w historii
Hiszpanii, jest znakiem rozpoznawczym tego niezwykłego artysty.

HALA PRZY UL. SPORTOWEJ 9

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Autor zbiorowy - „Wakacje wśród duchów”

BILETY DO NABYCIA: INTERMARCHE CENA BILETU: 80 ZŁ
KWIACIARNIA - TEL: 601 442 602
ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJE TEL: 600 368 416

Gdy zapada zmrok, co powiesz na przerażające opowieści? Usiądź wygodnie. Nie przejmuj
się skrzypieniem desek podłogowych, szmerem w piwnicy, przeraźliwym wyciem psa.
Niech cię nie zatrwoży migoczące światło, przelotny cień, zimny dotyk na twoim ręku. Coś
się poruszyło? Na ścianie widać zarys twarzy? Zachowaj spokój. Oto zbierają się duchy
minionych lat… Zbiór klasycznych opowieści o nawiedzonych domach, mściwych duchach
i upiornych ostrzeżeniach gwarantuje doskonałą rozrywkę i zarazem wgląd w realia XIX
wieku. Pomysłowo łącząc grozę, melancholię i humor, historie te zachowują swoją pierwotną
moc wywoływania lęku i zaskoczenia. Zebrana kolekcja obejmuje utwory takich pisarzy
jak Oscar Wilde, Charles Dickens czy William Butler Yeats. Pozycja
obowiązkowa nie tylko dla wielbicieli gatunku.

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

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

AKCJĘ
Krzy¿ówka nr 37
POBIERANIA KRWI
SPONSORZY NAGRÓD:

krwiodawstwo
WODZICZNA

- DOM LUDOWY W WODZICZNEJ

27.06.2021 (niedziela)
w godzinach: 9.00 - 12.00
Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 18. rok życia,
z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika Kêpiñskiego” do 29 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 - „Wakacje wśród duchów”,
2. Praca zbiorowa - „Francisco de Goya”,
3. Laura Kneidl - „Someone to stay”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 36 nagrody otrzymuj¹:

Karolina Wawrzyniak (Domanin),
Sabina Mikołajczyk (Kępno),
Magdalena Nikodem (Mnichowice).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Nie staraj się być idealny. Pragnienie, aby dobrze
wypaść w oczach innych ludzi, może sprawić, że
posuniesz się za daleko w przechwałkach i obietnicach. Bądź wyrozumiały dla innych ludzi i nie
bierz sobie do serca słów kogoś, kto Ci zazdrości.

Byk 21 IV – 21 V

1.
2.
3.

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

5.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

6.

Wpadniesz na dobry pomysł i nie będziesz chciał
zwlekać z jego realizacją. Będziesz samodzielny
i gotowy zaryzykować. Uda Ci się zarazić innych
optymizmem, a nawet będziesz przewodzić grupie
przyjaciół lub współpracowników.

Apteka „Przy Szpitalu” - 23.09.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 24.09.2021 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 25.09.2021 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 26.09.2021 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 27.09.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 28.09.2021 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
Apteka „Centrum” - 29.09.2021 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

4.

7.

UWAGA!

Rak 23 VI – 22 VII
Będziesz musiał bronić swojej zawodowej i osobistej pozycji, napotkasz wiele przeszkód w realizacji celów. W sprawach zawodowych przygotuj
się do starcia z kimś, kto nie gra uczciwie. Musisz
pozbyć się skrupułów i nie dać się oszukać.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nie bądź zbyt pewny siebie i arogancki, bo spotka
Cię kara. Karta przestrzega przed zgubnymi skutkami przechwałek i hazardu. Ktoś sprytniejszy od
Ciebie może Cię oszukać lub przekonać innych,
że jesteś chciwy i małostkowy.

Panna 23 VIII – 22 IX
Jeśli znajdziesz czas na chwilę refleksji, znajdziesz wyjście z kłopotów. Karta wróży poprawę
zdrowia i nastroju. Poczujesz się weselszy i z
optymizmem popatrzysz na świat. Chętnie pomożesz komuś, kto jest w gorszej od Ciebie sytuacji.

„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
W tym tygodniu będziesz poważnie podchodził do
wszystkich spraw. Karta wróży zakończenie starych spraw i konieczność zmiany planów. Możesz
jednak wyolbrzymiać niektóre kłopoty i podejmować decyzje pod wpływem emocji.

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

Karta zwiastuje zaproszenie na imprezę lub spotkanie. Przypomni Ci ono o Twoich marzeniach i
skłoni do wspomnień z dzieciństwa. W miłości karta wróży szczere uczucie i powody do radości. Dla
samotnych zapowiada szczęśliwe spotkanie.

Wodnik 20 I – 18 II
Pamiętaj o swoich zasadach i wartościach. Ktoś
może kusić Cię do ich porzucenia, mamić Cię
obietnicą szybkiego sukcesu lub pieniędzy. Bądź
szczery wobec siebie i postępuj tak, abyś nie musiał się wstydzić przed sobą i swoimi bliskimi.

Ryby 19 II – 20 III
Karta radzi, abyś w miarę możliwości oderwał się
od myślenia tylko o pracy i pieniądzach. Postaraj
się znaleźć czas na drobne, codzienne przyjemności. Potrzebujesz odpoczynku i relaksu, a wtedy
nabierzesz sił i wpadniesz na dobre pomysły.

(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

Sprawy związane z miłością, zabawą i wesołym
towarzystwem zaprzątną Twoją uwagę. Nie pozwól, aby wpłynęło to źle na Twoje obowiązki. Karta radzi, abyś poważniej traktował innych ludzi i w
żadnym razie nie drwił z ich uczuć!

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
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza Ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem i
wyjaśnić sprawę, jaka Was poróżniła.

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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