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Od 2 do 4 września br. w Kępnie odbywała się kolejna edycja Festiwalu Trzech
Kultur. To wyjątkowe wydarzenie kulturalno-edukacyjne, związane z niezwykłymi dziejami miasta, w którym przez kilka
wieków żyli zgodnie wyznawcy trzech religii. W tym roku wydarzenie odbyło się
pod patronatem Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN.
str. 4-5

Miło Tanio Smacznie
ZAPRASZAMY!

Polonia z
pierwszym
domowym
zwycięstwem!
W meczu szóstej kolejki
piłkarskiej czwartej ligi
Polonia 1908 Marcinki
Kępno pokonała Huragan Pobiedziska 3:2 (1:1).
Podopieczni Marcela Surowiaka odetchnęli z ulgą.
Przede wszystkim dlatego,
że przerwali serię czterech
meczów bez zwycięstwa.

„Już teraz we mnie
kwitną Twe ogrody”

str. 10

str. 8

str. 6

Wystartowała
Sztafeta Pokoju
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Władze powiatu i gminny w 42. rocznicę Porozumień Sierpniowych oddały hołd zmarłym działaczom niepodległościowym spoczywającym na kępińskim cmentarzu

Pamiętamy o Solidarności
Oddali hołd ludziom
Solidarności...

„Kiedy umiera człowiek,
nie pozostaje po nim na tej ziemi nic
oprócz dobra, które uczynił innym.”

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dobrego duszpasterza

ks. Krzysztofa
Nawrockiego

śp.

Składamy wyrazy współczucia
bliskim Zmarłego.

31 sierpnia br. , w 42. rocznicę
podpisania Porozumień Sierpniowych, starosta Robert Kieruzal
wspólnie z wicestarostą Alicją Śniegocką oraz burmistrz Piotr Psikus
wraz z wiceburmistrzem Krzysztofem Godkiem, przy współudziale
działaczy opozycji niepodległościowej z lat 80.: Teresy Ochędzan-Godek, Bolesława Irackiego, Czesława
Gudry i Mirosława Łapy, uczcili
pamięć po zmarłych działaczach Solidarności, którym bliskie sercu były
idee wolności i niepodległości.
Na kępińskim cmentarzu władze powiatu i gminy złożyły kwiaty
i zapaliły znicze na grobach tych,
którzy tworzyli podwaliny idei solidarności w naszym regionie: śp. ks.
prałata Mariana Magnuszewskiego,

śp. ks. prałata Zbigniewa Rapiora,
śp. Henryka Müllera, śp. Wiesława
Kołodziejczyka, śp. Henryka Tyszkiewicza, śp. Jerzego Woźniaka,
śp. Józefa Majaka, śp. Mirosława

...na kępińskim cmentarzu

Powiatowa inauguracja roku szkolnego odbyła się w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie

Inauguracja roku szkolnego

1 września br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie miała miejsce
powiatowa inauguracja roku szkolnego 2022/2023. W uroczystości
wzięli udział: starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka,

go, szczególnie ciepłe słowa kierując
pod adresem pierwszoklasistów. W
imieniu władz powiatu życzenia dla
młodzieży, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych złożył starosta, dokonując jednocześnie symbolicznej inauguracji roku szkolnego.

Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. księdza prałata

Krzysztofa
Nawrockiego,

byłego proboszcza parafii św. Marcina w Kępnie.

Jego odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Go z wielkim smutkiem.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,
Przewodniczący oraz radni Rady Miejskiej w Kępnie.

Urbańskiego, śp. Stanisława Kowalskiego, śp. Feliksa Gruszki, śp.
Andrzeja Kujawę, śp. Jana Solarka,
śp. Jana Turowskiego i śp. Jerzego
Nitkki. Cześć ich pamięci!
m

Rozpoczęcie roku szkolnego
w ZSP nr 1 w Kępnie

członek Zarządu Powiatu Krystyna
Możdżanowska,
przewodnicząca
Komisji Edukacji i Promocji Regina Marczak, proboszcz parafii pw.
św. Marcina w Kępnie ks. kanonik
Krystian Szenowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej
Jóźwik, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedstawiciele rodziców,
nauczyciele, pracownicy szkoły i
uczniowie. Zebranych powitała dyrektor szkoły Bogumiła Drobina.
W swoim wystąpieniu zapoznała zebranych z wynikami rekrutacji oraz
założeniami nowego roku szkolne-

W wyniku zakończonego naboru
od 1 września br. naukę w szkołach
dla młodzieży prowadzonych przez
Powiat Kępiński rozpocznie ponad
740 uczniów klas pierwszych w 24
oddziałach (LO nr I – 187 ucz./6 oddziałów (oddz.), ZSP nr 1: LO nr II –
65 ucz./2 oddz., Technikum nr 1 - 195
ucz./6 oddz., ZSP nr 2: Technikum nr
2 92 ucz./3 oddz., Branżowa Szkoła I
stopnia 202 ucz./7 oddz.).
Łącznie w szkołach ponadpodstawowych kształcić się będzie ponad 2220 uczniów w 80 oddziałach.
Z tego około 715 w liceach ogólno-

kształcących, około 980 w technikach, ponad 530 w szkole branżowej.
LO nr I im. mjra Henryka Sucharskiego – 389 uczniów w 18 oddziałach, ZSP nr 1 – 941 uczniów w
33 oddziałach (w tym: LO nr II - 225
uczniów w 8 oddziałach, Technikum
nr 1 – 716 uczniów w 25 oddziałach),
ZSP nr 2 - 801 uczniów w 29 oddziałach (w tym: Technikum nr 2 - 198
uczniów w 9 oddziałach, Branżowa
Szkoła I stopnia 603 uczniów w 20
oddziałach).
Ponadto 60 uczniów podejmie
naukę w Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych.
W tym roku szkolnym do szkół
prowadzonych przez Powiat Kępiński uczęszczać będzie znaczna liczba
uczniów z Ukrainy i tak: LO nr I – 25
uczniów, ZSP nr 1 – 25 uczniów (w
tym: w LO nr II – 7, w Technikum
nr 1 – 18), ZSP nr 2 – 28 uczniów (w
tym: w Branżowej Szkole I stopnia –
23, w Technikum nr 2 – 5) i ZSS w
Słupi – 3 uczniów.
W szkołach zawodowych najchętniej wybierane zawody to: technik informatyk, technik reklamy,
technik logistyk, a w szkole branżowej: tapicer i fryzjer.
W liceach ogólnokształcących największym zainteresowaniem cieszyły
się klasy z rozszerzoną biologią i chemią.
W ZSS w Słupi pod Kępnem
opieką objętych będzie około 120
uczniów w 19 oddziałach oraz ponad
35 dzieci w ramach wczesnego wspomagania.
Oprac. m
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY

KAMPANIA INFORMACYJNA

Dyskusja o możliwościach
Sukces na granicy
ułatwień dla przedsiębiorców Serbii i Kosowa
Podczas ostatniej Komisji ECON
wymieniono poglądy z przewodniczącym Rady Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (RMSR)
Andreasem Barckowem oraz przewodniczącym Fundacji MSSF Erkki
Liikanenem. W dyskusji udział
brała poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska.
Istnieje wiele inicjatyw
i firm działających na polu
ustalania międzynarodowych
standardów sprawozdawczości
finansowej i zrównoważonego
rozwoju. Oprócz Rady Międzynarodowych
Standardów
Zrównoważonego Rozwoju (ISSB),
istnieje Rada Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (IASB),
a także Międzynarodowe Forum
Ustanawiających Standardy Rachunkowości (IFASS) oraz Global Reporting Initiative (GRI). - International
Accounting Standards Board (IASB)
– Rada Międzynarodowych Standar-

dów Rachunkowości (RMSR) jest
niezależnym organem ustanawiającym standardy rachunkowości.
Została założona 1 kwietnia 2001
r. jako następca Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachun-

kowości (IASC). Odpowiada za
opracowywanie Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz promowanie
ich stosowania. International Sustainability Standards Board (ISSB) –
Międzynarodowa Rada Standardów
Zrównoważonego Rozwoju. Intencją
ISSB jest zapewnienie kompleksowej

globalnej bazy standardów ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG - sprawy
dotyczące klimatu oraz innych kwestii środowiskowych i społecznych,
a także kwestii związanych z zarządzaniem). Baza ma za zadanie informowanie o ryzykach
i zagrożeniach związanych ze
zrównoważonym rozwojem w
przedsiębiorstwach tak, aby
pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji.
Istnienie kilka równoległych
inicjatyw – które czasami się
pokrywają – nie ułatwia firmom wypełniania obowiązków
sprawozdawczych. Dlatego właśnie
podczas wymiany poglądów dopytywałam o możliwości rozwiązania
tego problemu i unifikacji kryteriów.
Dodatkowo zależało mi także na odpowiedzi na pytanie – w jaki sposób
UE zamierza przekonać kraje pozaeuropejskie do swoich, bardzo wymagający standardów? – pyta europoseł.

Eksperci: Polityka redukcji szkód - tak,
bezwzględny zakaz palenia - nie

Dzięki mediacjom Unii Europejskiej Serbia zgodziła się na zniesienie dokumentów wjazdu/wyjazdu
dla posiadaczy dowodu osobistego
z Kosowa , a Kosowo zgodziło się
nie wprowadzać ich dla posiadaczy

dowodu osobistego z Serbii. - Podróże między tymi dwoma krajami
będę możliwe z dowodem osobistym
– informuje poseł do Parlamentu
Europejskiego Andżelika Możdżanowska.

Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Coraz więcej ludzi świata nauki i ekspertów wzywa do dyskusji na temat tzw. polityki redukcji szkód,
związanych z paleniem papierosów. Ich zdaniem jest to niezbędne, by powstrzymać uzależnienie.
Podczas dziewiątej edycji Global Forum on Nicotine (Światowego
Forum Nikotynowego), które odbyło
się latem w Warszawie, dziennikarze
hiszpańskiego dziennika La Razon

przepytali wielu ekspertów na temat
podejścia do polityki redukcji szkód
powodowanych przez wyroby tytoniowe. Według Michelle Manton z
think-tanku Competitive Enterprise
Institute, zakaz sprzedaży wyrobów
tytoniowych nie jest właściwą drogą
do zmiany zachowań konsumentówzamiast tego Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) i rządy powinny aktywnie zachęcać koncerny tytoniowe
do sprzedaży mniej szkodliwych produktów oraz do inwestycji w innowacje i dodatkowe badania.
Jej zdaniem potrzebna jest radykalna zmiana obecnej polityki
rządów, aby skutecznie zmniejszać
popularność wyrobów tytoniowych
do palenia. Pogląd ten podzielił Peter
Hajek, specjalista ds. uzależnienia od
tytoniu na Queen Mary University of

London, który dowodził, że decyzje
niektórych rządów o niewspieraniu
redukcji szkód tytoniowych są oparte
na „ideologii”, a nie nauce. Sprawa jest
bowiem prosta – większość palaczy
nie przestanie palić trującego
tytoniu z dnia na dzień, a co
więcej istnieją mniej szkodliwe (nawet o 95-99 proc.)
bezdymne alternatywy, które mogą być dla palaczy swoistym przejściem od nałogu
palenia do pełnego rzucenia
tego rodzaju używek.
Co ciekawe, w połowie
lipca czeski eurodeputowany partii Zieloni Mikuláš Peksa
(Zieloni, Czechy) udzielił wywiadu
włoskiej agencji informacyjnej Askanews. Peksa, który jest z wykształcenia biofizykiem, podkreślił potrzebę
przyjęcia przez Unię Europejską jasnego stanowiska w sprawie redukcji
szkód związanych z tytoniem w celu
skutecznej walki z uzależnieniem
od nikotyny. Choć pochwalił pierwszy krok Parlamentu Europejskiego
sprzed kilku miesięcy w uznaniu roli
e-papierosów jako narzędzia do rzucania palenia, jednakże wezwał parlament do pójścia o wiele dalej. Podkreślił, że palacze powinni otrzymać
więcej informacji i lepsze wsparcie
w rzuceniu palenia. Wezwał też do
znacznie bardziej spójnej strategii
dotyczącej przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Według ostatniego raportu Public Health England (PHE), brytyjskiej instytucji zdrowia publicznego
e-papierosy są bardziej skutecznym narzędziem wspomagającym porzucenie
palenia, niż nikotynowa terapia zastępcza. Warto wiedzieć, że na rynku istnieje kilka kategorii wyrobów alternatywnych dla tradycyjnych papierosów.
Wśród nich, wspomniane e-papierosy,
ponadto coraz bardziej popularne wśród
osób szukających potencjalnie mniej
szkodliwych nikotynowych alternatyw
– urządzenia do podgrzewania tytoniu,
jak na przykład glo new heating technology, a także saszetki nikotynowe.
Podczas niedawnego Światowego
Forum Nikotynowego eksperci mówili o tym, jak w niektórych krajach
produkty zawierające nikotynę, a nie
wydzielające dymu, mogą uzupełniać
krajowe programy walki z paleniem,
co prowadzi do zmniejszenia liczby
osób palących. Do państw już stosujących taką strategię należą m.in. Nowa
Zelandia, Stany Zjednoczone, Kanada
i Wielka Brytania.
Źródła:
https://www.larazon.es/economia/20220720/
thwfpxcu5faxzbgdvv4des37iq.html
https://www.askanews.it/senzacategoria/2022/07/12/interview-with-mep-mikulaspeksa/
https://www.gov.uk/government/publications/
vaping-in-england-evidence-update-february-2021/
vaping-in-england-2021-evidence-update-summary

Uczcili bohaterów
1 września br. to wspomnienie
83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji na kępińskim Rynku odbyły się obchody tego ważnego
dnia. Po odśpiewaniu hymnu państwowego delegacje władz miasta i
gminy, placówek oświatowych, służb
mundurowych, instytucji i stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów pod
Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację. Okolicznościowe
przemówienie wygłosił burmistrz
Piotr Psikus. W uroczystości uczestniczyły także poczty sztandarowe
oraz mieszkańcy, którzy swoją obecnością potwierdzili pamięć o wyda-

rzeniach sprzed 83 lat i oddali cześć
ofiarom II wojny światowej.
Również na Rondzie Kombatantów w Kępnie złożono kwiaty i zapalono znicze.
Z kolei starosta kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka i członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Krystyna Możdżanowska oddali cześć ofiarom II
wojny światowej, składając kwiaty
pod tablicą pamiątkową w budynku
Liceum Ogólnokształcącego nr I w
Kępnie, upamiętniającą poległych w
czasie wojny uczniów i wychowanków szkoły.
KR

Delegacje złożyły
kwiaty pod pomnikiem
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Za nami kolejna udana edycja Festiwalu Trzech Kultur w Kępnie

Pamiętają o swojej wielokulturowości

Wykład R. Płotczyk z Muzeum POLIN
wzbudził duże zainteresowanie

Koncert Klezmer Strong Duo

Od 2 do 4 września br. w Kępnie
odbywała się kolejna edycja Festiwalu Trzech Kultur. To wyjątkowe
wydarzenie kulturalno-edukacyjne,
organicznie związane z niezwykłymi dziejami miasta, w którym przez
kilka wieków żyli zgodnie wyznawcy
trzech religii. W programie tegorocznego festiwalu nie zabrakło muzyki w
najlepszym wydaniu oraz ciekawych
propozycji nawiązujących do tradycji
i historii trzech kultur. W tym roku
wydarzenie odbyło się pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Piątkowa uczta muzyczna
Inaugurację festiwalu, 2 września br., stanowił występ zespołu
Klezmer Strong Duo. Koncert duetu
muzyków – Arkadiusza Hylewskiego na skrzypcach i Macieja Bąka na
instrumentach klawiszowych – wywodzących się z Filharmonii Kaliskiej – to najpopularniejsze utwory
o tematyce klezmerskiej w zupełnie
nowych odsłonach.
Następnie na scenie zaprezentował się Stanisław Soyka z zespołem
Soyka Kwintet, który przyciągnął
liczną publikę i oczarował ją klimatycznymi, pełnymi emocji utworami.
S. Soyka – wokalista, instrumentalista, kompozytor – już od lat należy do
grona największych artystów polskiej
sceny muzycznej. Nigdy nie poddał
się modom i trendom. Wypracował
swój własny język muzyczny, dzięki
czemu należy do grona artystów, któ-

tkanie z kulturą żydowską” w wykonaniu Renaty Płotczyk z Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN.
Natomiast wieczór poświęcony
był poezji tworzonej z potrzeby poszukiwania tożsamości, refleksji nad
własnym pochodzeniem i poszukiwaniem Boga. Swoje utwory przed-

Symboliczne „pojednanie”
dwóch proboszczów

stawił Aleksander Rozenfeld, polski
poeta i dziennikarz, publicysta „Gazety Polskiej”.
Swoje wiersze zaprezentowała
również mieszkanka powiatu kępińskiego Renata Adamska-Garbowska, która debiutowała w 2015
r. tomikiem „Ołówkowe szepty”. Jej

Soyka Kwintet dali
popis muzyczny
W festiwalu uczestniczyli
też najmłodsi

Spektakl dla dzieci
pt. „W zielonej krainie OZ”

4

rych styl rozpoznaje się od pierwszych
dźwięków. Wokaliście na scenie towarzyszyli: Przemek Greger na gitarze
akustycznej i elektrycznej, Marcin
Lamch na kontrabasie, syn Kuba na
perkusji i Zbyszek Uhuru Brysiak na
instrumentach perkusyjnych.
Wielokulturowość
w różnych odsłonach
Sobota, 3 września br., obfitowała w wydarzenia skierowane do
najmłodszych. W Muzeum Ziemi
Kępińskiej odbyły się interaktywne
zajęcia dla dzieci – gra pn. „MuMe
Muzealna Gra Pamięci” i warsztaty
pt. „Muzeum w pudełku. Miasteczko
Malki”. Z kolei na Rynku czekało na
nich przedstawienie teatralne pt. „W
zielonej krainie OZ” oraz gry i zabawy przygotowane przez Samorządową Bibliotekę Publiczną im. Marii z
Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie.
Tego dnia w Muzeum Ziemi Kępińskiej odbył się też wykład pt. „Spo-
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odbywającym się Festiwalem Trzech
Kultur. Poetka opowiedziała o swoich
inspiracjach, procesach powstawania
wierszy oraz o tym, co dla niej ważne
w poezji.
Wspierał ją Marek Kowalski,
śpiewając wiersze z najnowszego tomiku.

poezja nawiązuje do wielokulturowości Kępna. Promowała tomik „Powroty do wczoraj”, przetłumaczony
na język hebrajski, m.in. w związku z

Lokalni producenci
wystawili swoje wyroby

Jedno miasto – trzy wyznania
Główne uroczystości festiwalowe
zaplanowane zostały na niedzielę, 4
września br. Trzeci dzień festiwalu
rozpoczął się od wspólnej modlitwy
ks. pastora Krzysztofa Cieślara i
proboszcza parafii pw. św. Marcina
w Kępnie, ks. kanonika Krystiana
Szenowskiego, którzy przy kościele
ewangelicko-augsburskim w Kępnie
modlili się za zmarłych mieszkańców
Kępińskiego oraz prosili w modlitwie
o pokój i porozumienie na wschodzie.
Pastor swojej modlitwie wspomniał
zmarłego ks kanonika Krzysztofa
Nawrockiego. - To był ksiądz pełen
empatii i otwarty dla drugiego człowieka. Dobry duchowny kościoła katolickiego – podkreślił ks. K. Cieślar.
W kościele ewangelickim kilkudziesięciu zainteresowanych wysłuchało wykładów zaproszonych
naukowców. Dr Krzysztof Morta z wrocławskiego uniwersytetu
przybliżył zebranym rozwój gminy
żydowskiej w prelekcji pt. „Wokół
kępińskiej żydowskiej grupy wyznaniowej”. Po nim prelekcję zatytułowaną „Wspólnota cierpienia na
przykładzie historii ekumenicznej
procesji suplikacyjnej do Sanktuarium Matyki Boskiej na Pólku pod

Informacje

wiadomości
wadzającym różnorodną działalność
kulturalną w regionie kępińskim.
Nagrodzeni dyplomem i medalem
zostali: Antoni Janaszewski, Marian
Lorenz, śp. Mieczysław Depczyński – odebrał Zdzisław Depczyński,
Marek Kamecki, Dariusz Pietrzykowski, Kępińskie Koło Literatów
– odebrała przewodnicząca Renata
Adamska-Garbowska, Stowarzyszenie Plastyków Amatorów – odebrała
przewodnicząca Janina Gorzendowska, Chór Cantamus – odebrał dyrygent Łukasz Lipieta, Polski Związek
Filatelistów Koło w Kępnie – odebrał
Edward Stankowiak.
Festiwal zakończył koncert grupy
muzycznej „Raz, Dwa, Trzy”, której
liderem jest Adam Nowak. Pozostali
muzycy to: Grzegorz Szwałek – pia-

Koncert Orkiestry Kameralnej
Polskiego Radia Amadeus

Bralinem w XIX i XX wieku” wygłosił dr Tomasz Grzeszkowiak.
Po wykładach grubo ponad 100
osób, nie tylko z Kępna, ale Wrocławia, Poznania, Gliwic i Ostrowa Wielkopolskiego, wzięła udział
w spacerze śladem „Ewangelików,
katolików i izraelitów” po Kępnie.
Zainteresowanych oprowadzał Mirosław Łapa, który opowiadał o mało
znanych wydarzeniach i artefaktach
w kościele katolickim, jak i żydowskich mieszkańcach grodu z łabędziem w herbie.
Klasycznie i przebojowo
Na kępińskim Rynku tłumy przybyłych mogły podziwiać wyjątkowy

Nagrodzeni medalem 360-lecia
nadania Kępnu praw miejskich
R. Adamska-Garbowska
w rozmowie z A. Rozenfeldem

nino elektryczne i akordeon, Jacek
Olejarz – perkusja, Jarek Treliński
– gitara elektryczna i akustyczna,
Mirek Kowalik – gitara basowa i
kontrabas oraz Tadek Kulas – trąbka. Utwory zespołu trafiają do każdego, bez względu na wiek, mają też
niesamowitą zdolność pobudzania do
rozmowy, otwierają umysł i rozwiązują język. Muzycy swoją wrażliwością, spostrzegawczością i dystansem
przyciągnęli wielu fanów na kępiński
Rynek.
Zapachy i smaki
Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotograficzna pn. „Pachnie tu

Dla najmłodszych było wiele
festiwalowych atrakcji

koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcja
światowej sławy dyrygentki Anny
Duczmal Mróz. Zebrani mogli wysłuchać w mistrzowskim wykonaniu
m.in. utworów Antoniego Dvoraka i
Wojciecha Kilara. Gmina Kępno na
realizację koncertu uzyskała dotację
z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Było to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie koncertowe tegorocznego festiwalu.
Po koncercie burmistrz Piotr
Psikus wręczył dyplomy i medale
wybite z okazji 360-lecia nadania
Kępnu praw miejskich wyróżniającym się osobom i instytucjom pro-

Wykład dr. K. Morty
o kępińskiej gminie żydowskiej

Stoisko Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kępnie

M. Łapa zaprasza do
kościoła katolickiego

Wykład dr. T. Grzeszkowiaka na temat
ekumenicznych pielgrzymek na „Pólko”

Każdy przez chwilę
mógł poczuć się Żydem

rajem” autorstwa Pawła Śpiewaka,
który fotografował również wydarzenia i uczestników trzydniowego
festiwalu. Młody fotograf na pracach zaprezentowanych na wystawie uchwycił religijne tradycje chasydów. Na współczesnych zdjęciach
można poczuć przedwojenny klimat
ówczesnych kultur i religii.
Od piątku do niedzieli na kępińskim Rynku gościły też „Smaki świata, czyli festiwal na talerzu”. Lubiane
przez wszystkich food tracki stanęły
na Rynku z bogatą ofertą gastronomiczną, dzięki czemu można było
skosztować specjałów kuchni międzynarodowej.
KR, m
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Wiadomości

informacje
Podpisano umowę na budowę przystanku wraz z toaletą
w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie

21. koncert muzyki chrześcijańskiej pn. „Ogrody Świętego Idziego” przy mikorzyńskim
sanktuarium

Powstanie przystanek „Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody”
autobusowy
Jak co roku, w sobotę poprzedzającą odpust ku czci św. Idziego w
sanktuarium w Mikorzynie, w ogro-

30 września br. burmistrz miasta
i gminy Kępno Piotr Psikus podpisał
umowę na budowę przystanku wraz z
toaletą w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie.
Zadanie obejmuje dostawę i montaż wiat przystankowych, koszy na
śmieci, toalety publicznej. W wyniku
realizacji inwestycji zostanie utwardzona wysepka drogowa, gdzie zlokalizowany zostanie przystanek.
Generalnym wykonawcą robót
jest firma Elektromex Sp. z o.o. Wartość kontraktu wynosi 787.200,00
zł. - W ramach zadania budowy

przystanku przy Dworcu Zachodnim planuje się: niezbędne prace
rozbiórkowe, wykonanie przyłącza
wodno-kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, wykonanie fundamentów projektowanych obiektów
budowlanych zgodnie z wytycznymi
producentów obiektów, wykonanie
nawierzchni utwardzonych, montaż
barierek ochronnych, montaż dwóch
wiat przystankowych oraz toalety
publicznej, a także wykonanie nowego drogowego oznakowania pionowego i poziomego – mówi burmistrz.
Oprac. KR

W gminie Kępno naukę rozpoczęli uczniowie 10 szkół podstawowych

Witaj, szkoło!
1 września br. naukę rozpoczęli
uczniowie 10 szkół podstawowych
z terenu gminy Kępno. Wypoczęci i
uśmiechnięci uczniowie wrócili do
klas i wychowawców – bo szkoła to
nie tylko obowiązki i wyzwania, ale
też ciekawe zajęcia i nowi koledzy.
Burmistrz Piotr Psikus odwiedził uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Krążkowach. W
Szkole Podstawowej w Myjomicach
gościł zastępca burmistrza Krzysztof
Godek, natomiast w Szkole Podstawowej w Mikorzynie na rozpoczęciu
roku szkolnego obecna była Małgorzata Frala-Kędzior, naczelnik

Podczas rozpoczęcia
roku szkolnego

6

Wydziału Oświaty i Kultury UMiG.
Wszystkim życzyli szóstek w dzienniku i pomyślności w roku szkolnym.
Uczniowie odebrali tego dnia
specjalne wyróżnienia: za sukcesy w
Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce:
w SP Myjomice – Aleksandra Junczak (opiekun: Ewa Pastusiak), w SP
Krążkowy – Ksawery Sikora (opiekun: Maria Balcerzak), a w SP Mikorzyn – Julia Rymanowska (opiekun: Marcin Wiatrak), natomiast za
osiągnięcie w Finale Ogólnopolskim
„Czwartków lekkoatletycznych” –
Aleksandra Kubiaczyk (opiekun:
Rafał Nikodem).
Oprac. KR

niak – gitara, śpiew; Carlo – klawisze, śpiew, Garściak – bas, Kapsel –
perkusja. Całość uzupełnia drapieżna

Warsztaty kuglarskie.
Fot. J. Chrząstowski

dach świątyni odbywa się koncert
muzyki chrześcijańskiej pn. „Ogrody Świętego Idziego”. To niezwykłe
muzyczno-modlitwne
spotkanie,
zwieńczone uroczystą mszą świętą i
stanowiące inaugurację uroczystości
odpustowych, na które do Mikorzyna
przybywają tysiące wiernych. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz
regionu. Organizatorami koncertu
tradycyjnie było Bractwo Świętego
Idziego wraz z proboszczem oraz
parafianami. Dzięki ich staraniom i
pracy to wydarzenie jest dla uczestników zarówno świetną rozrywką,
okazją do spotkań, jak i duchowym
przeżyciem.
27 sierpnia br. „Ogrody Świętego Idziego” odbyły się już po raz 21.
i, jak zawsze, wzięły w nich udział
tłumy parafian oraz gości. Na scenie
wystąpił zespół „Rock&Fire” z bardzo energicznym, ewangelizacyjnym
brzmieniem. Zespół powstał jesienią
2015 r. Energia, płynąca z miłości do
muzyki, przyjaźni łączącej członków

sekcja dęta w składzie: Szoszon
– saksofon tenorowy, Tom – trąbka i
Młody – puzon.
Motyw ognia pojawił się również
na zakończenie wydarzenia poprzez
Występ zespołu „Rock&Fire”.
Fot. J. Chrząstowski

pokaz tańca ognia, który wykonała
formacja „Anthony Street” z Jarocina. Oprócz tego na zgromadzonych
Uroczysta msza święta

formacji w połączeniu z doświadczeniem scenicznym, zaowocowała
stworzeniem doskonale brzmiącego,
niezwykle interesującego projektu.
Domeną twórczości „Rock&Fire”
jest wyjątkowa umiejętność spójnego łączenia swoistego ognia z wodą:
energetyczna, porywająca muzyka
przenika się harmonijnie z dotykającą
istotnych tematów warstwą tekstową.
Autorskie kompozycje stylistycznie
odwołują się do kanonu najlepszych
wzorców, zaczerpniętych z takich
gatunków muzycznych, jak rock and
roll czy reggae. Trzon zespołu tworzy
dynamiczna sekcja rytmiczna: Ziem-
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ko dzieci, ale także ich rodziców, oraz
występ Wojtka Wróbla z Bralina.
Oczywiście, na zakończenie koncertu nie mogło zabraknąć wspólnego
wykonania pieśni: „Już teraz we mnie
kwitną Twe ogrody, już teraz we mnie
Twe królestwo jest”, która jest hymnem „Ogrodów Świętego Idziego”.
Natomiast o to, aby nikt nie
zgłodniał, zadbali wolontariusze,
którzy obsługiwali stoiska gastronomiczne – można było zakosztować
zarówno kiełbaski z grilla, jak też
kawy i słodkości.
- Kulturalne urozmaicenie bardzo wiele wnosi do przeżywania tego
wyjątkowego czasu przez parafian i
pielgrzymów. Dla mnie osobiście jest
to bardzo piękne ubogacenie – podsumował proboszcz mikorzyńskiej
parafii ks. Witold Kałmucki. - Sobotni wieczór był dla uczestników
koncertu czasem przeżycia wydarzenia kulturalnego na wysokim poziomie artystycznym. Był to dobry czas,
czas budowania lokalnej wspólnoty.
W przygotowanie koncertu włączeni

czekały warsztaty kuglarskie prowadzone przez tę grupę, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem nie tyl-

zostali wolontariusze (młodzież oraz
seniorzy), którzy zorganizowali miejsce koncertu, jego promocję i poczęstunek dla uczestników wydarzenia
– dodała prezes Bractwa Świętego
Idziego Urszula Goździcka.
Najważniejszym punktem wydarzenia była msza święta w ogrodzie
przy sanktuarium, którą zakończyła
procesja światła i błogosławieństwo
wody. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz ks. W. Kałmucki.
Od niedzieli rozpoczęły się rekolekcje, które miały na celu przygotowanie parafii do uroczystości odpustowych. Rekolekcje prowadził ks.
Przemysław Kapała – diecezjalny
koordynator Światowych Dni Młodzieży.
Zadanie było współfinansowane
przez Gminę Kępno.
KR

Wydarzenie przyciągnęło
parafian i gości

Region

gmina
W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej władze gminy
Trzcinica symbolicznie oddały hołd walczącym w wojnie
obronnej w 1939 r.

G£OS TRZCINICY
wrzesień 2022, nr 36 (1253)
28 sierpnia 2022 r. w Trzcinicy odbyły się uroczystości dożynkowe

Uroczystości dożynkowe w Trzcinicy

Błogosławieństwo chleba

Delegacje sołeckie powitał i
wprowadził ksiądz kanonik Mariusz
Buczek, który odprawił mszę św.
dziękczynną. W uroczystości wziął
udział wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, który podziękował
rolnikom za kolejny rok wykonywanej z poświęceniem pracy, życzył
aby była ona doceniana i szanowana.
Podziękował za piękne wieńce i chleb
dożynkowy życząc, aby go nie zabrakło na żadnym ze stołów w gminie i
ojczyźnie.
Oprac. m

W rocznicę wybuchu wojny

1 września 2022 r. obchodzimy
83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Działania wojenne rozpoczęły
się nad ranem od zbombardowania
takich miejscowości jak Tczew oraz
Wieluń, a następnie ostrzału Westerplatte. Tego dnia wspominamy
wszystkich walczących i poległych

za ojczyznę.
W rocznicę wybuchu zmagań
wojennych wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik oraz sekretarz
gminy Renata Ciemny zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi na
terenie gminy Trzcinica.
Oprac. m
Uczcili pamięć ofiar wojny

Dożynki sołeckie w Wodzicznej
27 sierpnia 2022 r. w Wodzicznej odbyły się dożynki
sołeckie
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy włączyła się w akcję społeczną Narodowe Czytanie 2022

Uroczystości poprzedziła msza
św. dziękczynna odprawiana przez
księdza kanonika Mariusza Buczka. Następnie wszyscy udali się na
teren przy Domu Ludowym w Wodzicznej, gdzie kontynuowano uroczystości.
Ważnym jej punktem był obrzęd chleba. Wójt gminy Grzegorz

W kościele w Wodzicznej

Romantyczne ballady

Uroczystości dożynkowe

Hadzik, sekretarz gminy Renata
Ciemny oraz przewodniczący Rady
Gminy Zdzisław Mikołajczyk podziękowali wszystkim rolnikom za
ich trud oraz życzyli aby chleba nie
zabrakło na żadnym ze stołów. Na
ręce sołtysa Sławomira Nawrockiego przekazali podziękowania dla
wszystkich, którzy włączyli się w
przygotowania dożynek sołeckich w
Wodzicznej. Spotkanie trwało długo
a organizatorzy zadbali o małą gastronomię i wiele atrakcji.
Oprac. m

„Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza były lekturą jedenastej
odsłony Narodowego Czytania, które odbyło się 3 września 2022 r. pod
patronatem honorowym Pary Prezydenckiej Andrzeja 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
pt. „Lilije” Adama Mickiewicza zaprezentowali mieszkańcom gminy Trzcinica następujący lektorzy:
Grzegorz Hadzik – wójt gminy
Trzcinica, Renata Ciemny - sekretarz gminy Trzcinica, Renata Gość
– dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, Zdzisław Mikołajczyk – przewodniczący Rady

Gminy Trzcinica oraz Barbara
Maruszka-Bednarek – radna Rady
Gminy Trzcinica. - Podobnie, jak w
ubiegłym roku wydarzenie kulturalne odbyło się bez publiczności a
całość została transmitowana on-line na stronach internetowych i mediach społecznościowych biblioteki
oraz gminy – mówi Renata Gość dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcinicy. Na zakończenie wspólnego czytania dyrektor trzcinickiej
książnicy podziękowała lektorom za
prezentację utworu Adama Mickiewicza.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy mieszkańcy gminy
Trzcinica mają możliwość otrzymania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez siebie egzemplarzach A. Mickiewicza pt. „Ballady i
romanse”.
Oprac. m

28 sierpnia 2022 r. w Laskach odbyły się uroczystości Święta Plonów

Święto plonów w Laskach
Obchody poprzedziła msza św.
dziękczynna odprawiana przez księdza proboszcza Rafała Czmyra. Następnie udano się na Stadion Sportowy w Laskach, gdzie kontynuowano
uroczystości. Wójt gminy Grzegorz
Hadzik oraz sekretarz gminy Renata
Ciemny przekazali rolnikom podziękowania za wykonywaną z oddaniem
pracę na roli, życzyli aby była ona
szanowana, a chleb gościł na wszystkich stołach. Na ręce sołtys Karoliny
Giel przekazano podziękowania dla
wszystkich organizatorów. W trakcie
obchodów wystąpił chór „Laskowianie” wykonując wiele utworów. Organizatorzy zadbali o małą gastronomię
i inne atrakcje.
Oprac. m

Uczestnicy obrzędów
dożynkowych

Czytali dzieciom

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
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Sport

Piłka nożna
Ewinner 2. Liga
9. kolejka | jesień 2022
KKS Kalisz – Śląsk II Wrocław ..................– 3:0
Polonia Warszawa – Siarka Tarnobrzeg ...– 3:1
Motor Lublin – Znicz Pruszków ................– 0:0
Zagłębie II Lubin – Radunia Stężyca ........– 2:1
Garbarnia Kraków – Hutnik Kraków ........– 4:2
Pogoń Siedlce – Stomil Olsztyn ................– 0:0
Górnik Polkowice – Lech II Poznań ..........– 3:3
Kotwica Kołobrzeg – GKS Jastrzębie ........– 1:0
Olimpia Elbląg – Wisła Puławy . ...............– 2:1
1. MKP Kotwica Kołobrzeg
9 25 20:8
2. KKS 1925 Kalisz
8 18 18:8
3. KGHM Zagłębie II Lubin
9 18 18:18
4. ZKS Olimpia Elbląg
9 16 13:7
5. MKS Znicz Pruszków
9 14 12:11
6. KSP Polonia Warszawa
8 13 14:8
7. KS Wisła Puławy
9 13 14:12
8. GKS Jastrzębie
9 12 9:10
9. RKS Garbarnia Kraków
9 11 18:18
10. KS Radunia Stężyca
9 11 17:17
11. KS Górnik Polkowice
9 11 13:14
12. OKS Stomil Olsztyn
9 10 11:12
13. MKP Pogoń Siedlce
9 10 11:14
14. WKS Śląsk II Wrocław
9 10 14:18
15. KKS Lech II Poznań
9 7 13:17
16. LKP Motor Lublin
9 7 7:13
17. KS Hutnik Kraków
9 7 17:24
18. KS Siarka Tarnobrzeg
9 5 12:22
3. Liga Grupa 2
6. kolejka | jesień 2022
Olimpia Grudziądz – Jarota Jarocin .........– 5:1
Polonia Środa – Pogoń Nowe S. . .............– 2:4
Cartusia Kartuzy – Unia Swarzędz ...........– 0:2
Zawisza Bydgoszcz – KP Starogard Gdański ...– 1:0
Błękitni Stargard – Pogoń II Szczecin . .....– 0:0
Gedania Gdańsk – Vineta Wolin . .............– 4:0
Świt Skolwin – Unia Solec Kujawski . ........– 3:1
Unia Janikowo – Bałtyk Gdynia . .............– 3:0
Stolem Gniewino – Sokół Kleczew ............– 3:1
1. GKS Olimpia Grudziądz
6 16 20:1
2. SP Zawisza Bydgoszcz
6 15 18:4
3. MKS Pogoń II Szczecin
6 14 9:3
4. KS Świt Skolwin-Szczecin
6 13 16:4
5. KS Gedania 1922 Gdańsk
6 13 17:9
6. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 6 10 12:11
7. SKS Unia Swarzędz
6 10 8:8
8. KP Błękitni Stargard
6 9
9:8
9. KS Polonia Środa Wlkp.
6 9 14:17
10. KS Unia Janikowo
6 7 9:10
11. KS Sokół Kleczew
6 7 7:10
12. JKS Jarota Jarocin
6 7 8:12
13. GKS Cartusia 1923 Kartuzy 6 6
7:9
14. KP Starogard Gdański
6 6
4:6
15. KS Stolem Gniewino
6 4 5:14
16. LKS Vineta Wolin
6 3 8:23
17. SKS Bałtyk Gdynia
6 2 4:14
18. KS Unia Solec Kujawski
6 1 4:16
ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska
6. kolejka | jesień 2022
Polonia Kępno – Huragan Pobiedziska . ...– 3:2
Noteć Czarnków – Obra Kościan ..............– 2:1
Victoria Września – Nielba Wągrowiec .....– 0:5
Kotwica Kórnik – Warta Międzychód . ......– 2:2
Lipno Stęszew – SKP Słupca . ...................– 3:3
Mieszko Gniezno – Polonia Leszno ..........– 3:2
Victoria Skarszew – LKS Gołuchów ...........– 0:1
Korona Piaski – Centra Ostrów ................– 2:4
Tarnovia Tarnowo – Iskra Szydłowo . .......– 6:1
8. kolejka | jesień 2022
Kotwica Kórnik – Mieszko Gniezno ..........– 1:1
1. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 6 18 18:6
2. LKS Gołuchów
6 16 11:6
3. MKS Noteć Czarnków
6 13 17:6
4. KS Lipno Stęszew
6 12 12:4
5. KSS Kotwica Kórnik
7 11 11:6
6. MKS Mieszko Gniezno
7 11 12:10
7. MKS Nielba Wągrowiec
6 9 11:8
8. MKS Victoria Września
6 8 6:10
9. SKP Słupca
6 7 10:12
10. KP Obra 1912 Kościan
6 7 8:11
11. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 6 7 10:7
12. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 6 7
6:9
13. GKS Iskra Szydłowo
5 6 6:20
14. KP Polonia 1912 Leszno
6 5 8:10
15. MGKS Huragan Pobiedziska 6 5 8:12
16. LKS Korona Piaski
6 4 10:13
17. KS Victoria Skarszew
5 3 7:12
18. MLKP Warta Międzychód 6 1 5:14
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Szósta seria gier na zapleczu trzeciej ligi znów była pełna emocji i obfitowała w bramki. W sobotę i niedzielę padł kolejny rekord skuteczności w obecnym sezonie. Tym razem w dziewięciu spotkaniach padły aż 42. bramki, co daje średnia 4,66 gola na mecz. Cały czas w lidze niepokonani są natomiast zawodnicy
Centry Ostrów Wielkopolski, LKS-u Gołuchów, Lipna Stęszew oraz Kotwicy Kórnik.

Polonia z pierwszym domowym zwycięstwem!
W meczu szóstej kolejki piłkarskiej czwartej ligi Polonia 1908 Marcinki Kępno pokonała Huragan Pobiedziska 3:2 (1:1). Podopieczni
Marcela Surowiaka odetchnęli z ulgą. Przede wszystkim dlatego, że przerwali serię czterech meczów bez zwycięstwa. Ale nie tylko.
Wreszcie graczom z Alei Marcinkowskiego udało się bowiem wygrać przed własną publicznością. Żeby było jasne, biało-niebieskim
nie wszystko w sobotę wychodziło, popełniali błędy. Najważniejsze jednak, iż w sumie zasłużenie cieszyli się z kompletu punktów.
Byli bardziej zdeterminowani od gości. Bardziej waleczni i skuteczni.

Kępnianie przystępowali do meczu z Huraganem Pobiedziska pod
dużą presją. Nie dość, że w obecnym sezonie jeszcze nie wygrali
na własnym stadionie, to jeszcze
dotychczasowe rezultaty sprawiały,
że biało-niebiescy zaczęli osuwać

ostatnich godzinach okienka transferowego. Jest on wychowankiem
Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów,
a piłkarskie umiejętności rozwijał w FC Wrocław Academy oraz
zespołach młodzieżowych Śląska
Wrocław. – Był to kolejny mecz, w

Fot: Przemysław Zimoch

wyniki i tabele

się w ligowej tabeli. Motywację było
widać więc w poczynaniach gospodarzy już od samego początku.
Spotkanie mogło się podobać i co
najważniejsze zaczęło układać się
po myśli gospodarzy. W 36. minucie
dośrodkowanie Patryka Słupianka
w pole karne wykończył strzałem
głową Remigiusz Pastucha. Gracze
z Alei Marcinkowskiego nieustannie atakowali do końca pierwszej
połowy, ale w doliczonym czasie
gry zostali skarceni. Do wyrównania doprowadził Mikołaj Witaszyk, który pokonał stojącego tym
razem między słupkami bramki
kępnian Olafa Nawrota. Młodziutki bramkarz kępnian musiał w starciu z Huraganem zastąpić między
słupkami Kamila Kosuta, który
przed tygodniem obejrzał czerwoną kartkę w Gołuchowie i został
zawieszony na jedno spotkanie. Po
zmianie stron przewaga znów była
po stronie gospodarzy, ale kępnianie nie potrafili udokumentować
jej kolejnym trafieniem. Na domiar
złego w 70. minucie gospodarze
popełnili rażący błąd przy rozgrywaniu i wyprowadzaniu piłki, który
kosztował ich stratę bramki. Trzy
minuty później na placu gry pojawił
się Filip Latusek, który po kilku
miesiącach przerwany spowodowanej kontuzją wrócił do gry i zrobił to
w wielkim stylu. Napastnik kępnian
najpierw w 84. minucie doprowadził do wyrównania, a następnie w
90. minucie wywalczył jedenastkę,
którą na bramkę zamienił kapitan
kępnian, Jakub Górecki. Gospodarze, bardzo szczęśliwie, ale w
pełni zasłużenie zdobyli pierwszy
w tym sezonie komplet punktów
na własnym stadionie. W starciu
z Huraganem w kępińskim zespole zadebiutował Piotr Zaremski.
Młody pomocnik trafił do Kępna w

którym gramy dobrze. Zdominowaliśmy rywala zarówno w pierwszej i
drugiej połowie, strzelamy bramki,
ale gdzieś tam pojawia się moment
rozluźnienia, który sprawia, że tracimy bramki po błędach. Cieszę się
jednak, że po stracie drugiej bramki
zespół zareagował bardzo mocno.
Odrobiliśmy straty, a następnie
zdobyliśmy bramkę, która dała nam
zasłużone zwycięstwo – powiedział
Marcel Surowiak, trener Polonii
1908 Marcinków Kępno. Dzięki
zwycięstwu kępnianie awansowali
na dwunaste miejsce. W następnej
kolejce biało-niebieskich czeka wyjazdowe spotkanie z imienniczką z
Leszna. Beniaminek nie najlepiej
rozpoczął obecny sezon i po sześciu
seriach gier zgromadził zaledwie
pięć punktów.
Patrząc na rezultaty w piątej kolejce czwartej ligi, w oczy od razu
rzuca się grad goli jaki padł na wielkopolskich boiskach. W dziewięciu
spotkaniach padły aż 42. bramki,
co daje średnią 4,66 gola na mecz.
Najwięcej bramek obejrzeli kibice
w Tarnowie Podgórnym, gdzie miejscowa Tarnovia rozbiła Iskrę Szydłowo aż 7:1. Pierwsza połowa nie zapowiadała jednak pogromu drużyny
z Szydłowa. Gospodarze schodzili
bowiem na przerwę mając na koncie
tylko jedno trafienie. Worek z bramkami rozwiązał się po zmianie stron.
Co prawda w 52. minucie przyjezdni
odpowiedzieli kontaktowym trafieniem Anjosa Da Silvy Marlilsona,
ale ostatecznie nie wytrzymali tempa tracąc cztery bramki w ostatnich
dwudziestu minutach spotkania.
Cztery bramki obejrzeli z kolei kibice w Kórniku, gdzie tamtejsza Kotwica podejmowała fatalnie
spisującą się w tym sezonie Wartę
Międzychód. Gracze z Międzychodu przystępowali do tego spotkania
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z kompletem pięciu porażek i nic nie
wskazywało na to, że fatalna seria
może zostać przerwana właśnie w
Kurniku. Początek meczu przebiegał
pod dyktando gospodarzy, ale gracze Kotwicy nie potrafili tej przewagi zamienić na bramki i ostatecznie
pierwsza część meczu zakończyła
się bezbramkowym remisem. Chwilę po zmianie stron pierwszy cios
wyprowadzili miejscowi, a na listę
strzelców już w 47. minucie wpisał
się Radosław Jasiński. Chyba nawet sami piłkarze z Międzychodu
nie spodziewali się, że szybko stracona bramka podziałała na nich w
tak bardzo mobilizujący sposób.
Podrażnieni goście odrobili straty w
60. minucie, a dziesięć minut później
za sprawą trafienia Patryka Bierki
sensacyjnie wyszli na prowadzenie.
W Kurniku zanosiło się na ogromną
sensację, ale ostatecznie skończyło
się nie dużej niespodziance. Grający do końca gospodarze rzutem na
taśmę zdołali wyszarpać remis, a
punkt dla Kotwicy uratował w doliczonym czasie gry Michał Patalas.
Liderem po sześciu kolejkach
pozostała ostrowska Centra. Piłkarze z Ostrowa Wielkopolskiego zanotowali szóste zwycięstwo z rzędu
i jako jedyni zgromadzili komplet
punktów. W sobotę lider stoczył
bardzo ciężki, wyjazdowy bój z Koroną Piaski. Skazywani na porażkę
gospodarze, zwłaszcza w pierwszej
połowie, bardzo odważnie postawili się ostrowianom i ostatecznie na
przerwę schodzili prowadząc 2:1.
Po zmianie stron gracze Centry udowodnili, że ich aktualna pozycja w
tabeli nie jest dziełem przypadku.
W 55. minucie najskuteczniejszy
zawodnik czwartej ligi, Jakub Kłobusek doprowadził do wyrównania,
a później w ciągu dwóch minut kwestię zwycięstwa rozstrzygnął Jakub
Michalski strzelając dla swojej drużyny dwie bramki. Ostatecznie Centra zwyciężyła 4:2 i po sześciu seriach gier legitymuje się najlepszym
bilansem bramkowym (18:6).
BAS

Wyniki 6. kolejki
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 3 (1)
MGKS Huragan Pobiedziska		 2 (1)
Bramki: 1:0 Remigiusz Pastucha - 36’, 1:1 Mikołaj Witaszyk - 45+1’, 1:2 Daniel Brylewski 70’, 2:2 Filip Latusek - 84’, 3:2 Jakub Górecki
- 90+1’ (z karnego).
Polonia-Marcinki: Olaf Nawrot – Mikołaj
Kubacha (Filip Latusek - 73’), Damian Kurzawa,
Remigiusz Hojka, Jakub Górecki, Bernard Fai
Ndukong, Remigiusz Pastucha (Piotr Zaremski
- 82’), Mikołaj Marciniak (Borys Wawrzyniak 61’), Dawid Stempin, Patryk Słupianek, Dawid
Rachel (Maksim Tsymbal - 90+7’). Trener: Marcel Surowiak.
MKS Mieszko Gniezno		
KP Polonia 1912 Leszno		

3 (2)
2 (2)

Bramki: 1:0 Jakub Hoffmann - 3’, 1:1 Kacper
Robaczyński - 12’, 1:2 Oskar Wulke - 21’, 2:2
Tomasz Bzdęga - 25’, 3:2 Adam Konieczny - 54’.
KSS Kotwica Kórnik		
2 (0)
MLKP Warta Międzychód
2 (0)
Bramki: 1:0 Radosław Jasiński - 47’, 1:1 Wojciech Klimko - 60’, 1:2 Patryk Bierka - 70’, 2:2
Michał Patalas - 90+2’.
MKS Noteć Czarnków		
KP Obra 1912 Kościan		
Bramki: 1:0 Wiktor Kacprzak - 3’
nego), 1:1 Szymon Słoma - 54’, 2:1
Kalupa - 75’.

2 (1)
1 (0)
(z karBartosz

MKS Victoria Września		
0 (0)
MKS Nielba Wągrowiec		
5 (2)
Bramki: 0:1 Rafał Leśniewski - 18’, 0:2 Rafał
Leśniewski - 45’ (z karnego), 0:3 Marcin Kowalczyk - 72’, 0:4 Mateusz Sporek - 75’, 0:5 Kacper
Skarbiński - 79’.
LKS Korona Piaski		
2 (2)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 4 (1)
Bramki: 1:0 Jakub Nowak - 20’, 1:1 Jakub Bąk
- 23’, 2:1 Piotr Sarbinowski - 42’ (z karnego),
2:2 Jakub Kłobusek - 55’, 2:3 Jakub Michalski 62’, 2:4 Jakub Michalski - 64’.
KS Lipno Stęszew		
3 (1)
SKP Słupca			 3 (3)
Bramki: 0:1 Szymon Meller - 25’ 0:2 Wojciech
Durski - 35’, 1:2 Jakub Budzyń - 40’, 1:3 Kacper
Kajdan - 41’, 2:3 Klaudiusz Jędrzejczak - 49’,
3:3 Piotr Woźnikiewicz - 90’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 (1)
GKS Iskra Szydłowo			 1 (0)
Bramki: 1:0 Jakub Różewicz - 12’, 2:0 Marcin
Łażewski - 50’, 2:1 Anjos Da Silva Marlilson 52’, 3:1 Maciej Frankowski - 67’, 4:1 Luis Javier
Palacios - 78’, 5:1 Maciej Frankowski - 88’, 6:1
Marcin Łażewski - 90+2’.
KS Victoria Skarszew		
0 (0)
LKS Gołuchów			 1 (0)
Bramka: 0:1 Jakub Szymkowiak - 61’.

Wynik 8. kolejki
KSS Kotwica Kórnik		
1 (0)
MKS Mieszko Gniezno		
1 (0)
Bramki: 1:0 Piotr Kalak - 63’, 1:1 Tomasz Bzdęga - 72’.
7
6
5
5
5
5

Najskuteczniejsi strzelcy
Jakub Kłobusek (Centra Ostrów)
Rafał Leśniewski (Nielba Wągrowiec)
Wiktor Kacprzak (Noteć Czarnków)
Dawid Kaczmarek (Lipno Stęszew)
Adam Konieczny (Mieszko Gniezno)
Patryk Palat (Victoria Skarszew)

Program 7. kolejki

Sobota, 10 września 2022 roku
13:00
Centra Ostrów – Lipno Stęszew
14:00
LKS Gołuchów – Korona Piaski
14:00 Warta Międzychód – Mieszko Gniezno
15:00
Polonia Leszno – Polonia Kępno
16:00
Iskra Szydłowo – Kotwica Kórnik
16:00
Obra Kościan – Victoria Września
Niedziela, 11 września 2022 roku
13:30
SKP Słupca – Noteć Czarnków
15:00 Huragan Pobiedziska – Victoria Skarszew
17:00 Nielba Wągrowiec – Tarnovia Tarnowo

Sport

piłka nożna

RedBox 5. Liga Grupa 3 >>> GKS Rychtal to jedyny zespół, który po czwartej kolejce na zapleczu czwartej ligi nie ma
na swoim koncie jeszcze zwycięstwa. Bez porażki pozostają za to Kania Gostyń i Krobianka Krobia

Przerwana seria Zawiszy w derbach z Orłem,
zwycięstwo last minute Ostrovii w Rychtalu

Cztery mecze, dwie porażki i tyle samo remisów – tak wygląda bilans otwarcia sezonu piłkarzy GKS-u Rychtal. Szansę na odwrócenie
tej tendencji podopieczni Marcina Raczkowskiego mieli, podejmując Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski. Do przerwy GKS prowadził
dwiema bramkami, ale po przerwie zupełnie się pogubił i w sześć minut przegrał wygrany mecz. W derbowym spotkaniu czwartej kolejki
Zawisza Łęka Opatowska mierzył się w Grębaninie z Orłem Mroczeń. Mecz trzymał w napięciu, ale to gospodarze od początku nadawali
ton ten rywalizacji. W efekcie team znad Pomianki poległ po raz pierwszy w tych rozgrywkach. Orzeł przerwał też Zawiszy piękną, prawie
dwuletnią serię meczów bez porażki. Porażka beniaminka z Łęki Opatowskiej to spora niespodzianka, ale każda seria ma swój koniec.
Orzeł przerywa
piękny sen Zawiszy
Od pierwszego gwizdka ogromną
chęć do gry wykazywała linia pomocy
mroczenian, dzięki czemu to oni kontrolowali wydarzenia na boisku. Sygnał do ataku strzałem z dystansu dał
Maciej Osesiak, jednak na posterunku był Błażej Janczak, który popisał
się kapitalną interwencją. W odpowiedzi Zawisza przeprowadził akcję lewą
stroną, po szybkim wyrzucie z autu
strzał oddał Kamil Jurasik, jednak
golkiper Orła wygrał tę rywalizację.
Był to właściwie najgroźniejszy strzał
przyjezdnych i jak się później okazało
– jedyny w pierwszej połowie. Mroczenianie natomiast coraz mocniej
naciskali. Efektem tej presji była niefortunna interwencja Piotra Kurkiewicza w polu karnym w 41. minucie.
Po faulu na Krystianie Uruskim sędzia bez zawahania wskazał na jedenasty metr, a rzut karny na gola zamienił
Rafał Janicki. Chwilę później mogło
być 2:0, jednak sędzia dopatrzył się zagrania ręką przy przyjęciu piłki przez
kapitana Orła. Po dwóch doliczonych
minutach arbiter zakończył pierwszą
połowę meczu. Obrazu słabej gry Zawiszy nie zmieniło wejście Aleksandra Muzyki za Cezarego Nawrota.
Orzeł umiejętnie oddał pole ekipie
znad Pomianki, czekając na szybkie
kontrataki, co w końcu przyniosło
efekt. W 55. minucie świetną piłkę
pomiędzy obrońców Zawiszy posłał
Maciej Osesiak. Okazję tę skrzętnie
wykorzystał młody skrzydłowy Orła,

Klaudiusz Bociański, podwyższając
tym samym prowadzenie gospodarzy.
Zawisza nie potrafił odpowiedzieć
w tym meczu żadną składną akcją.
Bezbarwni tego dnia ofensywni gracze z Łęki Opatowskiej nie potrafili
przedrzeć się przez dobrze funkcjonujący tego dnia blok obronny Orła.
Tymczasem trzeciego gola zdobyli napastnicy gospodarzy. Wprowadzony
chwilę wcześniej Gracjan Slupianek
zdecydował się na indywidualne skończenie akcji Rafała Janickiego i umieścił piłkę w siatce. Sporo kontrowersji
wzbudziła sytuacja z 85. minuty, gdy
błąd popełnił Rafał Peksa, przy okazji
faulując Przemysława Alberta, jednak sędzia nie użył gwizdka. Wszyscy
zgodnie po meczu przyznali, że był to
spory błąd sędziego głównego. Słabo
dysponowany Zawisza nie potrafił już
zagrozić ekipie Marka Wojtasiaka.
Po pięciu doliczonych minutach arbiter
zakończył zawody. Kolejne spotkanie
podopieczni Pawła Chałubca zagrają z Krobianką, natomiast Orła czeka
środowy zaległy mecz z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski, a następnie
wyjazdowe starcie z Ostrovią 1909
Ostrów Wielkopolski.
ems
Ostrovia wygrała przegrany
mecz w Rychtalu
Po czterech kolejkach nowego sezonu GKS Rychtal ma na swoim koncie
dwa punkty. Taki dorobek bez dwóch
zdań wygląda mizernie. Zwłaszcza
w przypadku klubu, który w dwóch
poprzednich sezonach prezentował
się bardzo solidnie zajmując kolejno

trzecie oraz dziewiąte miejsce na koniec rozgrywek. Wydawało się, że w
minioną sobotę podopieczni Marcina
Raczkowskiego sięgną nareszcie po
pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie i ku uciesze kibiców dokonają
tego na własnym stadionie w starciu
z liderem z Ostrowa Wielkopolskiego.
GKS mimo dobrej i skuteczniej gry
roztrwonił przewagę, a następnie nie
zdołał uratować chociażby remisu, tracąc kluczowe bramki w ostatnich fragmentach spotkania. Ostrowski zespół
przystąpił do spotkania z GKS-em
Rychtal bez borykających się z problemami zdrowotnymi Patryka Perza i
Mikołaja Lewandowskiego. Nie w
pełni zdrowia był też Karol Krystek
ale wspomógł kolegów na boisku w
decydujących fragmentach meczu. W
zespole gospodarzy zabrakło z kolei
Miłosza Kostrzewy, który w poprzednim meczu obejrzał czerwoną kartkę i
sobotnie starcie musiał oglądać z wysokości trybun. Mecz GKS-u z Ostrovią rozpoczął się od wymiany ciosów,
a jako pierwsi do bramki trafili goście
z Ostrowa Wielkopolskiego. W dziewiętnastej minucie sfaulowany w polu
karnym został Piotr Skrzypczak, a
rzut karny na bramkę zamienił Mikołaj Marciniak. Strata bramki podziałała niezwykle mobilizująco na zespół
gospodarzy. Na bramkę gości odpowiedział bardzo szybko, bo już trzy
minuty później Michał Grochowski,
skutecznie egzekwując rzut karny.
W kolejnych fragmentach do bramki
ostrowian trafiali jeszcze Rafał Ożóg
oraz Patryk Dykus i zupełnie zaskoczeni takim obrotem spraw goście
schodzili na przerwę z bagażem trzech
bramek. W szatni ostrowian padło chyba sporo mocnych słów, bo po zmianie
stron oglądaliśmy już zupełnie inaczej grającą jedenastkę przyjezdnych.
Już w 47. minucie kontaktową bramkę
zdobył Maciej Kaniewski. Piłkarze
Ostrovii praktycznie nie schodzili z
połowy miejscowych. Ataki przyniosły efekt dopiero w ostatnich fragmentach spotkania. Dwie minuty przed
końcem regulaminowego czasu gry w
roli głównej ponowie wystąpił Maciej
Kaniewski, który tym razem doprowadził do wyrównania. Zwycięstwo
uciekło GKS-owi, ale wydawało się, że
miejscowym uda się wywalczyć w tym
spotkaniu remis. Nic bardziej mylnego.
Ostrovia zadała GKS-owi dwa ciosy i
ostatecznie trzy punkty pojechały do
Ostrowa Wielkopolskiego. Najpierw w
drugiej minucie doliczonego czasu gry
głową do siatki trafił Karol Krystek, po
kolejnych dwóch minutach wynik spotkania na 5:3 dla Ostrovii ustalił Maciej
Kaniewski.
BAS

Wyniki 4. kolejki
LZS Orzeł Mroczeń		
3 (1)
LKS Zawisza Łęka Opatowska 0 (0)
Bramki: 1:0 Rafał Janicki - 41’ (z karnego), 2:0
Klaudiusz Bociański - 55’, 3:0 Gracjan Słupianek - 81’.
Orzeł: Rafał Peksa – Bartosz Kurzawa, Tobiasz

Rabiega, Maciej Osesiak, Rafał Janicki, Kamil
Rabiega, Krystian Uruski, Klaudiusz Bociański
(Gracjan Słupianek - 75’), Jakub Strąk, Miłosz
Jędrzejewski, Szymon Jerzyk. Trener: Marek
Wojtasiak.
Zawisza: Błażej Janczak – Paweł Gierak, Potr
Kurkiewicz, Radosław Malina, Kamil Jurasik,
Paweł Baraniak (Sebastian Joniak - 75’), Ivan
Parkhomenko (Kamil Glatz - 75’), Kamil Nitkiewicz, Cezary Nawrot (Aleksander Muzyka - 46’),
Dawid Nawrot (Przemysław Albert - 60’), Grzegorz Gadecki (Krzysztof Idźczak - 65’). Trener:
Paweł Idczak.
GKS Rychtal			 3 (3)
TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 5 (1)
Bramki: 0:1 Mikołaj Marciniak - 19’ (z karnego), 1:1 Michał Grochowski - 22’ (z karnego),
2:1 Rafał Ożóg - 38’, 3:1 Patryk Dykus - 45’,
3:2 Maciej Kaniewski - 47’, 3:3 Maciej Kaniewski - 88’, 3:4 Karol Krystek - 90+2’, 3:5 Maciej
Kaniewski - 90+4’.
GKS: Ivan Kodliuk – Rafał Ożóg, Maciej Sacha,
Łukasz Śmiatacz, Bartłomiej Kulczycki, Jakub
Rabanda (Jan Rojek - 40’), Michał Grochowski,
Marcin Mendak, Piotr Urysz, Adrian Janeczek,
Patryk Dykus (Krzysztof Ćwikła - 80’). Trener:
Marcin Raczkowski.
KKS 1925 II Kalisz		
1 (1)
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 2 (1)
Bramka: 1:0 Karol Smajdor - 4’, 1:1 Hubert
Roszczak - 42’, 1:2 Dawid Krzyżaniak - 90+2’.
LZS Krobianka Krobia		
1 (1)
MKS Kania Gostyń		
1 (1)
Bramki: 1:0 Marcin Masełkowski - 1’, 1:1 Jędrzej Wosiak - 30’.
KKS Astra Krotoszyn		
2 (1)
LKS Piast Poniec		
3 (3)
Bramki: 0:1 Piotr Łoskot - 7’, 0:2 Tomasz Dorociak - 16’, 1:2 Szymon Jankowski - 30’, 1:3
Kacper Zapłacki - 36’, 2:3 Oskar Rebelka - 50’
(z karnego).
KP Rawia Rawicz		
1 (1)
KLKS Zefka Kobyla Góra
1 (0)
Bramki: 1:0 Mikołaj Marszałek - 21’, 1:1 Maciej
Stawiński - 76’ (z karnego).
ŚKS Warta Śrem		
0
LKS Piast Czekanów		
0
KP Victoria Ostrzeszów – PAUZA
5
5
4
4
4
3
3
3
3

Najskuteczniejsi strzelcy
Maciej Stawiński (Zefka Kobyla Góra)
Jędrzej Wosiak (Kania Gostyń)
Kamil Jurasik (Zawisza Łęka O.)
Maciej Kaniewski (Ostrovia Ostrów)
Mikołaj Marciniak (Ostrovia Ostrów)
Kamil Nitkiewicz (Zawisza Łęka O.)
Piotr Skrzypczak (Ostrovia Ostrów)
Radosław Wachowski (Kania Gostyń)
Kacper Zapłacki (Piast Poniec)

Program 2. kolejki

Środa, 7 września 2022 roku
17:00
Orzeł Mroczeń – Biały Orzeł

Program 5. kolejki

Sobota, 10 września 2022 roku
15:00
Rawia Rawicz – Biały Orzeł
15:00
Ostrovia Ostrów – Orzeł Mroczeń
15:00
Zawisza Łęka O. – Krobianka Krobia
15:00
Piast Czekanów – GKS Rychtal
15:00 Zefka Kobyla Góra – Victoria Ostrzeszów
16:00
Piast Poniec – Warta Śrem
Niedziela, 11 września 2022 roku
16:00
Kania Gostyń – KKS II Kalisz
Biały Orzeł – pauza

wyniki i tabele

RedBox 5. Liga Grupa 3
4. kolejka | jesień 2022
Orzeł Mroczeń – Zawisza Łęka O. ............– 3:0
GKS Rychtal – Ostrovia Ostrów ................– 3:5
Astra Krotoszyn – Piast Poniec . ...............– 2:3
KKS II Kalisz – Biały Orzeł . .....................– 1:2
Rawia Rawicz – Zefka Kobyla Góra .........– 1:1
Warta Śrem – Piast Czekanów .................– 0:0
Krobianka Krobia – Kania Gostyń . ..........– 1:1
Victoria Ostrzeszów . ............................– pauza
1. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 9 16:5
2. MKS Kania Gostyń
4 8 11:2
3. LZS Krobianka Krobia
3 7
5:2
4. LKS Zawisza Łęka Opatowska 4 7 12:11
5. KLKS Zefka Kobyla Góra
4 5
9:9
6. ŚKS Warta Śrem
4 5
7:7
7. LKS Piast Czekanów
4 5
1:5
8. KKS Astra Krotoszyn
4 4
3:4
9. Biały Orzeł Koźmin Wlkp.
3 4
4:5
10. LZS Orzeł Mroczeń
3 4
7:9
11. KP Rawia Rawicz
3 4
3:2
12. KKS 1925 II Kalisz
3 3
7:5
13. LKS Piast Poniec
4 3 5:13
14. KP Victoria Ostrzeszów
3 3
1:6
15. GKS Rychtal
4 2 7:13
RedBox Klasa Okręgowa Grupa 6
4. kolejka | jesień 2022
Płomień Opatów – GKS Grębanin . ...........– 1:2
Stal Pleszew – Ogniwo Łąkociny ..............– 3:2
Zieloni Koźminek – KP Słupia . ................– 4:1
Pelikan Grabów – Masovia Kraszewice . ...– 2:3
LZS Doruchów – KS Opatówek .................– 1:2
Szczyt Szczytniki – Barycz Janków P. ......– 4:2
Odolanovia – LKS Jankowy ........– 21 września
Jarota II Jarocin ..................................– pauza
1. LKS Masovia Kraszewice
4 10 11:7
2. KS Stal Pleszew
4 10 10:6
3. GKS Grębanin
3 9
6:1
4. KS Opatówek
4 9 10:6
5. LZS Pelikan Grabów
4 7 10:5
6. JKS Jarota II Jarocin-Witaszyce 3 6 18:4
7. GOS Zieloni Koźminek
4 6
8:6
8. LZS Szczyt Szczytniki
4 6 8:12
9. LZS Ogniwo Łąkociny
4 3 7:16
10. KP Słupia
3 3 7:11
11. LKS Jankowy 1968
2 3
2:3
12. LZS Doruchów
4 3
7:9
13. LZS Płomień Opatów
4 2
6:8
14. Barycz Janków Przygodzki 4 1 5:16
15. MLKS Odolanovia Odolanów 3 0 2:7
Proton Klasa A Grupa 9
2. kolejka | jesień 2022
Victoria Laski – Pogoń II Nowe S. . ...........– 1:3
Olimpia Brzeziny – Lilia Mikstat ..............– 2:1
Wielkopolanin – Pogoń Trębaczów . .........– 5:3
Iskra Sieroszewice – Prosna Kalisz . .........– 1:1
Sokół Bralin – KS Rogaszyce ...................– 3:1
LKS Czarnylas – LKS Godziesze . ..............– 0:0
LZS Czajków – RKS Radliczyce..................– 3:3
1. KS Pogoń II Nowe Skalmierzyce 2 6
6:1
2. LKS Sokół Bralin
2 6
4:1
3. RKS Radliczyce
2 4
9:4
4. LZS Czajków
2 4
6:3
5. LZS Lilia Mikstat
2 3
4:3
6. LKS Olimpia Brzeziny
2 3
2:2
7. KS Rogaszyce
2 3
6:4
8. LKS Wielkopolanin Siemianice 2 3
6:6
9. GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 2 2
2:2
10. LKS Godziesze 1966
2 2
1:1
11. LKS Czarnylas
2 1
0:3
12. KS Prosna Kalisz
2 1
2:6
13. LZS Pogoń Trębaczów
2 0
3:8
14. LZS Victoria Laski
2 0
2:9
Proton Klasa B Grupa 11
2. kolejka | jesień 2022
Dąb Dębnica – LZS Mikorzyn . ...............– 10:1
Pelikan II Grabów – Orzeł Wysocko Wielkie ..– 7:3
LZS Siedlików – Zryw Kierzno . ................– 5:1
Rzemieślnik Mąkoszyce – Zefka II Kobyla Góra ..– 1:4
Huragan Szczury – Bonikovia Boników . ..– 3:1
GKS Trzcinica ......................................– pauza
1. LZS Pelikan II Grabów
2 6 11:3
2. LZS Huragan Szczury
2 6
4:1
3. LZS Bonikovia Boników
2 3
7:4
4. GKS Trzcinica
1 3
4:1
5. LZS Siedlików
2 3
6:5
6. LZS Zryw Kierzno
2 3
4:7
7. LKS Dąb Dębnica
2 3 12:4
8. KLKS Zefka Kobyla Góra
2 3
5:7
9. SKS Rzemieślnik Mąkoszyce 1 0
1:4
10. LKS Orzeł Wysocko Wielkie 2 0
3:8
11. LZS Mikorzyn
2 0 1:14

Tygodnik Kępiński 7 września 2022

9

Region

gmina
wieści znad pomianki
wrzesień 2022, nr 36 (1076)

28 sierpnia 2022 r. ruszyła Sztafeta Pokoju, której organizatorami byli: Gmina Wieruszów, Gmina Bolesławiec, Gmina Byczyna, Gmina Łęka Opatowska,
Gmina Doruchów, Spółdzielnia Socjalna Green Service oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Wystartowała Sztafeta Pokoju

Sztafeta przebiegała na trasie:
Byczyna- Bolesławiec- Łęka Opatowska- Wieruszów- Torzeniec, a
łączny dystans wyniósł ok. 62 km,
który podzielony był na pięć etapów.
Miejscem rozpoczęcia Sztafety Pokoju był cmentarz komunalny
w Byczynie. Meta rajdu usytuowana była w miejscowości Torzeniec,
przy pomniku ku czci mieszkańców
zamordowanych podczas II Wojny
Światowej w Torzeńcu.
Sztafeta Pokoju organizowana
była celem upamiętnienia 83. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
oraz uczczenia lokalnych miejsc pamięci, które były szczególnie ważne

Uczestnicy sztafety

Odwiedzili miejsca pamięci

Przebudowano odcinek drogi gminnej w Szalonce

Przebudowali drogę
W sierpniu br. zakończono prace
związane z realizacją „Przebudowy
drogi gminnej w miejscowości Szalonka”. W ramach inwestycji zmodernizowano odcinek drogi znajdujący się na
działce nr 18/2 w Szalonce. W ramach
inwestycji położono nawierzchnię z

mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej oraz utwardzono pobocza z
kamienia łamanego. Wykonawcą zadania było Kępińskie Przedsiębiorstwo
Drogowo- Mostowe S.A. z Kępna,
które zrealizowało wszystkie prace za
kwotę 76 530,60 zł.
Oprac. m

dla lokalnej i narodowej tożsamości.
Lokalne miejsca pamięci uczczone
zostały minutą ciszy, a także zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.
Ponadto w celu szerzenia wiedzy
na temat lokalnych miejsc pamięci,
przypomniana została ich historia
oraz ukazane zostały wartości, które
są znaczące dla mieszkańców i całej
społeczności upamiętnionych miejsc.
Podczas rajdu do uczestników
dołączały kolejne osoby, które chciały uczcić ofiary września 1939r. W
związku z organizacją rajdu o charakterze sztafety, uczestnicy mogli się
zmieniać po pokonaniu odpowiedniego dla siebie dystansu. Mimo to, wielu uczestników jechało dalej, aniżeli
początkowo zakładali, co świadczyć
może o ich ogromnej determinacji.

Każdy uczestnik Sztafety Pokoju otrzymał pamiątkowy medal oraz
odblaskową kamizelkę techniczną,
w której pokonywana była trasa. Dla
wszystkich przygotowany został regenerujący posiłek, po którym nastąpił ostatni etap rajdu.
- W imieniu organizatorów i
uczestników serdecznie dziękujemy
wszystkim za okazane serce i życz-

liwość, bezinteresownie poświęcony czas przy organizacji i podczas
trwania Sztafety. Pragniemy, aby
Sztafeta Pokoju na stałe wpisała się
w program rocznicowych obchodów
wybuchu II Wojny Światowej, a jednocześnie weszła do kalendarium
wydarzeń sportowo- kulturalnych,
popularyzujących jazdę na rowerze –
dziękują organizatorzy.
Oprac. m

Gotowi do rajdu

19 sierpnia br. przecięto wstęgę na przebudowanej drodze powiatowej na odcinku Trzebień-Biadaszki w gminie Łęka Opatowska

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

AKCJĘ
POBIERANIA KRWI Otwarcie drogi Trzebień - Biadaszki
ŁĘKA OPATOWSKA

SALA SPORTOWA W ŁĘCE OPATOWSKIEJ
- UL. SZKOLNA 2

11.09.2022 r. (niedziela)
w godzinach: 9.00 - 12.00
Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 18. rok życia,
z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.
10

W uroczyści otwarcia przebudowanej drogi powiatową na odcinku Trzebień Biadaszki uczestniczyli
m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska,
poseł do Sejmu RP Katarzyna Sójka, starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śnioegocka, zastępca
wójta gminy Łęka Opatowska Małgorzata Gąszczak, członkowie Zarządu Powiatu i samorządowcy. Drogę poświecił ks. Józef Wachowiak
proboszcz parafii w Opatowie. Realizacja tej inwestycji możliwa była
dzięki pozyskanemu przez Powiat
Kępiński dofinansowaniu ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz przy udziale finansowym Gminy Łęka Opatowska.
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- Bardzo mnie cieszy otwarcie kolejnego odcinka drogi w naszym powiecie finansowanego z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.
Jestem przekonana, że to nie ostatnia
inwestycja drogowa, która będzie służyła mieszkańcom naszego regionu –
zaznaczyła A. Możdżanowska.
Zakres dofinansowanej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku Biadaszki Trzebień w gminie Łęka Opatowska. To ostatni etap modernizacji
tej drogi powiatowej. Przypomnijmy
w latach 2016 i 2018 przedmiotem
dofinansowania były dwa pozostałe odcinki tj. Trzebień – Opatów i
Świba – Donaborów – Biadaszki.

Obecnie zakończona inwestycja to
kontynuacja dwóch wcześniejszych
inwestycji i ich połączenie w całość
stanowiącą ciąg drogi powiatowej
w całym jej przebiegu od Świby do
Opatowa.
Otwarta droga to ponad trzy kilometry przebudowanej nawierzchni
oraz blisko półtora kilometra wybudowanej ścieżki pieszo rowerowej.
Koszt całkowity zadania to
5 296 085,89 złotych w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 130 140,18
złotych, udział Gminy Łęka Opatowska 990 892,02 złotych. Pozostałą
część kosztów pokrył Powiat Kępiński w ramach własnego budżetu.
Oprac. m

Region

gmina
Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
wrzesień 2022, nr 36 (1360)
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022-2023 w placówkach oświatowych gminy Bralin

Oddali hołd poległym

Powrót w szkolne mury

Uczniowie po dwumiesięcznej
przerwie wakacyjnej powrócili do
szkoły. Inauguracja nowego roku
szkolnego z udziałem wójta gminy
Bralin Piotra Hołosia odbyła się w
Zespole Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Zebranych w sali gimnastycznej uczniów, rodziców i nauczycieli
przywitała dyrektor placówki Elżbieta Kuropka. W Zespole Szkół edukację rozpoczyna 127 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Bralinie uroczyste powitanie roku odbyło
się dla klas 0 i I-III, a osobno dla klas
IV-VIII. Jak poinformowała wszystkich dyrektor Beata Czaczkowska, w
szkole uczyć się będzie 473 uczniów i
jest to jedna z najliczniejszych szkół
w całym powiecie kępińskim.

Ogółem do szkół prowadzonych
przez Gminę Bralin uczęszczać będzie 600 uczniów, a do przedszkola
„Kwiaty Polskie” – jak powiedziała
dyrektor Teresa Michalska – zapisano 150 dzieci i jest to pełna obsada.
Nauczycielom i pedagogom

życzymy sukcesów i satysfakcji z
wykonywanej pracy i cierpliwości,
rodzicom – zadowolenia i poczucia
dumy z osiągnięć edukacyjnych swoich pociech, zaś uczniom – najlepszych ocen i powodzenia w nowym
roku szkolnym.
Oprac. KR

Rozpoczęcie nowego
roku szkolnego

Gmina Bralin dofinansuje działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie. Tym razem wsparciem objęte zostało zadanie pn.: „Doposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie”

Gmina Bralin wspiera strażaków
Po podpisaniu umowy
na wsparcie strażaków

Stosowne porozumienie w sprawie doposażenie sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w

Kępnie podpisali: wójt gminy Bralin
Piotr Hołoś, przy kontrasygnacie
skarbnika gminy Bralin Grażyny
Mosch, oraz st. bryg. Jarosław Ku-

charzak – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, Wojciecha Grabarka.
Przedsięwzięcie
realizowane
przez KP PSP Kępno za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dotyczy zakupu zestawu nagłośnienia, sprzętu komputerowego oraz wydania publikacji o
tematyce ekologicznej. Zgodnie z warunkami umowy Gmina Bralin przekaże na ten cel 11.000,00 zł. Środki
te przekazane zostaną na Fundusz
Wsparcia PSP i częściowo pokryją
koszty zadania. Całkowita wartość
przedsięwzięcia pn.: „Doposażenie
sali edukacyjno-szkoleniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie” oszacowana
została na 57.810,00 zł. Oprac. KR

25 sierpnia br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZERiI Koło nr 2
w Chojęcinie

Podsumowanie całorocznej pracy

W zebraniu wzięło udział 35
członków Koła. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano nowy
Zarząd: Jerzy Wiśny – przewodniczący, Piotr Urbański – skarbnik, Joanna Kucharska – sekretarz oraz Stanisława Snopek, Maria Długowska
i Hildegarda Rabiega – członkowie.
Podczas zebrania wybrano również
delegatów na Rejonowy Zjazd Delegatów. Będą nimi: J. Wiśny, P. Urbański
i J. Kucharska. Przekazano gratulacje
i podziękowania seniorom, obchodzącym 90-lecie i 80-lecie urodzin.
Wśród szanownych jubilatów laudacje odebrali: Gertruda Głowinkowska, H. Rabiega i J. Wiśny.
Obecni na uroczystości byli
m.in.: starosta kępiński Robert Kieruzal, wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, zastępca wójta Karol Wanzek,
proboszcz bralińskiej parafii ks. Roman Krzyżaniak, ks. wikary Marcin Humeniuk, przewodniczący Re-

jonowego Oddziału PZERiI Alojzy
Leśniarek oraz zastępca komendanta
powiatowego Policji w Kępnie mł.
insp. Mirosław Wiśniewski. Policjanci przypomnieli seniorom o zasadach bezpieczeństwa. Firmy i osoby prywatne, współpracujące na co

Władze złożyły
wiązanki przy pomniku

dzień z członkami Koła, otrzymały
podziękowania za zasługi dla ludzi
„złotego wieku”. Wspólna biesiada,
rozmowy i wspomnienia przy kawie
okazały się bardzo pożądaną forma
integracji i wypoczynku dla seniorów.
Oprac. KR

Uczestnicy zebrania w Chojęcinie

W rocznicę wybuchu II wojny
światowej władze gminy Bralin oddały hołd poległym w walce o niepodległość. 1 września br., o godzinie 12.00, wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś, sekretarz gminy Marzena

Urbańska oraz zastępca wójta Karol
Wanzek złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych w walce o niepodległość, ofiarom wszelkich represji,
zsyłek i prześladowania.
Oprac. KR

kurier baranowa
wrzesień 2022, nr 33 (1260)
26 sierpnia br. Gmina Baranów podpisała umowę na zadanie pn. „Budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz zagospodarowanie terenu w Mroczeniu”. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Usługowo-Handlowy
„REM KĘPNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęce Opatowskiej.
Całkowita wartość zadania wyniesie 6.468.298,03 zł. Gmina
Baranów pozyskała na ten cel 4.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych. Na realizację inwestycji wykonawca ma 18 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Pierwszy krok do
„Orlego gniazda”

Przedmiotem zamówienia jest
budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 705/17
wraz z działkami nr 705/10, 705/6,
705/4, w Mroczeniu. Budynek będzie
obiektem użyteczności publicznej, z
jedną kondygnacją nadziemną, znajdującą się częściowo poniżej poziomu terenu (około 1 m). Obiekt będzie
pełnić funkcję widowni oraz zaplecza
treningów i meczów piłkarskich. W
budynku zaprojektowano dwie szatnie z zapleczem sanitarnym, szatnię
sędziów z osobną łazienką i gabinet
odnowy, dostępne z głównego holu.
Od zewnątrz zaprojektowano toalety dla kibiców (damska, męska i dla
niepełnosprawnych), biuro zarządu
z toaletą, magazyn sprzętu sportowego, kotłownię oraz pomieszczenia
gospodarcze. Na płycie zamykającej
od góry pomieszczenia kubaturowe
znajduje się otwarta (częściowo zadaszona – jeden sektor) trybuna z miejscami dla 400-413 osób (w zależności od wyboru systemu zadaszenia).

Zaprojektowana konstrukcja nośna
żelbetowa przewiduje w późniejszym
terminie dostawienie kolejnych systemowych modułów zadaszenia. Na
trybunę prowadzą schody zewnętrzne, oddzielne dla kibiców drużyny
gospodarzy oraz dla kibiców drużyny
gości. Przy schodach zaprojektowano
donice na zieleń ozdobną, wykonane
z projektowanych murów oporowych.
Strefę trybun podzielono na sektory: sektor kibiców przyjezdnych
(lewa strona) – około 196 – 49 (bufor,
wolne krzesełka) = 147 osób, strefa
buforowa – wolna od kibiców – 49
wolnych krzesełek, sektor VIP-ów
(środkowa część) – 21 osób i sektor
kibiców miejscowych – około 196
osób.
Dane charakterystyczne: powierzchnia zabudowy: 410,94 m2,
kubatura budynku: około 1900 m3,
długość budynku: 45,36 m, szerokość
budynku: 9,16 m, wysokość budynku: 10,37 m, liczba kondygnacji: 1
(nadziemna), powierzchnia użytkowa: 293,36 m2.
Oprac. KR
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Gmina

REGION
GONIEC PERZOWSKI
wrzesień 2022, nr 35 (1032)

ECHO RYCHTALA
wrzesień 2022, nr 31 (1024)

2 września Biblioteka Publiczna w Perzowie zorganizowała
wyjątkowe wydarzenie literackie, nawiązujące do ogólnopolskiej akcji „Czytania Narodowego”

Na elewacji budynku gospodarczego w Rychtalu pojawił się baner, prezentujący dawną
i współczesną architekturę Rychtala

Rychtal wczoraj i dziś
Romantycznie
z „Romantycznością”

W sali widowiskowej GOK w
Perzowie zgromadzona publiczność
mogła zobaczyć inscenizacje „Ballad
i romansów” A. Mickiewicza oraz
posłuchać monodramu muzycznego
„Teatralne twarze Dariusza Kordka”.
Młodzież z szkół podstawowych
oraz licealna z terenu gminy Perzów
połączyła siły by wprowadzić widzów w klimat epoki romantyzmu za
sprawą fragmentów: „Świteź”, „Powrót taty” oraz „Romantyczność”.
Część druga wieczoru, to spotkanie z artystą piosenki teatralnej

i musicalowej. W ciągu godzinnego monodramu, publiczność mogła
zobaczyć kilkanaście wcieleń muzycznych D. Kordka i usłyszeć takie
piosenki jak: „umówiłem się z nią
a 9”, „Zimny drań”, „She’s like the
wind” z musicalu „Dirty Dancing”
czy „Narkoman” z musicalu „Metro”.
Monologi opowiadające o kulisach
powstawania piosenek i ich teatralnym kontekście, cytaty ze spektakli i
prywatne komentarze dopełniły występ artysty.
Oprac. m

Proboszcz parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu,
ks. Mariusz Białobłocki, niestrudze-

ściół ewangelicki, browar, dworzec w
dawnej formie). Pomysłodawcą baneru jest ks. M. Białobłocki, sponsorem

nie promuje historyczne dziedzictwo
miejscowości, w której pełni kapłańską posługę.
Kilka dni temu na elewacji
budynku gospodarczego parafii
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
pojawił się baner, prezentujący architekturę Rychtala: budynki zabytkowe
(kościół parafialny, ratusz, wieża ciśnień, Szkoła Podstawowa w Rychtalu, Gminny Żłobek „Pastorówka”
oraz poczta), nowoczesne (hala sportowa), ale i te już nieistniejące (ko-

– fabryka mebli FEMIX z siedzibą w
Piotrówce, a autorem grafiki – Grzegorz Górnikiewicz z Bydgoszczy,
który do jej wykonania wykorzystał
komputerowe wizualizacje budynków, wykonane przez Cecylię Szymala.
Warto przypomnieć, że na drugim
ze szczytów budynku przy ul. Kościelnej 7 znajduje się starszy baner,
informujący o tym, że w latach 19201939 w Rychtalu znajdowała się placówka różnych polskich oddziałów

granicznych, zajmujących się ochroną granicy polsko-niemieckiej. - To
już trzeci baner w tym miejscu. To
budynek parafii, na którym promuję Rychtal osobom przejeżdżającym
drogą krajową nr 39. Tym razem powstał taki pomysł – mówi proboszcz
rychtalskiej parafii. - W październiku powstanie też kolejny – już 13. –
kalendarz „Kocham Rychtal” – zapowiedział.
Oprac. KR

Ks. M. Białobłocki zrealizował
kolejny pomysł na promocję Rychtala

Warsztaty kulinarne z Pawłem Powroźnikiem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu

Jak gotować zdrowo i smacznie?

W czasie Narodowego Czytania

Zdarzenie drogowe na trasie S8 na wysokości Słupi pod
Bralinem

Samochód z lawetą
wjechał w bariery

30 sierpnia br., o godzinie 17.17,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o kolizji z udziałem samochodu osobowego ciągnącego lawetę.
Na miejsce zadysponowano zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie, JRG Syców oraz OSP
Perzów.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdzono, że samochód osobowy
ciągnący lawetę wjechał w bariery
energochłonne. - Działania stra-

produkty zachowają swoje naturalne
wartości odżywcze i wzbogacą nas o
to, co najlepszego dała im natura.
Na zajęciach wykorzystano sezo-

W zdarzeniu drogowym...
Fot. OSP Perzów

Uczestniczki z prowadzącym
spotkanie kucharzem

...nikt nie odniósł obrażeń
ciała. Fot. OSP Perzów

żaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, następnie odłączono system zasilania w pojeździe.
Rozlane płyny eksploatacyjne zebrano za pomocą sorbentu i udzielono
pomocy przy załadunku samochodów na lawetę pomocy drogowej.
Następnie uprzątnięto jezdnię z kawałków plastiku. Podczas akcji jeden pas ruchu w kierunku Warszawy
był zablokowany – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno, kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR
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25 sierpnia br. Gminna Biblioteka
Publiczna w Rychtalu zorganizowała
warsztaty kulinarne, które poprowadził Paweł Powroźnik – właściciel

kępińskiej restauracji „P jak Pysznie”. Pan Paweł to doświadczony
szkoleniowiec, który chętnie dzieli
się swoją wiedzą, a warsztaty prowadzi z dużą dawką dobrego humoru i
pozytywnej energii.
Warsztaty miały za zadanie pokazać uczestnikom praktyczne wzorce i kształtować zdrowe nawyki żywieniowe w rodzinie. W trakcie zajęć
stwierdzono, że Polacy starają się
coraz bardziej gotować zdrowo. Poszukujemy lepszych produktów, często eko, sprawdzamy, skąd pochodzą
i jaki jest ich skład. Bywa jednak, że
zaniedbujemy proces przetwarzania
naszych dań. Stosujemy niezdrowe
techniki obróbki termicznej mięs i
warzyw. Króluje smażenie w tłuszczu i gotowanie w wodzie. Tymczasem warto spróbować gotowania na
parze, pieczenia czy smażenia bez
tłuszczu. W ten sposób nasze eko-
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nowe warzywa i owoce, z których powstały pomysły na wspólne obiady,
śniadania oraz desery. Można było
dowiedzieć się, jak modyfikować po-

Podczas warsztatów kulinarnych

trawy, aby były w pełni odżywcze,
bez konieczności gotowania kilku
oddzielnych dań dla każdego. Szef
kuchni pokazał uczestnikom warsztatu, jak gotować smacznie, zdrowo
i bez zbędnego „zachodu”. Wśród
dań warsztatowych znalazły się m.in.
przystawka na bazie tortilli, krem pomidorowy, gulasz warzywny z polędwiczką oraz deser z gruszką w roli
głównej. Za przeprowadzenie ciekawych warsztatów kulinarnych dyrektor biblioteki, Ewa Walków, złożyła
gościowi serdeczne podziękowanie
oraz wręczyła kwiaty.
Zadanie zrealizowano w ramach
Programu Rządowego „Partnerstwo
dla książki” i zostało dofinansowane
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
E. Walków

Reklamy

ogłoszenia

Og³oszenia
drobne

WÓJT GMINY RYCHTAL

WÓJT GMINY RYCHTAL

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 7, położonego w Drożkach 58A.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej, niezabudowanej położonej w Drożkach.

OGŁASZA

1.
2.
3.
4.

Kw.
KZ1E/00042439/4
Oznaczenie ewidencyjne działek nr: 103/3 obręb Drożki.
Powierzchnia nieruchomości: 0,2342 ha.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Drożki – j.b.
„2MW” – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
5. Nieruchomość stanowi własność Gminy Rychtal, nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem
zobowiązań. Na działce znajduje się budynek wielorodzinny
z 12 lokalami mieszkalnymi oraz budynek gospodarczy z
segmentami garażowymi. Budynek mieszkalny jest budynkiem
4 kondygnacyjnym podpiwniczonym, posiada 2 klatki schodowe.
6. Forma sprzedaży – na własność.
7. Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny nr 7 położony na parterze
budynku. Składa się on z 3 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki i WC
o łącznej powierzchni użytkowej 59,00 m2. Do lokalu przynależy
piwnica o pow. użytkowej 11,56 m2 oraz segment garażowy o pow.
użytkowej 15,26 m2 w budynku garażowym. Wielkość udziału
w nieruchomości wspólnej wynosi 766/10000. KW dla lokalu –
KZ1E/00043508/6.
8. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 206 900,00 zł (słownie: dwieście
sześć tysięcy dziewięćset zł).
9. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się 11 października 2022 r., o godzinie 11.00, w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Rychtalu.
10. Postanowienia ogólne:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości: 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł) na konto
Gminy Rychtal prowadzone przez SBL Kępno nr 86 8413 0000 0500
0273 2000 0105 do dnia 5 października 2022 r. z dopiskiem „Wadium
do przetargu lokal mieszkalny nr 7 Drożki 58A.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód wpłaty
wadium i dowód osobisty.
Złożyć najpóźniej w dniu przetargu zgłoszenie udziału – wzór nr 1 i
oświadczenie – wzór nr 2, dostępne na stronie http://bip.rychtal.pl.
- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- W przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia
umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi.
- Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie
po zakończeniu przetargu.
- Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychtalu –
pok. nr 16 II p. Tel. 62 78 16 820.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: http://bip.rychtal.pl
oraz „Tygodniku Kępińskim„ 7 września 2022 r.
wójt gminy rychtal
mgr inż. Adam Staszczyk

OGŁASZA

1.
2.
3.
4.

Kw.
KZ1E/00043501/7
Oznaczenie ewidencyjne działek nr: 233/27 obręb Drożki.
Powierzchnia nieruchomości: 0,0570 ha.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Drożki – j.b.
„1R” – tereny rolnicze.
5. Nieruchomość stanowi własność Gminy Rychtal, nie jest obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem
zobowiązań.
6. Forma sprzedaży – na własność.
7. Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana
położona w centrum wsi Drożki. Działka w kształcie zbliżonym
do prostokąta, nie użytkowana, porośnięta pojedynczymi
samosiewami, częściowo ogrodzona, posiada dojazd z drogi
gminnej i wewnętrznej.
8. Cena wywoławcza.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy
trzysta zł).
9. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się 11 października 2022 r., o godzinie 9.00, w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Rychtalu.
10. Postanowienia ogólne:
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w
wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset zł) na konto Gminy Rychtal
prowadzone przez SBL Kępno nr 86 8413 0000 0500 0273 2000 0105 do
dnia 5 października 2022 r. z dopiskiem „Wadium do przetargu działka
nr 233/27 Drożki”.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji dowód wpłaty
wadium i dowód osobisty.
Złożyć najpóźniej w dniu przetargu zgłoszenie udziału – wzór nr 1 i
oświadczenie – wzór nr 2, dostępne na stronie http://bip.rychtal.pl.
- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
- W przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia
umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi.
- Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie
po zakończeniu przetargu.
- Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychtalu –
pok. nr 16 II p. Tel. 62 78 16 820.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: http://bip.rychtal.pl
oraz „Tygodniku Kępińskim” 7 września 2022 r.
wójt gminy rychtal
mgr inż. Adam Staszczyk

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Trzcinica, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzcinicy przy ul. Jana
Pawła II 47 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Trzcinicy
www.trzcinica.com.pl został wywieszony wykaz nieruchomości,
stanowiących mienie komunalne Gminy Trzcinica, przeznaczonych
do dzierżawy / najmu / użyczenia.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 2 września 2022 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Trzcinica – tel. 62/78
15 010.

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

Sprzedam dom z ogrodem, w zabudowie
szeregowej, 200 m2, w atrakcyjnej okolicy
w Kępnie, w pełni umeblowany. Możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej.
Tel. 509 651 304 lub 693 112 212.

przyjmujemy
w redakcji
w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI wynajmÊ
Wynajmę/sprzedam mieszkanie na Marcinkowskiego 17, dwa pokoje 34,62 m2+
piwnica. Email gpospiech@yahoo.com.
Do wynajęcia mieszkanie 70 m2, 3-pokojowe, kuchnia, łazienka - Kępno,
ul. sienkiewicza. Tel. 600 874 023.
(TK 43/08/22)
Do wynajęcia mieszkanie 52 m2, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka - Kobyla
góra. Tel. 697 286 687.
(TK 44/08/22)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w centrum Rynku, I piętro.
Tel. 604 904 358.
(TK 40/08/22)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
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 działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
US£UGI
usługi remontowo-budowlane.
Tel. 693 465 687.
(TK 45/08/22)
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJA) - KONSULTACJA, POMOC W
UZYSKANIU I ROZLICZENIU DOTACJI.
OKOLICE KĘPNA. TEL. 608 737 766.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
Oddam tanio gołębie pawiki.
Tel. 601 563 074.
(TK 35/07/22)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
Sprzedam
Sprzedam części do fiata 126 P.
Tel. 882 650 508.
(TK 42/08/22)
Sprzedam grzejnik płytowy 500/400, V22
Brugman z zaworem termostatycznym.
Tel. 692 276 995.
(TK 39/08/22)
Oddam małe psy - czarno-brązowe.
Tel. 668 173 538.
(TK 38/08/22)
praca
Poszukuję pani do prowadzenia domu.
Tel. 531 817 333.
(TK 46/08/22)
Rencista podejmie pracę jako dozorca
lub stróż. Tel. 606 757 246.
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 7.09.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 8.09.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 9.09.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
Apteka „Dr. Max” - 10.09.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 11.09.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 12.09.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
Apteka „Pod Kasztanami” - 13.09.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

Anda Rottenberg - „Proszę bardzo”
Autobiografia najwybitniejszej w Polsce znawczyni sztuki, jej kanoniczna książka „Sztuka w
Polsce 1945–2005” jest do tej pory jedynym takim opracowaniem. Książka nominowana do
Nagrody Literackiej Nike 2010 oraz do Nagrody Literackiej Gdynia 2010. Saga rodzinna, w której
życie codzienne przeplata się z wydarzeniami historycznymi, jest opowieścią o poszukiwaniu
tożsamości przez Rottenberg, zawieszonej między tradycją żydowską ojca a światem bogatego
mieszczaństwa dawnej Rosji po stronie matki. Zawarta w książce opowieść o
zaginięciu syna jest jedną z najdramatyczniejszych historii, jakie opowiedziano
w literaturze.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Kristin Leer - „ADHD. Mózg łowcy i inne supermoce”
Trudno ci się skupić na jednym zadaniu, robisz sto rzeczy naraz i masz problem z dotrzymaniem
deadline’ów? To nie musi być lenistwo ani prokrastynacja. To może być ADHD. Dawniej
sądzono, że z tego zaburzenia stopniowo się wyrasta. Najnowsze badania wskazują jednak na
to, że może się ono utrzymywać przez całe życie. Dorośli z ADHD uchodzą często za ludzi
impulsywnych, leniwych, niecierpliwych, nerwowych, mających trudności z koncentracją i
utrzymaniem porządku. Jednak Kristina Leer, lekarka psychiatrii ze zdiagnozowanym ADHD,
przekonuje, że zaburzenie to nie musi być wyrokiem – to może być twoja supermoc! Osoby
z ADHD mają tak zwany mózg łowcy, cechują się kreatywnością i spontanicznością, a także
emanują pozytywną energią, którą potrafią zarażać innych. Mają zdolność do osiągania
niezwykłego stanu hiperskupienia i potrafią przyswoić niezwykłą ilość wiedzy w bardzo krótkim
czasie. Autorka książki pokazuje ADHD z nowej perspektywy, sięga do współczesnych badań i
teorii oraz proponuje techniki i strategie radzenia sobie z tym zaburzeniem w dorosłym życiu, a
także omawia zalety posiadania nieneurotypowego mózgu.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Corinne Michaels - „Ostatni raz”
Kristin od dawna nie układa się z mężem. Po narodzinach dzieci rzuciła pracę, ale mimo że od lat
staje na rzęsach, żeby być jak najlepszą matką i żoną, nic nie jest w stanie zadowolić Scotta. Oboje
są coraz bardziej niespełnieni, więc rozwód wydaje się najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji.
Separacja to spore wyzwanie i jedyne, o czym marzy Kristin, to by w końcu zamknąć ten rozdział
swojego życia i o wszystkim zapomnieć. Gdy przeprowadza się z dziećmi do nowego domu,
pierwszy raz od dawna czuje ulgę. Udaje się jej znaleźć pracę dla poczytnego portalu plotkarskiego.
Jej pierwsze zlecenie to wywiad z gwiazdą seriali Noah Frazierem. Na szczęście Noah jest bliskim
przyjacielem Eli, chłopaka Heather, która jest najlepszą kumpelą Kristin. Kristin nie
przewidziała jednak, że na żywo Noah jest jeszcze bardziej seksowny niż na zdjęciach.
Jego na widok Kristin aż zatyka z wrażenia...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 36
SPONSORZY NAGRÓD:

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 13 września 2022 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. Kristin Leer - „ADHD. Mózg łowcy...”,
2. Corinne Michaels - „Ostatni raz”,
3. Anda Rottenberg - „Proszę bardzo”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 35 nagrody otrzymuj¹:

Tomasz Zawada (Rychtal),

Tomasz Hoja (Lipie),
Marian Pacyna (Kępno).

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

Horoskop

ogłoszenia
BGK.6845.2.2022

Baran 21 III – 20 IV
Pojawi się szansa, aby porzucić stare schematy i zacząć wszystko od nowa. Najgorsze już za
Tobą. W tym tygodniu musisz pogodzić się porażką lub niepowodzeniem, na które już nie masz
wpływu.

Byk 21 IV – 21 V
Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z każdej trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz z
nich wnioski. Osoba z wielkim autorytetem i doświadczeniem porozmawia z Tobą i wskaże Ci
drogę.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Do nowych wyzwań podejdziesz z ostrożnością i wszystko będziesz chciał dobrze zaplanować. Wobec ludzi będziesz wymagający, ale
sprawiedliwy.

Rak 23 VI – 22 VII
W tym tygodniu będziesz musiał bronić swojej
zawodowej i osobistej pozycji, napotkasz wiele
przeszkód w realizacji swoich celów. W sprawach
zawodowych gotuj się do starcia z kimś, kto nie
gra uczciwie.

Lew 23 VII – 22 VIII

Wójt Gminy Łęka Opatowska
ogłasza

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżwę gruntów rolnych
I. Przedmiot przetargu:
Oznaczenie nieruchomości
wg katastru
i księgi wieczystej
cz. dz. 65 obręb Raków
o powierzchni 1,1831 ha
KZ1E/00042715/3

-

Opis nieruchomości
i ograniczenia

Przeznaczenie
nieruchomości

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy
(stawka wywoławcza)

Wysokość
wadium

Grunt rolny
RIIIb i RIVb

Brak obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Wykorzystywany na cele rolne.
Okres dzierżawy:
1.10.2022 r. - 30.09.2027 r.

1.600,51 zł / rocznie

400,00 zł

czynsz dzierżawny za grunt rolny płatny jest z góry do 31 marca każdego roku, za rok 2022 - do 30 października 2022 r.
grunt wolny jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

2. Przetarg odbędzie się 27 września 2022 r., o godz. 10:00, w budynku Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej,
ul. Akacjowa 4, w sali widowiskowej.
3. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości określonej w tabeli.
Wadium należy wpłacić do 22 września 2022 r. w gotówce w kasie Oddziału Banku Spółdzielczego w Łęce
Opatowskiej lub przelewem na konto Urzędu Gminy: SBL Łęka Opatowska nr 69 8413 0000 0100 0101 2000
0102 (liczy się data wpływu na konto) z dopiskiem: Wadium – przetarg Raków. Każdy uczestnik przetargu winien
posiadać dowód wpłaty i dowód tożsamości.
4. Uczestnik przetargu obowiązany jest do złożenia oświadczenia o:
a) braku tytułów egzekucyjnych wystawianych przeciwko niemu,
b) braku zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych,
c) braku zaległości wobec Gminy Łęka Opatowska z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych.

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

5. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet pierwszej opłaty
czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przypadkowi na
rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Panna 23 VIII – 22 IX
Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek
i towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.
Wtedy wróci optymizm i siła.

6. Minimalne postąpienie ustalone będzie z uczestnikami przetargu, licytacja następuje o postąpienie lub jego
wielokrotność. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania
nie ma dalszych postąpień. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jedynym czynnikiem
decydującym o wyborze oferenta jest najkorzystniejsza cena, jaką zaoferuje w przetargu. Wylicytowana cena nie
podlega negocjacjom. Czynsz może być waloryzowany o coroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych.

Waga 23 IX – 23 X

7. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym podatku od nieruchomości.

Energii Ci nie braknie, ale powinieneś panować
nad nerwami. Będziesz tak pewny siebie, że możesz nawet nie zauważyć, że uraziłeś przewrażliwione osoby. Słabszych od siebie traktuj z wyrozumiałością, a unikniesz towarzyskich problemów.

8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, pokój nr 111112, tel. 62 / 78 14 532 w godzinach urzędowania lub na stronie http://www.lekaopatowska.bip.net.pl.
9. Wójt Gminy Łęka Opatowska może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując
niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
/-/ Małgorzata Gąszczak

Skorpion 24 X – 21 XI
W okolicznościach, które wydadzą Ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami i nie sięgaj po
niedozwolone metody.

Strzelec 22 XI – 21 XII
W tym tygodniu będziesz wyrozumiały i serdeczny
w stosunku do innych ludzi. Nie będziesz egoistą
i dostrzeżesz sens czynienia dla innych dobra.
Chętnie pomożesz komuś, kto nie radzi sobie ze
swoimi sprawami.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Zastanów się, czy nie za łatwo ulegasz wpływom,
które odciągają Twoją uwagę od ważnych spraw
i obowiązków. Karta przestrzega przed znajomością z kimś, kto oszukuje i wykorzystuje Cię dla
swoich celów.

Wodnik 20 I – 18 II
Unikaj alkoholu, bo jego nadmiar może Ci zaszkodzić. Ktoś marudny i leniwy poprosi Cię o
pożyczkę lub pośrednictwo w miłosnej sprawie.
Bądź uprzejmy, ale nie roztkliwiaj się zbytnio, bo
ucierpią na tym Twoje własne sprawy.

Ryby 19 II – 20 III
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 bliskimi.

AB.6745.1.2022

Kępno, 5.09.2022 r.

obwieszczenie

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg (t.j. Dz.U.2022.176 ze zm), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735),

zawiadamiam
że 5 września 2022 r. została wydana decyzja nr 1/2022 (znak sprawy AB.6745.1.2022) o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z droga
krajowa nr 39 – Grębanin – Kolonia II do granicy z Gminą Bralin” której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie kępińskim na terenie gminy Baranów.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 pok. 116 (tel. 62 / 78 28 946) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie
z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2021r. poz.735), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia obwieszczenia w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w
Starostwie Powiatowym w Kępnie, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów a także w prasie lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z
dniem doręczenia Staroście Kępińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Ogłoszenia

reklamy

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.

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

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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