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Nowe oblicze Leśnego
Zakładu Doświadczalnego
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mięso
mięso
mielone
mielone

Tak było
Po wdrożonym przez wojewodę procesie reprywatyzacyjnym Leśny Zakład Doświadczalny w
Siemianicach przeprowadził się do nowej siedziby. W kwietniu 2019 r., po wygranym przetargu, przedsiębiorca budowlany z Opatowa, Paweł Wojtasik, rozpoczął budowę nowego obiektu LZD. Zgodnie z planem inwestycyjnym, obiekt był gotowy w lutym br.
str. 10

Dopłata w wysokości
9,34 zł/m3 netto przekazywana przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu pochodzić będzie ze środków budżetu
Gminy.
str. 11

co tydzień w „TK”

sytuacja

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim

Centrum badań „test and go”
znów w Kępnie

Fot. KP PSP Kępno

Dopłata dla Mężczyzna wtargnął
na jezdnię
gospodarstw
domowych

str. 3

str. 2

Szkoła w Kierznie będzie
przekształcona

str. 2

str. 5

„Rezerwat przyrody”
zamiast galerii
str. 3

Informacje

wiadomości
Od początku tygodnia centrum badań „test and go” znów pobierało wymazy od mieszkańców regionu

Centrum badań „test and go” znów w Kępnie
Centrum badań „test and go”
powróciło do Kępna. Decyzję podjął
27 maja br. wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk na zwołanym
sztabie kryzysowym w formie wideokonferencji z władzami samorządowymi powiatu kępińskiego,
starostwa, władz Kępna, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz służbami
mundurowymi.
Punkt „test and go” stanął ponownie w Kępnie przy ulicy Sportowej w
dniach od 1 do 3 czerwca br., gdzie
specjaliści w godzinach od 10:00 do
16:00 pobierali wymazy od mieszkańców regionu. Pierwsze dwa dni
przeznaczone były na badania tylko
i wyłącznie pracowników największych zakładów pracy w powiecie.

Szczególnie tych z branży meblarskiej, ale nie tylko. - Podjęliśmy decyzję o przebadaniu przesiewowym od
5 do 7 procent ze składu załogi danej
firmy. Badanie w dalszym ciągu jest
dobrowolne i bezpłatne, o przekazanie list osób, które chcą poddać się
wymazowi włodarze poszczególnych
gmin poproszą właścicieli największych zakładów pracy. Mowa tutaj o
firmach zatrudniających minimum
około tysiąca osób – mówi wojewoda
wielkopolski Ł. Mikołajczyk.
Lista w dalszej kolejności trafi
do służb sanitarnych. To one zajmą
się przekazaniem dalszych instrukcji
zakwalifikowanej osobie do wymazu.
- To nasza wspólna decyzja, chcemy,
aby mieszkańcy powiatu czuli się

sytuacja epidemiologiczna w powiecie kępińskim
Data	Osoby	Osoby objęte	Osoby objęte dozorem
zakażone / wyleczone

kwarantanną

epidemiologicznym

29 kwietnia 2020 r.

13 / 3

144

9

30 kwietnia 2020 r.

14 / 3

153

5

1 maja 2020 r.

14 / 4

155

5

2 maja 2020 r.

14 / 4

146

3

3 maja 2020 r.

14 / 4

128

3

4 maja 2020 r.

15 / 5

168

4

5 maja 2020 r.

19 / 6

185

5

6 maja 2020 r.

19 / 6

202

5

7 maja 2020 r.

19 / 6

193

5

8 maja 2020 r.

19 / 6

193

6

9 maja 2020 r.

19 / 6

186

11

10 maja 2020 r.

19 / 6

186

11

11 maja 2020 r.

23 / 6

182

31

12 maja 2020 r.

23 / 7

200

40

13 maja 2020 r.

24 / 7

210

52

14 maja 2020 r.

30 / 9

198

52

15 maja 2020 r.

36 / 9

197

129

16 maja 2020 r.

43 / 9

203

142

17 maja 2020 r.

70 / 10

230

142

18 maja 2020 r.

76 / 10

281

462

19 maja 2020 r.

76 / 10

317

462

20 maja 2020 r-

156 / 10

355

462

21 maja 2020 r.

166 / 10

469

185

22 maja 2020 r.

168 / 11

558

185

23 maja 2020 r.

174 / 11

603

185

24 maja 2020 r.

238 / 11

553

185

25 maja 2020 r.

252 / 11

639

134

26 maja 2020 r.

256 / 11

674

103

27 maja 2020 r.

300 / 12

681

80

28 maja 2020 r.

300 / 12

712

80

29 maja 2020 r.

307 / 16

731

63

30 maja 2020 r.

307 / 16

742

55

31 maja 2020 r.

307 / 17

729

50

1 czerwca 2020 r.

313 / 19

757

46

2 czerwca 2020 r.

336 / 20

754

42

bezpiecznie i zrobimy wszystko, aby
sytuacja w Kępnie wróciła do normy.
Prosimy więc właścicieli zakładów
pracy, aby w trybie pilnym podjęli
współpracę z władzami gminy w tym
zakresie – dodaje wojewoda. - Środa,
czyli trzeci dzień działalności punktu będzie przeznaczony z kolei dla
pozostałych mieszkańców powiatu
kępińskiego, którzy mają objawy zakażenia lub podejrzewają, że mogły
mieć kontakt z taką osobą - informuje wojewoda.
W trakcie wideokonferencji wojewoda wielkopolski wysłuchał raportów z wszystkich gmin powiatu kępińskiego. Rozmawiał także na temat
podejmowanych działań, które mają
na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa. Takie działania podjęło m.in. Kępno, gdzie straż miejska
przeprowadza kontrole w sklepach
pod kątem sanitarnym, dezynfekowane są także miejsca użyteczności
publicznej. - Dzięki decyzji wojewody
w pierwsze dwa dni pracownicy z naszego powiatu zatrudnieni w dużych
firmach mogą bezpłatnie zbadać się
na obecność koronawirusa. Jestem
w kontakcie z włodarzami poszczególnych gmin i to oni mają koordynować działania wśród przedsiębiorców na swoim terenie, tak aby ci
typowali pracowników do pobrania
wyrazów – stwierdza starosta Robert
Kieruzal. W trzecim dniu badania
były wykonywane osobom indywidualnym, które podejrzewają iż miały kontakt z nosicielem COVID-19.
1/3 skierowanych nie przyszła
na badania
Podobnie jak to miało miejsce
wcześniej organizacją punktu zajeły
się 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Planowano dziennie przebadać około
400 osób. Badanie „test and go” nie
było to centrum badań przeznaczone

dla osób zmotoryzowanych. Do pobierania wymazów skierowano pięć
zespołów ze 125. Batalionu Lekkiej
Piechoty z Leszna oraz jeden ze szpitala w Kępnie. Na wymazy skierowano pierwszego dnia 366 osób. Niestety, pobrano wymazy tylko od 261

Starostwa Powiatowego w Kępnie
publikowane są komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kępnie. Specjalnie dla
naszych czytelników prezentujemy
zestawienie danych epidemiologicznych z terenu powiatu kępińskiego z
ostatnich tygodni.
W powiecie kępińskim do tej
pory zdiagnozowano 336 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Wśród nich są również

Kolejka do pobrania wymazu

osób, 105 skierowanych nie przyszło.
Na wtorek zarejestrowano ponad 220
osób do wymazu, a przyszły 202. W
środę, trzeciego dnia poboru, punkt
„test and go” był przeznaczony dla
pozostałych mieszkańców powiatu
kępińskiego, którzy mają objawy zakażenia lub podejrzewają, że mogły
mieć kontakt z zakażonym. Na ten
dzień zapisały się 324 osoby.
W ubiegły weekend w czasie
poprzedniej akcji „test and go” w
Kępnie, pobrano wymazy od 1202
osób. 46 osób z powiatu kępińskiego
otrzymało wynik dodatni. Z powiatów ościennych zarejestrowano 39
osób z dodatnim wynikiem, w większości, to mieszkańcy powiatu wieruszowskiego.
336 zakażonych w powiecie
kępińskim
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, na stronie
Służby ochraniały centrum badań

dzieci. Na szczęście większość zakażonych z powiatu kępińskiego jest w
dobrym stanie i przebywa w izolacji
domowej. 1.319 osób z Wielkopolski
wyzdrowiało – w tym 20 z powiatu
kępińskiego.
Choć odnotowano kolejny gwałtowny wzrost zachorowań, większość
osób, od których pobrano wymaz w
centrum badań „test and go” w Kępnie, jest zdrowych. - O każdej porze
dnia i nocy spływają do nas wyniki
badań laboratoryjnych. Bardzo dużo
osób, które poddały się wymazowi w
miniony weekend, ma wynik ujemny
- powiedziała dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kępnie Wanda Lepka. Do kępińskiego sanepidu wpływają wszystkie
wyniki, także z powiatów ościennych. Dopiero po korekcie są one
uwzględniane w raporcie.
Niestety, zmarła druga osoba z powiatu kępińskiego, u której stwierdzono COVID-19 – 58-letni mężczyzna z
powiatu kępińskiego, który, po zdiagnozowaniu u niego koronawirusa,
trafił z kępińskiego szpitala do poznańskiego Wielospecjalistycznego Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej.
COVID-19 w Wielkopolsce
Na terenie województwa wielkopolskiego 2.06.2020 r. z powodu
podejrzenia zakażeniem koronawirusem: hospitalizowanych jest ogółem 197 osób, poddane izolacji lub
kwarantannie są 4832 osoby, objęte
nadzorem epidemiologicznym są
aktualnie 123 osoby, wyleczone jest
1319 osób. - W Wielkopolsce do tej
pory odnotowano 2188 przypadków
zakażeń koronawirusem, w tym 153
osoby zmarły – informuje Anna Czuchra, rzecznik wojewody.
KR, m
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Zbiornik wodny, powstały w miejscu, gdzie miał znajdować się „Quick Park”, stał się
domem dla wielu dzikich zwierząt

„Rezerwat przyrody” zamiast galerii

W miejscu, gdzie miała powstać
galeria handlowa „Quick Park”, czyli na styku gmin Kępno i Baranów,
obecnie znajduje się samoistnie powstały zbiornik wodny. Z tego nowego akwenu chętnie korzystają
zwierzęta. Pojawiły się tam łabędzie
– rodzina z 6 młodymi, liczne stada
kaczek, żaby, bażanty oraz sarny. Zauważyć można też obecność bobrów.
- Łabędzie są u nas od wiosny, mama
łabędzia dzielnie wysiadywała jajka,
tak samo, jak mama-kaczuszka. Rodziny kacze są ze trzy i każdy walczy
o pożywienie i terytorium – mówi
mieszkająca obok Monika Pińczak.
To dowód na to, że natura zawsze sobie poradzi i skorzysta na
własny sposób na tym, co nie uda się
człowiekowi.		
KR

Na zbiorniku pojawiła się rodzina łabędzi z
6 młodymi i liczne stada kaczek

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci

śp.

Ryszarda Jańskiego
Serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz Jego bliskim
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie przygotowuje kolejny program edukacyjny dla
dzieci i młodzieży

Przygody z programem
„Równać szanse”

W tym roku program „Równać
szanse” obchodzi dwudziestolecie
istnienia. Z tej okazji Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, która jest od
początku realizatorem programu w
Polsce, ogłosiła dodatkowe konkursy
grantowe, aby dać możliwość wspólnego świętowania instytucjom, które
do tej pory z nią współpracowały.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Kępnie skorzystała z tej okazji i w
kwietniu 2020 roku otrzymała dofinansowanie z konkursu „Równać
szanse 2019 - Dwa tysiące w dwa miesiące”. Dzięki tej dotacji powstanie
publikacja, która przypomni lokalnej społeczności o projektach, jakie
biblioteka realizowała z młodzieżą
na przestrzeni ostatnich 10 lat z programem „Równać Szanse”. Dotacje
z programu otrzymywała zarówno
biblioteka powiatowa jak i Stowarzyszenie Kulturalne Euro-Art, które
przy niej działa, a które także aplikowało o środki na organizowanie zajęć
dla młodzieży.
Projekt „20 przygód z programem
„Równać szanse” jest obecnie realizowany zdalnie. Ponieważ nie można
spotykać się w bibliotece, młodzież
spotyka się w grupie facebookowej,
gdzie realizuje zadania, omawia pomysły, przesyła teksty i zdjęcia. Praca
przy takim projekcie wbrew pozorom

nie jest łatwa. Trzeba ciągle podejmować decyzje, co zamieścić a czego nie,
ponieważ ilość stron, jak to zawsze
przy książkach bywa, jest ograniczo-

na, a materiału sporo. Nie zmienia to
faktu, że w bibliotece pomimo trudnej
sytuacji trwa kolejny, ciekawy projekt.
Młodzież, dzięki udziałowi w
programie „Równać szanse”, zawsze
miała duże możliwości rozwoju.
Każdy z projektów miał inny temat
przewodni i realizował inne zadania.
Zawsze była to jednak tematyka wybierana przez młodych ludzi, którzy
zgłaszali swoje pomysły na spotkaniach w bibliotece. Dzięki temu ofe-

rowane w projektach zajęcia były dla
nich ciekawe i zawsze byli chętni, aby
w nich uczestniczyć. W książce zaprezentuje się 20 młodych osób, których
życie zmieniło się po udziale w projektach „Równać szanse”. Opowiedzą
oni o sobie, swoich doświadczeniach,
spostrzeżeniach i o tym dlaczego warto wziąć udział w takiej przygodzie,
bo, że warto to wiadomo na pewno.
A co jest takiego niezwykłego w tej
przygodzie? Uczestnicy zajęć projektowych uczą się w nich przydatnych rzeczy, np.: planować działania,
stawiać sobie cele i je realizować,
poznają lokalne środowisko, uczą się
załatwiać sprawy urzędowe, robią
samodzielnie zakupy, przygotowują
posiłki, organizują spotkania i warsztaty. Im dalej w projekt, tym większa
jest samodzielność młodych ludzi.
Po drodze zdobywają też konkretne
umiejętności, np. taniec z ogniem,
szycie, pisanie opowiadań, fotografowanie nowymi technikami, odnawianie mebli. Nie zawsze jest kolorowo,
czasem młodzież uczy się na swoich
błędach, ale zawsze jest to wartościowa nauka, a wnioski zapadają w pamięć. Promocja publikacji odbędzie
się w bibliotece powiatowej, ale forma
promocji będzie zależeć od sytuacji w
kraju. Póki co, projekt trwa, a książka
powstaje. 		
Nws

Potrącenie na ul. Solidarności w Kępnie

Mężczyzna wtargnął na jezdnię.
Został potrącony
27 maja br., o godzinie 21.45, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o potrąceniu pieszego na ul. Solidarności w Kępnie. Na miejsce zadysponowano: zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Kępno,
Zespół Ratownictwa Medycznego
oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.

Potrącony mężczyzna, 51-letni
mieszkaniec Kępna, był przytomny.
Według ustaleń policji wtargnął on
nagle na jezdnię, wprost pod jadący prawidłowo samochód osobowy,
kierowany przez 26-letniego mieszkańca Kępna. Na potrzeby działań
zablokowano ruch na drodze w obu
kierunkach. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz udzieleniu kwalifi-

kowanej pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej. Przybyły na miejsce
Zespół Ratownictwa Medycznego, po
przebadaniu poszkodowanego, podjął decyzję o przetransportowaniu go
do szpitala w Kępnie. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez
policję trasę uprzątnięto, udrażniając na niej ruch – relacjonuje oficer
prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

Nigdy nie zapomnimy
chwil spędzonych z Tobą.

Z żalem zawiadamiamy,
że 27 maja 2020 r., w wieku 65 lat,
odszedł do Pana

śp. Tadeusz Parzonka
były zawodnik KKS „Kolejarz” Kępno
oraz prezes KKS „Polonia” Kępno.
Wyróżniony wieloma
odznaczeniami związkowymi.
Rodzinie Zmarłego wyrażamy
serdeczne współczucie.
Zarząd Klubu, seniorzy
oraz zawodnicy i sympatycy
KKS „Polonia” Kępno

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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historia

Wiadomości

Publikujemy ostatnią część opracowania Władysława Garbińskiego i Władysława Szeląga, dotyczącą Powstania Wielkopolskiego oraz działalności
Towarzystwa Historycznego im. Szembeków

Słowo o Towarzystwie Historycznym im. Szembeków - część 16
Zaczęło się w Kępnie

W 1988 roku w Hanulinie koło
Kępna powołałem Klub Literacki imieniem Marii z Fredrów hr. Szembekowej.
Zorganizowałem spotkania literackie w
Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Hanulinie, a także w Mikorzynie. Spotkanie w Szkole Podstawowej w Mikorzynie zorganizowałem, aby
przypomnieć profesor Alicję Iwańską
rodem z Mikorzyna, która również pisała
wiersze - wydane w piśmie poetyckim
Okolica Poetów założonym w 1935 roku
przez Stanisława Czernika. Wzięła w
czasie II wojny światowej ślub z żołnierzem podziemia i kurierem ZWZ i AK
Janem Gralewskim pseudonim „Pankracy”. Obydwoje pracowali w polskich
organizacjach podziemnych, lecz ze
względu na bezpieczeństwo swej służby
niewiele wiedzieli jeden o działalności
drugiego. Jan Gralewski, jako żołnierz,
wykonujący misję kuriera, zginął wraz z
premierem Władysławem Sikorskim w
katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Spotkania literackie organizowałem również
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie, jak i w Szkole Podstawowej w Mroczeniu. Spotkania literackie
organizowałem także wśród młodzieży
w Szkole Muzycznej I Stopnia w Kępnie,
gdy ówczesnym dyrektorem był Mirosław Lewiński. W Kępnie spotkania
również dla starszej młodzieży przeprowadziłem w Liceum Ogólnokształcącym
im. majora Sucharskiego oraz w Zespole
Szkół Zawodowych w Kępnie.
Wtedy w 1988 roku do Rady Miejskiej w Kępnie złożyłem stosowne pismo,
żeby przekonać radnych, aby Biblioteka
Publiczna w Kępnie otrzymała imię Marii z Fredrów hr. Szembekowej. Ówczesny przewodniczący Rady Gminy w Kępnie przekazał mi jednak odpowiedź, że
po zapoznaniu się z opinią Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kępieńskiej i dyrekcji
Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza
Piotra Potworskiego, iż Maria z Fredrów
hr. Szembekowa jako wnuczka Aleksandra hr. Fredry jest nieznana...? Wtedy
więc w marcu 1988 roku pojechałem do
Wrocławia, aby spotkać się ze znanym
fredrologiem, profesorem Bogdanem
Zakrzewskim, polskim historykiem i
badaczem literatury polskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego - aby pozyskać opinię, kim jest patriotka i zarazem poetka z
Siemianic koło Kępna, Maria z Fredrów
hrabina Szembekowa. Profesor Bogdan
Zakrzewski był zdania, że należy, by w
Kępnie, gdzie w okresie zaboru pruskiego Maria hr. Szembekowa starała się,
aby powstał lokalny szpital i gromadziła
polskie pamiątki pisane po swym sławnym dziadku i znanym polskim komediopisarzu, można było ją uczcić i nadać
Bibliotece Publicznej w Kępnie jej imię.
Wydał stosowną opinię. Profesor wtedy do mnie powiedział, że poprzez swą
dociekliwość literacką i badania prowadzone dla upamiętnienia wnuczki Aleksandra hr. Fredry, stałem się siłą rzeczy
najmłodszym fredrologiem, ale i poprzez
badania historii rodu Szembeków z Siemianic – szembekologiem. Wówczas pod
redakcją Izabeli Sobkowicz w Polskim
Radiu Wrocław, przygotowałem pierwszą radiową audycję o rodzie Szembeków
z Siemianic. W 1989 roku w Siemianicach ksiądz proboszcz dziekan Gmerek
jako członek założyciel Towarzystwa
Historycznego im. Szembeków, odprawił
mszę świętą w kościele św. Idziego w Siemianicach. Msza święta była odprawiona
w intencji rodu Szembeków z Siemianic,
a w tym Marii z Fredrów hr. Szembeko-
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wej i jej syna dr Aleksandra hr. SzemSzembeka z Siemianic – w tzw. Alei
Oficerska z wyrytym na jej klindze napibeka - pierwszego prezesa polskich Izb
Chwały w Olszynce Grochowskiej, na
sem Bóg, Honor, Ojczyzna. Szabla zostaRolniczych na ziemiach polskich. Wtedy
terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warła mi przyznana za całokształt wkładu w
to po mszy świętej w Domu Katolickim, szawy. Nadmieniam, że rodzina braci
przypominanie zasłużonych przedstawiodbyło się sympozjum pt. „Szembekowie
Melaków była fundatorem Krzyża Kacieli rodu Szembeków w dziejach Polski,
z Siemianic”. Przybyła wówczas z TVP
tyńskiego na Cmentarzu Wojskowym na
w czasie 30-letniej działalności towaWrocław redaktor Elżbieta Sitek. Celem
Powązkach w Warszawie, pod którym to
rzystwa. Wręczając mi Szablę Oficerską
tego wydarzenia była również zmiana nakrzyżem Borys Jelcyn przeprosił naród
w Hotelu Belwederskim w Warszawie,
zwy Pałacu Szembeków w Siemianicach
polski za zbrodnię katyńską, popełnioną
szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób
z imienia niezwiązanego z nim komunina oficerach polskich w czasie II wojny
Represjonowanych minister dr Jan Stastycznego towarzysza Marchlewskiego,
światowej. Krzyż katyński po postawienisław Ciechanowski zaznaczył mi, że
na przywrócenie mu dawnej nazwy i właniu został w czasach komunistycznych
jestem jedynym Polakiem odznaczonym
ściwej od imienia mieszkającego w nim
usunięty zaraz przez Służbę Bezpiew powojennej historii Polski, który jest
od wielu wieków zasłużonego w dziejach
czeństwa. Jednak po ustąpieniu władzy
odznaczony tak wysokim wyróżnieniem
Polski rodu Szembeków, tj. nadania mu
komunistycznej wrócił na swe dawne
jako osoba cywilna, i nie będąca wojskonazwy Pałacu Szembeków!
miejsce do Dolinki Katyńskiej Cmentawym, ani też kombatantem!
Po upadku systemu komunistyczrza Wojskowego w Warszawie.
W listopadzie 2019 roku rozponego w Polsce w 1989 roku w Kępnie
Nadmieniam, że w czasie 30 lat dziaczęliśmy obchody 30-lecia powstania
w Klubie Nauczyciela Anatol zawiązała
łalności Towarzystwa Historycznego im.
Towarzystwa Historycznego im. Szemsię Grupa Założycielska Towarzystwa
Szembeków wraz z towarzystwem zorgabeków. Obchody rozpoczęła uroczysta
Historycznego im. Szembeków. W maju
nizowałem około 1 000 odczytów, symmsza święta 17 listopada 2019 roku pod
1990 roku sędzia Sobociński z Sądu
pozjów, konferencji, wystaw, konkursów
przewodnictwem jego eminencji księdza
Wojewódzkiego w Kaliszu wpisał do
literackich, od szkół podstawowych, likardynała Kazimierza Nycza metropolirejestru Towarzystwo Historyczne im.
ceów poprzez samorządy lokalne (domy
ty warszawskiego w kościele wszystkich
Szembeków. Dopiero wtedy po dwóch
kultury, biblioteki), parafie katolickie,
świętych w Warszawie. Poza uroczystą
latach moich starań i po złożeniu kilSejm RP, urzędy marszałkowskie, urzędy
mszą świętą z tej okazji wygłosiłem rówkuset podpisów poparcia oraz
nież słowo w obecności jego emipozytywnej opinii prof. Bogdana
nencji i społeczności Warszawy o
Zakrzewskiego, otrzymałem zgozasłużonym rodzie Szembeków w
dę od Rady Miejskiej w Kępnie
dziejach Polski, pt. Szembekowie
na nadanie imienia Bibliotece Puw dziejach Kościoła katolickiego
blicznej w Kępnie imienia Marii z
oraz w Polsce.
Fredrów hr. Szembekowej. NastępWcześniej, bo w listopadzie
nie ksiądz prałat, proboszcz parafii
2019 roku, przeprowadziliśmy
św. Marcina w Kępnie Zbigniew
wspólnie z proboszczem księdzem
Rapior poświęcił Bibliotekę Pukanonikiem Jerzym Palpuchowbliczną im. Marii z Fredrów hr.
skim z parafii św. Marcina w KępSzembekowej. Wśród zaproszonie uroczystość dla mieszkańców
nych gości na tej uroczystości byli
Kępna pt. Wielcy Wielkopolanie,
przedstawiciele NSZZ Solidarność
poprzedzoną uroczystą mszą św.
Mazowsze z Warszawy, a z OstroPatronat dla tej uroczystości udziewa Wielkopolskiego prof. Nela
liła Beata Klimek, prezydent
Mikołajczyk. Uroczystość zwiąmiasta Ostrowa Wielkopolskiego,
zana z nadaniem imienia Biblioteobecni byli na niej przedstawiciele
ce Publicznej w Kępnie odbyła się
burmistrza miasta i gminy Grabów
w kinie Sokolnia. I tak właśnie Tooraz wójta gminy Doruchów, ze
warzystwo Historyczne im. Szemwzględu na ich pamięć o powstańJego eminencja ksiądz kardynał Kazimierz Nycz metropolibeków zaczęło się w Kępnie.
cach wielkopolskich, których przyta warszawski i prezes Władysław Ryszard Szeląg w kościele
W listopadzie 1990 roku w Lapomnieliśmy. Pragnę podziękować
pw. Wszystkich Świętych w Warszawie – 17 listopada 2019 r.
skach oraz w Siemianicach odbyła
wielebnemu księdzu proboszczowi
się, zorganizowana przez Towarzystwo
wojewódzkie, uniwersytety, szkoły wyżza cały trud związany z organizacją tej
Historyczne im. Szembeków, III sesja
sze, ministerstwa RP, ambasady państw
uroczystości poświęconej również przynaukowa z okazji wybuchu 160. roczniobcych, a także współpracujemy z Polopomnieniu wielkich Wielkopolan zwiący powstania listopadowego, Po ponad
nią Świata poza granicami naszej ojczyzanych z powstaniem wielkopolskim na
50 latach od wypędzenia Szembeków z
zny oraz przyczyniamy się do odsłaniapołudniu Wielkopolski, jak również i na
Siemianic przez Niemców w 1939 roku
nia tablic pamięci zasłużonych Polaków
Ziemi Kępińskiej.
do Lasek i Siemianic przybyli potomkow dziejach Polski. Nasze towarzystwo
W lutym 2020 roku jako prezes Towie rodu Szembeków, między innymi
współpracowało z organami i organizawarzystwa Historycznego im. Szembepraprawnuczka Aleksandra hr. Fredry dr
cjami, przypominając zasłużone postacie
ków - w 189. rocznicę powstania listoElżbieta hr. Szeptycka Weyman z córz rodu Szembeków, ale i także z rodów
padowego pod Olszynką Grochowską
ką i mężem Tomaszem Naganowskim.
zaprzyjaźnionych jak Fredrów oraz inne
odsłoniłem Głaz Pamiątkowy z tablicą
Dr Elżbieta hr Szeptycka Weyman przyosoby zasłużone w dziejach Polski. Są
pamięci adiutanta generała Piotra hr.
była do Kępna, aby na chwilę zatrzymać
to dla przykładu: ksiądz Piotr WawrzySzembeka, tj. kapitana Józefa Patelskiesię przy Bibliotece Publicznej im. Marii
niak, generał Stanisław Thiel z Dorugo z Kwaczały, koło Krakowa. Poświęz Fredrów hr. Szembekowej. Dla niej
chowa, czy ksiądz major pilot Szczepan
cenia Głazu Pamiątkowego dokonał jego
Maria to była ukochana babcia. Matka Walkowski kapelan polskich dywizjoekscelencja ks. arcybiskup diecezji warElżbiety Szeptyckiej Weyman, tj. Jadwinów lotniczych z Anglii – rodem z Wieszawsko – praskiej Romuald Kamiński.
ga z Szembeków hr. Szeptycka wraz ze
ruszowa, ale i poeta oraz oficer Wojska
Dla upamiętnienia wspomnianej postaci
swoim mężem Leonem hr. Szeptyckim
Polskiego II RP Władysława Sebyła, zaprzyczynił się także przewodniczący
zostali bestialsko zamordowani w swoim
mordowany w zbrodni katyńskiej. PrzyRady Dzielnicy Rembertów m. st. Warmajątku w Przyłbicach (obecna Ukraina)
pominaliśmy jeszcze wielu innych, a
szawy Józef Melak.
przez sowieckich żołnierzy NKWD. Syn
wielce zasłużonych dla naszej ojczyzny.
28 października 2020 roku na ZamJadwigi z Szembeków hr. Szeptyckiej,
Za społecznikowską pracę otrzymaku Królewskim w Warszawie, w sali
Andrzej hr. Szeptcki jako oficer Wojska
łem ja i towarzystwo oraz nasi członkokoncertowej, planujemy z towarzystwem
Polskiego II R.P., wiosną 1940 roku zowie wiele odznaczeń i wyróżnień. Wspoprzeprowadzenie uroczystego sympostał w Katyniu również zamordowany
mnę tylko o trzech moich odznaczeniach:
zjum naukowego z okazji Jubileuszu
przez NKWD - strzałem w tył głowy.
za wkład w rozwój kultury i historii
3- lecia Towarzystwa Historycznego im.
Na uroczystość przybył ksiądz WaWarszawy i wyróżnienie Rady Miasta
Szembeków, pt. Szembekowie w dziejach
cław Karłowicz, powstaniec warszawst. Warszawy, tzw. Syrenką Warszawską,
Kościoła katolickiego oraz w Polsce.
ski oraz Honorowy Obywatel Warszawręczoną mi na Zamku Królewskim w
Patronaty Honorowe dla sympozjum
wy, a także obrońca pamięci powstania
Warszawie na uroczystej Radzie Mianaukowego na Zamku Królewskim w
listopadowego i bitwy pod Olszynką
sta st. Warszawy, a także wyróżnienie
Warszawie udzielił między wieloma inGrochowską, który wraz z rodziną Mew 2014 roku od władz samorządowych
nymi współpracującymi z towarzystwem
laków z Rembertowa, z mojej inicjatymiasta i gminy Kępna Przyjaciel Kępna
osobami Józef Melak, przewodniczący
wy, przyczynił się do powstania Głazu
(co sobie bardzo cenię). Najbardziej warRady Dzielnicy Rembertów m.st. WarPamięci Generała Dywizji Piotra hr.
tościową nagrodą dla mnie jest Szabla
szawy. Wspominając Braci Melaków
fundujących Krzyż Katyński, przypomnieć należy, że z dyrekcją i gronem
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pedagogicznym i młodzieżą Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w
Kępnie przypomnieliśmy z inicjatywy
towarzystwa zbrodnię katyńską i księdza
Zdzisława prałata Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich oraz członka
zarządu naszego towarzystwa w latach
1999-2005.
Kończąc ten artykuł, który w szczególności opracowany został z okazji 100.
rocznicy powrotu Kępna i Ziemi Kępińskiej, po okresie 120 lat zaborów, do
Polski, chciałem pokazać państwu jako
drogim czytelnikom i mieszkańcom tej
pięknej ziemi, że Polska to wielka odpowiedzialność także na dzisiaj, aby nigdy
ojczyzna nasza nie musiała odzyskiwać
swej wolności i suwerenności, przy tak
wielkim koszcie i cierpieniu narodu
polskiego. Natomiast warto zachować i
przekazać Polakom następnych pokoleń, wartości wyrażone w słowach Bóg,
Honor, Ojczyzna, aby Polska i naród polski trwał do końca świata - zachowując
swą wiarę w Boga od czasu chrztu Polski dokonanego przez Mieszka I. Tutaj
pokazuję i zwracam uwagę na fakt, że
towarzystwo dla realizacji tego celu
współpracuje z przedstawicielami Kościoła katolickiego w Polsce, ale i także
najwyższymi władzami cywilnymi w
naszej ojczyźnie jak prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i inni… Dla tego celu
powołaliśmy też Oddział Towarzystwa
w Częstochowie, który zasłynął również
organizacją trzydniowej konferencji naukowej z okazji uroczystej Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej
Polski, Koronami Papieskimi – koronacji
po raz pierwszy poza granicami Włoch.
Koronatorem Cudownego Obrazu na Jasnej Górze był wówczas 7 września 1717
roku jego ekscelencja biskup Krzysztof Szembek. W powstaniu oddziału na
Uniwersytecie zasługi miała rektor Anna
Wypych-Gawrońska z Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie.
W publikacji cyklu artykułów dziękuję bardzo za owocną współpracę, a
także za publikację innych artykułów
przez wiele lat istnienia towarzystwa
redaktorowi naczelnemu Mirosławowi Łapie z „Tygodnika Kępińskiego”.
Za pomoc w opracowaniu poprzednich
odcinków o powstaniu wielkopolskim i
społeczną działalność przez 30 lat istnienia towarzystwa dziękuję także memu
przyjacielowi Władysławowi Garbińskiemu z Mikorzyna.
Dziękuję także bardzo serdecznie
wszystkim moim życzliwym przyjaciołom w Kępnie i na Ziemi Kępińskiej,
którym zawdzięczam wiele wsparcia w
pokonywaniu problemów działalności
towarzystwa na Ziemi Kępińskiej w realizacji naszych działań statutowych. Pragnę wyróżnić także w tym miejscu św.
pamięci wielebnego księdza proboszcza
parafii św. Marcina w Kępnie Zbigniewa
Rapiora, za jego wieloletnią życzliwość
dla naszego towarzystwa w jego umocnieniu nas swą modlitwą i dobrym słowem w najtrudniejszym czasie rozwoju
naszego Towarzystwa Historycznego
im. Szembeków. Ksiądz prałat Zbigniew
Rapior był między innymi sekretarzem
biskupów poznańskich jego ekscelencji
ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka i
ks. arcybiskupa Jerzego Stroby. Był życzliwy każdemu człowiekowi i pozostał w
dobrej pamięci wielu rodaków, tam wszędzie gdzie żył, działał i służył Bogu.
Jak widzicie Państwo, wszystko - co
jest związane z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków – zaczęło się
30 lat temu w maju 1990 roku w Kępnie.
Władysław Ryszard Szeląg

Wiadomości

informacje

26 maja br. odbyła się jubileuszowa XX Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to już druga z rzędu sesja przeprowadzona w sposób zdalny, tego typu rozwiązanie w pracy Rady
Powiatu Kępińskiego wymusiła sytuacja epidemiologiczna

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Najważniejszym elementem sesji
było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego za 2019 rok.
Zgodnie z przepisami głosowanie w
sprawie udzielenia absolutorium po-

debaty, której zwieńczeniem jest podjęcie przez radnych uchwały w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu wotum
zaufania. Raport zgodnie z przepisami jest publikowany w Biuletynie

J. Jędrecka prowadzi zdalną sesję
Rady Powiatu Kępińskiego

przedza przedstawienie przez Zarząd
raportu o stanie powiatu. Dokument
ten stanowi szczegółowe podsumowanie i zestawienie podjętych w 2019
roku działań zarówno przez starostwo,
jak również przez jednostki organizacyjne powiązane z powiatem. Dokument stanowi podstawę do szerokiej

Informacji Publicznej na 14 dni przed
planowaną sesją. Może zapoznać się
z nim każdy, dodatkowo na zasadach
określonych przepisami mieszkańcy
powiatu mogą wnieść swoje uwagi do
zapisów dokumentu. Kolejny krok w
kierunku udzielenia absolutorium to
podjęcie uchwały w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za miniony rok. Rada Powiatu zamian podejmie stosowną uchwałę
dotyczącą absolutorium zapoznała się
z: sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
sprawozdaniem finansowym, opinią
regionalnej izby obrachunkowej, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiskiem
komisji rewizyjnej.
Ubiegłoroczny budżet w wysokości
blisko 77 mln zł wykonano w 99,11%,
co spotkało się z krytyką ze strony opozycji. W imieniu radnych opozycyjnych
Włodzimierz Mazurkiewicz skrytykował również inwestycje podejmowane w kępińskim szpitalu. - Na przełomie 2019/2020 zdecydowano o zakupie
bardzo potrzebnego szpitalowi ambulansu. Jednak cena zakupu wprawiła
w zdumienie wiele osób. Z porównań
wynika, że był to jeden z najdroższych
ambulansów zakupionych w 2019 roku
w Polsce – twierdził radny. Radni koalicji samorzadowej odpierali zarzuty,
chociaż starosta Robert Kieruzal po
udzieleniu wotum zaufania mówił, że
przyjmuje wszystkie te uwagi. - Bardzo dziękuję za to głosowanie, jak i
całą dyskusję, która była wokół wotum

XXI sesja Rady Miejskiej w Kępnie

Szkoła w Kierznie będzie przekształcona
26 maja br. odbyła się XXI sesja
Rady Miejskiej w Kępnie. Dla zachowania bezpieczeństwa radni obradowali w
hali widowiskowo-sportowej, zachowując wymagane odstępy.

Uczcili 30-lecie
samorządu terytorialnego

Obrady rozpoczęło okolicznościowe przemówienie z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego, które wygłosił
przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stachowiak, dziękując wszystkim radnym za zaangażowanie, merytoryczne dyskusje oraz mądre wybory.
Z kolei burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus podkreślił, że wybory
27 maja 1990 r. były pierwszymi w pełni
wolnymi wyborami w powojennej historii Polski – nie ograniczały ich żadne
dodatkowe warunki, jak w przypadku
wyborów 4 czerwca 1989 r. Były ważnym wydarzeniem w historii polskich
samorządów oraz początkiem demokratycznej transformacji po 1989 r. Przypomniał też wiele wydarzeń kluczowych
dla rozwoju miasta i gminy Kępno.

Szereg uchwał do podjęcia

Następnie rajcy przeszli do omawiania i głosowania nad przygotowanymi
projektami uchwał, m.in. w sprawach:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2020-2041,
zmian w budżecie Gminy Kępno na
2020 r., udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Dworcowej w
Kępnie”, wyrażenia zgody na wniesienie
przez Gminę Kępno wkładu pieniężnego
do Spółki „Projekt Kępno”, wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kępno na lata
2020-2026 i zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Kępno oraz wyrażenia
zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Najważniejszym okazał się jednak być

punkt dotyczący przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Kierznie.

Kolejna batalia o szkołę

Podobnie jak w całym kraju, tak i w
gminach powiatu kępińskiego wszczęto
procedury likwidacji lub przekształcania
szkół podstawowych. Samorządowcy od
dawna alarmują, że subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Dokładają do
utrzymania szkół i coraz więcej kosztują
ich również pensje nauczycieli. Z takimi
problemami boryka się również Gmina
Kępno. Aby dostosować sieć szkół prowadzonych przez Gminę do realnych
potrzeb wynikających z zachodzących
zmian demograficznych oraz związanej
z tym konieczności racjonalizacji wydatków budżetowych ponoszonych na
realizację zadań oświatowych, niezbędne są niepopularne decyzje i drastyczne
zmiany. W gminie Kępno dotyczą one
m.in. Szkoły Podstawowej w Kierznie.
Początkowo placówka miała zostać zlikwidowana całkowicie, jednak Gmina
zdecydowała o utrzymaniu jej w zmienionej postaci, aby znaleźć kompromis
pomiędzy rozwiązaniem najlepszym
dla samorządu a oczekiwaniami mieszkańców. W związku z tym, jak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji, od
31 sierpnia br. Szkoła Podstawowa w
Kierznie będzie funkcjonować w strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym. Pozostałym uczniom zapewniono
możliwość kontynuowania nauki w
Mikorzynie. Gmina zapewni bezpłatny
dowóz uczniów do tej placówki, jednak
rodzice mają prawo wybrać dla swoich
dzieci inną szkołę.
Obecnie w szkole w Kierznie uczy
się 62 dzieci, jednak klasa II i IV nie
funkcjonuje, ponieważ podczas rekrutacji nie było chętnych. Ostatnim rokiem
szkolnym, w którym działały klasy dla
wszystkich roczników, był rok 2015/2016
(była to placówka sześcioklasowa).
Obecnie w klasach uczy się od 6 do 16
uczniów. Przy szkole funkcjonuje także

oddział przedszkolny dla dzieci 3-6-letnich. Niestety, małe szkoły to dla Gminy
bardzo duże obciążenie finansowe. Mała
liczebność klas powoduje, że w Kierznie
na jednego nauczyciela przypada średnio
5,8 uczniów. To z kolei wpływa na bardzo
wysoki koszt utrzymania szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia. Analiza demograficzna wskazuje, że w kolejnych latach,
niestety, nie można liczyć na diametralny
wzrost liczby dzieci w tej placówce.
Podobnie jak wcześniej, kiedy proponowano takie rozwiązanie, tak również i podczas ostatniej sesji swoje niezadowolenie wyraziła przewodnicząca
Rady Rodziców Marta Pietrzak. - Nikt
z nas nie jest pewien, czy we wrześniu
nie będzie nadal zdalnego nauczania.
Proszę sobie wyobrazić w takiej sytuacji
dzieci, które przeniesiecie do szkoły w
Mikorzynie: jak one mają zacząć naukę
zdalną w obcej szkole? Jak mają poznać
się z nauczycielem i rówieśnikami? Jak
nauczyciel ma poznać przez komputer
ich wiedzę, umiejętności, talenty? Z
jakim stresem będzie musiało poradzić sobie dziecko? (…) Nie próbujemy
już przekonywać was, że to jest dobra
szkoła, dobrzy nauczyciele, bo to na
nic. Dzieci nie są dla was ważne, najważniejsze są pieniądze. Wiemy, że są
ciężkie czasy, ale czemu mają na tym
tracić ci najmniejsi? (…) Dajcie nam
jeszcze rok, pozwólcie nam się przygotować. W tej chwili rodzice nie mogą
nawet wybrać, do jakiej szkoły posłać
dziecko, poznać inne szkoły, bo wszystko jest pozamykane, a nie wszystkie
dzieci chcą iść do Mikorzyna. Dajcie
nam też szansę na stworzenie szkoły na
innych warunkach, utworzenie szkoły
stowarzyszeniowej, bo nawet burmistrz
nam ten pomysł podsunął – apelowała.
Jak podkreśliła, zamieszanie wśród rodziców i społeczności szkolnej wprowadziły decyzje wojewody, który 30 marca
unieważnił uchwałę intencyjną dotyczącą przekształcenia placówki, a następne

zaufania jak i za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Dziękuję za
wszystkie kwestie, które zostały poruszone. Oczywiście, możemy się nie
zgadzać na pewnych płaszczyznach
i co do tego nie ma najmniejszych
wątpliwości. Ze wszystkiego trzeba
czerpać naukę i wnioski, które - mam
nadzieję - będą merytoryczne.
W wyniku głosowania 11 radnych
opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, 3 wstrzymało się od głosu,
2 radnych było przeciw. W związku z
powyższym Zarząd Powiatu otrzymał
absolutorium.
Radni przyjęli również uchwałę o
zmianach w budżecie powiatu oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu
Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019”.
Samorządowcy podjęli również
uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi wojewody wielkopolskiego na uchwałę Rady Powiatu
Kępińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta
Kępna w porze nocnej, w niedziele,
święta i inne dni wolne od pracy, w
okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do
31 października 2020 r. Przypomnijmy, że 7 maja 2020 r. wpłynęła do starostwa, skierowana do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu,

skarga Wojewody Wielkopolskiego na
uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego.
Wniosek wojewody dotyczy stwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nieważności w całości
zaskarżonej uchwały Rady Powiatu.
Wojewoda zarzuca zaskarżanemu aktowi naruszenie przepisów poprzez
ustalenie telefonicznych dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu
kępińskiego.
Uzasadniając skargę, wojewoda
podnosi argument naruszenia zawartego w delegacji ustawowej wymogu
dostosowania godzin otwarcia aptek
do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń również w porze
nocnej, w niedzielę, święta i inne dni
wolne od pracy. Wojewoda podnosi,
iż nie można uznać za spełnienie wymogu ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych w porze nocnej postanowień zaskarżanej uchwały
określający rozkład dyżurów w porze
nocnej (od 22:00 do 8:00 dnia następnego) „pod wskazanym w załączniku do
uchwały numerem telefonu”, co sprawia, że dostęp do usług świadczonych
przez apteki staje się w znacznym stopniu ograniczony. Dostęp do usług aptek
winien być dostosowany zarówno do
bieżących (zwykłych) potrzeb ludności,
ale też winien on uwzględniać też sytuacje nadzwyczajne – trudne do przewidzenia oraz nagłe. Wspomniany zapis
uchwały nie spełnia tych warunków.
Rada Powiatu Kępińskiego w niniejszej sprawie podzieliła stanowisko
skarżącego wojewody co do zarzutu
skargi.
Oprac. m

uchylił swoją poprzednią decyzję. - My
tę drugą decyzję dostaliśmy dopiero
wczoraj. Nie winię nikogo, ale czy to
jest w porządku? Uciekło nam klika
tygodni, mnóstwo cennego czasu, który
mogliśmy właściwie wykorzystać, gdybyśmy wcześniej znali tę drugą decyzję
wojewody – zaznaczyła M. Pietrzak.
- Przychodzimy do państwa z prośbami, nadziejami i strachem zżerającym.
To jest straszny ciężar, bo nie pierwszy
raz przed wami stoję. Gdybym mogła,
to nawet uklęknęłabym przed wami,
żebyście nam dali ten jeden rok. O nic
więcej was nie prosimy – podkreślała. Gdzie w tej sytuacji jest dobro dziecka,
o którym tyle mówicie? (…) Dajmy tym

dziłoby tę szkołę. Panie mówiły kategorycznie „nie”. Dzisiaj już jest za późno,
bo żeby dostać szkołę w stowarzyszeniu,
w lutym trzeba było podjąć uchwałę o
zamiarze jej likwidacji – odpowiedziała.
- Tonący brzytwy się chwyta. Widzimy,
że już nie wskóramy nic lepszego, bo
państwo uwzięliście się na tę szkołę –
stwierdziła M. Pietrzak.
Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie przekształcenia szkoły, do czego odniosła się
naczelnik. - „Z przeprowadzonej kontroli wynika, że dla uczniów obecnych
klas III-VII w Kierznie w przyszłym
roku szkolnym znacznie poprawią się
warunki nauczania i opieki po obniże-

Z dyżurami do sądu

Dla zachowania bezpieczeństwa kępińscy radni
obradowali w hali widowiskowo-sportowej
rodzicom rok czasu, niech zakładają
stowarzyszenie, skoro mają takie chęci
– poparł przewodniczącą radny Eugeniusz Przybył. Tego samego zdania był
radny Maciej Baciński, który stwierdził, że rodzicom należy się szansa.
Nieugięta pozostała jednak naczelnik Wydziału Oświaty Małgorzata
Frala-Kędzior. Podkreśliła też, że korespondencja pomiędzy Radą Rodziców
a Urzędem Wojewódzkim odbywała się
bez pośrednictwa Gminy, a więc opóźnienia w jej doręczeniu nie leżą po stronie kępińskiego urzędu. - Nie mieliśmy
żadnej informacji o tej korespondencji. Procedura się nie zakończyła, co
podkreślałam (…). O stowarzyszeniu
mówiliśmy państwu już w styczniu. Kilkukrotnie poruszaliśmy temat, czy społeczność Kierzna nie zdecydowałaby się
utworzyć stowarzyszenia, które prowa-

niu struktury organizacyjnej tej szkoły
i przeniesieniu uczniów klas IV-VIII do
Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”. To
opinia kuratora oświaty. Rozumiem, że
mogliście państwo nie mieć zaufania
do burmistrza i urzędników, ale do kuratora chyba macie, skoro od samego
początku pytaliście, co na to kurator?
Teraz już wiecie, co on na to, jasno
określił, co będzie lepsze dla dzieci –
pytała M. Frala-Kędzior. – Odnosząc się
do epidemii, to trudny czas dla uczniów,
rodziców, nauczycieli i wielu innych.
Ale czy dzieci z Kierzna, które rozpoczną naukę w nowej szkole, to jedne dzieci, które być może od września będą nadal objęte nauką zdalną? A co z resztą
uczniów, którzy 1 września rozpoczną
naukę w klasach I, również w Kierznie?
– zauważyła. Radni podjęli uchwałę
większością głosów. 		
KR
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Informacje

wiadomości
27 maja na ulicy Dworcowej w Kępnie podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Kępno w sprawie wspólnej realizacji zadania pod roboczą nazwą „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowej w Kępnie”

Kolejny etap zdejmowania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa

Umowa na przebudowę
Dworcowej podpisana

To inwestycja, na realizację której Powiat Kępiński pozyskał dotację ze środków Funduszu Dróg

razie zaistnienia takiej konieczności
w następstwie przeprowadzonego
postępowania przetargowego.

W czasie podpisania umowy. Od lewej siedzą: skarbnik Gminy Kępno Jarosław Ciesielski,
burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus, starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka. Stoją: prezes spółki Wodociągi Kępińskie Marek Misała, członek Zarządu Powiatu
Kępińskiego Marek Potarzycki

Samorządowych. Dzisiejszą umową
swój udział finansowy w ramach
tego zadania wniosła również Gmina Kępno przekazując 2 000 000 zł.
oraz deklarując wniesienie kolejnych
środków w budżecie na rok 2021 w

Tego samego dnia starosta podpisał również drugą umowę, tym razem ze Spółką Wodociągi Kępińskie.
Zgodnie z treścią umowy spółka zobowiązania się do przeprowadzenia
przebudowy kanalizacji sanitarnej i

sieci wodociągowej wraz z nadzorem
w obrębie ulicy Dworcowej zabezpieczając na ten cel w swoim budżecie
1 479 183,84 zł.
Zakres inwestycji zgodnie z opracowanym wnioskiem o dofinansowanie zakłada gruntowną przebudowę
drogi powiatowej - ulicy Dworcowej
w Kępnie na odcinku blisko 900 metrów. Wzdłuż drogi powstanie ciąg
pieszo-rowerowy. Znacznej poprawie
ulegnie również organizacja ruchu
pod wiaduktem kolejowym, gdzie
wyseparowany będzie ruch pieszych
i rowerzystów od ruchu samochodowego. Dodatkowo przebudowane
zostaną przejścia dla pieszych, które
oznaczone będą sygnalizacją aktywną. Inwestycja to również uporządkowanie kanalizacji deszczowej i
oświetlenia ulicznego oraz właściwe
odprowadzenie wód opadowych.
Całkowity koszt inwestycji drogowej to 5 662 556,43 zł, w tym dotacja
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 2 831 278,22 zł.
Zgodnie z planem prace mają być
przeprowadzone do końca stycznia
przyszłego roku.
Oprac. m

W gminie Kępno pojawiają się kolejne przypadki zaśmiecania terenu

Ukarani za zaśmiecanie

Na terenie gminy Kępno ma miejsce plaga
zaśmieceń. W kilku przypadkach musiała interweniować Straż Miejska. Padły też groźby karalne, czym zajmie się prokuratura. - Straż Miejska wezwała do uprzątnięcia wielu właścicieli
posesji na terenie gminy, ale również ukarała
sprawców tych czynów. Dwa rażące przykłady
zaśmiecania dotyczyły pozostawienia mebli
na jednej ze ścieżek oraz zaśmiecania terenów
byłego Dworca Zachodniego. W pierwszym z
przypadków sprawca został ukarany mandatem, natomiast przeciwko drugiemu skierowano wniosek do Sądu Rejonowego. Warto
zaznaczyć, że sprawca zaśmiecania Dworca
Zachodniego będzie również odpowiadał przed
prokuraturą za groźby karalne pod adresem
strażników. Nasza akcja nie wszystkim się podoba – mówi burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus.		
Oprac. KR

epidemii koronawirusa. - Właśnie z
tego powodu nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, bo firmy, które odpowiadają za technologię, odmawiały
przyjazdu z powodu epidemii. Teraz,
gdy nastąpiło poluzowanie, firmy
zaczynają przyjeżdżać. W ciągu 10
dni chcemy napełnić nieckę basenu
wodą, otrzymać wszystkie zezwolenia
odbioru sanitarnego. Zakładamy, że
obiekt zostanie uruchomiony najpóźniej 1 lipca – zapewnił włodarz.
Na basenie będzie obowiązywać
limit osób, na jednym torze będzie
mogła pływać tylko jedna osoba, a
otwarty będzie co drugi tor. Trzeba
będzie zachowywać dystans od innych osób – zarówno w wodzie, jak
i poza nią. Maseczki będą obowiązywać m.in. w szatniach, holu wejściowym i poczekalniach.
Kino na razie
pod znakiem zapytania
Przedstawiciele
największych
operatorów kinowych zadeklarowali,
że ich obiekty nie zostaną ponownie
tak szybko otwarte, ponieważ potrzeba wiele pracy, by przygotować obiekty na przyjęcie widzów. To, kiedy
działalność wznowi kino „Sokolnia”
w Kępnie oraz inne obiekty kulturalne
w mieście, zależy od ustaleń pomiędzy
burmistrzem a dyrekcją Kępińskiego
Ośrodka Kultury i kierownikiem kina.

Jeden z przykładów zaśmiecania dotyczył
pozostawienia mebli na ścieżce

Osobówką w busa z przyczepą
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27 maja br. premier Mateusz
Morawiecki ogłosił czwarty etap
znoszenia ograniczeń związanych z
epidemią COVID-19. Od 30 maja br.
w przestrzeniach otwartych mogą się
odbywać zgromadzenia publiczne do
150 osób. Ich uczestnicy mają obowiązek zachować 2-metrowy dystans od
siebie, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości – zasłaniać usta i nos.
Jeśli dystans społeczny zostanie zachowany – noszenie maseczki w przestrzeni otwartej nie jest już konieczny.
W sklepach, środkach komunikacji,
kościołach czy kinach maseczki nadal
są obowiązkowe. Czwarty etap znoszenia obostrzeń oznacza także zdjęcie limitów dotyczących liczby osób
korzystających z restauracji, poczty
i innych punktów usługowych. Jeśli
chodzi o punkty gastronomiczne, nadal należy zachowywać odpowiednią
odległość pomiędzy stolikami. Klienci, zanim usiądą do stolika, muszą
zasłaniać usta i nos oraz przestrzegać
pozostałych wytycznych sanitarnych.
Od 30 maja br. limit osób przestał
obowiązywać również w kościołach
i pozostałych miejscach sprawowania
kultu religijnego. Podobnie będzie w
przypadku uczestników pogrzebu. W
weselach i innych uroczystościach rodzinnych może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Z kolei 6 czerwca br.
Kępińskie kino „Sokolnia” zostanie
uruchomione 12 czerwca br.

Zderzenie samochodu osobowego z busem na trasie S8

W niedzielę, 24 maja br., około przybyciu na miejsce stwierdzono,
godziny 2.00, na 106. kilometrze trasy że doszło do zderzenia samochoS8 w kierunku Warszawy, kierujący du osobowego z busem ciągnącym
osobowym bmw, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, nie dostosował
prędkości do panujących
warunków i doprowadził
do zderzenia z samochodem marki Volkswagen,
który kierowany był przez
mieszkańca województwa
lubelskiego.
Na miejsce zdarzenia W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych
zadysponowano
policję obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno
oraz zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, przyczepę typu laweta. Uszkodzone
OSP Kierzno i OSP Mikorzyn. - Po pojazdy blokowały jeden pas ruchu

Kiedy „Qarium” i „Sokolnia”
wznowią działanie?

w kierunku Warszawy. Podróżujący
pojazdami nie wymagali pomocy
medycznej. Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu i
oświetleniu miejsca zdarzenia oraz sorpcji rozlanych
płynów eksploatacyjnych. Po
zakończeniu czynności prowadzonych przez policję wywróconą przyczepę postawiono na koła oraz udrożniono
ruch na obu pasach – relacjonuje oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.
Kierujący byli trzeźwi.
Sprawca został ukarany mandatem karnym wraz z systemem
punktowym. 		
KR
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mogą zacząć działać baseny, siłownie
oraz kluby fitness. W określonych warunkach sanitarnych prace wznowią
m.in. kina, teatry, sale zabaw, parki
rozrywki, a także salony masażu, tatuażu, sauny i solaria. Możliwe jest
również organizowanie targów, wystaw i kongresów.
Fani pływania muszą zaczekać
Czy w związku ze zdejmowaniem
ograniczeń od 6 czerwca br., otwarta
zostanie też kryta pływania „Qarium”
w Kępnie? - Na pewno nie otworzymy
krytej pływalni 6 czerwca. Chcemy
te pierwsze tygodnie wykorzystać na
przygotowanie obiektu i przeprowadzenie wszystkich spraw, które trzeba byłoby wykonać w tzw. przerwie
technologicznej – oznajmił burmistrz
Piotr Psikus. Nasuwa się jednak
pytanie, dlaczego tych prac nie prowadzono w ciągu ostatnich tygodni,
gdy basen był zamknięty z powodu

We wtorek podjęto decyzję, że kino
uruchomione zostanie 12 czerwca br.
Dystrybutorzy wcześniej wstrzymali produkcje, dlatego w pierwszej
kolejności w kinach będzie można
obejrzeć filmy przewidziane do emisji w marcu. - Mamy sugestie od widzów, żeby zagrać to, co było zaplanowane przed pandemią. Puścimy
na pewno takie filmy, jak: „Swingersi”, „Sonic” (dla dzieci) czy „Parasite”. Piątek, 12 czerwca, zaczniemy
premierą, ale na razie nie chcę zdradzać tytułu - mówi kierownik kina
Grzegorz Leks.
Również w kinach nie można
zapominać o wciąż obowiązujących
restrykcjach. W salach kinowych będzie mogło przebywać 50% widowni
i trzeba będzie zachować odpowiednie odległości pomiędzy widzami. Co
więcej, kinowe hity będziemy oglądać w maseczkach.
Oprac. KR

Wiadomości

GMINA

Otwarte e-Mistrzostwa Świata w Sztukach Walki

Uroczysta sesja Rady Gminy Bralin

Trzy medale dla „Niedźwiedzi” 30 lat samorządu
bralińskiego

20 maja br. odbyły się Otwarte e-Mistrzostwa Świata w Sztukach Walki. W zawodach wzięli udział przed- Andrzej Zmyślony
stawiciele wielu krajów, m.in. Polski, Belgii, Norwegii,
Holandii, Włoch, Niemiec, Rosji, Ukrainy czy Anglii,
reprezentujący różne style walki, takie jak: taekwon-do,

kung-fu, karate, kobu-do, hwarang-do czy muay thai. Szefem międzynarodowej komisji był GM Wojciech Dolny,
posiadający najwyższy stopień taekwon-do w Polsce.
Sportowy Klub Taekwon-do „Niedźwiedź” reprezentowali: trener Andrzej Zmyślony oraz Aleksandra Polak.
Trener zdobył drugie wicemistrzostwo świata w układach
formalnych, a A. Polak – mistrzostwo świata w układach
Aleksandra Polak dowolnych i drugie wicemistrzostwo świata w układach
formalnych.		
		
KR

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2020, nr 23 (1249)

27 maja br., w 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych, w
sali Domu Ludowego w Weronikopolu
odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Bralin. Z okazji 30-lecia samorządu
terytorialnego radni przyjęli uchwałę,
na podstawie której gmina Bralin ustanowiła logo gminy. Poza przyjęciem
uchwały o logo zostały przyjęte zmiany w tegorocznej uchwale budżetowej.
W rocznicę pierwszych wolnych
wyborów samorządowych uroczyste
przemówienie wygłosił wójt gminy

sołtysów i rad sołeckich, pracowników samorządowych, członków organizacji i stowarzyszeń – zapewnia
pomyślny rozwój naszej małej ojczyzny – mówił do radnych w trakcie uroczystej sesji wójt P. Hołoś.
W ten sposób rozpoczął się tydzień samorządu lokalnego, który potrwa do 4 czerwca br., kiedy to minie
30 lat od pierwszej sesji Rady Gminy
Bralin I kadencji w 1990 roku.
Ostatnim punktem obchodów
30. rocznicy wolnych wyborów samoWładze samorządowe dokonały uroczystych
wpisów do kroniki gminy Bralin

Kierował pojazdem pod wpływem alkoholu, następnie doprowadził do zdarzenia drogowego, w wyniku którego inny samochód dachował. Kierujący nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy poszkodowanej – zamiast tego zbiegł z miejsca zdarzenia

Dachował samochód.
Pijany sprawca uciekł

25 maja br., po godzinie 16.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
zdarzeniu na drodze wojewódzkiej
nr 482 pomiędzy Bralinem i Golą.

sca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej do czasu przybycia
na miejsce zdarzenia pogotowia ratunkowego oraz odłączeniu zasila-

Kobieta straciła panowanie nad pojazdem i wypadła z drogi,
uszkadzając betonowy płot oraz znak. Fot. KPP Kępno

Wysłani na miejsce policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, że
kierująca osobową skodą, 62-letnia
mieszkanka Bralina, została uderzona w tył swojego pojazdu przez inny
samochód, w wyniku czego straciła
panowanie nad swoim pojazdem i
wypadła z drogi, uszkadzając betonowy płot oraz znak informujący
o przejściu dla pieszych, po czym
zatrzymała się w przydrożnym rowie. 62-latka uskarżała się na bóle
w okolicy klatki piersiowej, dlatego
na miejsce został wezwany Zespół
Ratownictwa Medycznego, który
przetransportował kobietę do kępińskiego szpitala. Zadysponowano
też zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Gola,
OSP Bralin, OSP Tabor Wielki i
OSP Perzów. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miej-

nia w uszkodzonych pojazdach. Na
miejsce zdarzenia wezwano też zarządcę drogi w celu zabezpieczenia
uszkodzonego oznakowania ulicznego – mówi oficer prasowy KP PSP
Kępno kpt. Paweł Michalski.

Na miejsce zdarzenia udali się policjanci,
strażacy, ZRM i zarządca drogi. Fot. KPP Kępno

Policjanci ustalili, że kierujący, który doprowadził do tego zdarzenia drogowego, zbiegł z miejsca
zdarzenia, nie udzielając pomocy
poszkodowanej i odjechał w kierunku Sycowa. - Niecały kilometr dalej
napotkano porzucony w przydrożnym rowie samochód osobowy marki Opel Vectra z widocznymi uszkodzeniami z przodu, które mogły
wskazywać, że to właśnie ten pojazd brał udział w zderzeniu ze skodą. Po 45 minutach od zdarzenia
kierowca opla został zatrzymany –
mówi oficer prasowy KPP Kępno st.
post. Rafał Stramowski. Sprawcą
okazał się być 29-letni mieszkaniec
Borku Mielęckiego. Mężczyzna był
nietrzeźwy – badanie alkomatem
wskazało ponad 3 promile w wydychanym powietrzu. - Mężczyzna
został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a po
wytrzeźwieniu trafił do Prokuratury Rejonowej w Kępnie, gdzie zostały mu postawione odpowiednie
zarzuty – dodał policjant.
KR

Bralin Piotr Hołoś, który przedstawił historię tych 30 lat oraz dokonania wszystkich byłych rad gmin oraz
poprzednich wójtów gminy. - Tylko wspólne, zgodne działanie nas
wszystkich – mieszkańców, radnych,

rządowych było dokonanie uroczystych wpisów do kroniki gminy Bralin
przez władze samorządowe. Pamiątkowe wpisy pozostaną na wiele lat w
kronice, która jest ogólnie dostępna
dla mieszkańców. 		
KW

Gmina Bralin otrzymała dofinansowanie do budowy dróg w
wysokości 150.000 zł

Wybudują cztery
odcinki dróg
W 2020 r. Gmina Bralin zaplanowała w budżecie gminy budowę
czterech odcinków dróg: w Taborze Małym, Czerminie, Taborze
Wielkim oraz ul. Polnej w Bralinie.
W tym celu gmina Bralin złożyła
wniosek o dofinansowanie tych zadań do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w
terminie do 30 listopada 2019 r.
Uchwałą Sejmiku Województwa z 18 maja 2020 r. Gmina Bralin otrzymała pełną kwotę, o którą

wnioskowała. 150.000 zł, które
otrzymała, to maksymalne dofinansowanie, o które można było się
ubiegać. - Wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego w znaczący
sposób pomoże w realizacji tych
zadań. Pozostałe środki, które zostaną wydane na realizację tych
zadań, będą pochodzić z budżetu
Gminy Bralin. Dzięki temu wsparciu w gminie Bralin pojawią się
kolejne odcinki dróg asfaltowych –
mówi wójt Piotr Hołoś.
KW
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Piłka nożna >>> Według informacji Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej kluby dosyć często lekceważą kwestię
związane z przetwarzaniem danych osobowych. Problem ten
starają się wyeliminować władze wielkopolskiego futbolu

Zgody zawodników

Wspomnienie o Tadeuszu Parzonce - piłkarzu, działaczu i przyjacielu

Człowiek o „biało – niebieskim” sercu

na przetwarzanie danych
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej przygotował specjalny załącznik do deklaracji gry amatora związany z ciążącymi na klubach
obowiązkami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
Zgody na przetwarzanie danych zawodników nieletnich i pełnoletnich można znaleźć na oficjalnej witrynie Wielkopolskiego ZPN.

Z uwagi na obowiązujące przepisy każdy klub musi posiadać zgody
swoich zawodników bądź ich opiekunów prawnych na dysponowanie
niezbędnymi informacjami i ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do
prowadzenia szkolenia i uczestnictwa
w rozgrywkach. W klubach często
kwestia ta jest lekceważona i traktowana jako zbędna. W ten sposób
kluby narażają się na bardzo wysokie
kary finansowe w przypadku ewentu-

alnej kontroli. W celu uniknięcia problemów i wysokich kar finansowych
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
przygotował specjalne oświadczenie
w formie załącznika do Deklaracji
Gry Amatora, którą zawodnicy muszą
podpisywać w klubach co sezon. Dokumenty w wersjach dla zawodników
nieletnich oraz pełnoletnich można
pobrać na oficjalnej witrynie internetowej Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej.			
BAS

TABELE KOŃCOWE SEZONU 2019/2020
PO ZATWIERDZENIU PRZEZ WZPN
III Liga Grupa 2
1. KKS Kalisz
18 45 41:12
2. KS Radunia Stężyca
18 40 37:10
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
18 39 30:7
4. MKP Kotwica Kołobrzeg
18 39 37:22
5. MKS Mieszko Gniezno
18 36 33:17
6. KS Unia Janikowo
18 33 43:29
7. KS Sokół Kleczew
18 27 22:22
8. KP Starogard Gdański
18 25 19:20
9. KS Polonia Środa Wlkp.
18 23 28:24
10. MKS Pogoń II Szczecin
18 21 23:30
11. KP Chemik Police
18 21 21:27
12. KS Gwardia Koszalin
18 18 19:37
13. KKPN Bałtyk Koszalin
18 17 17:35
14. MKS Nielba Wągrowiec
18 16 22:38
15. JKS Jarota Jarocin
18 15 18:24
16. KS Górnik Konin
18 14 22:37
17. MKS Grom Nowy Staw
18 14 19:35
18. SKS Bałtyk Gdynia
18 10 12:37
IV Liga Grupa Wielkopolska
1. LKS Gołuchów
17 38 37:18
2. SKS Unia Swarzędz
17 37 54:20
3. MKS Victoria Września
17 36 40:15
4. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 17 36 34:21
5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 17 36 58:22
6. MKS Lubuszanin Trzcianka 17 30 32:19
7. KS Polonia 1912 Leszno
17 28 39:27
8. KP Victoria Ostrzeszów
17 27 24:21
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 17 24 24:28
10. KP Obra 1912 Kościan
17 23 30:27
11. KSS Kotwica Kórnik
17 23 30:29
12. MLKP Warta Międzychód 17 21 31:29
13. KKS Polonia Kępno
17 20 22:31
14. KS Opatówek
17 16 17:29
15. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 17 10 29:41
16. TPS Winogrady Poznań
17 10 25:64
17. MKS Olimpia Koło
17 2 4:74
18. LTP Pogoń Lwówek
17 17 20:35
RedBox V Liga Grupa 3
1. MLKS Odolanovia Odolanów 15 41 39:4
2. GKS Wilki Wilczyn
15 39 55:18
3. LZS Orzeł Mroczeń
15 33 52:15
4. KS Stal Pleszew
15 30 30:17
5. KKS Astra Krotoszyn
15 29 29:16
6. SKP Słupca
15 29 28:12
7. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 15 20 19:21
8. GKS Sompolno
15 19 25:32
9. LKS Raszkowianka Raszków 15 18 26:40
10. GKS Vitcovia Witkowo
15 18 24:33
11. KS Piast Kobylin
15 17 31:39
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12. LKS Piast Czekanów
15 14 17:31
13. KLKS Zefka Kobyla Góra 15 13 24:32
14. LKS Zjednoczeni Rychwał 15 13 20:42
15. MGKS Tulisia Tuliszków
15 9 15:38
16. MKS Tur 1921 Turek
15 5 14:58
Wielkopolska Klasa Okręgowa Grupa 1
1. KS Victoria Skarszew
15 42 43:7
2. GKS Rychtal
15 32 34:14
3. LKS Olimpia Brzeziny
15 32 38:19
4. GKS Grębanin
15 30 34:18
5. LZS Cielcza
15 27 40:32
6. LKS Czarnylas
15 26 39:34
7. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 15 25 26:19
8. LZS Pelikan Grabów
15 24 30:20
9. WKS Witaszyce
15 20 24:27
10. LKS Wisła Borek Wlkp.
15 20 24:34
11. Barycz Janków Przygodzki 15 18 23:31
12. GOS Zieloni Koźminek
15 13 15:30
13. LZS Doruchów
15 12 20:31
14. LZS Strażak Słupia
15 12 22:39
15. LZS Grom Golina
15 7 17:44
16. LZS Ogniwo Łąkociny
15 7 15:45
Wielkopolska Klasa A Grupa 4
1. LKS Zawisza Łęka Opatowska 13 36 32:6
2. LZS Czajków
13 28 33:17
3. LKS Sokół Bralin
13 28 36:17
4. LZS Płomień Opatów
13 26 30:16
5. LZS Victoria Laski
13 24 27:19
6. OKS Ostrów Wlkp.
13 20 20:20
7. LKS Jankowy 1968
13 19 18:21
8. LZS Błękitni Chruszczyny 13 18 32:32
9. KS Rogaszyce
13 18 12:18
10. LZS Huragan Szczury
13 11 20:35
11. LZS Pogoń Trębaczów
13 10 14:26
12. LKS Sokół Świba
13 10 25:41
13. KS Hanulin
13 9 19:30
14. LZS Lilia Mikstat
13 5 18:38
Proton Wielkopolska Klasa B Grupa 9
1. LZS Trzcinica
10 24 27:13
2. LKS Masovia Kraszewice
10 21 38:9
3. LZS Siedlików
10 18 20:11
4. LZS Chynowa
10 17 34:16
5. LZS Bonikovia Boników
10 17 22:23
6. LZS Ostrówiec
10 16 20:21
7. LZS Zryw Kierzno
10 12 25:31
8. LKS Wielkopolanin Siemianice 10 11 21:22
9. LZS Mikorzyn
10 10 11:25
10. LKS Dąb Dębnica
10 6 22:44
11. RLKS Ajax Rojów
10 5 5:30

Wiosna 1976 r. Kaliska Klasa Okręgowa. Stoją od lewej: Jan Różycki, Zygmunt Mierzwiak, Ryszard Waszak, Tadeusz Ratajszczak, Mirosław
Chowański, Grzegorz Baraniak, (?) Kowalek, Tadeusz Parzonka, Lech Hojka, Henryk Hanke, Wiesław Barchański. Klęczą od lewej: Andrzej
Jerchel, Zenon Skrobała, Zbigniew Ćwik, Wojciech Mierzwiak, Piotr Mierzwiak. Trener: Zygmunt Mierzwiak, kierownik: Henryk Hanke,
prezes: Wiesław Barchański

Bardzo smutna informacja o
śmierci Tadeusza Parzonki zaskoczyła nas wszystkich. Nie widziałem
się z Tadkiem już dawno, ale za to często się zdzwanialiśmy. Od ponad 20
lat mieszkał i pracował w Warszawie.
Ostatniej naszej rozmowy nie zapomnę jednak do końca życia, gdy zadzwonił do mnie i jak zawsze wypytywał o naszych wspólnych znajomych,
o sąsiadów, jak się czują, bowiem wychowaliśmy się na Kamczatce naszej
dzielnicy, mało tego mieszkaliśmy
na tej samej ulicy, byliśmy sąsiadami. Zawsze empatyczny i troskliwy,
czekał na dobre wieści o wszystkich
których znał. Był człowiekiem przyjaźnie nastawionym do świata i ludzi.
Wielką jego miłością była kępińska
„Polonia” i to właśnie tu skierował do
mnie ostatnią prośbę, życzenie, wręcz
ostatnią wolę, abym zadbał o to, aby w
ostatniej jego drodze towarzyszył mu
sztandar ukochanego klubu.
Tadeusz Parzonka urodził się 28
października 1954 r. w Kępnie. Przygodę z piłką rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie. Jako dwunastolatek trafił do grupy trampkarzy
„Kolejarza” Kępno. Opiekę nad młodym zawodnikiem przejął zasłużony
trener Kazimierz Mróz. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w 1969 roku,
przeniósł się do Kędzierzyna-Kożle,
aby kontynuować swoją edukację w
Technikum Budowlanym. Tam rów-

nież kontynuował swoją piłkarską
przygodę w jednym z najstarszych w
województwie opolskim klubie sportowym „Odra” Kożle. W ciągu pięciu
lat, które tam spędził, czyli do chwili
zdania matury w 1974 roku, przeszedł
transformację z juniora na seniora.
Jako dwudziestolatek wrócił w rodzinne strony i już do końca kariery jedynie
z dwuletnią przerwą na odbycie Zasadniczej Służby Wojskowej w jednostce
w Lublinie, związał się z kępińskim
„Kolejarzem”, w którym trenerem był
wówczas Zygmunt Mierzwiak. Grał
na pozycji napastnika, najczęściej jako
prawoskrzydłowy, był dobrym technicznie zawodnikiem, szybkim, silnym, potrafił walczyć w powietrzu i
strzelał wiele bramek. Dla nas dzieciaków z naszej dzielnicy, uganiających
się po ulicach za piłką, stał się idolem.
Myślę że dla wielu chłopaków z mojego rocznika spotkanie z taką osobą jak
Tadeusz było przełomowe. My ówcześni dziesięciolatkowie nie mieliśmy do
zabawy dzisiejszych cudów techniki,
wychowywaliśmy się za to na takich
autorytetach jak ,,Orły” Górskiego,
mieliśmy też swój autorytet w osobie,
która po części nas ukierunkowała, bowiem Tadeusz pomógł nam zapisać się
do klubu i zaszczepił w nas na całe życie miłość do sportu, a do piłki nożnej
w szczególności. Do dzisiaj pozostał
mi w pamięci z dzieciństwa pewien
obraz meczu, który wspominam z no-

stalgią. Stadion w Kępnie, początek
lat siedemdziesiątych, drużyna kępińskiego „Kolejarza” gra spotkanie towarzyskie z niemiecką drużyną Empor
Muhleberg, a ja z podziwem wpatruję
się w zawodnika o blond włosach długich do ramion z dziesiątką na plecach,
który strzela przeciwnikom z zachodniej granicy dwie bramki. Do dzisiaj
mam pamiątkę z tego meczu w postaci
plakatu. Tadeusz Parzonka w klubie z
Kępna rozegrał około 350 meczów. Po
zakończeniu przygody zawodniczej
został działaczem sportowym, i tak
od 1983 r. do 1995 r , pełnił w klubie
funkcje najpierw skarbnika, następnie
wiceprezesa oraz przez dwie kadencje
- prezesa kępińskiego klubu. Za swoją
pracę na rzecz sportu został uhonorowany wieloma odznaczeniami związkowymi.
Tadeusz Parzonka zmarł 27 maja
2020 r. w Warszawie w wieku 65 lat
po długiej i ciężkiej chorobie. Został
pochowany na cmentarzu w Warszawie - Izabelinie. Odeszła niezwykła
osobowość, a pamięć o niej będzie żyła
w nas. Bowiem trzeba pielęgnować w
sobie pamięć o ludziach, których się
kiedyś spotkało, miejsc, w których się
kiedyś wspólnie przebywało, przygód,
które nam się przytrafiły. Bo w pamięci tkwi nasza siła, a Tadka można
wspominać tylko pięknie.
Czesć Jego Pamięci.
Jarosław Pawlak

Piłka nożna >>> Według wstępnych planów już od sezonu 2020/2021 mogą powstać
rozgrywki ligi wojewódzkiej dla kolejnej kategorii wiekowej

Chcą stworzyć kolejną ligę wojewódzką

Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej od pewnego
czasu rozważał poszerzenie formuły rozgrywek lig wojewódzkich o kategorię Młodzika D2. Kluby
zainteresowane ewentualnym uczestnictwem w takich rozgrywkach proszone były o ustosunkowanie się w tej kwestii i informację do końca maja.
Rozgrywki młodzieżowe na
szczeblu wojewódzkim prowadzone
były do tej pory w kategoriach Juniora
A1, A2, B1, B2, Trampkarza C1 i C2
oraz Młodzika D1. Od jakiegoś czasu
przedstawiciele Wydziału Szkolenia i
Piłkarstwa Młodzieżowe Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej rozważali pomysł, by od sezonu 2020/2021
rozszerzyć zakres wiekowy rozgrywek na szczeblu wojewódzkim również o kategorię Młodzika D2. Od razu
zastrzeżono jednak, że utworzenie
ligi wojewódzkiej będzie możliwe w
przypadku odpowiedniego zaintereso-
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wania takimi rozgrywkami ze strony
klubów. Dlatego też Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego prosił
kluby chętne do udziału w zmaganiach
obejmujących całą Wielkopolskę o
przesłanie informacji potwierdzającej
chęć uczestnictwa do 31 maja. Pod
uwagę brane będą wyłącznie kluby,
które w sezonie 2019/2020 występowały w pierwszej lidze okręgowej
Orlika E1. Zainteresowane kluby przy
zgłoszeniu powinny wziąć pod uwagę
koszty związane z możliwym rozgrywaniem spotkań na terenie całego
województwa. Jeden podmiot może

być reprezentowany na tym szczeblu
wyłącznie przez jedną drużynę. Format rozgrywek będzie uzależniony od
liczby zgłoszonych drużyn, przy czym
liga wojewódzka zostanie utworzona,
gdy zainteresowanych grą w niej będzie przynajmniej 12 klubów. Drużyny będą kwalifikowane do rozgrywek
na podstawie bilansu uzyskanego w
rozgrywkach sezonu 2019/2020. Decyzja o ewentualnym utworzeniu ligi
wojewódzkiej Młodzika D2 ma zostać
podjęta na początku czerwca wraz z
przedstawieniem listy uprawnionych
do gry zespołów. 		
BAS

Sport

piłka
nożna
wiadomości

Z kart historii / Polonia Kępno – Sokół Kleczew – 0:5
Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu okręgowym i wojewódzkim w sezonie 2013/2014 przyniosły wiele niespodzianek. Jedną z nich była pucharowa
przygoda występującej wówczas w klasie okręgowej Polonii Kępno. Najpierw 21 maja 2014 roku piłkarze z Alei Marcinkowskiego po raz drugi w historii
zdobyli Puchar Polski na szczeblu okręgu kaliskiego. Sięgnięcie po to trofeum, w pamiętnym finale z Orłem Mroczeń, otworzyło biało-niebieskim furtkę
do rozgrywek wojewódzkich. W czerwcu 2014 roku okazało się, że to, co przed startem pucharowego sezonu 2013/2014 wydawało się tylko marzeniem,
okazało się faktem. Polonia Kępno najpierw wyeliminowała czwartoligową Iskrę Szydłowo i po raz pierwszy w historii miała zagrać w finale Pucharu
Polski na szczeblu województwa wielkopolskiego. Rywalem kępnian w grze o wojewódzkie trofeum i przepustkę do rozgrywek centralnych był trzecioligowy Sokół Kleczew.

Kopciuszek na pucharowym balu

Dodatek sportowy Tygodnika Kępińskiego – Echa Stadionów wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. 26 czerwca 2014 roku Stadion Miejski w
Kępnie ponownie stał się sceną ostatniego aktu sezonu piłkarskiego w województwie wielkopolskim. Nieco ponad miesiąc wcześniej Polonia Kępno po raz drugi w historii sięgnęła po Puchar Polski w okręgu kaliskim. Zgarnięcie tego trofeum było jednocześnie przepustką do rozgrywek wojewódzkich. Po zwycięstwie nad Iskrą Szydłowo
w ćwierćfinale tych rozgrywek, apetyty kępińskich piłkarzy i kibiców były jeszcze większe. Ostatnim akordem sezonu i pucharowej przygody był dla kępnian historyczny
finał z Sokołem Kleczew. Trzecioligowiec, który w sezonie 2013/2014 otarł się o drugą ligę, wybił jednak biało-niebieskim marzenia o grze w rundzie przedwstępnej Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Porażka 0:5 zakończyła i tak bardzo udaną przygodę kępnian z Pucharem Polski. Polonia zaprzepaściła tym samym wielką szansę,
bo w przypadku zwycięstwa nad Sokołem i awansu kępnianie już w rozgrywkach centralnych mogli spotkać się z drugoligowym wówczas Zagłębiem Sosnowiec.
Ćwierćfinałowy horror
i szczęśliwy los w 1/2
W czerwcu 2014 roku piłkarze Polonii napisali kolejny rozdział w ponad
stuletniej historii klubu. Biało-niebiescy po wygranej z Orłem Mroczeń 1:0
i zdobyciu Okręgowego Pucharu Polski
stanęli przed szansą powalczenia o Wojewódzki Puchar Polski. Stawką było
nie tylko miejsce w historii, ale prawo
reprezentowania województwa wielkopolskiego w rozgrywkach szczebla
centralnego. W rozgrywkach Pucharu
Polski w sezonie 2013/2014 piłkarze
Polonii wyeliminowali trzy drużyny
z czwartej ligi. Najpierw, w półfinale
okręgowym, biało-niebiescy pokonali
Piasta Kobylin 5:1, następnie w finale
ograli Orła Mroczeń, a w ćwierćfinale wojewódzkim wyeliminowali Iskrę
Szydłowo. – Chcemy, aby nasz pucharowy sen trwał jak najdłużej. Gdybyśmy wygrali tylko jeden mecz, można
by mówić o szczęśliwym zbiegu okoliczności, tymczasem ta seria świadczy, że to nie był przypadek. Widać, że

faworytem tego starcia, ale że ogrywać faworyzowane zespoły potrafią,
pokazali już niejednokrotnie. Gospodarze zaczęli jednak fatalnie. Już w 7.
minucie niezdecydowanie obrońców i
bramkarza biało-niebieskich wykorzystał Artur Kwiatkowski. W pierwszej
połowie przewaga Iskry była wręcz
bolesna dla oczu. – Co tu dużo mówić, zagraliśmy jak frajerzy. Prezentowaliśmy się dzisiaj katastrofalnie.
Uważam jednak, że nawet przy tak
fatalnej dyspozycji mogliśmy strzelić dwie, trzy bramki i ustawić sobie
ten mecz – grzmiał po meczu Tomasz
Kowalski, trener Iskry Szydłowo. Biało-niebiescy szczęśliwie przetrwali
nawałnicę przyjezdnych w pierwszej
połowie i po zmianie stron wzięli się do
odrabiania strat. Gospodarze zupełnie
zmienili styl gry. Kiedy w 70. minucie
sędzia wskazał na „wapno” po faulu
na szarżujący w polu karnym Jakubie
Góreckim, wydawało się, że miejscowi dopną wreszcie swego. Niestety,
intencje Michała Góreckiego wyczuł

FOT: Sokół Kleczew w miażdżący sposób wygrał finał Pucharu Polski w Wielkopolsce.
Kępnianie mimo porażki 0:5 i tak mogli schodzić z boiska z podniesionymi głowami. W
czerwcu 2014 roku okazało się, że to, co przed startem pucharowego sezonu 2013/2014
wydawało się tylko marzeniem, okazało się faktem (Fot: Daria Wierzba).

w tej młodej drużynie drzemie spory
potencjał. Pomimo tych sukcesów
nikt z nas nie obrósł w piórka. Nadal
twardo stąpamy po ziemi i zdajemy
sobie sprawę, że piękny pucharowy
sen kiedyś się skończy. Mamy jednak
nadzieję, że będzie trwał jak najdłużej
– mówił wówczas Mariusz Strzelak,
trener kępińskiej Polonii. Ćwierćfinał
szczebla wojewódzkiego wzbudził spore zainteresowanie, ale nie mogło być
inaczej skoro kępnianie reprezentowali
okręg kaliski na arenie wojewódzkiej.
Rywalem piłkarzy z Alei Marcinkowskiego była wspomniana Iskra Szydłowo, która wygrała rozgrywki o Puchar
Polski OZPN Piła. Kępnianie nie byli

golkiper Iskry. Siedem minut później
szczęście po raz kolejny uśmiechnęło
się do polonistów. Łukasz Skwarek
ujrzał drugi żółty kartonik i przyjezdni
musieli kończyć mecz w dziesiątkę. Od
tego momentu przewaga kępnian rosła
coraz bardziej. To, co jednak wydarzyło się w ostatnich fragmentach spotkania, to chyba nawet sam mistrz horroru,
Alfred Hitchcock, lepiej by tego nie
wyreżyserował. W 90. minucie do wyrównania doprowadził Jakub Górecki,
strzelając z piętnastego metra. Uskrzydleni tym faktem gospodarze ruszyli
do kolejnego szturmu. W szóstej, ostatniej minucie doliczonego czasu gry jeden z obrońców z Szydłowa zagrał pił-

kę ręką i sędzia bez zawahania wskazał
na jedenasty metr. Tym razem do piłki
podszedł Marcin Gruszka i pewnym
strzałem wprowadził kępnian do finału
wojewódzkiego. Stało się bowiem klub
z Kępna podczas losowania pucharowej
drabinki otrzymał w półfinale wolny
los i nie musiał wybiegać na boisko w
tej fazie rywalizacji.
Kopciuszek
ze snu wybudzony
Finałowym rywalem kępnian
był Sokół Kleczew, który w sezonie
2013/2014 otarł się o drugą ligę. Trzecioligowiec wybił Polonii marzenia o
grze w rundzie przedwstępnej Pucharu
Polski na szczeblu centralnym. Piłkarze
z Alei Marcinkowskiego, mimo iż do
straty pierwszej bramki zagrali całkiem
przyzwoicie, ulegli trzecioligowcom
z Kleczewa aż 0:5. – Odpadamy, ale
każdy z nas może spokojnie spojrzeć w
lustro. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale dziś rywal okazał się po
prostu zbyt mocny – mówił po meczu
Marcin Gruszka, napastnik Polonii i jeden z bohaterów sezonu sprzed sześciu
lat. Początek finału, który rozegrano w
czwartek, 26 czerwca był dosyć wyrównany. Polonia mimo absencji Piotra
Cierlaka i Huberta Góreckiego grała
z zębem, walczył Marcin Gruszka, a
środkiem próbował dyrygować Wojciech Drygas. Wszystko skończyło się
jednak w 22. minucie, kiedy Jakub
Dębowski pokonał nie najlepiej interweniującego Jakuba Pieprzyka. Gospodarze jeszcze w pierwszej połowie
mogli, a właściwie powinni doprowadzić do wyrównania, ale w dogodnej
sytuacji pomylił się Michał Górecki.
Po zmianie stron goście z Kleczewa
kontrolowali wydarzenia na boisku
i w ostatnich trzydziestu minutach
spotkania zupełnie rozbili opadający
z sił zespół gospodarzy. W 60. minucie prowadzenie Sokoła podwyższył
Łukasz Cichos, który w przeszłości
występował między innymi w ekstraklasie w barwach Korony Kielce oraz
pierwszoligowej Termalice Bruk-Bet
Nieciecza. Jedenaście minut później,
po trafieniu Pawła Lisieckiego, kleczewanie prowadzili już 3:0. Ostatnie dwie
bramki padły w ostatnich ośmiu minutach spotkania. Najpierw w 82. minucie
prowadzenie gości podwyższył Łukasz
Cichos, a następnie w 86. minucie wynik spotkania ustalił Arkadiusz Bajerski. – Przegraliśmy wysoko, może
nawet zbyt wysoko, ale i tak trzeba się
cieszyć, bo doszliśmy bardzo daleko.
Chcieliśmy, aby ta pucharowa przygoda trwała jak najdłużej. Cóż, nie udało
się i po przegranym finale musieliśmy
skupić się na zbliżającym się sezonie li-

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO
PUCHARU POLSKI 2013/2014

Czwartek, 26 czerwca 2014 roku
Kępno / Stadion Miejski
KKS Polonia Kępno – KS Sokół Kleczew – 0:5 (0:1)

Bramki: 0:1 Jakub Dębowski - 22’, 0:2 Łukasz Cichos - 60’,
0:3 Paweł Lisiecki - 71’, 0:4 Łukasz Cichos - 82’,
0:5 Arkadiusz Bajerski - 86’.
Polonia: Jakub Pieprzyk – Damian Mierzchała, Patryk Jarema,
Damian Kurzawa (K), Bartosz Mikołajek, Łukasz Walczak, Wojciech
Drygas (Rafał Stramowski - 75’), Patryk Pasiak (Adrian Kurzawa 82’),
Michał Górecki (Robert Radefeld - 67’), Jakub Górecki
(Dawid Fabisiak - 62’), Marcin Gruszka.
Trener: Mariusz Strzelak.
Sokół: Hubert Świtalski – Kamil Krzyżanowski, Mikołaj Pingot,
Robert Sierant, Sebastian Śmiałek, Tomasz Kowalczuk (Piotr
Kurminowski - 75’), Łukasz Urban (Paweł Lisiecki - 46’), Norbert Grzelak
(Sebastian Polody - 75’), Jakub Dębowski (K), Krystian Sobieraj
(Arkadiusz Bajerski - 46’), Łukasz Cichos.
Trener: Tomasz Mazurkiewicz.
Sędziowali: Arkadiusz Koronka (Gniezno) oraz Mariusz Sikorski (Gniezno
)
i Marcin Stachowski (Gniezno).

gowym – wspomina Mariusz Strzelak,
ówczesny trener Polonii Kępno.
Zaprzepaszczona szansa
Finałowa porażka z trzecioligowcem z Kleczewa sprawiła, że gracze z
Alei Marcinkowskiego zaprzepaścili
wielką szansę, bo w przypadku zwycięstwa nad Sokołem i awansu kępnianie
już w rozgrywkach centralnych mogli
spotkać się z drugoligowym wówczas
Zagłębiem Sosnowiec. A tak wielkie,
piłkarskie święto miało miejsce w Kleczewie. Sokół w sezonie 2014/2015 kontynuował walkę w rozgrywkach centralnych Pucharu Polski. I już w rundzie
przedwstępnej sprawił ogromną niespodziankę wyrzucając za burtę drugoligowca z Sosnowca (wygrana w karnych
5:4). W rundzie wstępnej kleczewianie
wyeliminowali Unię Solec Kujawski
(3:0) i nagrodą za dotychczasowe występy miał być pojedynek z Miedzią

Legnica. Pierwszoligowiec okazał się
już zbyt wymagający. Sokół porażką z
Miedzią 1:4 zakończył pucharową przygodę, która rozpoczęła się 26 czerwca na
Stadionie Miejskim w Kępnie. Polonia
Kępno i Sokół Kleczew od pamiętnego finału w 2014 roku nie miały okazji
zagrać ze sobą czy to w rozgrywkach
pucharowych, czy ligowych. Wspomnienia pozostają jednak wciąż żywe
bowiem lato 2014 okazało się jednym z
najlepszych okresów w dziejach Sokoła Kleczew. Z kolei dla kępnian okres
ten był początkiem pasma sukcesów,
które zespół osiągał za czasów trenera
Mariusza Strzelaka. To pod wodzą trenera z Kluczborka Polonia w 2014 roku
sięgnęła po Okręgowy Puchar Polski i
awansowała do finału Wojewódzkiego
Pucharu, a już rok później wywalczyła upragniony i długo wyczekiwany
awans do czwartej ligi.
BAS

Pomeczowe wypowiedzi
Mariusz Strzelak (Trener Polonii Kępno)
Pierwsza połowa w naszym wykonaniu mogła się podobać. Cóż mogę
powiedzieć po tym finale. Nie chciałbym się usprawiedliwiać, ale w naszym
zespole brakowało dziś Piotrka Cierlaka i Huberta Góreckiego. Zdawaliśmy
sobie sprawę z tego, że w pojedynku z takim rywalem będzie bardzo ciężko,
ale trudno pogodzić się z tak wysoką porażką. Chcieliśmy pokazać pazur i
kontynuować przygodę w Pucharze Polski, ale niestety żegnamy się z tymi
rozgrywkami. Mimo wszystko uważam, że i tak doszliśmy bardzo daleko, a
gra w finale jest i tak kolejnym historycznym momemtem w dziejach klubu.
Tomasz Mazurkiewicz (Trener Sokoła Kleczew)
Mieliśmy bardzo dużo problemów na samym początku. Mam sporo uwag
do swoich zawodników o pierwszy kwadrans, bowiem nie potrafiliśmy odpowiednio wejść w ten mecz. Na pewno w pewnym stopniu było to spowodowane zmęczeniem sezonem, który był dla nas bardzo długi i wyczerpujący. W
drugiej połowie dzisiejszego spotkania grało nam się już nieco łatwiej bowiem
piłkarze Polonii opadli z sił. Cieszę się z tej wygranej bowiem triumf w finale
Pucharu Polski jest dla naszej drużyny i klubu udanym zwieńczeniem sezonu.

Tygodnik Kępiński 4 czerwca 2020

9

Region

GMINA
wieści znad pomianki
czerwiec 2020, nr 19 (972)

Nowy budynek LZD

Po wdrożonym przez wojewodę procesie reprywatyzacyjnym Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach przeprowadził się do nowej siedziby

Nowe oblicze Leśnego
Zakładu Doświadczalnego

Leśny Zakład Doświadczalny w
Siemianicach jest integralną częścią
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Powołany do życia w 1951 r.
jako Ośrodek Doświadczalnictwa Le-

przeszedł w ręce Szeptyckich - tłumaczy dyrektor I. Gałecki, dodając, że
starania rodziny Szeptyckich o odzyskanie pałacu i otaczającego go parku
trwały już od 8 lat.

Dyrektor I. Gałecki zadowolony
jest z nowej siedziby LZD

śnego im. Juliana Marchlewskiego, a
w 1958 r. przemianowany został na Leśny Zakład Doświadczalny. Miał być i
jest do tej pory terenowym zapleczem
Wydziału Leśnego oraz w mniejszym
stopniu innych wydziałów macierzystej uczelni. Poza działalnością dydaktyczno-badawczą, realizowane są
tu zasady zrównoważonej gospodarki
leśnej. Od niespełna 20 lat placówka
dydaktyczną kieruje Iwo Gałecki.
Zwrot pałacu Rodzinie
Szeptyckich i Szembeków
LZD od momentu powstania w
1951 r. mieścił się w zabytkowym zespole parkowo-pałacowym. Pałac w
Siemianicach został wybudowany w
1835 roku przez Piotra hr. Szembeka.
W 1894 r. został całkowicie przebudowany w stylu neorenesansowym. Jest
to budynek piętrowy, podpiwniczony
z użytkowym poddaszem. Otacza go
park o powierzchni 4,49 ha, pochodzący z okresu gospodarowania rodziny Szembeków. Utworzony został
na bazie istniejącego drzewostanu,
po którym pozostały ślady w postaci
okazałych dębów czy klonów. Park był
starannie pielęgnowany, a drzewostan
wzbogacany i uzupełniany przez kolejnych właścicieli.
- Pałac należał do rodziny Szembeków, a po małżeństwie Jadwigi
Szembekowej z hrabią Szeptyckim
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- Rodzina Szeptyckich kwestionowała przejęcie przez państwo po II
wojnie światowej zespołu parkowo-pałacowego w Siemianicach, jak również położonego nad Prosną dworku
w Wesołej, także znajdującego się w
naszej administracji. Doszukiwali się
wad prawnych w przejęciu tych obiektów przez Skarb
Państwa, dlatego,
że według bierutowskiego dekretu
o reformie rolnej
na c jona l i za c j i
czy
upaństwowieniu powinny
podlegać tylko te
części majątków
rolnych,
które
bezpośrednio
służyły produkcji
rolnej. Spadkobiercy wskazywali
zatem, że skoro w
pałacu czy dworku nie było kantoru, biura, w którym zajmowano się
sprawami gospodarstwa, to nie powinno to podlegać upaństwowieniu. Według nich pałac i dworek służyły jedynie jako obiekty mieszkalne, w których
przebywali i nocowali członkowie ich
rodziny – relacjonuje dyrektor.
W 2018 r. wojewoda wielkopolski

wydał decyzję, w której stwierdził, że
decyzja o upaństwowieniu pałacu w
Siemianicach została podjęta z naruszeniem ówcześnie obowiązującego
prawa i w związku z tym powinien
on zostać zwrócony prawowitym
właścicielom. Decyzja wojewody w
sprawie dworku w Wesołej, gdzie
mieszkają dwie rodziny miała zostać
podjęta w 2019 r., do dziś jednak nie
została rozstrzygnięta.
Budowa nowego budynku LZD
Po tym jak prawnie zwrócono pałac właścicielom podjęta został decyzja o budowie nowej siedziby LZD na
działce nieopodal pałacu - pomiędzy
pałacowym parkiem a szkołą w Siemianicach.
Zakład już wcześniej uzyskał
konieczną do rozpoczęcia inwestycji
tzw. decyzję o warunkach zabudowy.
Natychmiast po wydaniu decyzji o
zwrocie majątku zlecony został też
projekt nowej siedziby LZD architektowi z Poznania Jarosławowi Krawczykowi. - Z punktu widzenia czystej
ekonomii dzierżawa czy kupno pałacu i parku od nowych właścicieli nie
byłyby dla nas korzystne. Koszt zaku-

obiekt. - Ciepło bierzemy z ziemi.
W tym celu wykonano 6 odwiertów,
najgłębszy 100 m, najmniejszy 60
metrów, skąd czerpana jest woda.
Głębiej już nie dało się wiercić, gdyż
jest tam już lita skała – podkreśla
dyrektor LZD. - Nowoczesna infrastruktura, funkcjonalność i innowacyjność budynku ma też zapewnić
wszelkie potrzebne udogodnienia
wykorzystywane na potrzeby dydaktyczne. Jest to budynek przystosowany pod nasze potrzeby - dodaje I.
Gałecki. W najbliższym czasie ma
zostać zagospodarowany teren wokół
LZD. - Zostanie zrobione ogrodzenie, nasadzone będą krzewy i drzewa
oraz zasiane trawniki. Będzie to taka
łąka kwietna, którą wykasza się 1-2
razy do roku. To nasze najbliższe plany – prognozuje dyrektor.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że pałac zakupi od właścicieli siemianicki przedsiębiorca, który zamierza
urządzić w nim ośrodek szkoleniowo-konferencyjny.
LZD zarabia
i edukuje
Obszar działalności
LZD
Siemianice
obejmuje blisko
6000
hektarów
usy t uowanych
na styku trzech
województw:
w iel ko p ol s k ie go, opolskiego i
łódzkiego.
Organizujący LZD
Leśnicy w nowym biurze
zauważyli fakt,
że był to jedyny w
pu to prawdopodobnie minimum 2,3 granicach powojennej Polski obszar,
miliony złotych, a wiemy doskonale, gdzie wszystkie podstawowe gatunki
że w taki zabytkowy obiekt trzeba by drzew lasotwórczych występują w
włożyć drugie tyle – analizuje dy- ich naturalnym zasięgu. Ma to fundarektor, podkreślając, iż nowy obiekt z mentalne znaczenie dla prowadzenia
wyposażeniem kosztował 2 mln 200 badań leśnych. - Gdyby tu, w Sietys zł. - Oczywiście, że żal się wypro- mianicach postawić cyrkiel i zakrewadzać, ponieważ od 1951 roku ten ślić koło mniej więcej o promieniu
pałac był siedzibą naszego Zakładu góra sześćdziesięciu kilometrów, to
– przyznaje I. Gałecki. - Sentyment wszystko jest w naszym naturalnym
jest olbrzymi, ale nie ma na to rady. zasięgu – zaznacza I. Gałecki.
Decyzja zapadła.
W kwietniu 2019 r. po wygranym przetargu przedsiębiorca budowlany z Opatowa Paweł Wojtasik
rozpoczął budowę nowego obiektu
LZD. Zgodnie z planem inwestycyjnym obiekt był gotowy w lutym br.
Nadzór budowany nad inwestycją
sprawował Przemysław Zawadzki
z Byczyny. - Już w lutym i marcu zaczęliśmy przeprowadzi, a od kwietnia działamy już w nowym budynku – stwierdza I. Gałecki. Kubatura
budynku to 465 m 2 większość biur
mieści się na parterze. W budynku
na pietrze zainstalowano pompę ciepła, która ogrzewa podłogowo cały
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Ważnym zadaniem LZD jest
tworzenie i utrzymywanie bazy
niezbędnej do prowadzenia badań
terenowych z szeroko pojętego leśnictwa i drzewnictwa oraz dziedzin
pokrewnych, a także zapewnienie
warunków do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Leśnego, którzy
odbywają tu praktyki i ćwiczenia terenowe. Kolejne to wdrażanie wyników ukończonych badań naukowych
z zakresu leśnictwa i drzewnictwa,
wzorcowe prowadzenia gospodarki leśnej z uwzględnieniem potrzeb
lasów o specjalnym przeznaczeniu.
Ważnym aspektem jest też prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej społeczeństwa w zakresie
przyrodniczo-leśnym.
Nadleśnictwo Siemianice jest
podzielone na 6 leśnictw zarządzanych przez leśniczych. W skład LZD
wchodzi Gospodarstwo Szkółkarskie
Dobrygość, w którym produkowane
są drzewa i krzewy ozdobne. Szkółką
w Dobrygościu kieruje leśniczy Roman Malik. - Naszą specjalnością są
nasadzane krzewy wrzosowate oraz
nowoczesna szkółka kontenerowa.
Sadzonki w kontenerach z bryłką
ziemi, i później przesadzane jest do
lasu – wyjścia dyrektor LZD.
Dwa lata temu oddano do użytku
nową salę bankietą w należącym do
LZD Dworze Myśliwskim w Ustroniu, którym zarządza Małgorzata
Durczak. Dwór spełnia rolę bazy hotelowej, z której korzystać mogą studenci i naukowcy. Obiekt ten zanany
w Polsce wykorzystywany jest w
celach komercyjnych, do organizacji
różnego rodzaju imprez okolicznościowych czy konferencji.
W LZD w Siemianicach działa z
powodzeniem również zakład, gdzie
produkowane jest drewno kominkowe. - W 85 % produkcje drewna
sprzedajemy do odbiorców niemieckich – informuje I. Gałecki. Zakładem kieruje Jan Skotnik
W Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice zatrudnione są
33 osoby, w tym 15 leśników.
m
Księgowe w nowym biurze

Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2020, nr 18 (923)

G£OS TRZCINICY
czerwiec 2020, nr 23 (1141)

W czwartek, 28 maja 2020 r. obradowali radni Rady Gminy Perzów. Ze względu na trwający
stan epidemii koronawirusa obrady odbyły się w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie, aby możliwe było zachowanie odpowiednich odległości między
uczestnikami

Publikacja XXX-lecie Samorządu Terytorialnego Gminy
Trzcinica

Dopłata dla gospodarstw domowych

W trakcie obrad wójt gminy
Perzów Danuta Froń przestawiła Radzie Gminy ,,Raport o stanie gminy
Perzów w 2019 r.”, który stanowić bę-

domowych, jednostek użyteczności
publicznej, podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców usług od 13 czerw-

Sesja odbyła się zgodnie z
zaleceniami epidemiologicznymi

dzie podstawę debaty, która zostanie
przeprowadzona podczas sesji absolutoryjnej. W trakcie sesji przedstawiona również została ,,Ocena zasobów
pomocy społecznej za 2019 rok”.
W celu zmniejszenia ceny dla odbiorców usług w związku z dużymi
kosztami ścieków skalkulowanych
w taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która wynosi
15,82 zł /m3 netto, podjęto uchwałę
o dopłacie dla „I taryfowej grupy
odbiorców”, tzn. dla: gospodarstw

ca 2020 r. do 12 czerwca 2021 r. Dopłata w wysokości 9,34 zł/m3 netto
przekazywana
przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu pochodzić będzie ze środków budżetu
Gminy.
Radni wyrazili zgodę na nabycie do zasobów mienia komunalnego
Gminy Perzów w drodze darowizny
nieruchomości lokalowej położonej
w Perzowie nr 78 b. Nieruchomość ta
stanowi pomieszczenia administracyjno-biurowe, aktualnie użytkowane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Perzowie. Zgoda Rady
Gminy stanowić będzie podstawę
wystąpienia z wnioskiem do starosty

kępińskiego o dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości
lokalowej na rzecz Urzędu Gminy
w Perzowie.
Rada Gminy dokonała również
przesunięć w budżecie gminy ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 r. w wysokości
24307881,48 zł oraz łączną kwotę
wydatków budżetu na rok 2020 wysokości 27827826,32 zł. Dochody
zwiększono przede wszystkim o dotację z projektu grantowego ,,Zdalna
szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wydatki związane
są z realizacją ww projektu i przeznaczone są na zakup środków dydaktycznych i książek. Dostosowano również Wieloletnią Prognozę
Finansową do wartości budżetu oraz
wprowadzono nowe przedsięwzięcie
wieloletnie ,,Umowa – na świadczenie usług w zakresie prowadzenia
rachunków bankowych dla Gminy
Perzów:” w związku z koniecznością
nowego przeprowadzenia postępowania spowodowaną upływem dotychczasowej umowy.
W wolnych głosach i wnioskach
poruszono temat planowanego terminu powrotu dzieci do szkół, który
został przesunięty do czasu zakończenia egzaminu ósmoklasistów. Ponadto rozmawiano o remontach dróg,
wykaszaniu poboczy i oświetleniu
ulicznym.		
Oprac. m

Plastyczny „mój widok”

Konkurs plastyczny „Widok
z mojego okna”

Wyróżn
ie

ni:

Konrad
Mierzba
Michał
Poręba
Antoni
Balińsk
i

Gminny Ośrodek Kultury w
Perzowie przeprowadził konkurs plastyczny dla dzieci z gminy Perzów.
Ostatni czas spędzaliśmy głównie w
domu, w związku z czym zadaniem
uczestników było stworzenie pracy
nawiązującej do tematu „Widok z
mojego okna”. Obrazki można było
przesłać droga elektroniczną. Na
konkurs wpłynęło 16 prac. Komisja
konkursowa nagrodziła wszystkie
prace, szczególnie wyróżniając trzy
z nich. Uczestnicy sami będą mogli wybrać nagrody wykorzystując
vouchery. Organizatorzy gratulują
uczestnikom konkursu. Oprac. m

25 maja 2020 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich o końcowym rozliczeniu zadania realizowanego przez Gminę Trzcinica „Budowa
strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica”

Zadanie rozliczone

Powyższe zadanie obejmowało
budowę otwartej strefy aktywności w
formie siłowni zewnętrznej typu street
workout wraz z małą architekturą towarzyszącą w postaci 6 urządzeń do
ćwiczeń typu street workout, stolika

do gry w szachy, stolika do gier planszowych, ławek i lamp solarnych. Wykonano także ogrodzenie, fragment
chodnika oraz nasadzono zieleń. Wartość całkowita to 88 733,31 zł, w tym
56 461 zł dofinansowania w ramach

„Wsparcia na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Oprac. m

Publikacja na jubileusz

27 maja 1990 roku, a więc dokładnie 30 lat temu przeprowadzono
pierwsze wybory samorządowe. W
tym dniu obchodzimy również Dzień
Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29
czerwca 2000 roku Sejm RP w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia
polskiego samorządu terytorialnego.
- Z tej okazji w ramach cyklu
„Biblioteczka Gminy Trzcinica”
została przygotowana dziewiąta już
publikacja „XXX-lecie Samorządu
Terytorialnego Gminy Trzcinica”.
Opracowanie ma na celu zebranie
i przybliżenie czytelnikom zmian
związanych z wdrożeniem reformy
samorządowej w okresie od 1990
roku do dnia dzisiejszego – zapowiada Grzegorz Hadzik, wójt gminy
Trzcinica. Znalazły się tam także informacje o sołectwach Gminy Trzcinica. Publikacja obfituje w bogaty

materiał fotograficzny, ukazujący
zmiany, jakie zaszły w tym okresie.
- Jest to kontynuacja wydanego w
2015 roku opracowania „XXV-lecie
Samorządu Terytorialnego Gminy
Trzcinica” - dodaje wójt.
Wydanie oraz promocja publikacji była planowana pierwotnie na bieżący rok, ale z przyczyn związanych
z sytuacją epidemiologiczną przeniesiona została na 2021 rok. Planowane
też jest pozyskanie środków finansowych z tym związanych w ramach
naboru Stowarzyszenia LGD „Wrota
Wielkopolski”.
Cykl wydawniczy „Biblioteczka
Gminy Trzcinica” został nagrodzony w 2017 roku w ramach Konkursu
„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju
województwa
wielkopolskiego”
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 		
Oprac. m

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzcinicy i
Laskach

Druhowie z dotacjami
Gmina Trzcinica stara się sukcesywnie doposażać w sprzęt jednostki
OSP działające na swoim terenie.
Do tej pory udzielono dotacji na
dofinansowanie działalności statutowej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 43 434,87 zł, w
tym 25 000 zł to środki pochodzące
z funduszu sołeckiego, a przeznaczone zostały na kontynuację rozbudowy garażu OSP Trzcinica. Pozostałe
środki otrzymały OSP Laski i OSP
Trzcinica, które przeznaczyły m.in.

na zakup: zestawu podpór i narzędzi
ratowniczych, wskaźników dwutlenku węgla, zestawów kominiarskich,
lancy gaśniczej, wyciągarki ręcznej
oraz prądownicy turbo. Ponadto do
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej złożone zostało zapotrzebowanie na sprzęt dla 6 OSP
spoza KSRG w ramach dotacji z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji przy finansowym
współudziale środków pochodzących
z budżetu Gminy, tutaj łączna wartość
sprzętu to około 15 000 zł. Oprac. m
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Drobne

ogłoszenia

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam dom jednorodzinny na os. Przemysława. Tel. 536 931 169.
(TK 95/06/20)
Sprzedam dom jednorodzinny w Rychtalu.
Tel. 887 425 705.
(TK 61/04/20)
Sprzedam działkę rolną na Lipce koło
Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum pod
mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie
media. Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)

Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie
media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)

2. linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla, przy 2 drogach
asfaltowych. Wszystkie media. Pozwolenie
na budowę na 20 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ

Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od Rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncepcja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię garaż w Kępnie, ul. Wiosny Ludów.
Tel. 661 995 884.
(TK 75/05/20)
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.

sprzedam
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 74/05/20)
Sprzedaż drewna opałowego - liściaste i iglaste.
(TK 77/05/20)
Tel. 510 183 522.
Sprzedam ziemię ogrodową oraz piasek, z dowozem. Tel. 781 567 782.
(TK 78/05/20)
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)

Do wynajęcia mieszkanie - Kępno,
ul. Wieluńska 1. Tel. 691 880 865.
(TK 93/06/20)

Kupię działkę 10 arów w Klinach lub okolicy.
Tel. 795 413 001.
(TK 76/05/20)

Wynajmę urządzone 2-pokojowe mieszkanie
57,5 m2 w Kępnie. Szczegóły pod numerem
telefonu: 663 836 880, po godzinie 16:00.
(TK 94/06/20)

Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne w miejscowości
Łęka Opatowska, Opatów, Bolesławiec, Siemianice, Raków i Kostów. Tel. 517 119 156.		
(TK 90/05/20)

Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne przy drodze asfaltowej w miejscowości Kępno, Baranów, Jankowy, Mroczeń, Łęka Mroczeńska,
Łęka Opatowska, Donaborów, Mianowice,
Kliny, Bralin, Chojęcin i w okolicy.
Tel. 731 200 552.

Drobne roboty budowlane i porządkowe na
prywatnej posesji w Kępnie.
(TK 74/05/20)
Tel. 500 080 508.

Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

Przyjmę do pracy w masarni. Tel. 603 369 519.
(TK 73/05/20)

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)

US£UGI

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1. Zakres ogłoszonego wykazu:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem po byłej placówce oświatowej o powierzchni użytkowej
224,58 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 83,00 m2. Nieruchomość położona w miejscowości
Krążkowy, oznaczona w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Krążkowy,
jako działka ewidencyjna nr 530/7 o powierzchni 0,1310 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi
księgę wieczystą nr KZ1E/00046973/7.
2. Miejsce i termin ogłoszenia wykazu:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1,
w okresie od 04.06.2020 roku do 25.06.2020 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl oraz strona Biuletynu
Informacji Publicznej.
3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Krążkowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 78 25 810) –
adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Opr. Katarzyna Dawid

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
1. Zakres ogłoszonego wykazu:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem po byłej placówce oświatowej o powierzchni użytkowej
326,23 m2 oraz budynkami gospodarczymi o powierzchni 102,00 m2 oraz 6 m2. Nieruchomość położona
w miejscowości Myjomice, oznaczona w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej: Kępno,
obrębie: Ostrówiec-Myjomice, jako działka ewidencyjna nr 592/2 o powierzchni 0,1258 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00043559/8.
2. Miejsce i termin ogłoszenia wykazu:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1,
w okresie od 04.06.2020 roku do 25.06.2020 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie: www.kepno.pl oraz strona Biuletynu
Informacji Publicznej.
3. Tablica ogłoszeń w miejscowościach Myjomice oraz Ostrówiec.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 78 25 810) –
adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Opr. Katarzyna Dawid
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Do wynajęcia mieszkanie 52 m2 w Kępnie,
Os. Grafitowe. Tel. 691 023 693.
(TK 71/05/20)
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rolnicze
Sprzedam jałówkę cielną, 7 miesięcy, rasa
simental. Tel. 62 78 12 349. (TK 79/05/20)
Sprzedam pszenicę. Tel. 696 726 190.
(TK 72/05/20)
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 56/03/20)

Sprzedam tanio fotel dwuosobowy (rozkładany
do spania). Tel. 536 234 020. (TK 63/04/20)
praca
Firma z siedzibą w Baranowie zatrudni pracownika
na stanowisko stróża. Wymagane orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności. Tel. 605 220 407.
(TK 96/06/20)

Usługi koparkoładowarką. Tel. 695 428 163.		
(TK 91/05/20)
Podejmę się opieki osoby starszej
w Kępnie. Tel. 606 757 246.
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
kostka brukowa, montaż sanitariatu, inne
prace wykończeniowe. Tel. 664 222 885.
(TK 64/04/20)

Sprzedaż młodych kurek - Sadogóra koło
Rychtala. Tel. 62 78 16 322, 693 661 542
(TK 58/04/20)

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)

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)

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

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

Ogłoszenia

prośba
o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU
DOMU DLA RODZINY
SPOD KĘPNA
Osoby, chcące wesprzeć
akcję, znajdą informację,
wpisując link:
www.pomagam.pl/basia3

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:
 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

ATRAKCYJNE CENY!!!
Mroczeñ 118
tel. 62 78 185 68
kom. 664 686 041

reklamy
OBCHODY 100-LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W POWIECIE KĘPIŃSKIM - przeniesione
W związku ze stanem epidemii
wywołanym wirusem SARS Co-V-2
przenosimy obchody 100-lecia Szkolnictwa Zawodowego
z 6 czerwca 2020 roku na rok szkolny 2020/2021
(dokładna data będzie podana w stosownym terminie)
Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w prace
związane z obchodami 100-lecia w tym roku szkolnym.
Informujemy, że istnieje możliwość zwrotu
kosztów uczestnictwa osób, które dokonały wpłat
na udział w obchodach 100-lecia.
Wcześniej jednak należy skontaktować się telefonicznie
(62 58 307 05) lub e-mail danuta.mikolajczyk@powiatkepno.pl
ze skarbnikiem Stowarzyszenia Absolwentów
i przyjaciół ZSP nr 1 w Kępnie.
Dyrektor szkoły i Komitet organizacyjny

Gabinet chirurgiczny

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

do wynajęcia

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

lokal handlowo-usługowy

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

o powierzchni 21 m2
kontakt: 600 959 111.

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI
SPORTOWE
najlepiej
większe kolekcje
Kontakt:
602 639 236

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

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

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5
i ul. Staszica nr 12, na stronie bip Starostwa, w Urzędzie
Gminy Baranów, w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno
oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony
na okres 21 dni tj.: od 4 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.
- wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa,
oznaczonych jako działki nr:
1. 369/5 o pow. 0,0430 ha, położonej w miejscowości
Mroczeń, gmina Baranów - księga wieczysta
nr KZ1E/00059909/2 przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej.
2. 147/3 o pow. 0,3091 ha, położonej w miejscowości
Osiny, gmina Kępno - księga wieczysta
nr KZ1E/00056425/4 przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

Gospodarstwo rolne AKWAROL s.c.
400 ha, Laski, gmina Trzcinica

Naomi Alderman - „Nieposłuszeństwo”

Zatrudnimy na umowę o pracę lub inne:

Ronit jest doradczynią finansową, mieszka w Nowym Jorku. Kiedy umiera jej ojciec, szanowany
rabin, nie może dłużej uciekać od przeszłości i wraca do ortodoksyjnej dzielnicy żydowskiej w Londynie, gdzie dorastała. W rodzinnych stronach czuje się wyobcowana. Jej ojciec na swego następcę
wybrał Dovida. A Dovid ożenił się z Esti, która kilkanaście lat wcześniej towarzyszyła Ronit w poszukiwaniu tożsamości seksualnej. Teraz jednak dzieli je przepaść. W powieści przeplatają się dwa
głosy. Jeden z nich to narracja Ronit, bezpośredniej i zadziornej czarnej owcy, która wyrwała się z
konserwatywnej rodziny. Drugi mógłby należeć do Esti – pokornej, pogodzonej ze swoim losem,
starającej się sprostać oczekiwaniom i w tradycji odnaleźć spełnienie. Opowieść o żydowskich zwyczajach staje się pretekstem do rozważań o sprawach uniwersalnych: słowie i milczeniu, wolności i
obowiązku, buncie i pokorze, szczęściu i miłości, wreszcie – o religijności. Nieposłuszeństwo to głos
sprzeciwu wobec każdej ortodoksji, ale obrona świadomości religijnej.

Zootechnik lub weterynarz fermy krów mlecznych

Wymagania:
- doświadczenie mile widziane w hodowli bydła
mlecznego
		lub chęci jego nabycia;
- wykształcenie wyższe zootechniczne lub weterynaryjne;
- znajomość z zakresu hodowli bydła mlecznego;
- zdolność i komunikatywność do samodzielnego
zarządzania.

Pracownik hodowli zwierząt

Wymagania:
- wykształcenie rolnicze;
- zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy;
- zadawanie pokarmów;
- utrzymywanie czystości w oborach;
Kontakt:
- prowadzenie udojów.
Tel. 601 760628
e-mail: biuro@limore.pl

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jury Camel - „Skyrent. Walka pragnień”
Podzielone społeczeństwo i bezradne władze – tak w skrócie można opisać miasto Bagling, w
którym mrok jest tematem tabu, ludzie znikają bez śladu, a burmistrz, Alice Cottyn, gra z mieszkańcami w okrutną grę, w której to ona decyduje o tym, kto przeżyje, a kto zginie. Tym zasadom nie
zamierza się podporządkować komendant Parkingson, żyjący przeszłością i niemogący się pogodzić
ze stratą ukochanej. Wraz z pomocą byłego policjanta, a zarazem przyjaciela, próbują odkryć tajemnicę Cottyn. Do ich dwójki wkrótce dołącza ubiegający się o posadę burmistrza Max Kaying, syn
tragicznie zmarłego pastora, który jest gotowy na wszystko, by ratować swoje miasto. Ich poczynaniom przygląda się strażnik, wysłany przez zakon od wieków działający w służbie ludzkości i Boga.
Jaka jest prawdziwa przyczyna tajemniczych zaginięć w Bagling? Czy mieszkańcy
kiedykolwiek uwolnią się od strachu i będą mogli bezpiecznie opuścić swoje domy
po zmroku?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Ewa Żarska – „Łowca. Sprawa Trynkiewicza”
O tym, że zrobił coś strasznego, przypomniała mu krew za paznokciem, którą zauważył, jedząc
obiad u rodziców. Pamiętał, ile zapłacił za zakupy w sklepie, a nie był w stanie przypomnieć sobie,
w jaki sposób chłopcy znaleźli się niego w domu. A może było zupełnie inaczej? Wszystko pamiętał,
tylko taką wersję, pełną sprzeczności i niedomówień, przedstawił w czasie przesłuchań?Trynkiewicz, choć minęło tak wiele lat, nadal budzi grozę, a najczęściej używanym wobec niego określeniem
jest bestia. Historia nieśmiałego nauczyciela z Piotrkowa pokazuje, jak rodzi się zło i co się dzieje w
umyśle psychopatycznego zabójcy. Dla Ewy Żarskiej Trynkiewicz jest paskudnym wspomnieniem z
dzieciństwa. Kiedy w Piotrkowie polował na swoje ofiary, ona bawiła się na sąsiednich podwórkach.
Żarska próbuje w gąszczu zeznań, tropów, sprzecznych opinii i manipulacji znaleźć odpowiedź na
ważne pytania. Jak się rodzi morderca? Jak wybiera ofiary? Jak poluje? Dlaczego tak długo pozostaje niezauważony?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 23
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 10 czerwca 2020 r.

Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Fronda” / „Zona Zero”, „Powergraph”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”
„Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Jury Camel - „Skyrent. Walka pragnień”,
2. Ewa Żarska – „Łowca. Sprawa Trynkiewicza”,
3. Naomi Alderman - „Nieposłuszeństwo”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 22 nagrody otrzymuj¹:

Mateusz Papaj (Mroczeń),
Sławomir Bąk (Tabor Wielki).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Przed tobą udany tydzień. Kłopotów i trudnych
spraw będzie mniej, a okazji do zabawy i radości
o wiele więcej. Będziesz towarzyski i bardzo wyrozumiały. Uda ci się zakończyć konflikt lub pogodzić ludzi, na których ci zależy.

Byk 21 IV – 21 V
Nie ufaj pozorom i zbyt pięknym obietnicom. Ktoś
może mieć dobre chęci, ale zabraknie mu czasu
lub siły, aby dotrzymać słowa. Karta zwiastuje
opóźnienie ważnej sprawy lub odwołanie spotkania, ale nie martw się - uda ci się odrobić straty.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Czeka cię trudna rozmowa. Staniesz naprzeciwko
osoby, do której czujesz żal lub urazę. Ktoś oceni
twoje postępowanie i wcale ci się to nie spodoba.
We wszystkich wyzwaniach, przed jakimi staniesz
w tym tygodniu, zachowaj spokój.

Rak 23 VI – 22 VII
W tym tygodniu masz szansę na miłość! Czeka
cię radość, uznanie i miła niespodzianka. Jeśli
jesteś samotny, to możesz spotkać kogoś, kto zawróci ci w głowie. Jeśli jesteś w związku, czekają
cię namiętne chwile.

Lew 23 VII – 22 VIII
Powiedz i rób to, co ci leży na sercu. Ukrywanie
przed bliskimi osobami złości, żalu czy pretensji może doprowadzić do rodzinnych konfliktów.
Ktoś może cię sprowokować, omijaj więc nieżyczliwe osoby i nie przejmuj się tym, co mówią
twoi nieprzyjaciele.

DY¯URY APTEK
1.

Apteka „Na Zdrowie” - 4.06.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 5.06.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 6.06.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 7.06.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 8.06.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 9.06.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 10.06.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.

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

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.

Panna 23 VIII – 22 IX
Nie zostawiaj trudnych spraw ich własnemu biegowi, bo przegrasz. Karta przestrzega przed biernością, spóźnieniami. Niepotrzebnie wątpisz we
własne siły, przeceniasz swoich przeciwników i
zbytnio koncentrujesz się na swoich słabościach.

Waga 23 IX – 23 X
W tym tygodniu szczęście ci sprzyja. Bądź dobrej
myśli i zabierz się za trudne sprawy. Możesz liczyć
na udane spotkanie z ważną osobą lub kimś, od
kogo zależy powodzenie twoich spraw. W miłości i
związkach z ludźmi nadejdą dobre chwile.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu ktoś może rozpraszać cię i odciągnąć twoją uwagę od spraw, które są naprawdę
ważne. Różne plotki i pogłoski mogą cię zdenerwować, a nawet skłonić do zbyt pospiesznych decyzji. Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych
wydarzeń i propozycji.

Strzelec 22 XI – 21 XII

tel.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Miodowa 3a w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

Koziorożec 22 XII – 19 I
Zaplanuj dobrze czas, jaki przeznaczasz na pracę i obowiązki. Nie udawaj, że zrobisz wszystko
sam, a znajdziesz pomocników. Może uda ci się
coś zmienić i mieć więcej wolnych chwil na zabawę i odpoczynek.

Wodnik 20 I – 18 II

W tym tygodniu będziesz w bardzo dobrej formie.
Karta zapowiada szczęśliwe wydarzenia, nie tylko
w pracy, ale i w miłości. To dobry czas, aby bezinteresownie zrobić coś dobrego dla innych. Staniesz się życzliwy i wyrozumiały.

Ryby 19 II – 20 III
Przed tobą udany tydzień. Będziesz w dobrym
nastroju, a twój optymizm udzieli się otoczeniu.
To sprzyjający moment, aby cieszyć się życiem i
jego darami. Wykorzystaj zaproszenia, poznawaj
nowych ludzi.

zatrudni osobę na stanowisko

lakiernik
konstrukcji
stalowych,
ślusarz.
Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Czeka cię udany i spokojny tydzień. Jeśli znajdziesz czas na chwilę refleksji, wtedy znajdziesz
wyjście z kłopotów i odzyskasz wewnętrzną równowagę. Karta wróży poprawę zdrowia i nastroju.
Poczujesz się weselszy i z optymizmem popatrzysz na świat.

Firma Latmax
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Ogłoszenia

reklamy

63-600 Kępno, ul. Rzeźnicka 14
(wejście od ul. Polnej, w Sedalu)
tel. 62 / 78 23 691
(PAWILON MEBLOWY)

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe.
WWW.AURAM
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
EBLE.PL
oraz Pawilonu meblowego w Kępnie, ul. Rzeźnicka 14

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

Oferujemy:
panele podłogowe
i boazeryjne, sztukaterie,
sprzedaż i usługowe cięcie płyt,
tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości.

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
16
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