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Makulatura jak śmieci
Obowiązkowe segregowanie śmieci i konieczność ponownego przerabiania jak największej ich ilości ma być przejawem troski o klimat. Jak się jednak okazuje, coraz
trudniej skorzystać z punktu skupu surowców wtórnych takich jak makulatura. W powiecie kępińskim nie udało się zlokalizować żadnego punktu zajmującego się skupem,
papieru czy kartonów.
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Coraz więcej milionerów
Koronawirus
w Kępińskiem
w kępińskim
ratuszu
co tydzień w „TK”

sytuacja
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Dofinansowania
od marszałka
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„Dostawczak” zderzył się Policjanci i strażacy
z ciągnikiem rolniczym
na lądeckim biegu
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Informacje

wiadomości
Epidemia koronawirusa w powiecie kępińskim wciąż trwa,
ostatnio dotknęła urzędników magistratu

Marszałek województwa Wielkopolskiego wręczy promesy na dofinansowanie inwestycji
w ramach projektu „Pięknieje wielkopolska wieś”

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, na stronie
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 od
początku lipca.
W powiecie kępińskim do tej
pory zdiagnozowano 643 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (dane z
21 lipca br.). Wśród nich są również
dzieci. Na szczęście większość zakażonych z powiatu kępińskiego jest w
dobrym stanie i przebywa w izolacji
domowej. Cieszy też coraz większa
liczba „ozdrowieńców” – już 473
osobom z powiatu kępińskiego udało się powrócić do zdrowia. Niestety,
jest również druga strona medalu –
w naszym powiecie zmarło już 15
osób, u których stwierdzono obecność COVID-19.
W Urzędzie Miasta i Gminy
w Kępnie u czterech pracowników
zdiagnozowano koronawirusa. Jeden
z pracowników trafił już na Oddział
Zakaźny
Wielospecjalistycznego

W Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski 20 lipca br. podpisał umowy
z przedstawicielami samorządów z
powiatu kępińskiego na dofinansowanie z X edycji konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś”. Łączne wsparcie
finansowe w wysokości 3,2 mln zł
trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa.
W powiecie kępińskim będzie to 6
sołectw. - „Pięknieje wielkopolska
wieś” to konkurs, który daje szansę
lokalnym społecznościom na zrealizowanie projektów przyczyniających
się do podniesienia walorów kulturowych, przyrodniczych, rekreacyjnych

Koronawirus Dofinansowania od marszałka
dla czterech gmin w powiecie
w ratuszu
Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Jest
to osoba, która od dłuższego czasu
przebywała na zwolnieniu lekarskim,
w tym czasie leczyła się na Stacji Dializ w Kępnie i tam prawdopodobnie
się zaraziła. Kolejna pracownica przebywała na urlopie i u jej bliskiej osoby
stwierdzono obecność koronawirusa.
W trakcie kwarantanny okazało się,
że ona także ma wynik dodatni. Inna
z pracownic źle się poczuła i po przebadaniu stwierdzono u niej wynik
dodatni. Badaniom na obecność koronawirusa poddane zostały osoby z jej
otoczenia, po których potwierdzono
COVID-19 jej koleżanki z biura.
W czasie kępińskiej akcji „Drive Thru” większość pracowników
magistratu została zbadana w kierunku obecności koronawirusa. Jak
zaznacza burmistrz Piotr Psikus,
sytuacja jest opanowana. - Jeżeli
wśród pracowników urzędu są osoby, które czują potrzebę przebadania
się, to jest zawsze taka możliwość.
W urzędzie od początku pandemii
przestrzegamy rygorystycznie zasad
bezpieczeństwa – mówi jednemu z
kępińskich mediów burmistrz.
W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 3476 przypadków zakażeń
koronawirusem, w tym 190 osób
zmarło, a 2383 wyzdrowiało. KR, m

sytuacja epidemiologiczna w powiecie kępińskim
Data	Osoby	Osoby objęte	Osoby objęte dozorem
zakażone / wyleczone kwarantanną
epidemiologicznym
1 lipca 2020 r.

530 / 375

427

28

2 lipca 2020 r.

537 / 382

422

31

3 lipca 2020 r.

543 / 383

398

31

4 lipca 2020 r.

545 / 383

398

31

5 lipca 2020 r.

545 / 383

398

31

6 lipca 2020 r.

570 / 399

346

31

7 lipca 2020 r.

578 / 404

386

31

8 lipca 2020 r.

585 / 418

343

29

9 lipca 2020 r.

586 / 425

409

27

10 lipca 2020 r.

586 / 425

409

27

11 lipca 2020 r.

586 / 425

409

27

12 lipca 2020 r.

586 / 425

409

24

13 lipca 2020 r.

606 / 453

363

24

14 lipca 2020 r.

610 / 454

412

21

15 lipca 2020 r.

612 / 457

396

21

16 lipca 2020 r.

621 / 461

374

19

17 lipca 2020 r.

621 / 463

393

19

18 lipca 2020 r.

622 / 464

393

19

19 lipca 2020 r.

622 / 464

393

19

20 lipca 2020 r.

640 / 470

404

23

21 lipca 2020 r.

643 / 473

404
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Dofinansowanie do inwestycji
w gminie Kępno...

...i gminie Perzów

oraz poprawienia dostępności przestrzeni publicznej dla mieszkańców
„małej ojczyzny” – stwierdził K. Grabowski.
Największe dofinansowanie w
powiecie trafi do gmin Łęka Opatowska i Bralin. Ta pierwsza złożyła
dwa wnioski na projekty: „Budowa
placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie” oraz „Remont wraz
z rozbudową kompleksu rekreacyjno-sportowego w Trzebieniu. Promesy
odebrał wójt Adam Kopis. - Otrzymane dofinansowanie wystarczy
w części na pokrycie planowanych
inwestycji w Trzebieniu i Opatowie.
Jako gospodarz gminy cieszę się, że
zostały docenione nasze wysiłki, aby
otrzymać dotację z Urzędu Marszałkowskiego – stwierdza A. Kopis. Projekty otrzymały najwyższe wsparcie
– po 30 000 zł. Podobnie maksymalne dofinansowane zostały inwestycje
na terenie gminy Bralin. Marszałek
przekazał promesy skarbnikowi Urzędu Gminy Grażynie Mosch. 30 000 zł
z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone będzie na „Zagospodarowanie
przestrzeni sołectwa Weronikopole
poprzez ogrodzenie placu zabaw i
utworzenie miniarboretrum” oraz,

taka sama kwota – na „Sportową osadę na wzgórzu” w Czerminie. Z kolei
Miechów w gminie Perzów otrzymał
wsparcie, w wysokości 20 000 zł na
projekt związany z zagospodarowaniem placu zabaw. „czek” na dofinansowanie projektu odebrała wójt
Danuta Froń. Natomiast otrzymała
Urząd Gminy w Kępnie otrzymał 30
tys zł. na remont świetlicy wiejskiej
w Klinach. Ponadto burmistrz Kępna Piotr Psikus podpisał stosowną
dokumentację na 20 000 zł dofinansowania do zakupu sadzonek drzew
miododajnych.
Oprac. m

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Jan Twardowski

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mariana
Kamińskiego.
śp.

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

Wiadomości

Publikujemy kolejną część opracowania Tomasza Kostka Góreckiego o komendancie przedwojennej policji w Kępnie

Podkomisarz Ignacy Łysiak

– III komendant powiatowy Policji Państwowej II RP w Kępnie – część II
Po przejściu ze służby wojskowej
w Armii Wielkopolskiej (gdy sam
mieszkał w koszarach, a żona z synem w Krobi, pow. Gostyń, prawdopodobnie u krewnych) do służby policyjnej w Żandarmerii Krajowej,
Ignacy Łysiak zamieszkał na poznańskiej Wildzie. Najpierw od
września 1919 r. w niedużym wynajętym mieszkaniu przy Am Rosen Garten 12 (w 1920 r. przemianowanej na
ul. Poplińskich), w ładnej, stylowej
kamienicy (istniejącej do teraz), własności Wojciecha Filipowskiego
(ur.1883), który przybył do Poznania
niedawno przed naszym bohaterem i
także z Charlottenburga, więc być
może nie byli sobie obcy. Dwa miesiące później, by sprowadzić żonę i
syna, wynajął nieopodal większe
mieszkanie, w stojącym do dziś
3-piętrowym domu przy ul. Kapriwiego 13. Patronem tej ulicy był wtedy jeszcze hr. Leo von Caprivi (18311899), urodzony w Charlottenburgu
niemiecki generał i minister Marynarki Wojennej (Krigsmarine), potem
premier Prus i następca Otto von Bismarcka (1815-1898) na stanowisku
kanclerza II Rzeszy Niemieckiej
(1890-1894). W 1920 r. ulicę przemianowano na Św. Czesława, po II wojnie
światowej, za tzw. komuny, pozbawionego świętości i zdegradowanego
tylko do imienia, a 30 lat temu ponownie awansowanego na świętego,
rzecz w tym, że dominikanin Czesław Odrowąż (ur. 1175-1180, zm.
1242); wrocławski poprzednik częstochowskiego przeora Augustyna
Kordeckiego (1603-1673); którego
cud obronił miasto przed Mongołami
w 1241 r., nie jest świętym ale błogosławionym i by znowu nie zmieniać
nazwy ulicy, UM Poznań może wystąpić o kanonizację. Dla uzupełnienia dodam, że w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945) ulica zmieniła
nazwę na Gudrunstrasse, pochodzącą
zapewne od żeńskiego imienia jakiejś
germańskiej Gudrun, choć ma ono
źródła skandynawskie. W kamienicy
przy ul. Kapriwiego i Św. Czesława 13,
rodzina Łysiaków mieszkała od początku listopada 1919 r. do końca
marca 1922 r., a więc prawie 2 i pół
roku. Następnie z początkiem kwietnia przeprowadzili się do Kępna, ale
mimo życzliwości miejscowego UM
nie udało mi się ustalić gdzie dokładnie, bo przedwojenne dane meldunkowe nie były tam segregowane wg
nazwisk, jak np. w Poznaniu, ale według adresów. Po wyjeździe z Kępna,
od października 1925 r. żona i syn
Ignacego zamieszkali wraz z nim,
ponownie na poznańskiej Wildzie,
tym razem przy ul. Skrytej 2 m.11.
Dom ten wybudowano w 1910 r. w
stylu secesji i jego zwykle 3-4-pokojowe lokale z łazienką i ubikacją zasiedlali podobnie jak w sąsiednich
kamienicach niżsi urzędnicy. Dziś
część odnowionego budynku to hotelowe pokoje gościnne. Następnie, w
latach 1931-1932, I. Łysiak objął stanowisko kierownika komisariatu PP
w Radomiu (obecnie woj. mazowiec-
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kie), gdzie pełnił zarazem funkcję parlamentu, oraz wydawca literatury telskiej (SO) i Straży Ludowej (SL),
zastępcy komendanta powiatowego. patriotycznej i „Przeglądu Poznań- którą przeorganizował w Obronę
Mieszkał tam samotnie (pod nieusta- skiego”, a zarazem prezes Związku Krajową (OK); gdzie ponownie się
lonym adresem), a reszta rodziny po- Sokołów Wielkopolskich i członek spotkali; organizator powstańczy i
została w Poznaniu, zapewne z powo- Naczelnej Rady Ludowej (NRL), znał plebiscytowy na Śląsku. Andrzej Podu nauki syna. Na stanowisko I. Łysiaka osobiście. Wolnej Polsce krywka (ur.1888), ppor. rez. WP II
kierownika VIII komisariatu po- służył m. in. jako wiceminister i ku- RP, wcześniej członek grona techznańskiego; które objął po 1926 r., rator okręgu szkolnego poznańskie- nicznego Okręgu Poznańskiego „Sozastępując podkom. Ludwika Grafa go, był też historykiem oraz publicy- koła” i PDS, w powstaniu wlkp. do(ur. 1892?), w 1939 r. komendanta po- stą piszącym o polskim wybrzeżu. wódca komp. i adiutant II baonu OK
wiatowego w Siedlcach; mianowano Kolejny świadek aktywnego patrioty- (gdzie służył I. Łysiak), w okresie
asp. Bolesława Szawluka (ur. 1896). zmu naszego bohatera w okresie ber- międzywojennym st. komisarz StraTymczasem nasz bohater z końcem lińskim to Feliks Kasprzak (1883- ży Granicznej, urzędnik Starostwa
lutego 1933 r. przeszedł na rentę in- 1972), redaktor „Gazety Ostrowskiej” Powiatowego w Poznaniu i ostatni
walidzką (z powodu 95% niezdolno- i „Dziennika Berlińskiego”, delegat wójt gminy Krzesiny, w wojnie
ści do służby) w stopniu podkomisa- na Sejm Dzielnicowy (Poznań 1918) i obronnej 1939 ranny pod Warszawą
rza (grupa VIII, szczebel C) i wrócił członek NRL, w okresie II RP Staro- trafił do niemieckiej niewoli. Alfons
do rodziny w Poznaniu, na ul. Skrytą, sta Powiatowy w Kępnie (1921-1932), Radomski ps.„Wacek” (1896-1940),
gdzie odkrył nowy talent i trudnił Krotoszynie, Mogilnie (?) i Gnieźnie. oficer rez. WP II RP i kupiec zam. w
się... krawiectwem, dorabiając do nie- Działalność I. Łysiaka w Polskiej Ra- Poznaniu, zamordowany przez sowiewysokiego świadczenia, starając się dzie Ludowej (PRL) w Charlotten- tów w Charkowie, awansowany pozarazem bez skutku o dośmiertnie na kpt. w 2007 r.
datek kombatancki za tzw.
Tomasz Czubala (ur. 1887),
pracę niepodległościową
ppor. rez. WP II RP, w popodczas zaborów, co było
wstaniu wlkp. dowódca
powiązane z udowodnie3 komp. II baonu OK, w
niem zasług i odznaczektórej służył nasz bohater.
niem za nie. Sięgając w
Stanisław Jańczak, kpt.
przeszłość, trzeba uzupełrez. WP II RP zam. w Ponić, że podczas I wojny
znaniu. Antoni Wysocki
światowej I. Łysiak został
(1884-1940), por. rez. WP II
nagrodzony (zapewne stanRP, wcześniej komendant
dardowo „za odwagę w
Okręgu
Poznańskiego
walce”) Krzyżem ŻelaPDS, w powstaniu wlkp.
znym II kl. (Eiserens
dowódca kompanii wildecKreuz, EK), było to jednak
kiej SL i II baonu OK, pobardzo często wręczane
wstaniec śląski, w okresie
wtedy odznaczenie, któremiędzywojennym adminigo Niemcy rozdali ponad
strator Muzeum Wojskowe5 mln, nie tylko żołnierzom
go w Poznaniu, w 1939
własnej armii, ale także soobrońca Lwowa, zamordojusznikom. W okresie II RP
wany wyrokiem „niezawiotrzymał natomiast: Odsłego sądu” sowieckiego
znakę Pamiątkową Wojsk
za: …wtargnięcie w zbrojWielkopolskich
(1921),
nej bandzie na terytorium
Medal 10-lecia OdzyskaZSRR i próbę obalenia włanej Niepodległości (nr
dzy… Władysław Kul28639/1929 r.), Medal Paczyński (ur. 1874), powstamiątkowy za Wojnę 1918niec wlkp., oficer rez. WP
I. Łysiak w 1938 r., fotografia do legitymacji członka ZPW (CAW
1921
„Polska
Swemu
II RP, zarazem naczelnik
WBH, sygn.: I.487.18634)
Obrońcy” (1930), Srebrny
(do dziś działających) więKrzyż Zasługi (SKZ) i Brązowy Me- burgu pamiętał natomiast jej organi- zień, kobiecego w Bydgoszczy i mędal za Długoletnią Służbę. Natomiast zator
i
prezes,
Franciszek skiego w Toruniu. Wszyscy oni
jego wniosek o odznaczenie do Ko- Tyrakowski (ur.1872), w 1919 r. po (członkowie prawdziwych polskich
mitetu Krzyża i Medalu Niepodległo- powrocie do Polski kupiec zam. w Po- elit; w odróżnieniu od fikcyjnych
ści (KKiMN) w Warszawie został znaniu, a od 1923 r. w Więcborku na ustanowionych przez komunę, roszodrzucony 12.06.1935 r. z powodu Pomorzu (dziś woj. kujawsko-pomor- czących sobie do dziś bezzasadne
„braku pracy niepodległościowej i skie), którego córka Łucja (ur. 1896 pretensje do wiecznej i dziedzicznej
zasług”, zarzucano mu też, że nie był Charlottenburg), zam. w latach 1923- elitarności) jeszcze w połowie marca
w powstaniu wlkp. od początku, w 1929 w Rychtalu, pow. Kępno i co 1939 r. poświadczali patriotyczną
jego I okresie. Trudno jednak by wy- ciekawe obywatelstwo II RP dostała służbę naszego bohatera w berlińwołał wtedy polskie powstanie w dopiero w 1931 r., a więc nawet dziec- skim „Sokole” i powstaniu wlkp. NieBerlinie i połączył je autostradą eks- ku polskiego emigranta nie było wte- stety, ale mimo tak wielu korzystnych
terytorialną z wielkopolskim. Niedo- dy łatwo formalnie zostać Polakiem. dla niego zeznań, prezes ZG Związku
cenianie przez władze II RP wkładu Także J. Spychała, b. skarbnik PRL Powstańców Wlkp. (ZPW) odmawiał
Wielkopolan w odzyskanie niepodle- w Charlottenburgu i jej b. sekretarz mu nie tylko poparcia w KKiMN, ale
głości nie jest niczym nowym i pisa- Stanisław Libera (ur. 1885), mistrz nawet pozytywnej weryfikacji jako
łem już o tym w TK wielokrotnie, a stolarski, powstaniec wlkp., od 1919 r. powstańca. Był to Zdzisław Orłownasz bohater jest tego kolejnym przy- zam. w Poznaniu, potwierdzali pro- ski (1892-1982), mjr rez. WP II RP i
kładem. Świadkiem, który złożył pi- polską postawę naszego bohatera na PSZ na Zachodzie, późniejszy ppłk
semne potwierdzenie jego „pracy emigracji. Uhonorowanie I. Łysiaka LWP, powstaniec wlkp. i śląski,
niepodległościowej” w berlińskim popierali też inni znani mu osobiście uczestnik wojny z bolszewikami
„Sokole” był m. in. senator Bernard działacze niepodległościowi, w tym 1919-1920, a podczas wojny obronnej
Chrzanowski (1861-1944) z Pozna- m.in. Julian Lange (1873-1954), płk 1939 szef biura cenzury wojskowej w
nia. Ten absolwent prawa w Berlinie, inż. WP II RP, jego przełożony w ber- Poznaniu. Nasz bohater próbując po
adwokat (w tym obrońca polskich lińskim „Sokole” i w Związku Sokol- raz ostatni udowodnić że nie jest
dzieci strajkujących we Wrześni stwa Polskiego w Niemczech, potem wielbłądem, tj. że był powstańcem
1901-1902) i poseł do niemieckiego komendant naczelny Straży Obywa- wlkp., zwrócił się do niego w piśmie z
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19 czerwca 1939 r., słowami: Panie
Kapitanie! W/zw. z krzywdzącą mnie
decyzją Komisji Weryfikacyjnej proszę o wyznaczenie mi dnia i godziny,
kiedy mógłbym przedstawić całość tej
sprawy w obecności prezesa zarządu
Okręgu Poznańskiego. Za Wolność!
Adresat poświadczył odebranie pisma 2 dni później ale nie wiadomo
jak zakończyło się spotkanie i czy w
ogóle się odbyło, bo jeśli jego termin
wyznaczono na po wakacjach, to
wtedy wybuchła wojna. Być może to
właśnie brak tej ostatecznej decyzji
Komisji Weryfikacyjnej ZG ZPW
spowodował, że I. Łysiak nie znalazł
się na niemieckich listach proskrypcyjnych dla osób przeznaczonych do
natychmiastowej likwidacji po zajęciu Polski w 1939 r. i nie wysłano go
też zaraz do obozu koncentracyjnego
ale najpierw „tylko” wysiedlono do
GG. Pasuje tu przysłowie, że: nie ma
tego złego, co by na dobre nie wyszło… Nie uprzedzajmy jednak faktów, czas wojny i okupacji w dziejach
I. Łysiaka już za tydzień w TK. Teraz
dodam tylko uzupełniając, że działając społecznie należał do „Koła Macierzystego” Związku Weteranów
Powstań Narodowych 1914-1919
(ZWPN RP), gdzie został już raz zatwierdzony przez podkomisję weryfikacyjną, a następnie do ZPW, będąc
zarazem prezesem jego poznańskiego
koła im. ppłk Ignacego Mielżyńskiego (1871-1938, kawalerzysty WP II
RP, powstańca wlkp. i śląskiego, organizatora i I d-cy 26. Pułku Ułanów
Wlkp., stacjonującego przed II wojną
w białoruskich dziś Baranowiczach).
Wiceprezesem był Aleksander Żurkiewicz (1891-1941), powstaniec
wlkp. pochodzący z Berlina, potem
kupiec zam. w Poznaniu, zamordowany przez Niemców w KL Mauthausen-Gusen. Problem sporu polegał na tym, że przed 1938 r. ZPW
działał w strukturach ZWPN RP, a
następnie się wyodrębnił i nowa organizacja ponownie weryfikowała już
zweryfikowanych blisko 20 lat wcześniej. Istny bałagan organizacyjny,
ale plus tego jest taki że choć w formie szczątkowej, bo wiele kopert z
danymi osób jest pustych, to zachowały się do dziś tysiące dokumentów
powstańców wlkp., którzy dożyli
tego ponownego udowodniania, o
tyle trudniejszego, że część świadków zmarła, a czasem pamięć szwankowała. Co się dziwić, że po latach
ktoś nie pamiętał już nazwisk dowódców i dat bitew, gdy dziś często się
zdarza, że osoby publiczne „mylą się”
w oświadczeniach majątkowych o
miliony na swą korzyść, maleje im
ilość mieszkań, wartość samochodów, zegarków, etc. Weryfikację
przerwała wojna i liczne nowe legitymacje nie dotarły już do swych właścicieli, a w rysopisie I. Łysiaka na
formularzu ZPW z 1938 r. czytamy:
wzrost 172 cm, włosy blond, oczy niebieskie, nos proporcjonalny, brwi,
usta i broda zwykłe, znaki szczególne
brak…
Tomasz Kostek Górecki,
Gwardia Narodowa im. AK
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Coraz więcej milionerów w Wielkopolsce, w tym i w powiecie kępińskim. W ubiegłym roku
było 118 milionerów, w tym jest już 138

Coraz więcej milionerów w Kępińskiem

Ponad 3,6 tys. podatników w województwie wielkopolskim wykazało
w swoich PIT-ach za 2019 rok dochód
wyższy od 1 mln zł. Większość z nich
to przedsiębiorcy, którzy wybrali li-

wzrosła ponad 3-krotnie (w rozliczeniu PIT za 2009 rok było ich 1155).
Najwięcej – bo aż 44% – wielkopolskich „milionerów” rozlicza się
w Poznaniu i powiecie poznańskim

I. Kuciapa zadowolona jest z większej ilości milionerów, gdyż
oznacza to zwiększone wpływy z podatków do „skarbówki”

niową formę opodatkowania swoich
dochodów. W powiecie kępińskim
jest w tym roku 138 „milionerów”.
W tegorocznym rozliczeniu PIT
aż 3671 podatników z województwa
wielkopolskiego wykazało dochód
wyższy niż 1 milion złotych. To o 399
Wielkopolan więcej, niż w roku ubiegłym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat
liczba wielkopolskich „milionerów”

(1617 podatników). W pozostałych
powiatach jest ich już zdecydowanie
mniej. W czołówce pod względem
liczby „milionerów” znajdują się w
tym roku powiaty: ostrowski (176),
kaliski wraz z miastem Kalisz (173),
leszczyński wraz z miastem Leszno
(146), koniński wraz z miastem Konin (138) oraz kępiński (133). - Od
kilku lat odnotowujemy wzrost liczby

podatników osiągających wysokie –
ponad milionowe dochody. W ubiegłym roku było ich 118, a w tym roku
138. Statystyka pokazuje, że lokalni
przedsiębiorcy bardzo dobrze radzą
sobie w biznesie, co należy ocenić
bardzo pozytywnie. Należy pamiętać, że zasilają oni budżet nie tylko
podatkiem dochodowym, ale również nową daniną solidarnościową –
zauważa Izabela Kuciapa, naczelnik
Urzędu Skarbowego w Kępnie.
Zdecydowana większość – 90,1%
wielkopolskich „milionerów” – rozliczało się w ramach PIT-36L. Są to
zatem głównie przedsiębiorcy płacący podatek liniowy. 4,9% stanowili
podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37 (osoby fizyczne), 2,7%
– PIT-36 (działalność gospodarcza
opodatkowana według skali podatkowej, najem lub dochody z pracy za
granicą), 2,3% – PIT-38 (przychody
ze sprzedaży papierów wartościowych lub udziałów w spółkach).
Łączny dochód wykazany przez
najzamożniejszych Wielkopolan w
tegorocznym PIT to ponad 9,6 miliarda zł, a podatek należny to kwota blisko 1,7 miliarda złotych. Oprac. m

Spirobus Fundacji „NEUCA dla zdrowia” ponownie wyrusza w trasę – również do powiatu
kępińskiego

Bezpłatne badania płuc w Mikorzynie

Kępno to jedno z 14 miast, które
w tym roku odwiedzi spirobus Fundacji „NEUCA dla zdrowia”. Już
27 lipca br. na mieszkańców czekać
będzie wykwalifikowany personel,
który bezpłatnie wykona badania i
udzieli fachowych porad odnośnie
profilaktyki chorób układu oddechowego. Spirobus będzie stacjonował
pod adresem: Mikorzyn 55A, od godziny 10.00 do 16.00, przy siedzibie
partnera akcji (Apteka Św. Idziego).
Następnie wyruszy do Szczecina.
Jak wynika z badań Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, pomimo
spadającej liczby palaczy w Polsce, nadal co czwarta osoba regularnie sięga
po papierosa. Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną zachorowań na nowotwory złośliwe, a przede wszystkim
na raka płuc. Jest również podstawowym czynnikiem rozwoju Przewlekłej
Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP).
Także rosnący poziom zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach
przyczynia się do pogorszającej się
kondycji płuc Polaków. Dlatego nie-

zwykle istotna jest profilaktyka.
W tym celu „Fundacja NEUCA
dla zdrowia” po raz kolejny organizuje bezpłatną akcję badań spirometrycznych w Polsce, m.in. w powiecie
kępińskim. Fundacja współdziała
w tym przedsięwzięciu z „Polską Profilaktyką”. - Szacuje się, że na choroby płuc cierpi ponad 6 milionów Polaków: około 4 milionów na astmę,
a 2,5 mln – na POChP. Niestety, połowa chorych na astmę i ponad 75%
chorych na POChP nie wie o swojej
chorobie. Dlatego tak ważne jest wykonywanie profilaktycznych badań
spirometrycznych, które pomagają
w postawieniu diagnozy. Wykrycie
schorzenia w odpowiednim czasie
pozwala na zastosowanie odpowiedniego leczenia, które poprawia jakość
życia i często pozwala na wydłużenie
życia chorego – komentuje przewodniczący Zarządu Polskiej Federacji
Stowarzyszeń Chorych na Astmę,
Alergię i POChP dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.
Spirometria to badanie, podczas

którego mierzy się pojemność płuc
oraz przepływ powietrza przez poszczególne partie układu oddechowego. Badanie jest bezbolesne i trwa
około 10 minut. Służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Dzięki
niemu możemy rozpoznać POChP, a
także określić stopień kliniczny astmy oskrzelowej.
W trakcie każdego badania na
miejscu obecny będzie wykwalifikowany personel medyczny, który
wykona badania i udzieli fachowych
porad w zakresie profilaktyki chorób
układu oddechowego.
Udział w badaniu jest bezpłatny,
wymagane są jednak wcześniejsze
zapisy. Można ich dokonywać 14 dni
przed planowanym badaniem pod
tym samym adresem, gdzie odbywać
się będą badania. W aktualnej sytuacji epidemicznej wszystkim pacjentom zapewnione będzie bezpieczeństwo. W spirobusie odbędą się tylko
umówione wizyty, a pacjenci i personel mają zapewnione środki ochrony
osobistej.
Oprac. KR

Kępińscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu i posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do 2022 r. Za przestępstwo kierowania w stanie nietrzeźwości kodeks karny
przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności

Pijany i z sądowym zakazem przekroczył prędkość

2 lipca br. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej w Kępnie zatrzymali do
kontroli w Mroczeniu pojazd marki
Ford, który w terenie zabudowanym
pędził z prędkością 111 km/h.
W trakcie rozmowy z kierującym –
23-letnim obywatelem Ukrainy – policjanci wyczuli od niego woń alkoholu.
Badanie alkomatem wykazało ponad
2,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu. Ponadto, podczas kontroli
danych mężczyzny okazało się, że ma

sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
orzeczony do czerwca 2022 r.
Kierujący został zatrzymany oraz
osadzony w policyjnym areszcie.
Jego pojazd został zabezpieczony i
odholowany na parking strzeżony.
Po wytrzeźwieniu odpowiedział za
kierowanie w stanie nietrzeźwości,
złamanie zakazu sądowego oraz przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 61 km/h.
- Po raz kolejny apelujemy do kierowców, aby nie wsiadali za kierow-

nicę po spożyciu nawet najmniejszej
ilości alkoholu. Jazda na „podwójnym gazie” zaburza zdolność do właściwego postrzegania rzeczywistości,
co z kolei wpływa na decyzje podejmowane za kierownicą. Niestety,
wiele osób wciąż igra z życiem i zdrowiem swoim oraz innych uczestników
ruchu drogowego – podsumowuje
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Oprac. KR

Mieszkaniec Szklarki Mielęckiej próbuje dowiedzieć się,
dlaczego miód wytwarzany przez jego pszczoły, ma tak
nietypową barwę

Miodowe zagadki,
czyli zielono mi
Ciekawa sytuacja przydarzyła się
mieszkańcowi Szklarki Mielęckiej,
Ludwikowi Paprockiemu. Jedna z
czterech pszczelich rodzin, zamieszkująca ul w jego przydomowej pasiece, wytworzyła… zielony miód.
- Kilka dni temu wybierałem miód, w
pierwszym ulu po odsklepieniu leciał
zwyczajny miód, o złocistym kolorze.
Drugi również był zasklepiony, więc
wybrałem ramki, przychodzę – a tam
leci zielony miód. Zarówno ja, jak i
żona, byliśmy bardzo zdziwieni, nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś
takiego. Szybko podstawiliśmy nowy
pojemnik, aby miód nie pomieszał się,
bo nie wiedzieliśmy, co to może być.
Naleciało 6 słoików zielonego miodu
– relacjonuje pszczelarz. Co ciekawe,
ule stoją w odległościach 60-80 cm od
siebie, więc jest to zastanawiające, dlaczego tylko w jednym ulu pojawił się
miód o tak nietypowej barwie. Na dodatek ul ten stoi pośrodku, pomiędzy
innymi, w których miód miał zwyczajną barwę. - Z czego te pszczoły
go zrobiły, jaki one obrały kierunek?
– zastanawia się. - Dwie ramki były

jest on ciemniejszy, poza tym w naszych okolicach nie ma wielu jodeł.
Jedyną opcją może być więc spadź
z sosen lub lip – mówi mieszkaniec
Szklarki Mielęckiej. - Chciałem zbadać, co to jest, ale okazało się, że w
Polsce nie badają miodu, robią to
jedynie w Czechach albo Portugalii.
Koszt badania to 3 tysiące złotych –
dodaje zawiedziony.
Miody spadziowe, choć są rzadkością, nie są niczym nowym, jednak
zwykle mają one ciemniejszy odcień,
bardziej wpadający w brąz. Natomiast
tak niezwykły miód, o intensywnym,
jasnym, soczyście zielonym kolorze to
ewenement, być może nawet na skalę
kraju. W Polsce ostatni udokumentowany przypadek miodu o takiej barwie wystąpił w latach 80. XX wieku.
Nie wiadomo, jakie warunki zaistniały, że zielony miód pojawił się
dopiero teraz, a wcześniej nie miało
to miejsca, oraz że został on wytworzony tylko przez jedną z czterech
pszczelich rodzin z tej samej pasieki. - Wcześniej nie znałem takiego
przypadku. Znajomi, którym poka-

L. Paprocki przy ulu, z którego
pozyskał zielony miód

jeszcze niezasklepione, zostawiłem je
i jestem ciekaw, czy pozostały miód
też będzie zielony – stwierdza.
Po konsultacji telefonicznej z prezesem Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie Jaromirem Talarem
i przesłaniu mu zdjęcia zagadkowego
miodu L. Paprocki dowiedział się, że
może to być miód spadziowy lipowy lub sosnowy. - Stwierdził, że nie
jest pewien, ale prawdopodobnie te
pszczoły nanosiły czystą spadź sosnową lub lipową. Bardziej znany
jest miód spadziowy jodłowy, jednak

zuję ten miód, dziwią się, bo nikt nie
widział czegoś takiego. Zarzucają mi
nawet, że czegoś dolałem, z czymś
zmieszałem, ale nie miałbym w tym
żadnego celu, bo wytwarzam miód
tylko na własny użytek i sam jestem
zaskoczony takim zjawiskiem – zaznacza. - Chciałbym dowiedzieć się,
co może być przyczyną takiego koloru miodu. Może ktoś jeszcze spotkał
się z podobnym przypadkiem lub zna
wyjaśnienie tej sytuacji i wie, czemu
miód zawdzięcza tę nietypową barwę? – pyta L. Paprocki.
KR
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Seniorzy w kinie

Obowiązkowe segregowanie śmieci i konieczność ponownego przerabiania jak największej ich ilości ma być przejawem troski o klimat. Jak się jednak okazuje, coraz trudniej
skorzystać z punktu skupu surowców wtórnych takich jak makulatura. W powiecie kępińskim nie udało się zlokalizować żadnego punktu zajmującego się skupem, papieru czy
kartonów

Makulatura jak śmieci

nie obejrzeli w kinie Sokolnia film pt.
„Van Gogh. U bram Wieczności”. Film
bardzo podobał się i pozwolił przybliżyć seniorom historię życia i twórczość
wielkiego malarza.
Oprac. m

Fot. KP PSP Kępno

Zdarzenie drogowe na skrzyżowaniu obwodnicy Kępna ze
zjazdem przy restauracji „McDonald’s”

Wymusił pierwszeństwo,
spowodował kolizję
11 lipca br., po godzinie 10.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu drogowym, które miało
miejsce na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 482 ze zjazdem przy
restauracji „McDonald’s”.
Policjanci, którzy przybyli na
miejsce, ustalili, że kierujący mercedesem, 27-letni mieszkaniec Mąkoszyc, wyjeżdżając od strony restauracji, nie ustąpił pierwszeństwa
prawidłowo jadącemu od strony Mianowic 53-letniemu kierowcy samochodu marki Nissan, który uderzył
w mercedesa, a następnie w kolejny
pojazd, marki Jeep, jadący od strony
Chojęcina, którym kierował 36-letni
mieszkaniec Słupi pod Bralinem.
Uczestnicy zdarzenia nie odnieśli

poważnych obrażeń ciała i opuścili pojazdy o własnych siłach przed
przybyciem służb ratunkowych.
Na potrzeby działań zablokowano
ruch w obu kierunkach. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu
wsparcia psychicznego dwójce dzieci
biorącej udział w kolizji. Następnie
odłączono zasilanie w uszkodzonych
pojazdach oraz uprzątnięto jednię z
pozostałości po kolizji – mówi oficer
prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
kpt. Paweł Michalski.
Sprawca tego zdarzenia, kierujący mercedesem, został ukarany
mandatem karnym wraz z systemem
punktowym. Wszyscy uczestnicy
tego zdarzenia byli trzeźwi.
KR

Pożar samochodu osobowego na 97. kilometrze trasy S8 w
miejscowości Osiny

Paliła się komora silnika

liśmy – czy prowadzi skup makulatury albo w jakiejkolwiek perspektywie
czasowej, zamierza podjąć się skupu
makulatury od mieszkańców powiatu?
Odpowiadający nam Paweł Szalek (technolog/informatyk, inspektor
ochrony danych w ZOO Olszowie),
stwierdził jednoznacznie, że ZZO
Olszowa Sp z o.o. nie prowadzi skupu makulatury. - Zajmujemy się zagospodarowaniem odpadów, między innymi makulatury, która jest
przyjmowana bezpłatnie od mieszkańców gmin, dla których prowadzimy PSZOK (Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych) na
terenie ZZO Olszowa. Niestety, nie
dysponujemy informacjami o punktach skupach w gminie Kępno – in-

ją z kolei swoją, gorszej jakości, do
Chin, gdzie ją utylizowano.
Z publikowanych danych wynika,
że polskie papiernie nadal chcą kupować makulaturę, ale podaż makulatury przekracza popyt i ich moce przerobowe. Poza tym nie każda gazeta
czy karton nadaje się do odzysku.
Obecnie hurtowe ceny makulatury nie osiągają nawet 200 zł za
tonę. Do tego dochodzą koszty wynagrodzeń, transportu, ale również
wymogi ochrony przeciwpożarowej, monitoringu czy zabezpieczenia roszczeń wymagane nowelizacją ustawy o odpadach. Dla części
punktów skupu makulatury właśnie
nowelizacja jej przepisów okazała
się gwoździem do trumny.
W regionie już nigdzie
nie skupują makulatury

formował P. Szalek. Ponadto zaznaczył, że ZZO Olszowa Sp. z o.o. nie
planuje utworzyć skupu makulatury,
gdyż nie takie zostało powierzone jej
zadanie.
Wspomniana ustawa sprawiła, że
koszty prowadzenia punktów skupu
wzrosły: np. konieczne było zainstalowanie systemów kamer, które obraz
z kontenerów przekazują na żywo do
instytucji ochrony środowiska i zrobienie operatów przeciwpożarowych
wg nowych wytycznych. Jednak te
zmiany nie uzdrowiły całego systemu.
Dziś dobrej jakości makulatura z
Polski trafia do papierni w Niemczech
i Wielkiej Brytanii. Te kraje sprzeda-

Eksperci od recyklingu są przekonani, że na tak skonstruowanych
przepisach skorzystają duże korporacje „śmieciowe”, które są w stanie
wygrywać przetargi miejskie na odbiór odpadów. Klienci już nie będą
mieli możliwości zarobienia na sprzedaży makulatury lub szkła w skupie.
Surowce zostają odebrane za darmo
przez duże firmy niejako przy okazji
zbierania odpadów komunalnych i
odsprzedane fabrykom.
A zatem wniosek jeden, segregujmy makulaturę i nie liczmy już na to,
że kiedyś nasz wysiłek ekologiczny
zostanie nagrodzony, choć książką wydrukowaną na papierze z odzysku. m
Fot. KPP Kępno

W ramach zadania publicznego
pn. „Pogodna jesień seniorów” pod
patronatem Zarządu Powiatu Kępińskiego 16 lipca 2020 r. seniorzy Stowarzyszenia Seniorów „Razem” w Kęp-

Kilkadziesiąt lat wstecz, w szkołach dużym zainteresowaniem wśród
uczniów cieszył się konkurs, kto
zbierze najwięcej makulatury. Wraz
z kolegami pchaliśmy wózki pełne,
gazet, starych książek i innych wyrobów papierniczych, aby osiągnąć jak
najwyższa pozycję w rankingu konkursowym.. Zwycięzca dostawał w
nagrodę najczęściej książkę, a klasa
dofinansowanie do wycieczki. - Bardzo chętnie organizowalibyśmy takie
powszechne zbiorki makulatury, ale
jest jeden problem, gdzie ją sprzedać? – pyta retorycznie długoletnia
nauczycielka w jednej z kępińskich
podstawówek. Dziś już mało kto pamięta o tamtych akcjach makulaturowych. Aktualnie oddanie makulatury
do punktu skupu jest niemożliwe,
gdyż takich nie ma w powiecie.
Ostatnie geesowskie (Kępno, Baranów, Bralin) punkty skupu makulatury zamknięte zostały w ubiegłym
wieku. Funkcjonowały jeszcze jakiś
czas temu przedsiębiorstwa zajmujące się skupem papieru w mieście (ul.
Poznańska) i okolicznych miejscowościach, ale już od kilku lat nie ma po
nich ani widu, ani słychu.
Po zmianach w przepisach,
szczególnie tych z lipca 2019 r. ustawy o odpadach BDO, sprawiły, iż
branża przeżywa bardzo trudny
czas. - Proszę o zainteresowanie się
makulaturą w Kępnie. Jako firma
segregujemy śmieci i w tym karton.
Niestety, mimo że zużywamy go sporo, nie możemy oddać do skupu makulatury. Dowiadywaliśmy się nawet
w skupach wrocławskich, aby odstawiać karton, gdzie za skup zaproponowali nam 10 gr za kg. Wygląda
na to, że bardziej się opłaca wyciąć
drzewa niż skupować makulaturę. A
ekolodzy robią hałas o ochronę środowiska, że uszy bolą. Gdzie oni są
w walce o odzyskiwanie surowców
wtórnych? – pyta czytelnik „Tygodnika Kępińskiego”.
Najwierniej o tym problemie
powinien wiedzieć największy odbiorca śmieci, w tym i makulatury, w
regionie Zakład Zagospodarowania
Odpadami w Olszowie. Stąd zapyta-

Fot. KP PSP Kępno

Zdarzenie drogowe na drodze krajowej nr 39 w Piotrówce

W poniedziałek, 6 lipca br., tuż
po godzinie 23.00, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
pożarze samochodu osobowego na
97. kilometrze trasy S8 w miejscowości Osiny. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP
Perzów i OSP Bralin. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia stwierdzono
pożar komory silnika samochodu
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osobowego znajdującego się na pasie
awaryjnym. - Działania strażaków
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz podaniu jednego prądu gaśniczego w natarciu na pożar,
co doprowadziło do jego ugaszenia.
Następnie pojazd sprawdzono za
pomocą kamery termowizyjnej, nie
stwierdzając podwyższonej temperatury – relacjonuje oficer prasowy
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie kpt. Paweł
Michalski.
Oprac. KR

„Dostawczak” zderzył się
z ciągnikiem rolniczym

9 lipca br. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu
drogowym na drodze krajowej nr 39
w Piotrówce, gdzie doszło do zderzenia samochodu dostawczego z ciągnikiem rolniczym. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz udzieleniu
pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia. Przybyły na miejsce lekarz
pogotowia ratunkowego, po przebadaniu poszkodowanych, stwierdził
konieczność przetransportowania
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Jeden z uczestników zdarzenia trafił
do szpitala. Fot. KP PSP Kępno

jednej osoby do szpitala w Kępnie –
poinformował mł. kpt. Jakub Sobczak z KP PSP Kępno. W działaniach
trwających ponad 2 godziny udział

brały trzy zastępy straży pożarnych:
dwa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz jeden z OSP
Rychtal. 		
KR

Region

Gmina
Towarzystwo Rozwoju Gminy Bralin wydało okolicznościowe koperty pocztowe

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2020, nr 30 (1256)
Dzięki dofinansowaniu w ramach programu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” w gminie
Bralin zrealizowane będą dwa zadania: „Sportowa osada na wzgórzu” w Czerminie oraz
„Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa Weronikopole”

Bralin pięknieje drugi raz

Konkurs ogłaszany corocznie
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” to cieszące
się zainteresowaniem zmagania gmin
o dofinansowanie na rzecz małej, lo-

kalnej architektury. Dofinansowanie
do jednego wniosku ze strony Urzędu
Marszałkowskiego wynosi maksymalnie 30.000 zł.
Do X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” zgłoszono 265

Wicemarszałek K. Grabowski i skarbnik gminy
Bralin G. Mosch podczas podpisania umowy

projektów z gmin całego województwa wielkopolskiego, z czego tylko 124
otrzymały dofinansowanie – w tym
dwa z gminy Bralin. Tym bardziej cieszy fakt, że dwa z trzech wniosków
złożonych przez Gminę Bralin otrzymały dofinansowanie – oba w maksymalnej kwocie, po 30.000 zł. Dzięki
temu dofinansowaniu zrealizowane
będą dwa zadania: „Sportowa osada
na wzgórzu” w Czerminie oraz „Zagospodarowanie przestrzeni sołectwa
Weronikopole poprzez ogrodzenie
placu zabaw i utworzenie miniarboretum” w Weronikopolu.
20 lipca br. zostały podpisane
umowy na realizację tych projektów.
Urząd Marszałkowski reprezentował
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, natomiast gminę Bralin – skarbnik Grażyna Mosch. Uroczyste podpisanie umów
odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej.
KW

W Urzędzie Gminy Bralin podpisano umowę na rozbudowę sieci wodociągowej w Nosalach

Rozbudują sieć wodociągową

W najbliższych tygodniach w
miejscowości Nosale zostanie rozbudowana sieć wodociągowa, dzięki czemu proces wodociągowania
zostanie zakończony. 10 lipca br. w
Urzędzie Gminy Bralin podpisano
umowę na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej

długości około 352 mb. Nowa sieć poprowadzona będzie od posesji nr 1 do
zabudowań zlokalizowanych za kaplicą (posesje nr 16, 18 i 19). Wykonawcą robót będzie firma „Wawrzyniak”
z Ostrzeszowa, która całość prac wykona za kwotę 64.300,00 zł netto. Termin
zakończenia robót budowlanych został

określony w umowie na 30 września br.,
natomiast przekazanie do użytkowania nastąpi po zakończeniu wszelkich
procedur odbiorowych, jednak nie
później niż do 15 października br.
Inwestycja w sołectwie Nosale stanowi jeden z elementów planu inwestycji na 2020 r. w gminie Bralin. KW

Koperty i znaczek na
30-lecie samorządu

Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego Towarzystwo Rozwoju
Gminy Bralin wydało okolicznościowe koperty pocztowe. Na kopertach
umiejscowiono: herb, flagę oraz znak
promocyjny (logo) gminy Bralin.
Herb oraz barwy gminy zostały usta-

Bralin. W środku znajduje się wieża
sanktuarium na białym tle. Na zielonym tle znajdują się kłosy, które
oddają rolniczy charakter gminy. U
góry na niebieskim tle umieszczono
wizerunek samolotu „Śląsk”, zbudowanego w 1936 r. przez Antoniego

nowione uchwałą Rady z 22 sierpnia
1990 r. Gmina Bralin jako pierwsza
gmina wiejska w Polsce ustanowiła
flagę gminną.
Z kolei logo gminy Bralin ustanowiono uchwałą Rady Gminy z 27
maja br. W uzasadnieniu czytamy, że
wybrana propozycja w zdecydowanie
najdoskonalszy sposób oddaje prawdziwość gminy Bralin i przedstawia
jej charakter. Logo jest skonstruowane w oparciu o plan krzyża greckiego, na podstawie którego zbudowane
jest Sanktuarium NMP „Na Pólku”.
Kolorystyka znaku promocyjnego
jest tożsama z kolorami flagi gminy

Gabriela w Mnichowicach. Na tle
żółtym znajduje się fasada dworku
w Nosalach, co przypomina o bogactwie zabytków w gminie. Natomiast na czerwonym tle umieszczono
hełm strażacki, który potwierdza, że
Ochotnicze Straże Pożarne stanowią
integralną część gminy.
Poczta Polska S.A. wydała też
znaczek personalizowany z wizerunkiem herbu gminy Bralin. Wydawnictwa te są do nabycia w siedzibie
Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin
oraz w budynku Poczty Polskiej w
Kępnie.
Marian Kucharzak

ROZMOWA

WOJCIECH MURDZEK,
MINISTER NAUKI
I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO

Studia bliżej rynku pracy
Ile mamy w polskim systemie
kierunków studiów dualnych, ilu
studentów objęto takimi programami?
Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Obecnie uczelnie prowadzą 54 kierunki na studiach dualnych.
40 kierunków prowadzonych jest na studiach
pierwszego stopnia, 12 na studiach drugiego stopnia i dwa kierunki na jednolitych studiach magisterskich. W roku akademickim
2019/2020 tak studiuje 1817 osób.

Jakie uczelnie lub kierunki najlepiej
sobie radzą z kształceniem dualnym?
Studia dualne prowadzone są na kierunkach
o profilu praktycznym. Aktywnością w ich
uruchamianiu mogą się wykazać szczególnie
uczelnie zawodowe oraz politechniki prowadzące kształcenie wyłącznie na profilu praktycznym. Obecnie najwięcej kierunków studiów dualnych prowadzi m.in. Politechnika
Śląska.

Jakie są plany na najbliższe lata
odnośnie studiów dualnych?
Ministerstwo aktywnie wspiera rozwój studiów
dualnych na kierunkach o profilu praktycznym.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło
konkurs w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój pn. Studia dualne,
dotyczący opracowania i realizacji programów kształcenia przemiennego. MNiSW we
współpracy z przedstawicielami środowiska
materiał informacyjny

akademickiego oraz pracodawców opracowało ramy prowadzenia studiów dualnych,
które zostały wykorzystane przy realizacji konkursu rozstrzygniętego w czerwcu 2018. Do
dofinansowania wyłoniono 69 projektów
o łącznej wartości ok. 128 mln zł.
W najbliższych latach kontynuowane będzie
także przedsięwzięcie „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia o profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych
(w tym studiów dualnych) oraz cieszący się
dużą popularnością program „Doktorat wdrożeniowy”, w którym kształcenie prowadzone
jest wspólnie z przedsiębiorcą zatrudniającym
doktoranta. Wsparcie kształcenia przemiennego będzie także prowadzone w ramach projektów w nowej perspektywie finansowej UE
2021-2027.

Czy będziemy rozwijać inne formy
dostosowywania efektów kształcenia
do potrzeb rynku?
Niezbędnym elementem w osiąganiu efektów
kształcenia są praktyki zawodowe. Dlatego też
w Konstytucji dla Nauki wprowadziliśmy zapis
o obowiązkowych sześciomiesięcznych praktykach zawodowych na studiach pierwszego
stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Jednocześnie, dzięki projektowi „Program
praktyk zawodowych w PWSZ” uczelnie otrzymały wsparcie we wdrażaniu zapisów ustawy. Celem tego projektu było wypracowanie,
testowanie i wdrożenie jednolitego systemu

praktyk zawodowych. Opracowano Regulamin i instrukcje pilotażowych praktyk zawodowych w projekcie, który stanowił zbiór wymagań dotyczących programu praktyk. Projekt
skierowany został do publicznych uczelni zawodowych oraz niepublicznych uczelni zawodowych, z którymi zawarto 88 umów na kwotę
ok. 130 mln zł. W projekcie wzięło udział ponad 7 tysięcy studentów.

Czy mamy pomysły na kontynuację
edukacji także dla absolwentów?
Z zainteresowaniem obserwujemy rosnącą
popularność kursów typu MOOC (Massive
Open Online Courses), dzięki którym możliwy
jest rozwój kompetencji w ramach uczenia
się przez całe życie. W 2018 r. Ministerstwo
uruchomiło we współpracy z Fundacją Młodej Nauki ogólnopolską platformę kursów

typu MOOC. Navoica to pierwsza platforma
z tą nową formą kształcenia w Polsce, dostępna dla wszystkich zainteresowanych nauką
i zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Kursy umieszczane na tej stronie
są bezpłatne i dotyczą wszystkich obszarów
kształcenia. Na platformie zostaną także
umieszczone kursy wyłonione w ramach konkursu PO WER „Kurs na MOOC” na stworzenie i realizację kursów edukacyjnych
w formie e-learningu stanowiących dodatkowy element procesu kształcenia na studiach
I lub II stopnia i kursów typu (MOOC) dostępnych dla wszystkich chętnych. Ich ukończenie ma prowadzić do uzyskania co najmniej
dwóch spośród następujących kompetencji
odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym: kompetencje językowe, informatyczne, analityczne, w tym umiejętność
rozwiązywania problemów, komunikacyjne,
w zakresie przedsiębiorczości. Kursy stworzą
także możliwości dla osób, które nie uczestniczą w edukacji na poziomie wyższym, a są
odbiorcami zajęć realizowanych w ramach
trzeciej misji uczelni – młodzieży, seniorów
czy osób, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe – będzie to minimum 7000
osób. Łączne dofinansowanie 51 wyłonionych w konkursie projektów wynosi ponad
19,5 mln zł.
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Sport

policja rozmaitości
/ straż pożarna

Piłka nożna >>> W sobotę poznaliśmy komplet półfinalistów Totolotek Pucharu Polski na szczeblu województwa wielkopolskiego. Niestety, na tym
etapie nie zobaczymy już rewelacji obecnej edycji rozgrywek

Koniec przygody GKS-u w Pucharze Polski

Bez większych niespodzianek w ćwierćfinałach Totolotek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Za jedyną można uznać wyeliminowanie przez Kotwicę Kórnik
faworyzowanej Polonii Leszno. W najlepszej czwórce pucharowych rozgrywek zameldowały się jeszcze Polonia Środa Wielkopolska, KKKS Kalisz oraz Centra Ostrów
Wielkopolski. Ostrowianie wyeliminowali GKS Grębanin, a więc największą sensację tegorocznej edycji Pucharu Polski. Drużyna Janusza Luberdy walczyła ambitnie,
ale tym razem to nie wystarczyło by awansować do półfinału.
Największym
dotychczasowym
sukcesem klubu z Grębanina była gra
w klasie okręgowej oraz zdobycie, w
listopadzie ubiegłego roku, Pucharu
Polski w strefie kaliskiej. W pamiętnym finale drużyna Janusza Luberdy
rozbiła Białego Orła Koźmin Wielkopolski 4:1 (3:0). GKS jako triumfator
strefowy zapewnił sobie prawo gry w
Totolotek Pucharze Polski na szczeblu
wojewódzkim. I już w pierwszej rundzie tych rozgrywek piłkarze GKS-u
sprawili ogromną niespodziankę, wyrzucając za burtę czwartoligową Unię
Swarzędz. Mecz w regulaminowym
czasie gry zakończył się remisem 3:3
i o awansie decydowały rzuty karne.

Jedenastki bezbłędnie wykonywali jednak piłkarze GKS-u i to ponad cztery
miesiące temu po raz drugi w Wielkopolsce zrobiło się znów głośno o klubie
z niewielkiego Grębanina. Podobny
scenariusz miał miejsce podczas meczu
1/8 finału, w którym rywalem GKS-u
była trzecioligowa Nielba Wągrowiec.
Także i tym razem mecz zakończył
się remisem i o awansie decydowały
jedenastki. Piłkarze z Grębanina bezbłędnie wykonywali rzuty karne i o
to jedno trafienie okazali się lepsi od
trzecioligowca z Wągrowca. Awans i
ćwierćfinał rozgrywek o Puchar Polski
na etapie wojewódzkim, miał być więc
najważniejszym meczem w historii

klubu z Grębanina. W starciu z czwartoligową Centrą Ostrów Wielkopolski
gracze GKS-u nie byli na straconej
pozycji. – Nie byliśmy na straconej
pozycji, ale zgraliśmy poniżej swoich
możliwości. Zupełnie przespaliśmy
pierwszą połowę. W drugiej połowie
nasza gra wyglądała już lepiej, ale to
Centra wygrała ten mecz jak najbardziej zasłużenie – powiedział Janusz
Luberda, trener GKS-u Grębanin. Za-

74. minucie przyjezdni prowadzili już
5:0 po trafieniu Miłosza Nowickiego.
Piłkarze z Grębanina za wszelką cenę
chcieli jednak pożegnać się z Pucharem
Polski honorowo i tego dokonali. W 74.
i 83. minucie zmniejszyli rozmiary porażki, dzięki trafieniom Macieja Buły
i Krzysztofa Godka. Fantastyczna
przygoda GKS-u Grębanin zakończyła
się zatem na półfinale tych rozgrywek.
Szkoda, że po wyeliminowaniu wy-

WYNIKI I TABELE
PKO Ekstraklasa
37. kolejka | wiosna 2020
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin ...........– 1:2
Korona Kielce – ŁKS Łódź ........................– 2:0
Wisła Kraków – Arka Gdynia ...................– 0:1
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok .........– 4:0
Piast Gliwice – Cracovia ...........................– 1:1
Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk ...............– 1:2
Raków Częstochowa – Wisła Płock ...........– 2:1
Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin ...............– 0:2
36. kolejka | wiosna 2020
Lechia Gdańsk – Legia Warszawa ............– 0:0
ŁKS Łódź – Raków Częstochowa ...............– 3:2
Arka Gdynia – Górnik Zabrze ..................– 1:2
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice .................– 1:0
Cracovia – Lech Poznań ...........................– 1:2
Wisła Płock – Korona Kielce .....................– 3:1
Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław ......– 2:1
Zagłębie Lubin – Wisła Kraków ................– 3:1
1. KP Legia Warszawa
37 69 70:35
2. KKS Lech Poznań
37 66 70:35
3. GKS Piast Gliwice
37 61 41:32
4. KS Lechia Gdańsk
37 56 48:50
5. WKS Śląsk Wrocław
37 54 51:46
6. MKS Pogoń Szczecin
37 54 37:39
7. MKS Cracovia SSA
37 53 49:40
8. Jagiellonia Białystok
37 52 48:51
9. KS Górnik Zabrze
37 53 51:47
10. RKS Raków Częstochowa 37 53 51:56
11. KGHM Zagłębie Lubin
37 53 61:53
12. Wisła Płock SA
37 51 45:54
13. Wisła Kraków SA
37 45 44:56
14. MZKS Arka Gdynia
37 40 39:57
15. MKS Korona Kielce
37 35 29:48
16. ŁKS Łódź
37 24 33:68
Fortuna I Liga
33. kolejka | wiosna 2020
Zagłębie Sosnowiec – Stal Mielec .............– 0:3
Chrobry Głogów – Wigry Suwałki .............– 4:1
Radomiak Radom – Miedź Legnica ..........– 3:0
Odra Opole – Olimpia Grudziądz .............– 1:0
Stomil Olsztyn – GKS Tychy .....................– 2:1
GKS Bełchatów – Puszcza Niepołomice .....– 0:0
Sandecja Nowy Sącz – Podbeskidzie ........– 1:0
GKS 1962 Jastrzębie – Termalica Nieciecza ...– 0:0
Chojniczanka – Warta Poznań .................– 1:2
32. kolejka | wiosna 2020
Warta Poznań – GKS Tychy .....................– 2:2
Podbeskidzie – Odra Opole .....................– 4:3
Wigry Suwałki – Sandecja Nowy Sącz .......– 1:0
Stal Mielec – Chrobry Głogów ..................– 1:0
Miedź Legnica – GKS Bełchatów ...............– 3:0
Chojniczanka – Zagłębie Sosnowiec .........– 1:3
Termalica Nieciecza – Radomiak Radom ....– 1:1
Puszcza Niepołomice – Stomil Olsztyn ......– 0:0
Olimpia Grudziądz – GKS 1962 Jastrzębie ....– 0:0

8

1. Podbeskidzie Bielsko-Biała
2. FKS Stal Mielec
3. KS Warta Poznań
4. RKS Radomiak 1910 Radom
5. MKS Miedź Legnica
6. Bruk-Bet Termalica Nieciecza
7. MZKS Chrobry Głogów
8. MKS Puszcza Niepołomice
9. GKS Tychy
10. MKS Sandecja Nowy Sącz
11. OKS Stomil Olsztyn
12. OKS Odra Opole
13. Zagłębie Sosnowiec SA
14. GKS Bełchatów
15. GKS 1962 Jastrzębie
16. GKS Olimpia Grudziądz
17. Chojniczanka 1930 Chojnice
18. SKS Wigry Suwałki

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

65
64
60
57
50
47
46
45
44
43
43
42
41
40
40
39
30
26

64:34
53:30
51:33
52:41
48:43
46:34
40:44
32:37
59:53
45:49
28:37
33:38
47:55
36:44
40:45
45:56
45:63
27:55

II Liga
33. kolejka | wiosna 2020
Górnik Łęczna – Stal Rzeszów ..................– 2:2
Resovia Rzeszów – Widzew Łódź ..............– 1:0
Stal Stalowa Wola – GKS Katowice ...........– 2:0
Bytovia Bytów – Lech II Poznań ...............– 1:1
Gryf Wejherowo – Górnik Polkowice ........– 0:3
Olimpia Elbląg – Legionovia Legionowo ....– 2:1
Skra Częstochowa – Pogoń Siedlce ...........– 2:2
Błękitni Stargard – Garbarnia Kraków .....– 2:3
Znicz Pruszków – Elana Toruń .................– 3:2
32. kolejka | wiosna 2020
Lech II Poznań – Gryf Wejherowo ............– 5:0
Widzew Łódź – Stal Stalowa Wola ............– 3:0
Pogoń Siedlce – GKS Katowice .................– 0:2
Skra Częstochowa – Górnik Łęczna ..........– 0:0
Garbarnia Kraków – Bytovia Bytów .........– 1:2
Elana Toruń – Resovia Rzeszów ...............– 2:2
Górnik Polkowice – Znicz Pruszków .........– 1:2
Legionovia Legionowo – Błękitni Stargard ....– 0:1
Stal Rzeszów – Olimpia Elbląg .................– 2:0
1. GKS Górnik Łęczna
33 60 45:37
2. RTS Widzew Łódź
33 59 65:36
3. GKS Katowice
33 58 56:39
4. MKS Bytovia Bytów
33 51 48:46
5. CWKS Resovia Rzeszów
33 51 49:31
6. ZKS Olimpia Elbląg
33 50 44:35
7. ZKS Stal Rzeszów
33 48 51:44
8. RKS Garbarnia Kraków
33 47 43:38
9. KS Górnik Polkowice
33 47 58:45
10. KS Skra Częstochowa
33 47 37:40
11. KKS Lech II Poznań
33 47 49:44
12. MKS Znicz Pruszków
33 46 48:52
13. ZKS Stal Stalowa Wola
33 46 45:46
14. MKP Pogoń Siedlce
33 46 51:53
15. KP Błękitni Stargard
33 44 51:53
16. TKP Elana Toruń
33 38 44:54
17. KS Legionovia Legionowo 33 24 33:62
18. WKS Gryf Wejherowo
33 14 23:85

obiecujące w wykonaniu ostrzeszowian, a kiedy w 25. minucie objęli oni
prowadzenie po bramce Michała Mazurka, sensacja stała się jak najbardziej
realna. Ale to jednak gracze ze Środy
Wielkopolskiej wykazali się większym
doświadczeniem i mało korzystną dla
siebie sytuacje potrafili odwrócić, a
następnie przechylić szalę zwycięstwa
na swoją stronę. Za niespodziankę, ale
taką małego kalibru, uznano wynik
konfrontacji Polonii Leszno z Kotwicą
Kórnik. Faworyzowani leszczynianie,
na własnym stadionie, musieli uznać
wyższość zespołu, któremu nie dawano większych szans na grę w półfinale.
Mecze 1/2 finału zostaną rozegrane w
najbliższą sobotę. Drugą parę półfinałową tworzą gracze Polonii Środa Wielkopolska i Kotwicy Kórnik.
BAS

Wyniki 1/4 finału
nim gospodarze obudzili się z letargu,
ostrowianie prowadzili już różnicą
trzech trafień. Wynik meczu w 4. minucie otworzył Nikodem Grząka. Później w 30. i 32. minucie do bramki Bartłomieja Skupienia dwukrotnie trafiał
jeszcze Szymon Strączkowski. – Warunki do gry były dziś bardzo ciężkie,
dlatego naszym założeniem było długie
utrzymywanie się przy piłce. Mecz dobrze się dla nas ułożył i w zasadzie po
dwóch kwadransach mieliśmy pewien
komfort w postaci prowadzenia różnicą trzech bramek – stwierdził Mariusz
Posadzy, szkoleniowiec czwartoligowca z Ostrowa Wielkopolskiego. W
drugiej połowie gracze GKS-u zagrali
o niebo lepiej, ale i tak nie ustrzegli
się straty kolejnych bramek. Niespełna
kwadrans po zmianie stron Nikodem
Grząka po raz drugi wpisał się na listę strzelców, podwyższając na 4:0. W

żej notowanych rywali w poprzednich
rundach, wszystko potoczyło się jak w
bajce - skończył się mecz, skończył się
bal, wybiła północ i Kopciuszek musiał wrócić do domu. Rywalem Centry
Ostrów Wielkopolski w półfinale Pucharu Polski będzie drugoligowy KKS
Kalisz. Drużyna Ryszarda Wieczorka ograła Sokoła Kleczew 1:0. Mimo
skromnego zwycięstwa, kleczewianie
nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki. Kaliszanie praktycznie od
pierwszych do ostatnich minut kontrolowali przebieg wydarzeń, a kluczowa
dla losów rywalizacji okazała się sytuacja z 38. minuty, kiedy to bramkę na
wagę awansu zdobył Michał Borecki.
W półfinale zameldowały się też Kotwica Kórnik i Polonia Środa Wielkopolska. Trzecioligowa Polonia ograła
na wyjeździe Victorię Ostrzeszów 2:1.
Pierwsze fragmenty meczu były dosyć

GKS Grębanin			 2 (0)
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 5 (3)
Bramki: 0:1 Nikodem Grząka - 4’, 0:2
Szymon Strączkowski - 30’, 0:3 Szymon
Strączkowski - 32’, 0:4 Nikodem Grząka
- 59’, 0:5 Miłosz Nowicki - 74’, 1:5 Maciej
Buła - 78’, 2:5 Krzysztof Godek - 83’.
KS Sokół Kleczew			 0 (0)
KKS 1925 Kalisz		
1 (1)
Bramka: 0:1 Michał Borecki - 38’.
KS Polonia 1912 Leszno			 0 (0)
KSS Kotwica Kórnik			 1 (0)
Bramka: 0:1 Dawid Urbanek - 75’.
KP Victoria Ostrzeszów			 1 (1)
KS Polonia Środa Wlkp.		
2 (1)
Bramki: 1:0 Michał Mazurek - 25’, 1:1
Piotr Skrobosiński - 32’, 1:2 Krzysztof
Pawlak - 60’.
Program półfinałów
Sobota, 25 lipca 2020 roku
16:00......................Centra Ostrów – KKS Kalisz
16:00....... Kotwica Kórnik – Polonia Środa Wlkp.

Przedstawiciele kępińskiej straży pożarnej oraz policji wzięli udział w 8. Dolnośląskim
Festiwalu Biegów Górskich w Lądku-Zdroju

Policjanci i strażacy na lądeckim biegu

Trasa biegu to jedno z największych wyzwań w środowisku biegów
górskich w Polsce. Zawody są wyjątkowe, niezwykle klimatyczne, przyciągające biegaczy z całej Polski, a od
kilku lat również coraz liczniejszą rzeszę zawodników z zagranicy.
Na pokonanie dystansu 110 km
(kat. K-B-L) st. post. Rafał Stramowski z KPP Kępno potrzebował 16 godzin i 7 minut. Został w swojej kategorii wiekowej (M30) sklasyfikowany
na 21. miejscu. Był to 58. wynik wśród
wszystkich 320 ultramaratończyków.
Również morderczy dystans ukończył
na 165. pozycji (open) st. kpt. Mateusz
Grzesiak z PSP Kępno, który potrzebował na to 19 godzin 17 min. W klasyfikacji M30 był to 65. wynik. Dla M.
Grzesiaka był to 20. bieg na dystansie
powyżej 100 km. Warto wspomnieć, że
strażak z Kępna ukończył niegdyś słynny ultramaraton na dystansie 240 km,
do którego teraz przygotowuje się oficer
prasowy kępińskiej policji.
W Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich udział wzięło także
kilku innych przedstawicieli powiatu

Tygodnik Kępiński 23 lipca 2020

kępińskiego. Znakomicie spisali się reprezentanci Sparty Ultra Team. Przemysław Jędryca pokonał dystans w
13 godz. i 13 min, Wojciech Jokiel
przybiegł za nim 25 min później. Tomasz Jerczyński z Łęki Opatowskiej
przybiegł z czasem 18 godz. 45 min,
a Radosław Jerczyński z Piasek linię
męty minął po 21 godz. 22 min.

Uczestnicy biegu w Lądku-Zdroju

Na dystansie 68 km (Ultra Trail)
wystartowali reprezentanci KS Leniwiec Kępno: Paweł Parzonka (11:49),
Mariusz Gąszczak (12:10) oraz Marek Markowski (12.10). Na 45 km
wystartował Jarosław Karbowski
(06:51), a na 21 km Sławomir Wiśniewski (03:02) i Sławomir Szczepaniak (04:10).
Oprac. m

Sport

piłka nożna
wiadomości

Z kart historii / Polonia Kępno – KKS Kalisz – 2:1
Ponad sześćdziesiąt lat historii rywalizacji Polonii Kępno z KKS-em Kalisz przerodziło się w kilkadziesiąt boiskowych konfrontacji. Lepszym bilansem
mogą pochwalić się kaliszanie, lecz swoje chwile wielkich triumfów mieli też piłkarze z Alei Marcinkowskiego. Ogromną część historii tej rywalizacji
stanowią lata osiemdziesiąte, a zwłaszcza dziewięćdziesiąte XX wieku. Dla kibiców w Kępnie pojedynki z kaliską drużyną były zawsze czymś więcej, niż
tylko ligowym bądź pucharowym meczem. Ewentualne zwycięstwo nad tą akurat drużyną miało zawsze niezwykle wyrazisty smak. W czasach, gdy oba
kluby prezentowały liczący się na zapleczu trzeciej ligi poziom, mecze pomiędzy Polonią a KKS-em słynęły z niezwykłej atmosfery i niezłego poziomu.
Jednak często mówiło się o nich również w kontekście chuligańskich wybryków.

Jak Polonia napędziła strachu KKS-owi

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Przez dziesięciolecia, z różnych
względów piłkarzom z Kalisza nigdy nie było po drodze z graczami z Kępna. Spośród rozegranych kilkudziesięciu spotkań pomiędzy drużynami Polonii Kępno i KKS-u
Kalisz było kilka, które fani wspominają do dziś. Jedne z goryczą w głosie, inne z wyraźną lubością. To przecież w pojedynku z KKS-em (występował wówczas jako KKS-Prosna) biało-niebiescy przegrali w sezonie 2003/2004 aż 0:9, doznając najwyższej porażki w historii klubu. Ale kępnianie mieli też chwile wielkich triumfów. Do dziś
wspominane jest spotkanie z 1988 roku, kiedy to Polonia pokonała na wyjeździe Włókniarza Kalisz 2:1. Dwadzieścia jeden lat później kępnianie powtórzyli ten wyczyn,
odnosząc niezwykle szczęśliwe zwycięstwo nad KKS-em 1925 Kalisz. My jednak postanowiliśmy przypomnieć konfrontację, która miała miejsce 7 czerwca 2000 roku.
Zmierzający po awans do trzeciej ligi kaliszanie mieli zrobić w Kępnie kolejny krok, ale też przełamać klątwę obiektu Polonii i po dwudziestu czterech latach zwyciężyć
na Stadionie Miejskim w Kępnie.
KKS dominował
na półmetku sezonu
Konsekwencje zmian administracyjnych, które nastąpiły pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku wpłynęły także
na życie wokół piłki nożnej w naszym regionie. Sezon 1999/2000 był bowiem ostatnim, w którym Kaliski Okręgowy Związek
Piłki Nożnej funkcjonował samodzielnie,
bo choć zachował status to od tej pory był
członkiem Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej. Sezon 1999/2000 to także ostatnia
kampania rozgrywek czwartej ligi po reformie administracyjnej wprowadzającej
szesnaście województw w miejsce dotychczasowych czterdziestu dziewięciu. Zmiany
administracyjne przyniosły reorganizację
rozgrywek ligowych od sezonu 1998/1999.
W ośmiu makroregionach wystartowało
szesnaście grup rozgrywkowych. Czwar-

-u w walce o trzecią ligę. Mimo tych ubytków trener KKS-u, Krzysztof Gostyński
miał do dyspozycji piekielnie silny zespół,
oparty głównie na wychowankach klubu –
Tomaszu Frontczaku, Krzysztofie Florczaku, Radosławie Grzesiku, Tomaszowi
Kobyłce, Arkadiuszowi Krancowi czy
Piotrowi Witoniowi. Kadrę KKS-u sprzed
dwudziestu lat tworzyli również gracze
pozyskani z okolicznych klubów, między
innymi Maciej Zając z Motoru Praszka,
Remigiusz Włosiak z Ostrovii Ostrów
Wielkopolski, Dariusz Smoliński z Prosny
Kalisz czy Mariusz Gostyński oraz Arkadiusz Maciejewski, a więc młode, wschodzące gwiazdy z Piasta Błaszki. Kaliszanie
zaczęli sezon fantastycznie, bowiem pokonali na wyjeździe Stasiaka Gomunice aż 5:1.
Runda jesienna była bardzo udana, a lider
czwartej ligi zakończył ją bez porażki (12

Krzysztof Bednarek był jednym z bohaterów meczu z KKS-em Kalisz. Sprowadzony z Pogoni
Syców zawodnik rozegrał jedno z najlepszych spotkań w historii swoich występów w Kępnie

toligowe kluby zrzeszone w OZPN Kalisz
zostały przypisane do makroregionu centralnego, tworząc piekielnie silną grupę,
w skład której wchodziły jeszcze kluby z
okręgu łódzkiego, piotrkowskiego oraz sieradzkiego. Kaliszanie mieli więc okazję rywalizować z takimi zespołami jak Widzew
II Łódź, Stasiak Gomunice, MKP Zgierz czy
Jagiellonia Tuszyn. Przed startem rundy jesiennej 1999 kaliszanie uchodzili za jednego
z głównych faworytów rozgrywek, mimo że
latem z KKS-em pożegnało się kilku czołowych graczy. Grzegorz Dziubek przeszedł
do drugoligowego wówczas KP Konin,
Błażej Marczak wybrał ofertę Lignomatu
Jankowy, Bartosz Olszański przeprowadził się do Ruchu Radzionków, a Krzysztof
Wołowiec do Włókniarza Pabianice, który
okazał się najgroźniejszym rywalem KKS-

zwycięstwami i pięć remisów). Niezwykle
udana runda jesienna nie uratowała pozycji
trenera Krzysztofa Gostyńskiego, którego
niespodziewanie już po dwunastej kolejce
zastąpił Sławomir Pawelec.
KKS i Włókniarz idą „łeb w łeb”
Zaledwie jeden punkt straty do kaliszan
po rundzie jesiennej miał Włókniarz Pabianice. Reszta zespołów praktycznie już się nie
liczyła w wyścigu o trzecią ligę. W przerwie
zimowej do kaliskiej drużyny wrócił Grzegorz Dziubek, udało się też sprowadzić z
Piasta Błaszki utalentowanego Marcina
Kaczmarka. Te i pozostałe wzmocnienia sprawiły, że w Kaliszu zaczęto myśleć
bardziej o trzeciej lidze niż o zbliżającej się
rundzie rewanżowej. Wiosnę gracze KKS-u
rozpoczęli imponująco, od trzech zwycięstw
nad Stasiakiem Gomunice 3:0, Jagiellonią

Tuszyn i Rolbudem OSiR Pleszew 5:0. Ale w
21. kolejce, po imponującej serii dwudziestu
siedmiu meczów bez porażki, KKS nieoczekiwanie przegrał na wyjeździe 0:1 z MKP
Zgierz. Tymczasem Włókniarz Pabianice
wygrał swoje spotkanie w Pleszewie i awansował na pozycję lidera, mając dwa punkty
przewagi nad KKS-em. Prowadzenie w tabeli zmieniało się jednak jak w kalejdoskopie, bowiem już w następnej kolejce to kaliscy piłkarze odzyskali fotel lidera. Jedno z
najważniejszych, dla losów sezonu, spotkań
rozegrano w 30. kolejce w Pabianicach. KKS
zwyciężył 1:0 po bramce Marcina Kaczmarka. Zwycięstwo i trzy punkty zainkasowane
w meczu sezonu nie oznaczały jednak końca
walki o awans. Zwłaszcza, że kaliszan czekały jeszcze potyczki ze Startem Brzeziny,
Ner Poddębice, WOY Bukowiec Opoczyński i Polonią Kępno. Nikt nie przypuszczał,
że to właśnie piłkarze z Kępna dokonają piłkarskiego cudu i będą o krok od pogrzebania
szans na awans kaliskiej jedenastce.
Komendant kieruje
akcją na stadionie
Rozegrane w środę, 7 czerwca 2000
roku, spotkanie w Kępno zakwalifikowano
jako to z tych o podwyższonym ryzyku. Kaliscy chuligani odgrażali się przed meczem, że
rozniosą zarówno Kępno jak i obiekt Polonii.
Przez tydzień poprzedzający starcie z kaliskim zespołem w siedzibie kępińskiego klubu
trwały różne dyskusje i zabiegi, aby uchronić
klub i miasto przed jakimikolwiek stratami.
W akcję ochrony stadionu zaangażował się
osobiście nawet Bogdan Kustusz, ówczesny
komendant Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie. W dniu meczu sam kierował akcją
swoich podwładnych na kępińskim stadionie.
W sumie derbowe starcie Polonii z KKS-em zabezpieczało blisko dziewięćdziesięciu
policjantów, osiem specjalistycznych radiowozów i kilkunastu pracowników ochrony,
których wynajął klub z Kępna. Mimo takiej
liczebności sił porządkowych nie udało się
zapobiec bijatykom i burdom, ale uniknięto
strat materialnych, na które kępińską Polonię
stać wówczas nie było.
Nikt nie dawał szans kępnianom
Podczas rundy jesiennej wizyta kępnian
w Kaliszu nie okazała się zbyt miła. KKS
okazał się bardzo niegościnny, ogrywając
drużynę z Alei Marcinkowskiego 6:2. Dlatego też niewielu dawało Polonii jakiekolwiek szanse na sukces z prącym do trzeciej
ligi KKS-em Kalisz. Drużyna Sławomira
Pawelca przyjęła w Kępnie bardzo dziwną
taktykę. Goście liczyli, że Polonia „położy” się przed faworyzowanym zespołem,
prosząc o najłagodniejszy wymiar kary.
Kaliszanie bardzo się pomylili, ale nie kryli
swojego zdziwienia, gdy w pierwszej połowie Robert Ciurys dwukrotnie stanął przed
szansą na zdobycie gola. Ale najbardziej
widowiskową akcją pierwszej odsłony popisał się Grzegorz Ratajszczak. Młodziutki
obrońca Polonii huknął jak z armaty z ponad
dwudziestu metrów, ale Tomasz Frontczak

32. kolejka grupy centralnej
IV ligi 1999/2000

Środa, 7 czerwca 2000 roku – Kępno / Stadion Miejski

KKS Polonia Kępno – KKS Kalisz – 2:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Mirosław Rozkoszny - 61’, 1:1 Adam Kutynia - 66’,
2:1 Krzysztof Bednarek - 85’.
Polonia: Wojciech Stasiowski – Tomasz Jański, Grzegorz
Ratajszczak, Dariusz Fabisiak, Bogdan Kowalczyk, Tomasz Kozan,
Krzysztof Bednarek, Mirosław Rozkoszny, Marcin Zagwocki,
Przemysław Jędrysiak (Aleksander Fusiara - 88’), Robert Ciurys.
Trener: Bogdan Kowalczyk.
KKS Kalisz: Tomasz Frontczak – Mariusz Gostyński, Dariusz
Smoliński, Maciej Zapart, Radosław Grzesik, Sławomir Pawelec
(Andrzej Smoliga - 69’), Grzegorz Dziubek, Arkadiusz Maciejewski
(Marcin Kaczmarek - 54’), Arkadiusz Kranc (Piotr Witoń - 79’),
Tomasz Kobyłka (Adam Kutynia - 46’), Remigiusz Włosiak.
Trener: Sławomir Pawelec.
był na posterunku. W szeregach gospodarzy znakomitą partię rozgrywał Krzysztof
Bednarek. Sprowadzony do Kępna z Pogoni Syców pomocnik był tego dnia nie do
powstrzymania przez kaliskich obrońców
na czele z Mariuszem Gostyńskim i Dariuszem Smolińskim. Krzysztof Bednarek na
murawie szalał także po przerwie. W 60.
minucie został on powalony przed polem
karnym KKS-u i sędzia podyktował rzut
wolny. Boiskową inteligencją wykazał się w
tej sytuacji Mirosław Rozkoszny. Pomocnik Polonii kiedy tylko zauważył, że jest to
rzut wolny bezpośredni, uderzył tak chytrze,
że bramkarz KKS-u nie otrzymał nawet najmniejszej szansy na skuteczną interwencję.
Ale radość miejscowych z prowadzenia nie
trwała zbyt długo. Pięć minut później w polu
karnym drużyny Bogdana Kowalczyka
zachował się Adam Kutynia, który praktycznie wepchnął piłkę do bramki strzeżonej
przez Wojciecha Stasiowskiego. Goście coraz śmielej radzili sobie pod polem karnym
gospodarzy, ale obrońcy Polonii odpierali
nawałnicę przyjezdnych. W samej końcówce kępnianie wyprowadzili cios, po którym
lider rozgrywek już się nie podniósł. Kluczowa dla losów tego elektryzującego spotkania
akcja miała miejsce w 85. minucie. Aktywny
w ataku Robert Ciurys odebrał piłkę tuż przy
linii bocznej, a następnie długim zagraniem
uruchomił Krzysztofa Bednarka, który w
trudnej sytuacji oddał niesamowite uderzenie z woleja. Tomasz Frontczak po raz drugi
w tym meczu był bez szans. – Są mecze, które po prostu trzeba wygrać. Jednym z takich
było właśnie starcie z KKS-em. Cieszę się,
że dostarczyliśmy dziś tyle radości naszym
kibicom. Myślę, że pomimo początkowych
przeciwności ten sezon jest dla nas bardzo
udany, a wygrana z Kaliszem jest tego potwierdzeniem – powiedział po meczu Bogdan Kowalczyk, trener kępińskiej Polonii.
Walizka pieniędzy
i oddalony awans
Sytuacja z 85. minuty tak rozwścieczyła drużynę KKS-u, że kaliscy piłkarze
jeszcze na boisku zaczęli między sobą wy-

równywać rachunki. Presja, jaka ciążyła
wówczas na piłkarzach z Kalisza, była nie
do opisania. Podobnie jak wysokość premii
finansowych, które kaliscy piłkarze mieli
obiecane za awans do trzeciej ligi. Dlatego
też w trakcie meczu, a w zasadzie w samej
jego końcówce, dochodziło wręcz do kuriozalnych sytuacji. Wokół meczu powstało
sporo anegdot. Jedna z nich przedstawiała
sytuację, w której piłkarze kaliskiej drużyny oferowali graczom Polonii ogromne
pieniądze w zamian za odpuszczenie tego
meczu. Inna opisywała graczy KKS-u, którzy do ostatnich minut oferowali coraz to
większe pieniądze za „pomoc” przy zdobyciu bramek samobójczych przez gospodarzy. Biało-niebiescy nie skorzystali jednak
z żadnej oferty i bardzo mocno skomplikowali sytuację kaliszan. Po najsłabszym
w sezonie meczu KKS przegrał w Kępnie
1:2 i Włókniarz Pabianice zrównał się z nim
punktami. Aby być pewnym awansu i nie
oglądać się na rywala z Pabianic, kaliszanie
musieli więc wygrać dwa ostatnie spotkania. Zrobili to w imponującym stylu, pokonując 8:0 Ner Poddębice i na wyjeździe 5:0
WOY Bukowiec Opoczyński. Co prawda
na koniec rozgrywek piłkarze z najstarszego miasta w Polsce mieli tyle samo punktów co drugi w tabeli Włókniarz, jednak
dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich to kaliszanie cieszyli się z upragnionego awansu. KKS wygrał trzecią ligę
w imponującym stylu. Drużyna prowadzona przez Sławomira Pawelce, w trzydziestu
czterech rozegranych meczach zdobyła
aż 122 bramki, tracąc przy tym tylko 21.
Przy 27 zwycięstwach, 5 remisach i zaledwie dwóch porażkach piłkarze z Kalisza z
pewnością zapisali ten sezon jako jeden z
najlepszych w historii. Polonia z kolei rozgrywki w sezonie 1999/2000 zakończyła na
piątym miejscu, ze stratą trzydziestu dwóch
punktów do mistrza ligi. Kępnianie byli
obok MKP Zgierz jedyną drużyną, której
udało się ograć w tym sezonie rewelacyjną
drużynę KKS-u.
Bartłomiej STEINERT
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Region

Gmina
Urząd Gminy w Trzcinicy otrzymał dofinansowanie do odbioru folii rolniczych

Będą usuwać folie rolnicze

G£OS TRZCINICY
lipiec 2020, nr 30 (1148)
Fundusz sołecki w gminie Trzcinica na 2012 rok

Trwa nabór wniosków do funduszu

Na początku lipca 2020 r. wójt
gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik
przekazał sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego
Wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik zawarł umowę dotacji
z Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie na realizację przez Urząd
Gminy przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”.
Wysokość uzyskanej przez Gminę dotacji wynosi 25 000 zł. i zostanie
ona przeznaczona na usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Trzcinica.
- W związku z przeprowadzoną
wśród rolników inwentaryzacją od-

padów rolniczych Gmina Trzcinica
planuje unieszkodliwić około 20 ton
folii rolniczych, 15 ton siatek i sznurków do owijania balotów, 10 ton worków typu Big Bag i 5 ton opakowań
po nawozach – wyjaśnia G. Hadzik.
Rolnicy, którzy jesienią 2019
roku uczestniczyli w inwentaryzacji odpadów z działalności rolniczej
zostaną poinformowani o terminie
odbioru telefonicznie. Odbiór nastąpi do końca września 2020 r. Odbiór
odpadów z działalności rolniczej
realizować będzie Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „SO-MASZ”
s. c. Janusz Socha, Krzysztof Socha z
Łasku. 		
Oprac. m

Fundusz inwestycji samorządowych w gminie

Rekompensata
za koronawirusa

Wręczenie promesy
wójtowi przez posłanki

6 lipca 2020 r. w Starostwie
Powiatowym w Kępnie odbyło się
wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Inwestycji Samorządowych, którego celem jest

zrekompensowanie ubytku wpływów w związku z epidemią koronawirusa. Gmina Trzcinica otrzymała w ramach tego działania kwotę
772 061 złotych.
Oprac. m

Włączenie jednostki z Trzcinicy do Wojewódzkiego Odwodu
Operacyjnego

funduszu sołeckiego zrealizowano
następujące zadania: przy Domu Ludowym w Piotrówce utwardzono plac
kostką betonową oraz wyposażono
altanę w ławostoły. W Smardzach

Z funduszu sołeckiego opłacony
będzie remont remizy

na 2021 r. Analogiczna informacja
przekazana została do wojewody województwa wielkopolskiego. Środki
funduszu sołeckiego są to własne
środki gminy Trzcinica wyodrębnione
w budżecie na określony rok. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do 30 września do
wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie
wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji
na obszarze sołectwa w ramach limitu
środków wraz z oszacowaniem ich
kosztów i uzasadnieniem. Na 2021 r.
w gminie Trzcinica zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 241 861,63
złotych, czyli ponad 18% wpływów z
podatku od osób fizycznych.
- W 2020 r. w ramach środków
gminnych wyodrębnionych w ramach

zmodernizowano zaplecze kuchenne
oraz główną salę Domu Ludowego,
utwardzono plac kostką betonową
oraz zakupiono kamień do remontu
dróg dojazdowych do pól – informuje
G. Hadzik.
W Pomianach zamontowano klimatyzację w Domu Ludowym oraz
zakupiono wyposażenie altany w
postaci ławostołów. W Trzcinicy dofinansowano rozbudowę garażu OSP

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK
Sołectwo	Liczba mieszkańców na 30.06.br.	Wysokość funduszu na 2021 r.
Aniołka		

150		

16 689,98

Kuźnica Trzcińska

221		

20 075,66

Laski		

1656		

47 685,65

Piotrówka

351

26 274,79

Pomiany

215

19 789,55

Smardze

327

25 130,34

Trzcinica

1384

47 685,65

Wodziczna

608

38 530,01

kurier baranowa
lipiec 2020, nr 22 (1167)
Gmina Baranów pozyskała dofinansowania w ramach projektów: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”

Pozyskali komputery dla uczniów

Gmina Baranów w ramach projektu „Zdalna szkoła” pozyskała
grant w wysokości 59.999,80 zł na
zakup sprzętu komputerowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,

Zawarto porozumienie
30 czerwca br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy wójtem gminy
Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem,
a Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzcinicy reprezentowaną przez prezesa
Józefa Głowika oraz komendantem
PSP st. bryg. Wojciechem Grabarkiem, o włączenie jednostki z Trzcini-
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oraz zakupiono kamień do remontu
dróg dojazdowych do pól. Przekazano
także środki na potrzeby Gminnego
Klubu Sportowego i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.
W Aniołce Pierwszej wykonano
dokumentację budowy garażu OSP.
W Laskach zmodernizowano kuchnię
i zakupiono krzesła do Domu Ludowego. Zakupiono wyposażenie do pawilonu sportowego oraz wykonana zostanie altana na stadionie sportowym
w Laskach.
W Kuźnicy Trzcińskiej zamontowano klimatyzację w Domu
Ludowym, zakupiono ławki oraz
przeprowadzono remont kanalizacji
zewnętrznej. Zawarta jest także umowa na remont pomieszczenia gospodarczego.
- W sołectwie Wodziczna utwardzono kostką betonową plac przy
Domu Ludowym oraz pod altaną na
boisku sportowym. Kupiono kosę spalinową oraz zawarto umowę na montaż pomieszczenia blaszanego przy
Domu Ludowym. Modernizowano
zaplecze kuchenne, w tym nowy piec,
a także kanalizację zewnętrzną. Zakupiono także materiał do wykonania
osłon przy altanie w Teklinie- podsumowuje wójt.
Oprac. m

cy do Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. W związku z podpisaniem
porozumienia OSP w Trzcinicy ma
poszerzony rodzaj obowiązków, co
może się wiązać z ewentualnymi wyjazdami do akcji poza teren powiatu
kępińskiego, ale w obrębie województwa wielkopolskiego.
Oprac. m
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Sprzęt komputerowy pozyskany
przez Gminę Baranów

dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego w
ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego”.
W najbliższym czasie rozpocznie
się realizacja kolejnego projektu –
„Zdalna Szkoła+”, w ramach którego
Gmina Baranów pozyskała grant w
wysokości 74.925 zł, również na zakup
sprzętu komputerowego. Aktualnie
Gmina jest na etapie podpisywania
umowy o dofinansowanie. Po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu możliwy będzie zakup sprzętu,
który zostanie przekazany do szkół.
Obydwa działanie są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oprac. KR

Region

gmina
Włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowie do sił odwodowych województwa wielkopolskiego

wieści znad pomianki
lipiec 2020, nr 24 (977)
Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu

Remontują remizę w Trzebieniu

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu”.
Wykonawcą inwestycji jest firma
„MAG-DOM” Firma Ogólnobudowlana Sławomir Magnucki z Siemia-

nic. W efekcie przeprowadzonych
robót, w miejscu dotychczasowego
garażu i łazienek powstanie kuchnia
cateringowa z zapleczem, budynek
zostanie rozbudowany o remizę, a
magazyny przy sali głównej zastąRemont remizy w Trzebieniu

pione przez nowe toalety. Ponadto,
przy wejściu głównym zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, iż roboty
budowlane rozpoczęły się w marcu,
natomiast zgodnie z podpisaną umową inwestycja winna zakończyć się
do końca października br. Warto
także wspomnieć, że na realizację niniejszego zadania Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie w
wysokości 500 000 zł. ze środków
Unii Europejskiej na operacje typu
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” objętego PROW
na lata 2014-2020.
Oprac. m

Nowe zadania druhów

Na początku lipca 2020 r. w
Urzędzie Gminy w Łęce Opatowskiej zawarte zostało porozumienie
o włączeniu Jednostki OSP Opatów do sił odwodowych województwa wielkopolskiego, oznacza to,
że jednostka z Opatowa, która jest
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, może być zadysponowana również do akcji ratow-

niczych poza granicami naszego
powiatu. Państwową Straż Pożarną
w Kępnie reprezentował st. bryg.
Wojciech Grabarek, jednostkę
OSP Opatów – druh prezes Marcin Bizuga i druh Andrzej Sobok,
natomiast Gminę Łęka Opatowska
– wójt Adam Kopis oraz komendant gminny OSP druh Sławomir
Osada. 		
Oprac. m

Rozpocznie się remont oczyszczalni ścieków w Opatowie

Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej otrzymał dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych

Dotacja na walkę z kryzysem

6 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Kępnie zastępca wójta Małgorzata Gąszczak odebrała z rąk
poseł do Parlamentu Europejskiego
Andżeliki Możdżanowskiej promesę przekazania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Fundusz jest elementem rządowej
tarczy antykryzysowej, mającym
wspierać gminy i powiaty w walce z
kryzysem. Gmina Łęka Opatowska
otrzyma kwotę 1 042 138 zł z przeznaczeniem na lokalne inwestycje.
Środki będą przyznawane gminom w
formie przelewów na wniosek samorządów.		
Oprac. m

Zaczyna się remont
w oczyszczalni
Rozstrzygnięte zostało zapytanie
ofertowe na wykonanie prac remontowych w oczyszczalni ścieków w Opatowie. Zadanie zrealizuje Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SUMAX” Sp. z o. o. w restruk-

Sekretarz gminy odbiera
„czek” od posłanek

turyzacji z siedzibą w Krakowie. Wójt
Adam Kopis zawarł 8.07.2020 r. stosowną umowę, zgodnie z którą wykonawca winien zrealizować wszystkie prace w ciągu 90 dni za kwotę
128 658 zł.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2020, nr 25 (930)
14 lipca 2020 r. odbyła się XVIII Rady Gminy Perzów

Opóźnienia w
Źle wykonała manewr skrętu. budowie przedszkola

Zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów na ul. Poznańskiej w Opatowie

Uderzyła w volkswagena

20 lipca br., około godziny 8.30,
doszło do zdarzenia drogowego z
udziałem dwóch pojazdów – samochodu osobowego i busa – na ul.
Poznańskiej w Opatowie. Policjanci
Posterunku Policji w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie, którzy
przybyli na miejsce, ustalili, że kierująca busem marki Renault, 37-letnia mieszkanka gminy Łęka Opa-

towska, wykonując manewr skrętu
w lewo do posesji, nie zachowała
szczególnych środków ostrożności,
w wyniku czego doprowadziła do
zderzenia bocznego z prawidłowo
wykonującym w tym momencie
manewr wyprzedzania volkswagenem, którym kierował 53-letni
mieszkaniec powiatu rybnickiego.
Pojazdami podróżowały w sumie

Pasażerka volkswagena doznała ogólnych obrażeń ciała
i została przetransportowana do szpitala. Fot. KPP Kępno

4 osoby, jedna z nich wymagała pomocy medycznej. - 54-letnia pasażerka volkswagena w wyniku tego
zdarzenia doznała ogólnych obrażeń ciała, w związku z czym została
przetransportowana do kępińskiego
szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli
trzeźwi – relacjonuje oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie st. post. Rafał Stramowski.
Do zdarzenia zadysponowano
też zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Opatów.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy osobie poszkodowanej oraz
odłączeniu zasilania w uszkodzonych pojazdach – mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie kpt.
Paweł Michalski.
Na miejscu zdarzenia działała
Grupa Dochodzeniowo-Śledcza Wydziału Kryminalnego. Postępowanie
w sprawie zdarzenia prowadzi KPP
Kępno.		
Oprac. KR

W czasie sesji radni podjęli
uchwałę w sprawie zmian uchwały
budżetowej gminy na 2020 r., ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2020 r. w wysokości
24.877.600,12 zł oraz łączną kwotę
wydatków budżetu na 2020 rok w
wysokości 27.397.544,96 zł. Uchwalono również zmiany w Wielolet-

budowy przedszkola w Trębaczowie
w 2020 roku dostatecznie szybko i
nie będzie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym
harmonogramem zadania, dlatego
wydłużono realizację tego zadania
z dwóch do trzech lat, realizacja od
2020 do 2022 roku.

Wójt D. Froń w czasie sesji

niej Prognozie Finansowej Gminy
Perzów na lata 2019-2039, będące
odzwierciedleniem zmian w uchwale budżetowej oraz zmianami w
przedsięwzięciach wieloletnich. W
związku z obecnie panującą sytuacją
pandemiczną, gmina nie rozpoczęła

Podczas sesji poruszono temat
przebiegu linii Centralnego Portu
Komunikacyjnego.
Dyskutowano
również o fragmentach dróg na terenie gminy, które wymagają naprawy
lub innej ingerencji.
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
Zamienię działkę budowlaną 6 arów na
kawalerkę z dopłatą. Tel. 693 065 811.
(TK 113/07/20)
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 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 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)

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)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Powierzchnia 1 ha. Osiny, przy
asfalcie, 2. linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo dobra lokalizacja. W sąsiedztwie
domy jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia kawalerka w centrum Kępna,
na parterze. Tel. 785 512 803.
(TK 117/07/20)
Wynajmę nowe mieszkanie 52 m2, 2-pokojowe, na Oś. Grafitowym w Kępnie.
Tel. 691 023 693.
(TK 108/06/20)
Wynajmę mieszkanie w Kępnie, 35 m2,
pierwsze piętro, po remoncie.
Tel. 603 097 802.
(TK 112/07/20)

Wynajmę mieszkanie 54 m2, umeblowane,
3-pokojowe, II piętro, z piwnicą. Kępno,
Osiedle Kopa. Tel. 695 259 001.
(TK 107/06/20)
Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię działkę w Klinach lub okolicy.
Tel. 795 413 001.
(TK 116/07/20)
Kupię garaż w Kępnie, Wiosny Ludów/
Spółdzielcza. Tel. 661 995 884.
(TK 116/07/20)
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.
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.

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 74/05/20)

Sprzedam krowę. Tel. 62 / 78 15 964.		
(TK 119/07/20)

Sprzedam łóżka piętrowe. Tel. 889 143 311.		
(TK 114/07/20)

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

Sprzedam drewno opałowe i rozpałkowe.
Tel. 667 189 826.
(TK 110/07/20)

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

US£UGI

praca
Zakład tapicerski w Baranowie zatrudni krawcowe
na dobrych warunkach pracy i płacy.
Tel. 602 337 423.
(TK 120/07/20)
Drobne roboty budowlane i porządkowe na
prywatnej posesji w Kępnie.
Tel. 500 080 508.
(TK 74/05/20)

Firma Latmax
zatrudni osobę na stanowisko

Bardzo dobre
warunki płacy.

Więcej informacji:

Telefon: 514 288 733

Tel. 793 308 355

Wójt Gminy Bralin
ogłasza

V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Wieś Książęca,
gmina Bralin
I. ZAKRES PRZETARGU:
Nr ewid.

Nieruchomość I

Nieruchomość II

Nieruchomość III

Nieruchomość IV

299/3

299/4

299/8

299/9

Pow. (ha)

0,1099

0,1099

0,1126

0,1116

Nr księgi wieczystej

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

KZ1E/00043885/2

Położenie

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Nowa Wieś Książęca

Cena wywoławcza netto

34.000,00 zł

34.000,00 zł

35.000,00 zł

35.000,00 zł

Wysokość wadium

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Nowa Wieś Książęca. Działka ma kształt zbliżony
do prostokąta z dojazdem od drogi wewnętrznej gminnej (utwardzonej kruszywem betonowym) z istniejącej drogi asfaltowej.

Przeznaczenie

Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem 1UMN
– teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

II. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. w sali nr 1 (parter) Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3,
63-640 Bralin w następujących godzinach:
– godz. 10:00 nieruchomość I – dz. nr 299/3,
– godz. 10:30 nieruchomość II – dz. nr 299/4,
– godz. 11:00 nieruchomość III – dz. nr 299/8,
– godz. 11:30 nieruchomość IV – dz. nr 299/9,
III. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wpłaty wadium oraz wszelkie warunki wzięcia udziału w przetargu podano w ogłoszeniu
i regulaminie o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu:
a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bralin,
b) strona internetowa Urzędu Gminy Bralin www.bip.bralin.pl zakładka „przetargi”,
c) tablice ogłoszeń w sołectwach Nowa Wieś Książęca, Bralin.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bralin – pokój 15, nr tel. 62 / 78 11 230
pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30.
Wójt Gminy Bralin
/-/ mgr Piotr Hołoś
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Sprzedam drewno z podkładów kolejowych. Więcej informacji pod numerem tel. 793 438 913.		
(TK 118/07/20)

rolnicze

lakiernik
konstrukcji
stalowych,
ślusarz,
SPAWACZ
ORAZ TOKARZ.

usługi elektryczne i elektromechaniczne

sprzedam

Wynajmę mieszkanie
w Kępnie
- ul. Warszawska,
2. piętro, pow. 150 m2,
umeblowane.
Tel. 600 959 429

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane
i zabudowy z płyt gipsowych, panele podłogowe,
płytki łazienkowe, murowanie, kostka brukowa,
montaż sanitariatu, inne prace wykończeniowe.
(TK 111/07/20)
Tel. 664 222 885.
Tynki maszynowe cementowo-wapienne.
Tel. 880 247 805.
(TK 109/06/20)
Przyjmę zlecenie na prace porządkowe w domu
lub ogrodzie. Mogę też zaopiekować się osobą
starszą z Kępna. Tel. 606 757 246.
Usługi koparkoładowarką. Tel. 695 428 163.		
(TK 91/05/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, koszenie kosą spalinową.
Posiadam sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 102/06/20)
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)

Drodzy Czytelnicy!
„Tygodnik Kępiński”
można znaleźć także w
Internecie. Serdecznie
zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl
oraz na Facebook:
www.facebook.com/
tygodnikkepinski

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

- TAPICERÓW
- POMOCNIKÓW TAPICERÓW
- UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY
2020/21 W ZAWODZIE
TAPICER, KRAWCOWA

MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA W ZAWODZIE
Kontakt: Słupia pod Kępnem, ul. Zielona 1F (koło stacji PKP), 63-604 Baranów
tel. 603 653 202 lub 62 / 78 181 15; piotrek@meblomar.com / meblomar@meblomar.com

Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

Fundacja Wrota Wielkopolski informuje
tegorocznych maturzystów o możliwości ubiegania się
o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych,
w wysokości 5.000 zł (tj. 500 zł. × 10 miesięcy).
Mogą je otrzymać maturzyści, którzy uzyskają
dobre wyniki na maturze i będą kontynuować naukę
na studiach dziennych, realizowanych w polskich
publicznych uczelniach akademickich.
Dochód na osobę w rodzinie kandydata
nie może przekraczać 1820 zł brutto.
Wnioski o rekomendacje należy złożyć
w terminie do 24 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej

 bolerka  welony

o powierzchni 21 m2

 stroiki

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5 i ul. Staszica
nr 12, na stronie bip Starostwa, w Urzędzie Gminy Baranów oraz
na stronie Wojewody Wielkopolskiego został wywieszony na okres
21 dni, tj.: od 23 lipca 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku - wykaz
nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonej
jako działki nr 829/2 o pow. 0,0359 ha, położonej w miejscowości
Baranów, gmina Baranów - księga wieczysta nr KZ1E/00063675/3
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

sprzedam
piękne działki

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

tel.:

lokal handlowo-usługowy

STAROSTA KĘPIŃSKI
informuje, że

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

NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

do wynajęcia

 bi¿uteria œlubna
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

TAPICERÓW

http://wrotawielkopolski.org.pl

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ
OFERUJEMY TAK¯E:

ZATRUDNI

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal

TEL. 723 882 777

na os. zielony
hanulin
przy ul. brzozowej
lub ul. stawowej
budowlanomieszkaniowe oraz
mieszkanioworzemieślnicze
(wszystkie media).

kontakt: 666 336 969.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Usługi Pielęgniarskie

mechanika blacharstwo
samochodowe

Kępno i okolice
-

export - import

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

Prywatne

prośba o pomoc

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

zastrzyki, kroplówki, opatrunki,
cewnikowanie,
toaleta i pielęgnacja pacjenta,
pobieranie krwi,
oraz inne zabiegi specjalistyczne.

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

Tel. 697 727 251, 606 878 616.
www.uslugipielegniarskiekepno.pl
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Charlotte Malterre-Barthes, Zosia Dzierżawska - „Eileen Gray.
Dom pod słońcem”
Rok 1924, południe Francji. Rozpoczyna się budowa położonej nad morzem willi. Niespełna 100 lat później budynek nazwany E-1027 uznawany jest za kamień milowy projektowania, a jego autorka, Eileen Gray, za pionierkę modernistycznego designu i architektury.
To podczas szalonych lat 20. w Paryżu prace Gray osiągnęły niespotykany wcześniej
poziom innowacji. Dążenie do tworzenia sztuki, która będzie jednocześnie funkcjonalna i
zmysłowa zaprowadziło ją do stworzenia niezwykłego domu, najodważniejszego dzieła w
jej karierze. Jednak życie w cieniu męskich współpracowników i konflikt z legendarnym
Le Corbusierem nieomal doprowadziły do całkowitego wymazania Gray z kart historii
architektury. Komiks polskiej rysowniczki Zosi Dzierżawskiej i francuskiej architektki
Charlotte Malterre-Barthes przybliża życie i dzieło tej niezwykłej artystki
– prawdziwej wizjonerki, która nie idąc na kompromisy zawsze szukała
artystycznej doskonałości.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Vi Keeland - „Seks, nie miłość”
Poznali się na weselu przyjaciół. Nat szybko zauważyła, że przystojny Hunter urządził
na nią polowanie. Po mocno zakrapianej imprezie obudzili się w jednym pokoju hotelowym. Kobieta od razu wiedziała, że to typ faceta, który łamie serca i nie angażuje
się w poważniejsze związki. Poza tym sama nie szuka miłości, ma wystarczająco dużo
problemów po rozwodzie. Dlatego też zdecydowała się pozostawić „łowcę“ z fałszywym
numerem telefonu. Dziewięć miesięcy później znów się spotykają. Natalia ponownie próbuje zrobić psikusa zarozumiałemu adoratorowi i podaje mu numer swojej matki. Jednak
tym razem Hunter tak łatwo nie da się zbić z tropu. Tym bardziej, że
ma propozycję nie do odrzucenia…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Joanna Jurgała-Jureczka - „Kossakowie. Biały mazur”
Tadeusz i Wojciech Kossakowie, synowie znanego malarza Juliusza, byli bliźniakami.
Ożenili się z pannami Kisielnickimi, kuzynkami. Tadeusz i Anna byli rodzicami znanej
pisarki: Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej. Wojciech i Maria wydali na świat poetkę:
Lilkę (Marię Pawlikowską-Jasnorzewską), satyryczkę: Madzię (Magdalenę Samozwaniec)
i malarza: Jerzego Kossaka. Jak to się stało, że domy podobnych do siebie jak dwie
krople wody braci, które prowadziły tak podobne do siebie kobiety, prawie siostry - były
odległe, jak dwa różne światy? Kolejna książka biografki Zofii Kossak i autorki `Kobiet
Kossaków` ujawnia nieznane, zaskakujące fakty dotyczące ziemiańskiej i artystycznej
rodziny Kossaków.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 30
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 29 lipca 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. Vi Keeland - „Seks, nie miłość”,
2. Joanna Jurgała-Jureczka - „Kossakowie...”,
3. Charlotte Malterre-Barthes, Zosia
Dzierżawska - „Eileen Gray. Dom pod słońcem”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 29 nagrody otrzymuj¹:

Katarzyna Świątek (Łęka Opat.),
Marian Pacyna (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Ważna zawodowa sprawa lub finansowe negocjacje utkną w martwym punkcie. Będziesz musiał
jeszcze raz zastanowić się, czego chcesz i na
czym Ci zależy. Nie obawiaj się zmienić strategii
lub wycofać z nieudanej inwestycji.

Byk 21 IV – 21 V
Pewna sytuacja stanie się dla Ciebie ciężarem.
Zastanowisz się, w jaki sposób uchronić się przed
atakami osób, które wymagają od Ciebie zbyt
wiele. Nie odpowiadaj na ich zaczepki! Sięgnij po
dyplomatyczne metody i wycofaj się z otwartej
konfrontacji.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba i w porę zapobiegniesz kłopotom. Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej niż
marsową miną.

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

Lew 23 VII – 22 VIII
W tym tygodniu będziesz musiał bronić swojej zawodowej i osobistej pozycji, napotkasz wiele przeszkód w realizacji celów. W sprawach zawodowych
gotuj się do starcia z kimś, kto nie gra uczciwie.
Musisz pozbyć się skrupułów i nie dać się oszukać.

1.

Apteka „Przy Szpitalu” - 23.07.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 24.07.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 25.07.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 26.07.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 27.07.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 28.07.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 29.07.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.

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.

tel.

Panna 23 VIII – 22 IX
Karta przestrzega przed zwlekaniem i odmawianiem innym pomocy. W razie problemów nie chowaj
się za cudzymi plecami i odważnie przyznawaj się
do swoich czynów i poglądów. Twoje opinie lub spostrzeżenia mogą pomóc rozwiązać trudną sytuację.

Waga 23 IX – 23 X
Nie daj się ponieść zbyt silnym emocjom i egzaltowanym uczuciom. Nie podejmuj decyzji pod wpływem silnych uczuć i emocji. Trzymaj się swoich
planów, przyjmuj rady innych, ale nie daj im wpływać na swoje decyzje.

Skorpion 24 X – 21 XI
Na wszystkie swoje sprawy popatrzysz w wielkim
optymizmem. Będziesz w dobrym nastroju i odkryjesz, ilu szans i swoich talentów po prostu nie
wykorzystywałeś. Tydzień sprzyja rozpoczynaniu
ważnych przedsięwzięć.

Strzelec 22 XI – 21 XII

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 3 a w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

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

Wodnik 20 I – 18 II

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

Ryby 19 II – 20 III
Nie kłóć się o drobiazgi, bo spowodujesz lawinę
oskarżeń i zarzutów. Karta przestrzega przed
pośpiechem i zgadzaniem się na nowe propozycje, bez rozpatrzenia ewentualnego ryzyka. Bądź
ostrożny i nie wikłaj się teraz w cudze spory.

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

W tym tygodniu wyznaczysz sobie cel, do którego będziesz cierpliwie dążył. Okaże się, że masz
zdolności lub wiedzę, jakich brakuje innym osobom w Twoim otoczeniu. Okoliczności Ci sprzyjają, nie zwlekaj więc i z entuzjazmem zabierz się
do pracy.

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

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,
tarcicę konstrukcyjną, kantówki,
wałki, produkcja listew MDF
wykończeniowych do mebli.

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

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
16
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