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Po 30 latach otwarto
obwodnicę Kępna
Mieszkańcy regionu 30 lat czekali na wybudowanie obwodnicy Kępna. Teraz wreszcie
mogą odetchnąć z ulgą, wiedząc, że tranzytem duże samochody ominą miasto. Rząd od
kilku lat dokłada wszelkich starań żeby poprawić infrastrukturę drogową w całej Polsce,
jak również w naszym regionie, czego mogą doświadczyć mieszkańcy powiatu. – W najbliższych kilku latach kolejne tysiące kilometrów dróg poprawią komfort jazdy kierowców, zwiększą perspektywy rozwojowe w powiatach i gminach – podkreślił prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w Kępnie.
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Z dobroci serc
20.283
szczepienia i chęci pomocy
w powiecie
W powiecie kępińskim od
1 sierpnia br. stwierdzono
trzy nowe zakażenia koronawirusem, nie odnotowano natomiast żadnego
zgonu
spowodowanego
COVID-19.
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Zawody Kępińskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

W powiecie kępińskim od 1 sierpnia br. stwierdzono trzy nowe zakażenia koronawirusem,
nie odnotowano natomiast żadnego zgonu spowodowanego COVID-19

Zdobył tytuł,
20.283
szczepienia
w
powiecie
strzelając w dziesiątkę

14 sierpnia br., przy pięknej, letniej pogodzie Kępińskie Kurkowe
Bractwo Strzeleckie rozegrało – dostępne dla wszystkich członków i
sympatyków strzelectwa – zawody
strzeleckie.

ski przekazał zdobywcy ustępujący
Król – Andrzej Błach.
W strzelaniu do „Kura”, po około
120 strzałach, wyłoniono trzech rycerzy. Pierwszym został Tadeusz Witkowski, a drugim i trzecim: Adam

A. Błach przekazał łańcuch
nowemu Królowi - M. Czekale

Rozegrano trzy konkurencje: o
tytuł „Króla Kurkowego 2021”, o Puchar Pamięci Henryka Chowańskiego
i puchary ufundowane przez firmę
„TATPOL” z przeznaczeniem dla pań
i młodzieży.
Zawody otworzył wystrzałem z
armatki czarno-prochowej Wiktor
Nowakowski. Dopóki trwał trening,
humory dopisywały każdemu. Kiedy jednak przyszedł czas rozgrywki,
pojawiła się chęć zwycięstwa i rywalizacji.
Tytuł „Króla Kurkowego 2021”
zdobył Marek Czekała, trafiając
centralnie w dziesiątkę, co zdarzyło
się pierwszy raz w historii Kępińskiego Bractwa. Piękny łańcuch królew-

Pisarski i Tadeusz Hanuszewicz.
Puchar Pamięci Henryka Chowańskiego zdobył tym razem Adam
Pisarski, a o miejsca drugie i trzecie
zawodnicy rywalizowali w dogrywce – zdobyli je Wiktor Nowakowski
i Joanna Jokiel-Domagała.
Puchary firmy „Tatpol” zdobyły:
Renata Grzelak, Joanna Jokiel-Domagała i Elżbieta Jokiel.
Pogoda utrzymała się do końca
zawodów, a te, jak zwykle, zakończyły się biesiadą bracką, poprawiającą
humory pozostałym uczestnikom zawodów, którym nie udało się zwyciężyć. Być może będą mogli zrewanżować się już w październiku br.
Oprac. KR

Gimnastyka w wodzie

Seniorzy Stowarzyszenia Seniorów „Razem” w Kępnie z początkiem
sierpnia 2021 r. rozpoczęli gimnastykę w wodzie z instruktorem na basenie Qarium w Kępnie w dwóch grupach po 20 osób we wtorki i czwartki

z zadania publicznego pn. „Aktywny
senior” z dofinansowaniem PFRON.
Rehabilitacja w wodzie w znacznym
stopniu wpłynie na poprawę samopoczucia seniorów.
Grzegorz Florczak

Do 16 sierpnia br. w Polsce wykonano 35.430.974 szczepień przeciw
COVID-19. Pierwszą dawkę podano
18.842.300 pacjentom, a 16.588.674
osoby zaszczepiono drugą. W pełni
zaszczepionych jest 18.173.552 osób.
Oznacza to, że odsetek Polaków zaszczepionych co najmniej raz wynosi 49,13%. Odsetek zaszczepionych
dwiema dawkami to 43,25% całego
społeczeństwa.
Liczba niepożądanych
odczynów poszczepiennych
(NOP) – czyli zaburzeń
stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni
po podaniu szczepionki, w
tym również gorączki czy
zaczerwienienia w miejscu
wkłucia – to 14.354 przypadki od początku programu
szczepień w Polsce. Oznacza
to, że NOP dotknął około
0,04% wszystkich zaszczepionych.
Do 16 sierpnia br. do Polski
dostarczono
46.170.230
dawek
szczepionek, a do punktów szczepień rozdysponowano ich łącznie
36.563.265. 161.555 dawek zostało
zutylizowanych.
Szczepienia odbywają się również
w kępińskim szpitalu. - W Punkcie
Szczepień Populacyjnych szpitala w
Kępnie do 15 sierpnia br. wykonano 6.785 szczepień – mówi dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie, Beata
Andrzejewska. Od 26 kwietnia br.
zaszczepić się można także w Punkcie Szczepień Powszechnych, który
znajduje się w sali sportowej przy ul.

Dąbrowskiego 4 w Kępnie (sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1). - W punkcie tym od
26 kwietnia do 15 sierpnia br. wykonano 13.334 szczepienia – dodaje
dyrektor.
W powiecie, podczas wydarzeń
kulturalnych, funkcjonowały Plenerowe Punkty Szczepień. Zaszczepiono w nich łącznie 164 osoby.

Szczepienia w gminach
powiatu kępińskiego
A jak prezentują się statystyki
szczepień w poszczególnych gminach
powiatu kępińskiego?
Według danych z 16 sierpnia br.
w gminie Baranów minimum jedną dawką zaszczepiono 4.100 osób,
czyli 51,1% wszystkich mieszkańców
(8.020). Liczba mieszkańców w pełni
zaszczepionych wynosi 3.907, czyli
48,7%. Daje to gminie 371. miejsce w
rankingu ogólnopolskim.
W gminie Bralin minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 2.829
osób, czyli 46,4% wszystkich mieszkańców (6.084). Liczba osób w pełni
zaszczepionych wynosi 2.688, czyli
44,1%. Daje to gminie 855. miejsce w

rankingu ogólnopolskim.
W gminie Kępno minimum jedną
dawką zaszczepiło się 12.688 osób,
czyli 52,0% wszystkich mieszkańców (24.375). Liczba mieszkańców w
pełni zaszczepionych wynosi 12.156,
czyli 49,8%. Daje to gminie 267.
miejsce w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Łęka Opatowska minimum jedną dawką zaszczepiono 2.325
osób, czyli 43,6% wszystkich
mieszkańców (5.329). Liczba
osób w pełni zaszczepionych
wynosi 2.240, czyli 42,0%.
Daje to gminie 1210. miejsce
w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Perzów minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 1.540 osób, czyli
40,9% wszystkich mieszkańców (3.765). Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych wynosi 1.476, czyli
39,2%. Daje to gminie 1608. miejsce
w rankingu ogólnopolskim.
W gminie Rychtal minimum jedną dawką zaszczepiło się 1.641 osób,
czyli 43,2% wszystkich mieszkańców
(3.791). Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 1.562, czyli 41,2%.
Daje to gminie 1335. miejsce w rankingu ogólnopolskim.
Z kolei w gminie Trzcinica minimum jedną dawkę szczepienia przyjęło 2.381 osób, czyli 48,2% wszystkich mieszkańców (4.934). Liczba
mieszkańców w pełni zaszczepionych wynosi 2.281, czyli 46,2%. Daje
to gminie 611. miejsce w rankingu
ogólnopolskim.
KR

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data	Nowe	Przypadki	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażenia
śmiertelne	COVID/współistniejące
testy

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

1 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

39

0			

263

2 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

31

0			

252

3 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

44

0			

270

4 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

45

0			

260

5 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

49

0			

230

6 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

40

0			

239

7 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

53

0			

222

8 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

39

0			

216

9 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

20

0			

213

10 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

36

0			

221

11 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

52

0			

212

12 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

45

0			

221

13 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

35

0			

195

14 sierpnia 2021 r.

1

0

0/0

53

1			

193

15 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

51

0			

182

16 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

18

1			

172

17 sierpnia 2021 r.

0

0

0/0

63

0			

184
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16 sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki w asyście ministrów, wielkopolskich parlamentarzystów oraz tutejszych samorządowców otworzył długo wyczekiwany ostatni odcinek obwodnicy Kępna na drodze S11

Po 30 latach otwarto
obwodnicę Kępna

Już godzinę przed planowanym
przybyciem premiera na uroczyste
otwarcie drogi ekspresowej S11 (odcinek II) omijającej Kępno na węzeł
w Olszowie przybyli ministrowie:

kluczowego dla Polaków programu
– Rządowego Programu Budowy
Dróg Krajowych 2030. W ramach
inwestycji powstał odcinek drogi ekspresowej S11, stanowiący fragment

Premier otworzył długo
wyczekiwaną obwodnicę Kępna

Marlena Maląg - minister rodziny
i polityki społecznej, Rafał Weber
– wiceminister infrastruktury i parlamentarzyści: Andżelika Możdżanowska, Katarzyna Sójka, Jan
Mosiński, Tomasz Ławniczak oraz
samorządowcy, w tym m.in.: Robert
Kieruzal – starosta kępiński, Alicja Śniegocka – wicestarosta, Piotr
Psikus – burmistrz miasta i gminy
Kępno, Krzysztof Godek – zastępca
burmistrza, Grzegorz Hadzik – wójt
gminy Trzcinica, Adam Staszczyk
– wójt gminy Rychtal i Piotr Hołoś
– wójt gminy Bralin. Głównym organizatorem otwarcia obwodnicy była
Dyrekcja Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w
Opolu oraz wojewoda wielkopolski
Michał Zieliński. Tuż przed przyjazdem prezesa Rady Ministrów, gdy
wszystko było już przygotowane, nagle lunął deszcz, padając intensywnie
przez kilkadziesiąt minut. Gdy przybyła kawalkada rządowych samochodów, ulewa tak jak przyszła, tak nagle
ustała. Przypadek?
Strategiczna droga otwarta
Mieszkańcy regionu 30 lat czekali na wybudowanie obwodnicy Kępna. Teraz wreszcie mogą odetchnąć
z ulgą, wiedząc, że tranzytem duże
samochody ominą miasto. – Wreszcie
miasto odetchnie i będzie mogło żyć
pełną piersią, cały ruch tranzytowy
zostanie przekierowany na tę arterię
drogowa, to wielka ulga dla mieszkańców – zaznaczył R. Kieruzal.
Rząd od kilku lat dokłada wszelkich starań, żeby poprawić infrastrukturę drogową w całej Polsce, jak
również w naszym regionie, czego
mogą doświadczyć mieszkańcy powiatu. – W najbliższych kilku latach
kolejne tysiące kilometrów dróg poprawią komfort jazdy kierowców,
zwiększą perspektywy rozwojowe
w powiatach i gminach – podkreślił Mateusz Morawiecki w czasie
wizyty w Kępnie. Nowe drogi krajowe i lokalne zwiększają możliwości inwestycyjne poszczególnych
regionów naszego kraju. Właśnie
dlatego szef rządu kilka dni temu
zapowiedział realizację kolejnego

obwodnicy Kępna od węzła Kępno
Krążkowy do istniejącej drogi krajowej nr 11 w rejonie Baranowa.
– To niezwykle potrzebna droga,
dzięki której południowa część Wielkopolski, na styku z Opolszczyzną,
będzie miała znakomite położenie
logistyczne i transportowe – podkreślił szef rządu. – Każdy kilometr tej

środowisku. Zwiększą perspektywy
rozwojowe w powiatach i gminach
– stwierdził M. Morawiecki.
Dzięki obwodnicy Kępna z centrum miasta zostanie wyprowadzony
ruch ciężkich pojazdów. Nowa trasa
zapewni komfort podróżowania oraz
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Droga S11 stwarza doskonałe warunki
do rozwoju nowych miejsc pracy. To
także znakomita szansa na wzrost zatrudnienia.
– To nowe możliwości przyciągania przedsiębiorców z Polski, ale
i zagranicznych, którzy tworzą nowe
miejsca pracy – podkreślił premier i
dodał: – nowe miejsca pracy to podstawowe założenie Polskiego Ładu.
Chcemy ich stworzyć ponad 500 tys.
w najbliższych latach.
Zaznaczył również, że to dzięki
wielkopolskim parlamentarzystom
mogła tak szybko powstać tak ważna
droga. – Duża w tym zasługa europosłanki Andżeliki Możdżanowskiej,
która dbała o to, aby planowana inwestycja miała finansowanie – zaznaczył premier.
W ramach kontraktu na odcinku
II etapu powstało dziewięć obiektów
mostowych oraz dwa węzły: Kępno

Rozmowa z wykonawcami
obwodnicy

drogi to kilometr nowych możliwości – przyciągania przedsiębiorców
z Polski i zagranicy, którzy tworzą
miejsca pracy – zaznaczył premier.
Zadanie o łącznej wartości 183
mln zł zostało dofinansowane ze
środków Unii Europejskiej kwotą 97
mln zł. Pierwszy etap budowy obwodnicy Kępna o długości 3,6 km
został oddany do ruchu w 2018 r.
Drugi rozpoczął się 2 października
2017 r. I został zakończony w ciągu
33 miesięcy z wyłączeniem okresów
zimowych.
– Często rozmawiam z samorządowcami, którzy nie mogą uwierzyć, że mamy tyle pieniędzy na
inwestycje. Naprawione finanse
publiczne spowodowały, że mamy
dużo większe możliwości pozyskiwania kapitału z rynków finansowych, tworzenia specjalnych rezerw
budżetowych w sektorze finansów
publicznych, plus środki Unii Europejskiej, które bardzo się przydają.
Dzięki temu w najbliższych kilku
latach kolejne tysiące kilometrów
dróg poprawią komfort jazdy kierowców, ale także będą przyjazne

Wschód (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) oraz Baranów (połączenie z DK11).
Droga ważna
dla przedsiębiorców
– Każdy kilometr oddania nowej
drogi to poprawa bezpieczeństwa, ale
również bardzo duża wartość gospodarcza – mówił R. Weber. - Jeżeli
mówimy o tym odcinku drogi, to musimy powiedzieć o dostępności drogi
dla firm meblarskich. Ten region
znany jest w Polsce jako tzw. zagłębie meblarskie już od kilku dekad.
Możemy popodziwiać działalność
gospodarczą przedsiębiorców jak
dobrze się rozwijają w tym powiecie.
Jestem przekonany, że otwarta droga
jeszcze przyspieszy ten rozwój, wszak
kilka kilometrów dalej droga S11
przecina się z drogą ekspresową S8.
A zatem dostępność komunikacyjna
dla wszystkich którzy w tym miejscu
wiążą swoja przyszłość od dziś jest na
bardzo wysokim poziomie – zaznaczył wiceminister. Poinformował też,
że planowane są kolejne inwestycje
na drodze S11, aby za kilka lat można
było bezpiecznie i szybko dojechać ze

Śląska nad morze. - Zaznaczam, że
otwierany odcinek drogi został ukończony prawie miesiąc przed czasem.
Pokazuje to ogromną sprawność
wykonawczą polskiej firmy Intercor,
która ponad dwa lata temu rozpoczynała te inwestycje i dziś ją zakończyła
– zauważył R. Weber.

pytanie redakcji „Tygodnika Kępińskiego”, poinformował, że wie, iż w
pobliżu jest wybudowane rondo im.
Kornela Morawieckiego - twórcy i
przywódcy „Solidarności Walczącej”.
- Słyszałem o tym rondzie i bardzo
dziękuję za upamiętnienie mojego
ojca. Postaram się podjechać i zoba-

Pamiętali o lokalnych
bohaterach

Drugi odcinek liczy prawie 7 km.
Początkowo jest to droga dwujezdniowa z dwoma przeciwległymi pasami
ruchu (do węzła Kępno Wschód),
a następnie droga jednojezdniowa
(do węzła Baranów) do istniejącego
przebiegu DK11. Docelowo będzie
to dwupasmowa trasa szybkiego ruchu. – Otwarcie obwodnicy Kępna
stwarza nowe możliwości rozwojowe. Spójna komunikacja dróg krajowych oraz lokalnych będzie zapewne
impulsem zwiększenia atrakcyjności
gospodarczej regionu. Jest też oczywiście ważnym elementem wzmacniającym bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Tym bardzie cieszy fakt,
że dzięki środkom, które rząd zabezpieczył w Programie Budowy Dróg
Krajowych pozostałe fragmenty
drogi S-11, łączącej Wielkopolskę z
Pomorzem i Dolnym Śląskiem, zostaną wykonane – mówił wojewoda
wielkopolski M. Zieliński
Zadowolenia z otwartej obwodnicy nie ukrywa A. Możdżanowska
– 30 lat rożne rządy, od lewicowych
po liberalne, obiecywały kępnianom
wybudowanie obwodnicy w ciągu
drogi S11 i na obietnicach się skończyło. Dopiero rządy Zjednoczonej
Prawicy dzięki swojej determinacji
na poważnie przystąpiły do realizacji tego zadania. Jesteśmy wiarygodni w swoich obietnicach składanych
obywatelom, tak jak założyliśmy,
po kilku latach cała obwodnica jest
gotowa. Każda złotówka wydana na
tym odcinku budowy była wydana
racjonalnie Już teraz mogą bezkolizyjnie podróżować drogą nie tylko
mieszkańcy naszego powiatu, ale
również jest ona ułatwieniem dla podróżujących z południa na północ.

czyć to miejsce – stwierdził M. Morawiecki, również członek wrocławskiej
„Solidarności Walczącej”.
Pamięć o patriotach
i lokalne spotkania
W trakcie swojej wizyty w Kępnie prezes Rady Ministrów M. Morawiecki oddał cześć walczącym o
wolność naszego regionu, składając
wieniec pod pomnikiem na kępińskim
rynku. Premierowi towarzyszyli: M.
Maląg, M. Zieliński, A. Możdżanowska, K. Sójka, J. Mosiński, T. Ławniczak oraz R. Kieruzal i P. Psikus. Na
monumencie umieszczone zostały
ważne dla Kępna daty: 15.02.1281 r.układ kępiński, 2.12.1661 r. - nadanie
praw miejskich, 17.02.1920 r. - powrót
do Macierzy oraz 27.05.1990 r. - odrodzenie samorządu.
Zwieńczeniem poniedziałkowej
wizyty premiera w Kępnie było spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych powiatu kępińskiego,
zorganizowane w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. W jego trakcie
omówione zostały bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem
jednostek samorządowych. Premier
odniósł się do problemów samorządowych, jak również do potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki.
Na zakończenie podpisano umowy na dofinansowanie w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
inwestycji realizowanej obecnie
przez starostwo związanej z przebudową ulicy Osińskiej w Kępnie i jej
dalszego ciągu na terenie Osin. Wartość przyznanego dofinansowania to
9 349 220,92 zł. Udział własny Powiatu wynosi 4 006 808,97 zł.
Umowę w obecności M. Morawieckiego podpisali: wojewoda

Podpisanie w starostwie umowy
na przebudowę ul. Osińskiej

Teraz czas na modernizacje kolejnych dróg lokalnych w powiecie kępińskim – stwierdziła europosłanka.
W czasie krótkiej konferencji
prasowej premier, odpowiadając na

M. Zieliński i starosta R. Kieruzal
oraz wicestarosta A. Śniegocka.
Wizyta premiera oficjalnie zakończyła się w starostwie po godzinie
18.00.
m

Tygodnik Kępiński 19 sierpnia 2021

3

Informacje

historia

Publikujemy fragment opracowania Piotra Pawlaka dotyczącego gorzelni działających w naszym powiecie i okolicy opublikowane w kwartalniku „Na
sieradzkich szlakach” nr 1/141/2021/XXXVI

Zachowane gorzelnie na ziemi kępińskiej – część I

Zarys dziejów gorzelnictwa
Gorzelnictwo na ziemiach polskich ma długą tradycję. Wódka pojawiła się tu z całą pewnością już w
XV w. Początkowo wykorzystywano ją przede wszystkim we dworach
w celach leczniczych, głownie na
problemy natury trawiennej. Jednak z czasem uległo to zmianom na
cele konsumpcyjne. Statut z 1496 r.
gwarantował każdemu szlachcicowi
prawo do własnej produkcji piwa i
wódki.
Gorzelnictwo, początkowo włączone do cechu słodowników i piwowarów, szybko zaczęło zdobywać
popularność. Duży wpływ na rozwój
gorzelnictwa miało sprowadzenie do
Europy ziemniaków, które w XIX w.
zaczęły być powszechnie wykorzystywane do produkcji alkoholu, zastępując droższe zboże. Wraz z wprowadzeniem administracji państw
zaborczych zaczęto nakładać pierwsze podatki od alkoholu oraz regulować ilość jego produkcji.
Gorzelnictwo, od drugiej połowy
XIX w. do czasów I wojny światowej, stało się – obok cukrownictwa
i młynarstwa – jedną z najbardziej
dochodowych gałęzi przemysłu spożywczego. W produkcji alkoholu
przeważały przede wszystkim gorzelnie dworskie. Budynki gorzelni
stawiano z reguły przy majątkach
ziemskich. Były to niewielkie zakłady, często drewniane, w których
pracowało przeważnie kilka osób.
Wraz z rewolucją przemysłową unowocześniono proces produkcji alkoholu, a przez to produkowano taniej i
szybciej, dając podstawy do rozwoju
gorzelnictwa na znaczną skalę.
Od lat dwudziestych XIX w.
zaczęto stosować pierwsze aparaty
Pistoriusza do parowej destylacji alkoholu, dzięki którym uzyskiwano
wyrób już po pierwszej destylacji.
Kolejnymi unowocześnieniami były
m.in. dwukolumnowy aparat Coffeya, umożliwiający produkcję alkoholu o mocy 90% i opracowanie
przez Pierre’a Savalle’a wariantu kubowo-kolumnowego, dzięki któremu
uzyskiwało się lepsze gatunki spirytusu.
Warto wspomnieć, że w Dublanach pod Lwowem funkcjonowała
szkoła gorzelnicza, w której kształcili się przyszli adepci tej sztuki, a
przy szkole wybudowano specjalnie
wzorcowy przykład gorzelni. Gorzelnictwo było ważnym aspektem
życia gospodarczego i społecznego,
zwłaszcza dla wspólnot wiejskich.
Popularność wódki stawała się jednak często problemem społecznym,
prowadzącym do pijaństwa. Wpływ
na to miał m.in. przywilej propinacyjny w XIX w., który nadkładał na
chłopów obowiązek wykupu odpowiedniej ilości alkoholu.
Publikacje, poświęcone
gorzelnictwu
Zainteresowanie
technologią
produkcji i rodzajami roślin wykorzystywanych do produkcji alkoholu było duże. Nie dziwi więc fakt że
znajdowało to swój wyraz w dostępnej literaturze fachowej. Fryderyk
Goleński w cyklu artykułów pt. O
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zakazie palenia wódki z kartofli, ukazującym się w „Gazecie Handlowej i
Przemysłowej”, zajął się analizowaniem tematu gorzelnictwa i wykorzystywania ziemniaków do celów produkcyjnych. Autor ten pełnił funkcje
naczelnika powiatu wieluńskiego,
nie dziwią więc liczne odniesienia
do tego powiatu, dotyczące liczby
mieszkańców i przypadającej na każdego dorosłego średniej ilości wyprodukowanego alkoholu.
Inną publikacją pochodzącą z
tego czasu, omawiającą temat gorzelnictwa jest tekst L. Olędzkiego
O korzyściach płynących z gorzelnictwa przy obecnie obowiązującej
akcyzie w Królestwie Polskim. Należy też wspomnieć o czasopismach
branżowych, w których to opisywano różnorakie kwestie gorzelnictwa.
Trzeba tu wymienić takie tytuły jak
„Przegląd Gorzelniczy” czy „Gorzelnik”. W numerze 18 z 1897 „
Gorzelnika” tak oto opisano wygląd
jednej z gorzelni (pisownia oryginalna): „W gorzelni znajdują się takie
urządzenia jak: kocioł parowy, kotły
odpędowe, parownik do gotowania
kartofli, przesyłacz, maszyna parowa i wszelkie ruchome części transmisyi, przewody pary, płuczka wraz
z elewatorem, względnie wyciągiem
skrzyniowym, gniotownik do słodu,
wszelkie koła zębate, koła pasowe itp.
wszelkie zbiorniki na płyn, jeżeli one
mogą zawierać tyle płynu, aby człowiek stojąc na ich dnie nie wystawał
głową ponad poziom płynu (rezerwoary wodne, kadzie fermentacyjne),
zbiorniki zawierające gorące płyny
(brażarki)”.
Gorzelnie w wieku XX
i w czasach współczesnych
W okresie międzywojennym
gorzelnie przeważnie położone były
także przy majątkach ziemskich.
Na produkcję wódki w II RP duży
wpływ miało postawnie w 1924 r.
Państwowego Monopolu Spirytusowego, nadzorującego produkcję i obrót alkoholu na rynku wewnętrznym.
Po II wojnie światowej gorzelnie zostały upaństwowione, ale większość
z nich kontynuowała swą działalność.
Kres działalności większości tradycyjnych rolniczych gorzelni przyniósł przełom XX/XXI w. Wpływ na
to miała sytuacja ekonomiczna oraz
przepisy prawa unijnego i krajowego, wynikające głównie z ustawy o
podatku akcyzowym, prawa wodnego i ochrony środowiska. Zgodnie z
danymi Związku Gorzelni Polskich,
z ponad 950 gorzelni rolniczych, jakie istniały w Polsce, na początku
transformacji ustrojowej w 2009 r.
pozostało niecałe 200, z czego tylko
niecałe 50 % funkcjonowało jeszcze
w 2018 r.
Tradycyjny widok gorzelni, czyli ceglany budynek z wysokim kominem, jeszcze kilkanaście lat temu
był często spotykany w krajobrazie
wsi, zaś obecnie odchodzi w zapomnienie. W gorzelniach istniały takie
pomieszczenia jak: laboratorium, słodownia, suszarnia, sala aparatowa i
izby fermentacyjne, miejsce na zbiornik gorzelniany i kocioł grzewczy,
składy na zboże i ziemniaki. Obok

budynku głównego gorzelni często
się znajdowały inne pomieszczenia,
przeważnie użytkowane jako magazyny. Nieodłącznie towarzyszył
gorzelni wysoki, spięty metalowymi
klamrami ceglany komin.
W nowocześniej gorzelni, z
przełomu XIX i XX w. znajdowały
się takie maszyny i urządzenia jak:
płuczka i elewator, aparat Henzego,
kadź zacierowa, pompy, aparaty do
destylacji, maszyna parowa z kotłem
parowym. Większość zachowanych
do dziś budynków gorzelni pochodzi
z połowy XIX lub początku XX w.
Powstałe wtedy budynki musiały być
już murowane, zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi normami i planami. Budynki te miały często wygląd
zbliżony do siebie, modyfikowane ze
względu na lokalne warunki i zamożność inwestora.
Problemem badawczym w opisaniu całościowo ziemi wieluńskiej i
jej rozwoju gospodarczego jest fakt,
że została ona podzielona w trakcie
rozbiorów pomiędzy zabór pruski i
rosyjski, gdzie gospodarka rozwiała się w różnym stopniu. W rozwoju
gospodarczym wyżej stały ziemie zaboru pruskiego, w tym przypadku zarówno pod względem liczby gorzelni,
jak i parku maszynowego znajdującego się w nich. Na ziemi wieluńskiej
w granicach zaboru rosyjskiego w
1912 r. odnotowano istnienie gorzelni w następujących miejscowościach:
Czarnożyły, Cieciułów, Kowale, Lututów, Radoszewice, Rychłocice i
Strojec. Spisy z 1923 r. i 1926 r., przeprowadzone na terenie ziemi wieluńskiej na obszarze powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego w dawnym
zaborze pruskim, wymieniają gorzelnie w miejscowwościach: Aniołki
I, Aniołki II, Chlewno, Domanin,
Grębanin, Laski, Lubczyn, Mikorzyn, Morawin, Nawrotów, Olszyna,
Opatów, Plugawice, Pisarzowice,
Przytocznica, Raków, Rudniczysko,
Skoraczew, Siemianice, Świba, Torzeniec i Trzcinica. Do naszych czasów się zachowała tylko cześć z nich.
W wielu miejscowościach, gdzie istniały gorzelnie, nie ma obecnie po
nich śladu, a współcześni mieszkańcy nie wiedzą, że w ich miejscowości
istniały takie budynki.
Jedną z takich miejscowości są
Parzymiechy. Do lat sześćdziesiątych XX w. istniał budynek gorzelni
w Grębaninie, do dziś starsi mieszkańcy wiedzą, w którym miejscu. Do
tego samego czasu istniało gruzowisko po rozebranej gorzelni w Nawrotowie. Prawdopodobnie powstała ona
w połowie XIX w. przy majątku Raczyńskich. Był to budynek murowany piętrowy, o dachu dwuspadowym.
Pierwotnie gorzelnia była napędzana
przez konie, z czasem zastosowano
lokomobilę parową. Gorzelnia funkcjonowała na pewno do 1939 r., rozebrano ja w latach 1946–1947. Po
wojnie rozebrano także gorzelnię
w Siemianicach, pewne elementy
jej wyposażenia do dziś prawdopodobnie się znajdują na placu przy
zabudowaniach gospodarczych. W
okresie międzywojennym w gorzelni
działała mała elektrownia, w której
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wytwarzano prąd. Dzięki niemu były
oświetlone budynki dworskie, plebania, szkoła i kilka zabudowań prywatnych. Poniżej prezentujemy listę
zachowanych gorzelni ziemi wieluńskiej wraz z opisem ich architektury.
Była ona konsultowana z instytucjami służb konserwatorskich i lokalnymi samorządami.
Laski gmina Trzcinica
Majątek Laski od 1858 r. należał
do rodu von Loesch. Po odrodzeniu
Polski ostatni dziedzic tego rodu,
Konrad von Loesch, w dość niejasnej
sytuacji sprzedał własność w 1923 r.
i został prawdopodobnie zmuszony
do wyjazdu z Polski. Posiadłość kupił Heliodor Święcicki, by następnie

dynków mieszkalnych obok.
Gorzelnia nie działa od kilku lat,
jednak nie jest budynkiem opuszczonym, prowadzona jest w nim działalność gospodarcza. Przed obiektem
nadal się znajduje kilka metalowych
zbiorników, przypuszczalnie na wywar. Jest to budynek piętrowy na
planie prostokąta, z licznymi dobudowaniami. Największa parterowa
przybudówka od ściany południowej,
wybudowana prostopadle względem
gorzelni, była prawdopodobnie kotłownią. Również od ściany szczytowej wschodniej dobudowano niewielki budynek parterowy. Gorzelnia
posiada dach dwuspadowy, kryty
papą. Elewacja ściany zachodniego

Gorzelnia w Laskach. Fot. P. Pawlak

przekazać majątek powołanej przez
siebie Fundacji „Nauka i Praca”, działającej przy Uniwersytecie w Poznaniu. Fundacja posiadała go do 1949 r.
Następnie majątek przejęło utworzone Państwowe Gospodarstwo Rolne,
od 1993 r. przekształcone w Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w
Laskach, należące do Agencji Rolnej
Skarbu Państwa w Poznaniu. Gorzelnia jest zaadaptowanym budynkiem poklasztornym pochodzącym
z XVIII w., kiedy to Laski należały do
klasztoru paulinów w Częstochowie.
Prawdopodobnie w XIX w. budynek
najpierw przekształcono na spichlerz
i dom mieszkalny, by po 1910 r. przystosować go na potrzeby gorzelni.. W
1957 r. opracowano projekt odbioru
ścieków z tego zakładu, a także z bu-

piętra była ozdobiona przez regularnie rozmieszczone pasy ceglanego
otynkowanego gzymsu, niezachowane na parterze. Parter ozdobiony
jest płycinami wykonanymi w tynku.
Elewacja wschodnia ścian gorzelni zbliżona wyglądem do elewacji
zachodniej. W płycinach są otwory
okienne, zwieńczone łukiem odcinkowym lub pełnym, centralnie na
dwóch kondygnacjach. Okna prostokątne, częściowo zamurowane,
znajdujące w płytkich półkoliście
zamkniętych wnękach. Zachował się
komin gorzelni, ceglany, na rzucie
koła, ściągnięty opaskami z grubych
płaskowników stalowych, znacznie
odchylony od poziomu, co w przyszłości może zagrozić zawaleniem.
Piotr Pawlak
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Festiwal Trzech Kultur już niebawem w Kępnie. To wyjątkowe wydarzenie, związane z niezwykłymi dziejami miasta, odbędzie się 3 i 4 września br. W programie tegorocznego Festiwalu znajdzie się wiele interesujących wydarzeń. Wśród nich nie zabraknie muzyki w najlepszym wykonaniu oraz ciekawych propozycji nawiązujących do tradycji i historii Trzech
Kultur

Obchody Święta Wojska Polskiego w Kępnie

Festiwal, który czerpie z kultury

Jeden festiwal, wiele brzmień
Inauguracja Festiwalu zaplanowana została w kościele ewangelickim, gdzie 3 września br., w godzinach popołudniowych, odbędą się
prelekcje historyczne o spuściźnie
ewangelickiej Kępna i Ziemi Kępińskiej. Tego wieczoru dla wszystkich
zagra Darek Malejonek z zespołem,

sowanych wystąpi Kameralna Orkiestra Filharmonii Kaliskiej pod batutą
Szymona Makowskiego. Klasyczny
repertuar otworzy wieczór różnorodnej muzyki, cenionej zarówno przez
melomanów, jak i oklaskiwanej przez
szeroką publiczność.
Następnie zagra energetyzująca
i bezkompromisowa grupa NeoKlez.

który zabierze publiczność w wielokulturową podróż z chrześcijańskim
przekazem.
Główne wydarzenia festiwalowe
zaplanowane zostały na 4 września br.
Tradycyjnie, tak jak w poprzednich
edycjach, przy ul. Łazienkowej odbędzie się Modlitwa Trzech Wyznań. Z
tego miejsca rozpocznie się również
spacer historyczny po dzielnicy żydowskiej.
Podczas Festiwalu nie zabraknie
wydarzeń muzycznych. W sobotnie
popołudnie dla wszystkich zaintere-

Ich kompozycje charakteryzuje nieregularne metrum, przesunięcia rytmiczne oraz łączenie tradycyjnego
brzmienia z elementami współczesnej muzyki popularnej. Każdy ich
koncert to potężna dawka klezmersko-bałkańskich dźwięków.
Wieczór zwieńczy koncert Anny
Marii Jopek & KROKE. To będzie
spotkanie dwóch niezwykłych światów wrażliwości i brzmień: subtelna, przenikająca barwa głosu Anny
Marii Jopek oraz autorska muzyka
KROKE, przywołująca wpływy

wielu kultur, odwołująca się do muzyki etno, jazzu, muzyki klasycznej,
klezmerskiej, a nawet elektronicznej,
są gwarancją wielu artystycznych doznań.
Wokół wielokulturowości,
czyli wydarzenia towarzyszące
W programie Festiwalu zaplanowano wiele wydarzeń towarzyszących. W piątek, 3 września br.,
odbędzie się promocja pocztówek
przygotowanych przez Stowarzyszenie „Socjum Kępno i okolice”, ukazujących dawne wnętrze Synagogi i
Kościoła Ewangelickiego oraz czasowa wystawa poświęcona pamiątkom i
zabytkom poewangelickim w Kępnie.
Na Rynku dostępna będzie również wystawa przygotowana przez
Muzeum Ziemi Kępińskiej pn.
„Odkrywamy przeszłość. Wielokulturowość w trzech słowach …”.
4 września br. na Rynku będzie można wziąć udział w grach i zabawach
żydowskiej ulicy, zorganizowanych
przez Samorządową Bibliotekę Publiczną. Tego dnia odbędzie się również promocja książki „Moje Kępno”
autorstwa Mirosława Łapy.
Już teraz na Rynku w Kępnie
można zapoznać się z wystawą plenerową „Festiwal w fotografii”, która
została przygotowana z okazji 5-lecia
Festiwalu Trzech Kultur.
Warto dodać, że w organizację
wydarzenia zaangażowały się instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz lokalne i regionalne media.
Oprac. KR

Pamiętali o bohaterach
15 sierpnia br. obchodzimy jako
Święto Wojska Polskiego dla upamiętnienia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Wprowadzone zostało ustawą Sejmu
z 30 lipca 1992 r., obowiązującą od 13
sierpnia 1992 r. Dzień ten jest też liturgicznym świętem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny.
Z racji narodowego święta władze
powiatu kępińskiego: wicestarosta
kępiński Alicja Śniegocka, przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego
Jolanta Jędrecka oraz członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek

Potarzycki złożyli kwiaty i znicz pod
pomnikiem powstańców wielkopolskich i żołnierzy wojska polskiego na
kępińskim cmentarzu parafialnym,
upamiętniając poległych na frontach
Bitwy Warszawskiej. Pamiątkową wiązankę na grobie Poległych i
Zmarłych za Wolność Ojczyzny złożył również burmistrz miasta i gminy Kępno Piotr Psikus, radny Rady
Miejskiej w Kępnie Wiesław Wencel
oraz członkowie kępińskiego Związku Strzeleckiego, przedstawiciele
fanklubu „Lecha” Poznań i delegacja z Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie.
KR

Władze powiatu kępińskiego złożyły
wiązanki kwiatów pod pomnikiem

Poczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Kępnie wybrano nową Komisję Rewizyjną, a burmistrz
poinformował o możliwym przebiegu linii kolejowych dużych prędkości przez gminę

Rada z nową Komisją Rewizyjną

12 sierpnia br. odbyła się XXXV
sesja Rady Miejskiej w Kępnie. W porządku obrad znalazła się uchwała dotycząca powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępnie. Zmianę
składu dotychczasowej komisji wymusiły przetasowania w prezydium
Rady, ponieważ członkami komisji
nie mogą być osoby pełniące funkcję
w Radzie. Nową komisję stanowić
będą radni: Piotr Baraniak, Bernadeta Hełka, Tomasz Solecki i Wiesław Walas. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
Konieczny był również wybór nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którym dotychczas był obecny wiceprzewodniczący Rady, Paweł
Jański. Na to stanowisko tym razem
wybrano W. Walasa. Niemal wszyscy
obecni radni zagłosowali „za” – od
głosu wstrzymał się jeden radny.
Cztery warianty
przebiegu linii kolejowych
Inwestycje kolejowe Centralnego
Portu Komunikacyjnego to łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają
powstać do końca 2034 r. Dla ponad
700 km z nich prace przygotowawcze
już trwają. Pierwsze roboty budowlane
mają się rozpocząć już w 2023 r. Dla
województwa wielkopolskiego to budowa 196 km nowych linii kolejowych i
modernizacja 615 km linii istniejących.
Plany budowy trasy przebiegającej przez trzy gminy powiatu kępiń-

skiego wzbudzają wiele kontrowersji.
Po wstępnych konsultacjach z siedmiu
pierwotnie opracowanych wariantów,
dotyczących przebiegu trasy przez
nasz region, pozostały cztery. Niestety, żadna z opcji nie jest idealna, a
włodarze gmin wraz z mieszkańcami
muszą zaopiniować, który wariant,
ich zdaniem, jest najlepszy i najmniej
kolizyjny. Problem jest poważny, ponieważ budowa linii szybkiej kolei
może oznaczać utratę zakładów pracy
oraz posesji przez wiele osób. Jednak
ostateczna decyzja o jej przebiegu i tak
nie będzie należeć do włodarzy gmin i
mieszkańców, choć ich opinie powinny
być brane pod uwagę. Konsultacje społeczne w tej sprawie zapowiedziano na
grudzień br.
Podczas sesji głos zabrał burmistrz Piotr Psikus, odnosząc się do
planów budowy linii kolejowych dużych prędkości, które mają przebiegać
także przez gminę Kępno. - Są cztery
warianty przebiegu trasy (zaznaczone
odpowiednio W41, W42, W43, W44).
Najbardziej odpowiadają nam warianty W41, W42, i W43, które są oddalone od centrum i najmniej szkodliwe dla gminy Kępno. Trasa W43
przebiega wzdłuż trasy ekspresowej.
Warianty te znajdują się na północ
od Hanulina i są dobrymi propozycjami – stwierdził burmistrz. - Najmniej korzystnie wypada dla gminy
Kępno wariant W44. Tnie on gminę

i przebiega wzdłuż starej trasy kolejowej. W tym przypadku wiele inwestycji
budowlanych i zakładów pracy, które
dzisiaj istnieją, będzie musiało być wyburzanych. Plany tej nitki przebiegają
przez ogródki działkowe, fabrykę przy
ul. Osińskiej, budowane Centrum
Medyczne i tereny po kępińskiej mleczarni. Wiele terenów w tym przypadku będzie musiało być wykupionych i
wyburzonych. Ten wariant przebiega
także przez Szklarkę Mielęcką i inne
miejscowości, gdzie wyburzone będą
musiały być posiadłości. Trasa przebiega przez tereny zwartej zabudowy,
m.in. ul. Poznańską, Solidarności i
Boczną w Kępnie, a także w pobliżu
zbiorników wodnych. Ten wariant
niszczy istniejącą w gminie infrastrukturę, nie mówiąc już o problemach z
hałasem czy ekologią – zauważył.
Żaden z radnych nie miał pytań dotyczących tej problematycznej sprawy.
- Wszystkie głosy mieszkańców zbierzemy i przedstawimy władzom spółki. Gmina Kępno jest zainteresowana
przebiegiem trasy, który w jak najmniejszym stopniu będzie inwazyjny
dla istniejącej infrastruktury. Liczymy na państwa analizę i głosy doradcze. Sprawa dotyczy nas wszystkich –
dodał P. Psikus. Adres, na który należy
wysyłać swoje opinie to: cpkkepno@
um.kepno.pl.
KR

Tygodnik Kępiński 19 sierpnia 2021

5

Informacje

Policja
Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji
gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został
wydłużony do 20 września br.

Zmodernizuj gospodarstwo

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem
gospodarstw mogą składać wnioski o
przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania: rozwój
produkcji prosiąt (obszar A); rozwój
produkcji mleka krowiego (obszar
B); rozwój produkcji bydła mięsnego
(obszar C); inwestycje związane z
racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji, zmianą
profilu produkcji, zwiększeniem skali
produkcji, poprawą jakości produkcji
lub zwiększeniem wartości dodanej
produktu (obszar D); nawadnianie w

gospodarstwie.
Wnioski przyjmują oddziały
regionalne i biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, właściwe ze względu na
miejsce realizacji inwestycji. Można
je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną
przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Według aktualnego stanu, w
trwającym od 21 czerwca br. naborze,
zarejestrowano łącznie 1.603 wnioski
na kwotę blisko 300 milionów złotych.
Oprac. KR

Żniwa to czas intensywnych prac polowych i gospodarczych, a tym samym zwiększonego ruchu pojazdów oraz
maszyn rolniczych na drogach. Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie zorganizowali działania profilaktyczne pn. „Bezpieczeństwo na wsi”

Fot. KPP Kępno

Bezpieczniej na wsi

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wraz z
Państwowym Inspektoratem Pracy
w Ostrowie Wielkopolskim oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie przeprowadza
akcję profilaktyczno-informacyjną
pn. „Bezpieczeństwo na wsi”. Profilaktyka skierowana jest do rolników
oraz osób pracujących w gospodarstwach rolnych.
Podczas działań przypominano
rolnikom i operatorom maszyn rolniczych o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa podczas wykonywanych żniw, jak i po ich zakończeniu,
oraz o prawidłowym zabezpieczeniu
maszyn celem uniknięcia wypadków
w czasie pracy.
- Podczas żniw oraz innych prac

gospodarczych bardzo ważne jest
bezpieczeństwo, a w szczególności
bezpieczeństwo dzieci, dlatego podczas rozmów poruszany był temat
zapewnienia dzieciom odpowiedniej
opieki oraz ograniczenia możliwości
ich dostępu do maszyn i urządzeń
rolniczych – podkreślił sierż. sztab.
Filip Ślęk z zespołu prasowego KPP
Kępno.
Natomiast przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej przypominał o właściwym zabezpieczeniu
przeciwpożarowym oraz prawidłowym magazynowaniu plonów.
Gospodarze biorący udział w akcji profilaktycznej otrzymali gadżety
oraz materiały edukacyjne, dotyczące bezpieczeństwa w pracy w rolnictwie.
Oprac. KR

Policjanci zatrzymali do kontroli pojazd, którego stan techniczny zaniepokoił funkcjonariuszy. Okazało się, że pasażer posiada przy sobie marihuanę

Koncert zespołu „Lucy&Tom” w ramach „Muzycznego lata” na kępińskim Rynku

Zabrali publiczność w muzyczną podróż

13 sierpnia br., w ramach „Muzycznego lata”, na kępińskim Rynku
wystąpił duet „Lucy&Tom”. Mo-

nią wspaniały kontakt. Ich koncert to
nie tylko doskonała muzyka, ale też
niezwykłe kostiumy i historie opo-

„Lucy&Tom” na
kępińskiej scenie

tywem przewodnim koncertu były
„Wielkie damy piosenki”.
„Lucy&Tom” to duet muzycznych podróżników, który uwielbia
grać dla każdej publiczności i ma z

wiadane między utworami. Nie inaczej było i w Kępnie, gdzie wykonawcy zabrali publiczność w muzyczną
podróż. Nie zabrakło najpiękniejszych przebojów Marleny Dietrich,

Policjanci spotkali się z harcerzami
W lipcu br. na terenie obszarów
leśnych w Weronikopolu odbywał się
obóz harcerski. Jego uczestnikami
była grupa chłopców w wieku 8-12
lat, należących do Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.
Policjanci z uczestnikami obozowiska przeprowadzili prelekcje na
temat bezpiecznego wypoczynku,,
w szczególności w lesie, oraz zasad
zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia. Dzieci dowiedziały się, jak należy zachowywać się w
lesie i na co trzeba uważać. Temat
bezpieczeństwa w lesie nie był przypadkowy, ponieważ właśnie w takim
miejscu harcerze rozbili swoje obozowisko. Słuchacze mogli zapoznać się
również z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa nad wodą oraz w górach.

W trakcie wizyty kępińskich
funkcjonariuszy
zaprezentowano
obozowiczom radiowóz oraz wypo-
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17-letni mieszkaniec Kępna, bardzo
nerwowo się zachowywał, ponadto
był już znany funkcjonariuszom, w
związku z czym została dokonana
kontrola osobista mężczyzny. W jej
wyniku ujawniono woreczek foliowy
z zapięciem strunowym z zawartością
marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i teraz przed sądem odpowie za
posiadanie środków odurzających –
mówi sierż. sztab. Filip Ślęk z zespołu
prasowego KPP Kępno.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

sażenie służbowe, wykorzystywane
przez policjantów na co dzień.
Oprac. KR

Harcerze słuchali prelekcji
policjanta. Fot. KPP Kępno

Przestępcy próbują różnych sposobów, by dobrać się do naszych oszczędności. Jednym
z nich są fałszywe SMS-y. Dołączony jest do nich link, a treść skłania, aby go kliknąć.
Wówczas – bez naszej wiedzy i zgody – w naszym telefonie może zostać zainstalowane złośliwe oprogramowanie. W konsekwencji oszuści mogą dostać się do naszych kont
bankowych. Pamiętajmy, aby nie otwierać nieznanych nam linków i nie ufać wszystkim
otrzymywanym wiadomościom

Oszustwa poprzez SMS-y

Nasze telefony z dostępem do
Internetu, z różnymi aplikacjami, w
tym z bankowymi, stanowią szeroko
otwarte okno na świat. Umożliwia
nam to wykonywanie różnych operacji, w tym finansowych. Wiedzą o tym

kurierskie, wysyłają do przypadkowych osób wiadomość z informacją,
że paczka została zatrzymana przez
służby celne, i prośbą o dopłacenie
niewielkiej kwoty do zamówionej
przesyłki. Nadawca może również

również oszuści. Aby dostać się do
naszych oszczędności, próbują przejąć
kontrolę nad naszymi telefonami.
Jednym z takich sposobów jest
wysyłanie niepozornie wyglądającej
wiadomości SMS. Przestępcy, podszywając się pod różnego rodzaju
portale ogłoszeniowe czy też firmy

udawać, że wiadomość wysłana jest
z Urzędu Skarbowego lub Urzędu
Celnego. Wówczas również chodzi
o niewielką dopłatę. Aby dowiedzieć
się więcej lub aby uiścić zapłatę, należy kliknąć w wysłany SMS-em link.
Wówczas w naszym telefonie
może zostać zainstalowane złośliwe

17-latek posiadał „trawkę”

10 lipca br., przed godziną
21.00, policjanci Zespołu ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie, pełniąc służbę w ramach
działań pn. „Wakacje 2021”, zatrzymali do kontroli w Mianowicach
pojazd marki Mercedes, którym
kierował 18-letni mieszkaniec tej
miejscowości. Pojazd okazał się
być niesprawny technicznie, w
związku z czym został zatrzymany dowód rejestracyjny, a kierujący
został ukarany mandatem karnym.
- Podczas kontroli jeden z pasażerów,

Violetty Villas, Dalidy, Edith Piaf,
Hanki Ordonówny, Peggy Lee,
Saori Yuki, Miny czy Miry Kubasińskiej. Lucy – piosenkarka o
przepięknym, wielobarwnym głosie,
mezzosopranistka oraz Tom – wirtuoz gitary i emploi rockmana, grający
i akompaniujący na gitarze elektrycznej – stworzyli muzyczną opowieść
o życiu, miłościach, przyjaźniach,
ale też bólach i rozterkach wielkich
kobiet estrady, wykonując hity, takie
jak: „Milord”, „Lili Marleen”, „Bang,
bang”, „Besame Mucho” czy „Miłość
ci wszystko wybaczy”.
Na zakończenie zgromadzeni
mieli możliwość zrobienia wspólnej
fotografii z wykonawcami oraz wpisania się do pamiątkowej księgi.
Oprac. KR
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oprogramowanie, które umożliwi
przejęcie kontroli nad telefonem i
dostanie się do bankowości mobilnej.
Link może również przekierować nas
na fałszywą stronę banku. Wówczas
przestępcy wchodzą w posiadanie
loginu i hasła do naszego internetowego konta w banku. Pod żadnym
pozorem nie należy więc wchodzić w
linki otrzymane w tego typu wiadomościach.
- Należy unikać wchodzenia na
nieznane nam linki. Musimy z ograniczonym zaufaniem podchodzić do
wiadomości wysyłanych drogąmailową lub SMS-ową. Oszuści wykorzystują również bieżące sytuacje,
aby uwiarygodnić swój przekaz.
Powołują się np. na stan epidemii,
dezynfekcje paczki i inne. Wszystko
po to, aby zachęcić do kliknięcia w
wysłany link. Pamiętajmy, że ofiarą
przestępców możemy stać się również na odległość – przestrzegają policjanci.
Oprac. KR

Region

GMINA
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Kępno podjął
pościg za kierowcą quada, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2021, nr 32 (1306)
Wycieczka do Rodzinnego Parku Przygód i Edukacji „Górecznik”

Dzień pełen pozytywnych wrażeń

11 sierpnia br. grupa 30 dzieci z
terenu gminy Bralin wzięła udział
w jednodniowej wycieczce do Rodzinnego Parku Przygód i Edukacji
„Górecznik”. Na miejscu uczestnicy
zapoznali się ze ścieżką edukacyjną
owadów, grzybów oraz edukacyjno-muzealną, prezentującą rozwój
wsi i rybactwa w Dolinie Baryczy.
Kolejnym punktem było mini-zoo,
zamieszkane przez różne zwierzęta,
m.in. kury, bażanty, strusie, surykatki, lemury, lamy, alpaki i kozy. Dzieci korzystały także z wielu atrakcji
w parku rozrywki – do dyspozycji
miały: arenę trampolin, zjazd pontonowy, park dinozaurów, zjazd tyrolski, mini quady oraz bajkową kolejkę.
Mnóstwo pozytywnych emocji wśród
dzieci wywołał powrót pociągiem do
Kępna. Był to wyjazd pełen przygód
i wyśmienitej zabawy. Oprac. KR

Na trasie dzieci poznawały
nawet dinozaury

Uciekał quadem

24 lipca br. naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, podczas wykonywania czynności służbowych w
miejscowości Chojęcin-Szum, zauważył quada, którego kierowca, wyjeżdżając ze stacji paliw, stworzył zagrożenie dla innych użytkowników drogi
oraz nie posiadał tablicy rejestracyjnej
pojazdu. - Używając sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych, podjął próbę zatrzymania pojazdu do kontroli,
jednak kierujący, widząc radiowóz,
zaczął ze znaczną prędkością oddalać
się w kierunku Bralina, co kilkanaście metrów oglądając się za siebie.
Kierowca quada stwarzał ogromne
zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników ruchu drogowego. Kontynuując ucieczkę przed radiowozem,
skręcił w szutrową, wyboistą drogę i
oddalił się w kierunku duktów leśnych
– relacjonuje sierż. sztab. Filip Ślęk z
zespołu prasowego KPP Kępno.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano funkcjonariuszy
ruchu drogowego, którzy ustalili, że
kierujący quadem to 22-letni mieszkaniec gminy Bralin. Kilkanaście
minut później młody uciekinier został
zatrzymany oraz osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych. Był trzeźwy. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ponieważ pojazd nie był zarejestrowany
i dopuszczony do ruchu. 22-latkowi
za szereg popełnionych wykroczeń
zostało zatrzymane prawo jazdy, a
za niezatrzymanie się do kontroli odpowie przed Sądem Rejonowym w
Kępnie. Zgodnie z art. 178b Kodeksu
Karnego, osoba kierująca pojazdem,
która nie stosuje się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego i
kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
5 lat pozbawienia wolności.
Oprac. KR

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2021, nr 30 (981)
Drewniane kościoły znajdujące się na trenie gminy Perzów:
w Słupi pod Bralinem i w Kozie Wielkiej zaprezentowane
zostały w mediach ogólnopolskich

Kościoły w telewizji

Kościół w Słupi pod Bralinem...

„Jedzie pociąg
z daleka...”

Zwierzaki otrzymały
solidną porcję głaskania

Dofinansowanie z budżetu gminy dla Kół Gospodyń Wiejskich w Bralinie i Nosalach

KGW z dofinansowaniami

3 i 5 sierpnia br. zastępca wójta
gminy Bralin, Ewelina Pieles, podpisała z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich w Bralinie oraz
Nosalach umowy na realizację dwóch
zadań publicznych.
Zadanie realizowane przez KGW

w Bralinie pt. „Rodzinnie, kulturalnie i filmowo w plenerze”, które
odbyło się 6 i 7 sierpnia br., polegało
na zorganizowaniu kina plenerowego
oraz festynu rodzinnego. Dofinansowanie z budżetu Gminy dla KGW
Bralin wynosi 4.500 zł.

Przedstawicielki KGW Nosale
z zastępcą wójta, E. Pieles

Z kolei przy dofinansowaniu w
wysokości 3.000 zł KGW Nosale podejmie się realizacji zadania pt. „Dożynki wiejskie”. Wydarzenie pozwoli
mieszkańcom sołectwa na kultywowanie tradycji święta plonów poprzez
dziękczynienie za ukończenie żniw,
a także udział w seansie filmowym.
Koła Gospodyń Wiejskich złożyły oferty w trybie, o którym mowa w
art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zgodnie z którym
gmina Bralin może zlecić realizację
zadania publicznego z pominięciem
otwartego konkursu ofert, czyli
przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.
Oprac. KR

Kościół w Słupi pod Bralinem i
Kościół w Kozie Wielkiej zaprezentowane zostały w TVP3 w programie
,,Szlakiem drewnianych kościołów”.
Jest to program, który w każdym odcinku prezentuje jeden kościół oraz
historię jego powstania, legendy, które związane są z jego budową i patronów, którzy byli impulsem do budowy drewnianych świątyń. Pokazane
w audycji kościoły zostały opatrzone
komentarzami proboszczów parafii, tj. ks. Arkadiusza Wieczorka
proboszcza parafii pw. św. św. Filipa

i Jakuba Apostołów w Kozie Wielkiej oraz ks. Marcina Nowickiego
proboszcza parafii pw. św. Andrzeja
Apostoła w Słupi pod Bralinem.
W programie o historii kościołów
opowiadali również Marian Lorenz
regionalista, Dariusz Pietraszek
nauczyciel historii, Leszek Ziąbka
archeolog, Pan Lucjan mieszkaniec
Słupi pod Bralinem oraz wójt gminy
Perzów Danuta Froń. Zachęcamy do
obejrzenia filmów, które dostępne są
na stronie TVP Poznań.
Oprac. m
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Sport

Piłka nożna

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

Proeko 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Nielba Wągrowiec po trzech kolejkach ma na koncie komplet zwycięstw i znajduje się na pozycji lidera
tabeli. W sobotę podopieczni Radosława Kołackiego ograli na wyjeździe beniaminka z Pobiedzisk 2:1

Polonia się nie zatrzymuje,
zwycięstwo okupione kontuzją
Polonia 1908 Marcinki Kępno odniosła w sobotę drugiej zwycięstwo w tym sezonie i została nowym wiceliderem czwartoligowych rozgrywek. W spotkaniu trzeciej kolejki gracze z Alei Marcinkowskiego pokonali na wyjeździe Koronę Piaski 3:0 (0:0). Zwycięstwo gościom z Kępna dały dwa
samobójcze trafienia beniaminka z Piasek i trafienie Pawła Barczaka. Dla całego spotkania kolosalne znaczenie miała sytuacja z 45. minuty, kiedy czerwoną kartkę otrzymał Jakub Nowak za
brutalny faul na Amadeuszu Rachlu.
Sytuacja z końcówki pierwszej
połowy nieco ułatwiła biało-niebie5. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 6
3:1
skim realizację celu, którym były na
6. JKS Jarota Jarocin
2 4 2:0
ten mecz trzy punkty. W pierwszej
eWinner 2. Liga
7. MKP Kotwica Kołobrzeg
2 3
7:3
połowie gracze z Alei Marcinkowskie3. kolejka | jesień 2021
8. KS Polonia Środa Wlkp.
2 3
5:4
go kontrolowali przebieg boiskowych
Sokół Ostróda – KKS Kalisz ......................– 0:2
9. KS Sokół Kleczew
2 3
3:2
wydarzeń, będąc przy tym zespołem
Śląsk II Wrocław – Motor Lublin ...............– 2:2
10. TKP Elana Toruń
2 3
3:4
bardziej dojrzałym, ale nie potrafili
Ruch Chorzów – GKS Bełchatów ...............– 4:0
11. SKS Bałtyk Gdynia
2 3
2:3
znaleźć sposobu na pokonanie ArkaZnicz Pruszków – Lech II Poznań .............– 0:1
12. MKS Pogoń II Szczecin
2 1
1:2
diusza Michałowicza. O drugiej częWisła Puławy – Garbarnia Kraków ...........– 2:2
13. KP Starogard Gdański
2 1
1:2
ści
spotkania gracze beniaminka będą
Stal Rzeszów – Chojniczanka ...................– 2:0
=. KS Unia Janikowo
2 1
1:2
chcieli z pewnością jak najszybciej
Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg ...............– 1:0
15. KKPN Bałtyk Koszalin
2 0 0:2
zapomnieć. Piłkarze Korony obejrzeHutnik Kraków – Pogoń Siedlce ...............– 1:3
16. GKS Przodkowo
2 0
1:4
li w tym spotkaniu aż dwie czerwone
Radunia Stężyca – Pogoń Grodzisk ..........– 2:1
17. SP Zawisza Bydgoszcz
2 0
0:4
kartki, zdołali strzelić sobie dwa gole
1. ZKS Stal Rzeszów
3 9 10:2
18. ZKS Kluczevia Stargard
2 0
0:6
samobójcze i pozwolili kępnianom na
2. KS Ruch Chorzów
3 7
7:2
ustalenie wyniku w ostatnich minu3. KKS 1925 Kalisz
3 7
5:2
Proeko 4. Liga Grupa Wielkopolska
tach spotkania. Cały łańcuch nieszczę4. Chojniczanka 1930 Chojnice 3 6
8:2
3. kolejka | jesień 2021
śliwych wydarzeń rozpoczął się w 45.
5. KKS Lech II Poznań
3 6
5:2
Korona Piaski – Polonia-Marcinki ............– 0:3
minucie, kiedy czerwoną kartkę za
6. KS Radunia Stężyca
3 6
3:2
SKP Słupca – Górnik Konin ......................– 4:1
brutalny faul obejrzał Jakub Nowak.
7. WKS Śląsk II Wrocław
3 5
6:3
Kotwica Kórnik – KKS II Kalisz .................– 0:0
Jego wejście nogą w głowę Amade8. LKP Motor Lublin
3 4
7:5
Huragan Pobiedziska – Nielba Wągrowiec ....– 1:2
usza Rachla sprawiło, że pomocnika
9. ZKS Olimpia Elbląg
3 4
3:3
Olimpia Koło – Mieszko Gniezno ..............– 0:2
biało-niebieskich przez jakiś czas nie
10. MKP Pogoń Siedlce
3 4
4:5
Warta Międzychód – LKS Gołuchów ..........– 2:4
zobaczymy na placu gry. Ostatecznie
11. KS Wisła Puławy
3 4
5:7
Victoria Ostrzeszów – Victoria Września ....– 2:3
gospodarze kończyli ten mecz w dzie12. RKS Garbarnia Kraków
3 4
4:7
Iskra Szydłowo – Unia Swarzędz .............– 2:3
wiątkę, po tym jak sześć minut przed
13. GKS Pogoń Grodzisk Maz. 3 3
4:5
Tarnovia Tarnowo – Obra Kościan ............– 3:1
końcem drugą żółtą i w konsekwencji
14. SKS Wigry Suwałki
3 3
1:5
Centra Ostrów – Wilki Wilczyn .................– 2:1
czerwoną kartkę zobaczył Piotr Sar15. KS Hutnik Kraków
3 1 2:5
1. MKS Nielba Wągrowiec
3 9
7:3
binowski. W tym momencie drużyna
16. MKS Znicz Pruszków
3 0
3:8
2. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 3 7
6:1
Tomasza Jaworskiego prowadziła w
17. OKS Sokół Ostróda
3 0
0:8
3. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 7
6:3
dalszym ciągu 1:0 po samobójczym
18. GKS Bełchatów
3 - 1 4:8
4. MKS Mieszko Gniezno
3 7
4:0
trafieniu Dawida Cubala w 52. minu5. SKS Unia Swarzędz
3 7
5:2
cie. Minutę przed końcem regulami3. Liga Grupa 2
6. MKS Victoria Września
2 6
7:5
nowego czasu gry prowadzenie przy2. kolejka | jesień 2021
7. LKS Gołuchów
3 5
7:5
jezdnych podwyższył kolejny obrońca
Unia Janikowo – Jarota Jarocin ...............– 0:0
8. KP Obra 1912 Kościan
3 4
6:6
Korony, a tym razem piłkę do własnej
Sokół Kleczew – Zawisza Bydgoszcz .........– 2:0
9. MLKP Warta Międzychód
3 4
5:6
bramki skierował Patryk Jankowiak.
Kotwica Kołobrzeg – Kluczevia – Stargard ....– 5:0
10. KKS 1925 II Kalisz
3 4
4:4
W drugiej minucie doliczonego czasu
Pogoń Nowe S. – Bałtyk Koszalin .............– 1:0
11. KP Victoria Ostrzeszów
3 3
4:5
gry kropkę nad „i” postawił wprowaElana Toruń – Polonia Środa ....................– 2:4
12. GKS Wilki Wilczyn
3 3
4:6
dzony z ławki Paweł Barczak. – ByliPogoń II Szczecin – Stolem Gniewino .......– 2:3
13. MGKS Huragan Pobiedziska 2 3
2:2
śmy zespołem zdecydowanie lepszym.
Olimpia Grudziądz – Bałtyk Gdynia .........– 2:0
14. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 3 3
3:4
Wynik odzwierciedla to, jak spotkaBłękitni Stargard – KP Starogard Gdański ....– 1:0
=. MKS Olimpia Koło
3 3
3:4
nie wyglądało. Nie ma co ukrywać,
GKS Przodkowo – Świt Skolwin ................– 0:1
16. SKP Słupca
3 3
9:8
1. KS Stolem Gniewino
2 6
6:3
że pierwsza czerwona kartka dla go17. KSS Kotwica Kórnik
3 2
3:5
2. GKS Olimpia Grudziądz
2 6
3:0
spodarzy ułatwiła nam nieco zadanie,
18. LKS Korona Piaski
3 1 2:7
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
2 6
4:2
ale trzeba powiedzieć, że to my prowa19. GKS Iskra Szydłowo
3 0
3:8
4. KP Błękitni Stargard
2 6
3:1
dziliśmy grę i byliśmy zespołem, który
20. KS Górnik Konin
3 0
1:7

wyniki i tabele
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zdecydowanie bardziej zasłużył dziś
na zwycięstwo – powiedział po meczu Marcin Tomaszewski, obrońca
kępińskiej Polonii. Zwycięstwo nad
beniaminkiem został okupione zostało wspomnianą kontuzją Amadeusza
Rachela. Z jego wypadnięcia ze składu nikt jednak nie robi poważniejszej
tragedii, bowiem kępnianie dysponują
obecnie na tyle szeroką i wyrównaną
kadrą, że zastąpienie kontuzjowanego
gracza nie będzie większym problemem. W najbliższą sobotę piłkarze
Polonii 1908 Marcinków zagrają przed
własną publicznością z Kotwicą Kórnik. Sobotni rywal kępnian bardzo
przeciętnie wszedł w obecny sezon. Po
trzech premierowych meczach Kotwica ma na swoim koncie zaledwie dwa
punkty. W ostatniej serii gier gracze
z Kórnika zremisowali na własnym
stadionie z rezerwami KKS-u Kalisz. Mecz zakończył się wynikiem
bezbramkowym, co w pewnym stopniu mogło usatysfakcjonować graczy
Kotwicy, bowiem Grzegorz Kalek,
trener rezerw KKS-u, oprócz graczy
z Akademii Piłkarskiej KKS-u posłał
również do boju graczy z kadry pierwszego zespołu. Dlatego punkt w starciu
z rezerwami drugoligowca przyjęto w
Kórniku z pewną dozą zadowolenia.
Przed trzecią serią interesująco zapowiadało się spotkanie SKP Słupca z
Górnikiem Konin. Od samego początku było jasne, że w tym spotkaniu nikt
nie powinien nikogo lekceważyć - zarówno SKP, jak i Górnik mają swoją
renomę w wielkopolskiej piłce. Starcia
beniaminków ze spadkowiczami zawsze budzą wiele emocji. Często taki
mecz przybiera miano walki Dawida z Goliatem. Spadkowicz chce jak
najszybciej odbić się od niższej ligi i
wrócić tam, skąd przybył. Beniaminek natomiast zamierza dowieźć swej
wartości i sprawić niespodziankę.
Oba zespoły już na samym początku
zaczęły zawodzić swoich fanów. Niedosyt po porażkach z Wilkami Wilczyn i Victorią Września piłkarze ze
Słupcy zrekompensowali wygrywając
w ostatniej kolejce z ekstrzecioligowcem. Wydawało się, że po spadku z
trzeciej ligi, Górnik Konin będzie
chciał szybko wrócić na zaplecze drugiej ligi. Póki co jednak, droga piłkarzy z Konina nie jest absolutnie usłana
różami, a niebawem może się okazać,
że zamiast myśleć o awansie i powrocie do trzeciej ligi, klub będzie musiał
walczyć o utrzymanie. Po ostatniej porażce z SKP Słupca piłkarze Górnika
z zerowym dorobkiem punktowym
zamykają ligową tabelę. W trzech dotychczasowych meczach koninianie
stracili aż siedem bramek, strzelając
przy tym zaledwie jedną.
Szczególnego wymiaru dla Unii
Swarzędz nabrał sobotni mecz z Iskrą
Szydłowo. Klub ze Swarzędza obchodził w minionym weekend jubileusz
100-lecia, a prezent z tej okazji piłkarze Unii mieli sprawić sobie właśnie w
meczu z Iskrą. Już w 16. minucie wynik spotkania otworzył Mikołaj Panowicz. Dla zawodnika sprowadzonego
z Victorii Września było to debiutanckie trafienie w barwach nowego klubu.
Unia była zespołem wyraźnie lepszym
i po nieco ponad pół godzinie gry prowadziła różnicą dwóch bramek. W 38.
minucie Iskra zdobyła kontaktowego
gola po fantastycznym uderzeniu Adriana Mikołajczyka z rzutu wolnego, ale nie zmieniło to obrazu gry, bo
wciąż przewagę mieli gracze ze Swarzędza. Unia była wyraźnie lepsza,
ale raziła fatalnymi błędami. Jeden z
nich przyniósł graczom z Szydłowa

wyrównanie. Spadkowicz z trzeciej
ligi miał w swoich szeregach 18-letniego Jakuba Błachowicza, który
w 79. minucie popisał się kapitalnym
uderzeniem z dystansu. Po tym trafieniu gospodarze już się nie podnieśli i
szczęśliwe, choć w pełni zasłużone
trzy punkty pojechały do Swarzędza.
BAS

Wyniki 3. kolejki
LKS Korona Piaski			 0 (0)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 3 (0)
Bramki: 0:1 Dawid Cubal - 52’ (samobójcza),
0:2 Patryk Jankowiak - 89’ (samobójcza), 0:3
Paweł Barczak - 90+2’.
Polonia-Marcinki: Mateusz Kierzek – Marcin
Tomaszewski, Mikołaj Kubacha, Bernard Fai
Ndukong, Remigiusz Hojka, Wojciech Drygas,
Amadeusz Rachel (Jakub Górecki - 45+2’),
Karol Latusek, Borys Wawrzyniak (Paweł Barczak - 46’), Filip Latusek (Dawid Stempin - 89’),
Patryk Słupianek (Dawid Rachel - 83’). Trener:
Tomasz Jaworski.
MGKS Huragan Pobiedziska
1 (1)
MKS Nielba Wągrowiec		
2 (1)
Bramki: 1:0 Michał Gruszka - 28’ (samobójcza), 1:1 Łukasz Iskrzyński - 38’, 1:2 Wiktor
Pawlak - 58’.
MKS Olimpia Koło		
0 (0)
MKS Mieszko Gniezno		
2 (1)
Bramki: 0:1 Tomasz Kaźmierczak - 20’, 0:2
Miłosz Brylewski - 73’.
KP Victoria Ostrzeszów		
2 (0)
MKS Victoria Września		
3 (2)
Bramki: 0:1 Mikołaj Jankowski - 14’, 0:2 Arkadiusz Wolniewicz - 26’, 1:2 Kornel Skorzybót
- 49’, 2:2 Michał Mazurek - 68’ (z karnego), 2:3
Mikołaj Jankowski - 84’ (z karnego).
MLKP Warta Międzychód
2 (1)
LKS Gołuchów			 4 (3)
Bramki: 1:0 Kacper Magdziński - 10’, 1:1 Dawid
Guźniczak - 16’, 1:2 Krystian Benuszak - 26’, 1:3
Konrad Chojnacki - 33’, 2:3 Krzysztof Kulczak 87’, 2:4 Patryk Kieliba - 90+5’.
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 3 (1)
KP Obra 1912 Kościan			 1 (1)
Bramki: 0:1 Mateusz Adamski - 36’, 1:1 Michał
Niedźwiedzki - 45’, 2:1 Krzysztof Karpik - 88’,
3:1 Wojciech Wachowski - 90’.
KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (0)
GKS Wilki Wilczyn		
1 (0)
Bramki: 1:0 Szymon Strączkowski - 73’, 2:0
Jakub Bąk - 90’, 2:1 Wiktor Mochalski - 90+4’.
GKS Iskra Szydłowo		
2 (1)
SKS Unia Swarzędz		
3 (2)
Bramki: 0:1 Mikołaj Panowicz - 16’, 0:2 Marek
Nyćkowiak - 31’, 1:2 Adrian Mikołajczak - 38’, 2:2
Michał Pakuła - 52’, 2:3 Jakub Błachowicz - 79’.
SKP Słupca			 4 (2)
KS Górnik Konin		
1 (0)
Bramki: 1:0 Igor Sarnowski - 16’, 2:0 Jakub
Kwaśny - 45+1’, 3:0 Michał Lorencki - 74’, 3:1
Mateusz Jurków - 82’, 4:1 Kacper Kajdan - 86’.
KSS Kotwica Kórnik		
0
KKS 1925 II Kalisz		
0
4
3
3
3
2
2
2
2

Najskuteczniejsi strzelcy

Jakub Kubiński (Nielba Wągrowiec)
Filip Latusek (Polonia-Marcinki)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Krystian Benuszak (LKS Gołuchów)
Patryk Bordych (Kotwica Kórnik)
Kacper Borowiak (Obra Kościan)
Jakub Michalski (Centra Ostrów)
Igor Sarnowski (SKP Słupca)

Program 4. kolejki

Sobota, 21 sierpnia 2021 roku

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

Piłka nożna

terminarz
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gmina
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy w lipcu i sierpniu odbywają się wakacyjne warsztaty twórcze dla dzieci,
prowadzone w ramach projektu „Podróże z książką”, realizowanego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”

G£OS TRZCINICY
sierpień 2021, nr 31 (1200)

Kreatywne zajęcia Festyn dla zdrowia i zabawy

Biblioteka zrealizowała już
kilka wakacyjnych warsztatów
dla dzieci, opartych na autorskich
scenariuszach dyrektor książnicy
Renaty Gość oraz bibliotekarza
Marii Tomalik. Podczas spotkań
dzieci poznają literaturę krajoznawczą i podróżniczą, na podstawie której przeprowadzane są quizy literackie z atrakcyjnymi nagrodami.
Następnym punktem warsztatów są zajęcia manualne z wykorzy-

Festyn z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kuźnicy Trzcińskiej

rozwijają wyobraźnię, kreatywność i
wrażliwość artystyczną, uczą się samodzielności, wytrwałej i rzetelnej
pracy oraz doskonalą swoje talenty,
zdolności i zamiłowania. Warsztaty
dodatkowo zachęcają do twórczego
myślenia i ekspresji oraz kształtują wrażliwość estetyczną dziecka.
Zajęcia są wzbogacone o elementy
biblioterapii. Dzięki uczestnictwu w
nich dzieci uczą się samodzielności,
ale także pracy grupowej.

Puchar Wójta Gminy Trzcinica, atrakcje dla dzieci, gastronomia oraz punkt
szczepień przeciwko COVID-19.
Do siatkarskich zmagań przystąpiło 12 dwuosobowych drużyn. Rywalizacja była bardzo zacięta. Ostatecznie
zwycięzcami została ekipa w składzie:
Bartosz Balcer i Karol Jakóbczyk,
drugie miejsce zajęli: Adrian Zimoch
i Sebastian Banaś, a na trzeciej pozycji uplasowali się: Mateusz Kadłubek i Dawid Strzelczyk. Zwycięskie
drużyny uhonorowane zostały nagrodami i pucharami, które wręczył wójt
G. Hadzik wraz z przewodniczącym
Rady Gminy Z. Mikołajczykiem. Włodarz gminy złożył podziękowania dla
wszystkich, który włączyli się w organizację festynu.
Oprac. KR

Dyrektorka biblioteki z uczestnikami
warsztatów plastycznych
Organizatorzy
z gospodyniami z KGW

staniem różnych technik plastycznych. Do tej pory dzieci tworzyły
wesołe leśne ludki, różnobarwne
papugi i stworzyły bajeczną Dolinę
Muminków z jej bohaterami ulepionymi z masy solnej. Podczas zajęć
dzieci poznają rozmaite techniki
plastyczne, rozwijają swoje umiejętności manualne poprzez zróżnicowane zadania z użyciem dużego
wachlarza technik plastycznych,

Wszystkie prace, będące pokłosiem warsztatów artystycznych, można oglądać na wystawie w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Trzcinicy.
Zadanie jest realizowane w ramach programu: „Partnerstwo dla
książki” i zostało dofinansowane ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Oprac. KR

8 sierpnia br. w Kuźnicy Trzcińskiej obył się festyn zorganizowany
przez miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich na czele z przewodniczącą Zofią Makiolą. W przygotowanie
spotkania aktywnie włączyła się także Rada Sołecka Sołectwa Kuźnica
Trzcińska – z sołtysem Anną Bartkowiak oraz KS Volley Trzcinica – z
prezesem Dawidem Wawrzynkiem.
Wydarzenie zorganizowane zostało
w ramach Narodowego Programu
Szczepień „#SzczepimySię z KGW”.
Oprócz sportowców, kibiców i mieszkańców gminy w festynie udział
wzięli: Grzegorz Hadzik – wójt gminy Trzcinica, Zdzisław Mikołajczyk
– przewodniczący Rady Gminy Trzcinica oraz Renata Ciemny – sekretarz
gminy. W programie znalazł się m.in.
VI Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o

Zwycięzcy turnieju siatkówki
plażowej (pośrodku)

Gry i zabawy na „Orliku”

7 sierpnia br. na boisku sportowym „Orlik” w Trzcinicy odbyły się
gry i zabawy z piłka, które przeprowadził animator Adam Żłobiński. Na
początku rozgrywek chłopcy uczestniczyli w zabawach, następnie odbyły
się konkurencje, w których zawodnicy
walczyli o nagrody.
Oprac. KR

Zabawy i gry cieszyły się
dużym zainteresowaniem

NAJLEPIEJ PODAJĄCY: NAJLEPSZY ŻONGLER:
1. Adam Gatner
1. Wojciech Durlej
2. Dawid Biczysko
2. Mikołaj Rabiega
3. Wojciech Durlej
3. Marcel Zimoch
NAJLEPSZY STRZELEC
NAJSZYBSZY Z PIŁKĄ:
RZUTÓW KARNYCH:
1. Jakub Stężała
1. Hubert Żeleźniak
2. Adam Gatner
2. Jakub Stężała
id Biczysko
3.Daw
3. Mikołaj Rabiega
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Parlamentarzyści i samorządowcy spotkali się z producentami trzody chlewnej w gminie Łęka Opatowska

wieści znad pomianki
sierpień 2021, nr 29 (1023)
Coroczną tradycją stała się już organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z gminy Łęka Opatowska. Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łęce Opatowskiej we współpracy z Towarzystwem „Nasze Szwederowo”,
z którym OPS współpracuje od 2015 roku

Jak chronić się przed ASF

Wypoczynek we Władysławowie

W tym roku w kolonii uczestniczyło aż 50 dzieci z terenu gminy w
wieku od 8 do 16 lat. Wyjazd trwał
10 dni, tj. od 26 lipca do 4 sierpnia

br. i zapełniony był licznymi atrakcjami. Podczas wypoczynku dzieci
uczestniczyły w dwóch wycieczkach,
korzystały z bogatej infrastruktury

Uczestnicy wakacyjnego
wypoczynku we Władysławowie

ośrodka wypoczynkowego, miały
do dyspozycji liczne boiska i miejsca
umożliwiające aktywne zagospodarowanie czasu wolnego. Jak wynika
z relacji kierownika kolonii, Marka Marcinkiewicza dzieci z gminy
Łęka Opatowska wywarły bardzo
pozytywne wrażenie i pozostawiły
po sobie miłe wspomnienia. Kierownik podkreślał, że grupa opatowskich
dzieci była bardzo aktywna, chętnie uczestniczyła w proponowanych
zajęciach i nie generowała żadnych
trudności. - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
oraz zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego jest bardzo istotnym elementem
w profilaktyce uzależnień, dlatego
Gmina Łęka Opatowska w ramach
środków pochodzących z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dofinansowała w/w
przedsięwzięcie kwotą 17 101 zł – informuje wójt Adam Kopis.
Oprac. m

Zajęcia pn. „Magnesy z gipsu”, organizowane w ramach zadania „Dzieje się w bibliotece –
zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży z elementami biblioterapii”

Tworzyli magnesy z gipsu

30 czerwca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej
z siedzibą w Opatowie odbyły się
zajęcia pn. „Magnesy z gipsu”, organizowane w ramach zadania „Dzieje
się w bibliotece – zajęcia edukacyjne
i artystyczne dla dzieci i młodzieży
z elementami biblioterapii”. Projekt
został dofinansowany z programu
„Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych ministra kultury,
dziedzictwa narodowego i sportu,
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez bibliotekarz Ewę Kołek oraz dyrektor
biblioteki Gabrielę Brzezińską.
Uczestnikami zajęć były dzieci i
młodzież, dla których przygotowano
zabawy aktywizujące z elementami
biblioterapii, głośne czytanie oraz
część kreatywno-warsztatową, polegającą na ozdabianiu i malowaniu

gipsowych magnesów. Dodatkowo,
jak na każdym warsztacie z cyklu
„Dzieje się w bibliotece…”, każdy

i hobby w jednym. Najcenniejsze
magnesy to te niepowtarzalne, dlatego podczas zajęć dzieci mogły wy-

Dzieci z zadowoleniem wykonywały
swoje prace plastyczne

6 sierpnia w Sali Urzędu Gminy
w Łęce Opatowskiej odbyło się spotkanie z producentami trzody chlewnej z powiatu kępińskiego w sprawie
problemów i procedur wywołanych
wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru
Świń w powiecie kępińskim. Inicjatorami spotkania byli europoseł Andżelika Możdżanowska, starosta kępiński Robert Kieruzal oraz wójt gminy
Łęka Opatowska – Adam Kopis.
W śród zaproszonych prelegentów byli m.in. poseł na Sejm RP Ka-

tarzyna Sójka, wojewódzki inspektor weterynaryjny – lek. weterynarii
Tomasz Wielich, burmistrz Miasta i
Gminy Kępno – Piotr Psikus, prezes
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie – Marek Potarzycki, dyrektor ELEWAR
Gądki – Michał Kotkowski, kierownik ELEWAR w Kępnie – Konrad Paczyński oraz przedstawiciel
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Kępnie – Piotr Twardowski.
Oprac. m

Rolnicy z uwagą
słuchali prelegentów

Filia Biblioteczna w Siemianicach zorganizowała wycieczkę rowerową

Na rowerach
zwiedzali okolicę

8 sierpnia br., o godzinie 13.00,
spod Filii Bibliotecznej w Siemianicach ruszyła wycieczka rowerowa,
zorganizowana przez kierownik filii
Jolantę Gąszczak, dedykowana dla
wszystkich sympatyków biblioteki i
książek.
Pierwszym przystankiem był
pałac Szembeków w Siemianicach,
gdzie, dzięki uprzejmości państwa
Nawrotów, można było zajrzeć do

kowego kościoła wycieczka ruszyła w kierunku Prosny i zabytkowej
baszty, usytuowanej na wzniesieniu,
z którego można było podziwiać malownicze widoki, zrobić pamiątkowe
zdjęcie i odpocząć. Po tym cała grupa, w celu zregenerowania sił, udała
się na poczęstunek. Trasa powrotna
do Siemianic, wiodąca przez łąki i
las, upłynęła w miłej atmosferze i
sprzyjającej aurze.
Odpoczynek w czasie rajdu

uczestnik wykonał własną, trwałą
grafikę na koszulce.
Zbieranie magnesów to tradycja

Był i czas na zabawę
w listonosza

konać zestaw trzech magnesów.
Każdy uczestnik warsztatów
mógł poczuć się jak prawdziwy artysta, malując i ozdabiając farbami gipsowe wylewy. Wśród zróżnicowanych
tematycznie gipsowych figurek można było znaleźć zwierzaki, księżniczki, owady oraz przedstawicieli niektórych zawodów. Wykonane przez
uczestników magnesy mogą stanowić
zarówno doskonały prezent, jak też
oryginalną ozdobę mieszkania.
Podczas spotkania czytano także
opowiadanie Małgorzaty Żółtaszek
pt. „Poczta, czyli czy erkę można nosić w torbie?”, a dzieci bawiły się w
pocztę – rysowały wakacyjne kartki,
adresowały je i, oczywiście, wysyłały.
Niektórzy spróbowali pracy w okienku na poczcie oraz jako listonosz.
Oprac. KR

wnętrza pałacu oraz pospacerować
po parku i posłuchać ciekawych
historii opowiadanych przez Krystynę Macioszczyk i Teodorę Nawrot na temat samego pałacu oraz
rodu Szembeków. Następnie grupa
skierowała się poprzez Chruścin do
Bolesławca. Po zwiedzeniu zabyt-

- Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy w to niedzielne popołudnie znaleźli czas na wspólną
wycieczkę, oraz Krystynie Macioszczyk, która była wspaniałym przewodnikiem po okolicznych zabytkach – podsumowała organizatorka
wyprawy.
Oprac. KR
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ECHO RYCHTALA
sierpień 2021, nr 28 (976)
XI Turniej Siatkówki Plażowej w Krzyżownikach pod hasłem: „Sport kształtuje charakter,
uodparnia organizm, buduje pozytywne relacje międzyludzkie”

Siatkówka w letnim wydaniu

Wójt A. Staszczyk wręczył
medale i dyplomy

15 sierpnia br. w Krzyżownikach odbył się jedenasty już turniej
siatkówki plażowej. Podobnie jak w
poprzednich latach, tak i w tym roku,
organizatorzy przygotowali się bardzo dobrze do przyjęcia zawodników
i kibiców. Wszystkie strony przedsięwzięcia dopisały, a turniej realizowany pod hasłem: „Sport kształtuje charakter, uodparnia organizm, buduje
pozytywne relacje międzyludzkie”
dobitnie pokazywał cele, jakie postawili sobie organizatorzy, czyli OSP

Krzyżowniki, KGW Krzyżowniki,
sołtys wsi wraz z Radą Sołecką oraz
rychtalscy animatorzy sportu.
Piękne słoneczne popołudnie
stało się w Krzyżownikach miejscem spotkań biesiadnych. W punkcie szczepień można było zaszczepić
się przeciwko COVID-19. Na osoby,
które jeszcze nie dopełniły obowiązku uczestnictwa w Narodowym
Spisie Powszechnym czekał lokalny
rachmistrz. Odbył się również pokaz
udzielania pierwszej pomocy przed-

kurier baranowa
sierpień 2021, nr 26 (1210)
Przez ponad 10 lat amatorzy sportu z ul. Południowej cierpliwie wydeptywali w trawie dróżkę wiodącą na boisko Orlik. Upragniona zmiana nastąpiła 10 sierpnia br.

medycznej w wykonaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Krzyżownik.
Siatkówka plażowa, skupiająca
zawodników z ościennych gmin, była
jak zwykle miejscem walki na boisku
o każdą jego część, sposobem na aktywny wypoczynek i realizacją własnych sportowych zainteresowań.
W pierwszej czwórce rozgrywek
znaleźli się: 1. miejsce – Łukasz

Klepacki i Adrian Izbicki, 2. –
Agnieszka Buchaniewicz i Kazienierz Kostera, 3. – Oskar Furmański i Paweł Skotnik, 4. – Tomasz
Banaszczyk i Wojciech Biniosek.
Sędziowaniem zajęli animatorzy:
Marlena Makłosz i Dominik Makowski. Nad przebiegiem całości
czuwał gminny koordynator sportu
Piotr Nasiadek.
Medale i dyplomy wręczyli: wójt
gminy Rychtal Adam Staszczyk
oraz sołtys Krzyżownik Bożena
Augustynek. Dodatkową nagrodę,
w postaci pucharu za pierwsze miejsce, ufundował i wręczył prezes OSP

Koncert charytatywny „Dla Jarka” w kościele pw. Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela
w Rychtalu

Z dobroci serc i chęci pomocy

W niedzielę, 15 sierpnia br., w
kościele pw. Męczeństwa Świętego

ojca Łukasza Buzuna – obecnego
biskupa pomocniczego diecezji kali-

Ścieżka od ul. Południowej

Tego dnia została uruchomiona
nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Wykonawcą zadania pn. „Budowa chodnika łączącego ul. Południową z ul.
Orlika w Baranowie” jest Kępińskie
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.
Projektowany odcinek chodnika, sta-

Wybudowany chodnik
ma 137 m długości
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nowiący łącznik pomiędzy ul. Południową i ul. Orlika, liczy 137 m. Szerokość chodnika wynosi 1,50 m (razem
z obrzeżem – 1,66 m), a powierzchnia
zabudowy to 205,50 m2. Inwestycja zamknęła się kwotą 111.292,74 zł.
ems

Krzyżowniki, Tomasz Banaszczyk.
- Już dziś serdecznie zapraszamy na ostatni Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej seniorów (powyżej
18. roku życia), który odbędzie się
28 sierpnia br., o godz. 16.00, a
już 4 września br. zapraszamy na
Festyn Rodzinny w Skoroszowie,
5 września br. proponujemy Bieg
Rychtalaka na 10 km (od godziny
9.00) wraz z biegami towarzyszącymi dzieci i młodzieży oraz gminne dożynki połączone z Turniejem
Sołectw Gminy Rychtal. Będzie się
działo! – zapowiedział P. Nasiadek.
Oprac. KR

Członkowie zespołu
„Emmanuel”

Jana Chrzciciela w Rychtalu odbył się
koncert charytatywny, którego celem
było wsparcie codziennej rehabilitacji pana Jarosława ze Stogniewic,
cierpiącego na szybko postępującą
chorobę neurologiczną.
Koncert poprowadził zespół
chrześcijański „Emmanuel” z Wieruszowa. To międzyparafialny zespół muzyczny, zafascynowany rozrywkową muzyką religijną. Swoją
muzyczną działalność rozpoczął w
2001 roku. Od samego początku ideą
zespołu było organizowanie koncertów świątecznych, ubogacanie apeli
jasnogórskich, czuwań parafialnych,
muzyczna adoracja Najświętszego
Sakramentu, prowadzenie oprawy
muzycznej na pielgrzymkach oraz
mszach świętych. Pierwotnie skład
zespołu tworzyły cztery osoby. Przy
aprobacie ks. dziekana Henryka Orszulka, ks. Romana Faltina oraz
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skiej – grupa rozpoczęła swoją działalność muzyczną opartą na śpiewie
dla Boga i o Bogu. Swój pierwszy

publiczny występ zespół wykonał w
maju 2001 roku na mszy prymicyjnej
ks. Rafała Siwka, który obecnie, po
kilkunastu latach posługi duszpasterskiej w Irlandii, rozpoczął pracę
w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Poznańskiej w Kępnie.
Obecnie zespół „Emmanuel” tworzy
osiem osób: Dominika Glac, Katarzyna Brząkała i Weronika Pietras – wokal, Paweł Glac – gitary:
klasyczna, akustyczna, elektryczna,
Piotr Kmieć – gitara basowa, Szymon Pietras – perkusja, Dawid Mania – trąbka oraz Marcin Sobczak
– instrumenty klawiszowe.
Niedzielny koncert zgromadził
wielu mieszkańców Rychtala i okolicznych miejscowości, którzy wzięli
udział w zbiórce, a także włączyli się
w śpiew znanych religijnych utworów.
Na zakończenie słowa wdzięczności wobec wykonawców i uczestników wypowiedziała żona pana
Jarosława, dla którego koncert został
zorganizowany.
Oprac. KR

Zespół dał
świetny koncert

Ogłoszenia

reklamy

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię działkę w Klinach, Hanulinie, Zosinie,
Białym Młynie. Tel. 795 413 001.
(TK 74/08/21)
Kupię garaż na ul. Spółdzielczej lub Wiosny
Ludów w Kępnie. Tel. 661 995 884.
(TK 74/08/21)
Sprzedam nieruchomość w Świbie
(135) z decyzją budowlaną na jej
przebudowę. Możliwość uzyskania
około 50 miejsc noclegowych w pokojach 2-osobowych. Cena 275 tys.
zł. Tel. 606 994 894, 604 997 311.
(TK 64/07/21)
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)

Do wynajęcia kawalerka, umeblowana Kępno. Tel. 606 365 377.
rolnicze
Sprzedam tonę pszenżyta.
Tel. 728 285 647.

(TK 76/08/21)

Kupię słomę prasowaną w kostkę, 60 sztuk,
z przywozem. Tel. 505 673 658.
(TK 69/08/21)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
Ciągnik C4011/60/ 1969 r., opryskiwacz,
kopaczka dwurzędowa, przyczepa 3,5-tonowa,
drewniane burty, przyczepka do przewozu
żywca. Tel. 885 394 472. (TK 25/04/21)
sprzedam
Sprzedam cukinie duże i małe, dynie. Przy
posesji na ul. Długiej 5 w Kępnie.
(TK 66/07/21)

NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam budynek gospodarczy (uzbrojony)
na działce 17 arów - Tabor Wielki.
Tel. 885 394 472.
(TK 75/08/21)
NIERUCHOMOŒCI wynajmę
Mieszkanie do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 784 846 118.
(TK 70/08/21)

Sprzedam gołębie „Rysie”.
Tel. 503 493 818.
(TK 73/08/21)
Sprzedaż drewna opałowego, bukowego,
suchego, z dowozem. Więcej informacji
pod numerem telefonu: 62 78 10 366 lub
osobiście w firmie STOLMER, Mroczeń 7,
63-604 Baranów, pn.-pt. 8.00-16.00.
(TK 72/08/21)

Sprzedam wytaczarkę do bębnów samochodowych różnych typów. Tel. 62 / 78 228 05.
(TK 67/07/21)
Sprzedam pianino antyczne w idealnym
stanie, dwuletnia gwarancja.
Tel. 662 046 560.
(TK 61/07/21)
US£UGI
Poszukuję osoby do pracy okazjonalnie,
na godziny, do osoby przewlekle chorej,
leżącej, mało komunikatywnej.
Tel. 605 695 567
(TK 68/08/21)
Renowacja stolarska pianin przedwojennych i strojenie z naprawą.
Tel. 662 046 560.
(TK 62/07/21)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Minikoparka - wiertnica. Usługi - wynajem. Tel. 692 604 062.
(TK 46/05/21)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import
wiesław waloszczyk

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

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

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Adrian Markowski - „Bieszczady. Dla tych, którzy lubią chodzić
własnymi drogami”
Ta książka to klucz do poznania Bieszczadów. I to wcale nie powierzchownie, ale do głębi.
Na podstawie swoich długoletnich doświadczeń autor książki pewnie prowadzi czytelnika po
drogach i bezdrożach, meandrach przeszłości i dnia dzisiejszego Bieszczadów. Niczego nie
narzuca, lecz jedynie wskazuje szlaki do skarbów, które można tu odnaleźć. Bo Bieszczady
są magiczne, jednak ta magia dostępna jest jedynie tym, którzy wiedzą, gdzie i na co należy
patrzeć. Nie są skąpe, ale nie obdarowują każdego tak samo. Mierzą wędrowców własną
miarą, ceniąc szczególnie tych, którzy przemierzają swoją drogę z szacunkiem i pokorą.
Adrian Markowski, autor na poły przewodnika, na poły reportażu, zaprasza na ścieżki bardziej
i mniej znane, leżące na szlakach, poza nimi, a także we wnętrzu każdego z nas. Pokazuje,
że każdy, jeśli tylko zechce, może przeżyć na tych rubieżach prawdziwą przygodę. Bo choć
Bieszczady nie są już dalekie i dzikie, zawsze były i wciąż pozostają wyzwaniem. Każdy musi
tu wydeptać swoją ścieżkę. Ta książka to pierwszy krok.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

W. Bruce Cameron - „O psie, który dał słowo”
Na Baileya, psa o wielu wcieleniach, którego pokochały setki tysięcy dzieci i dorosłych,
czeka bardzo ważne zadanie. Tym razem nie będzie pamiętał swoich poprzednich żyć, ale nie
będzie sam! Dołączy do niego urocza psina Lacey, z którą wspólnie postarają się dotrzymać
psiego słowa. Burke to bardzo uzdolniony chłopiec, który jeździ na wózku. Kiedy przestanie
rosnąć, będzie mógł poddać się operacji. Jednak do tego czasu potrzebuje wsparcia silnego
psa, który pomoże mu w codziennych czynnościach.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Praca zbiorowa - „Malarstwo światowe. Caravaggio”
Michelangelo Merisi da Caravaggio jest uważany za jednego z najwybitniejszych artystów
barokowych na świecie. Jego twórczość zrewolucjonizowała dotychczasowe malarstwo,
wprowadzając światłocień uwypuklający dramatyzm oraz realizm przedstawień. Artysta
świadomie zrezygnował z kultu piękna obecnego w ówczesnym malarstwie, zaznaczając
niedoskonałości malowanych postaci. Sztuka ta początkowo wywołała oburzenie, z czasem
przeszła jednak w fascynację, co tym samym niesamowicie rozsławiło artystę. Kompozycja
obrazów oraz ich teatralny styl eksponowały pierwszoplanowe postacie, ukrywając w mroku
szczegóły i budząc domysły. Awanturnicza natura malarza nie przeszkodziła mu w stworzeniu
wybitnych przedstawień religijnych, do których należą m.in. „Wieczerza w Emaus”,
„Męczeństwo św. Mateusza”, czy „Powołanie św. Mateusza”.

zatrudni osobę z doświadczeniem lub do przyuczenia
na stanowiska:

- lakiernik meblowy,
- operator robota CNC do lakierowania krzeseł,
- ślusarz, pomocnik ślusarza,
- operator maszyny CNC do obróbki drewna,
- operator okleiniarki, maszyn stolarskich.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 32
SPONSORZY NAGRÓD:

Miejsce pracy: Baranów, Mroczeń

Tel. 605 064 501

Drodzy Czytelnicy!
Na łamach „Tygodnika Kępińskiego” prezentujemy Wam mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy w swym codziennym życiu
wyróżniają się niezwykłym hobby, pasją czy pracą na rzecz innych.
Chcemy pokazać, ilu niezwykłych ludzi mieszka w naszym regionie,
o których warto mówić głośno i zaprezentować szerszemu społeczeństwu. Jeżeli znacie Państwo takie osoby, a nawet rodziny, które odznaczają się czymś szczególnym, prosimy o kontakt z naszą redakcją drogą
telefoniczną, internetową albo osobiście.

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

„Tygodnika Kêpiñskiego” do 25 sierpnia 2021 r.
Wszystkie rozwi¹zania wezm¹ udzia³ w losowaniu ksi¹¿ek ufundowanych przez wydawnictwa:
„Znak”, „Zysk i S-ka”, „Oficynka”, „Czwarta Strona”, „Słowne”, „Bosz Art”, „Muza”, „Jaguar”,
„Burda”, „Filia”, „Sonia Draga”, „Marginesy”, „Novae Res”, „Kobiece” „Otwarte” i „Prószyñski i S-ka”:

1. Adrian Markowski - „Bieszczady...”,
2. W. Bruce Cameron - „O psie, który dał słowo”,
3. Praca zbiorowa - „Caravaggio”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 31 nagrody otrzymuj¹:

Marek Jerczyński (Trzebień),
Zofia Małolepsza (Olszowa),
Monika Gierz (Mnichowice).

Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.

14

Tygodnik Kępiński 19 sierpnia 2021

Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Unikaj osób, które udają miłe i zmieniają swoje
sympatie w zależności od towarzystwa, w jakich
się znajdą. Ktoś taki może wydobyć od Ciebie
zwierzenia lub towarzyskie plotki, a później opowie je innym. Bądź uprzejmy, ale zdystansowany.

Byk 21 IV – 21 V
Mimo wielu zajęć i obowiązków uda Ci się znaleźć czas na rozrywkę i odpoczynek. Otrzymasz
zaproszenie na imprezę. Będziesz w dobrej formie
i chętnie spotkasz się z przyjaciółmi. Zakochanym
karta wróży wiele romantycznych chwil.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Ktoś zarzuci Ci, że nie interesujesz się jego sprawami. To może być przyjaciel lub inna bliska osoba, która próbuje nawiązać z Tobą kontakt. Wysłuchaj jej i zastanów się, czy nie ma racji. Bądź w
tym tygodniu bardziej życzliwy i wyrozumiały.

1.

Apteka „Pod Kasztanami” - 19.08.2021 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 20.08.2021 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 21.08.2021 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 22.08.2021 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 23.08.2021 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
Apteka „Centrum” - 24.08.2021 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 25.08.2021 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

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

UWAGA!

Rak 23 VI – 22 VII
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.

Lew 23 VII – 22 VIII
Tydzień sprzyja podróżom oraz zajęciom, jakie
wymagają zdecydowania i siły. Konflikty i dyskusje
mogą być gorące, ale przyniosą twórcze rozwiązania. W miłości karta zwiastuje ważne decyzje.
Podejmuj je wspólnie z partnerem!

Panna 23 VIII – 22 IX
Karta zwiastuje dobre wiadomości i szczęśliwe
wydarzenia, szczególnie w sprawach miłosnych!
Przestrzega jednak przed zbyt lekkomyślnym
traktowaniem swoich obietnic i obowiązków. Bądź
wyrozumiały i serdeczny, ale pilnuj swoich spraw.

Waga 23 IX – 23 X
Karta wróży szczęśliwe wydarzenia dla Ciebie i
Twojej rodziny. Poczujesz się kochany i bezpieczny, a kłopoty okażą się mniejsze, niż sądziłeś. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, to w tym tygodniu uda
Ci się zawrzeć zgodę.

Skorpion 24 X – 21 XI
Podejdź do spraw zawodowych czy szkolnych z
większym dystansem. Nie obrażaj się za słowa
krytyki, nie walcz z autorytetami, bo nic Ci to nie
da, a pogorszy Twoją sytuację. Bądź szczery, nie
udawaj cwaniaka, nie bądź przebiegły i cyniczny.

„ŚWIAT TKANIN”

przeniesiony na ul. Staszica 2
w Kępnie (były Bajkoland)
Świat tkanin duży wybór - zgodne ceny.
Świat tkanin - my Cię ubierzemy.

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.

Wodnik 20 I – 18 II
Będziesz musiał pogodzić się porażką lub niepowodzeniem, na które już nie masz wpływu. Nie
szarp się, nie rozdrapuj starych ran. Poczujesz się
z sytuacją o wiele lepiej, jeśli zajmiesz się nowymi
sprawami.

Ryby 19 II – 20 III
Zastanów się, czy rzeczywiście wszystko chcesz
zacząć od nowa. Każdą taką decyzję przemyśl
kilka razy, zanim spalisz za sobą wszystkie mosty. Nie rób nic chaotycznie, musisz mieć dobrze
ułożony plan.

(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

Jeśli przestaniesz wytykać innym błędy, to uda Ci
się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ktoś będzie chciał zawrzeć z Tobą zgodę. Wyciągnij do
niego rękę! Dla osoby samotnej karta oznacza, że
nie docenia ona swoich zalet.

Czeka Cię rozprawa z osobą, która spróbuje przypisać sobie Twoje sukcesy. Nie zwlekaj dłużej i
podejmij właściwe działania. Nawet, jeśli Twój
przeciwnik jest silny i dobrze zorganizowany, dasz
sobie z nim radę. Stać cię na zdecydowane kroki!

Ma
na ter
su iał
kc
es

Zapraszamy!!!
Kępno, ul. Staszica 2,
tel. 507 065 800.

Strzelec 22 XI – 21 XII

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Telefon:
(62) 78 29 284.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

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

Oferujemy:
płyty, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną,
kantówki, palisadę

panele podłogowe i boazeryjne,
listwy, sztukaterie

Zapraszamy do hurtowni
Zapraszamy do HURTOWNI
Piaski k. Kępna 1A

Piaski k. Kępna 1A
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