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12 lutego 2022 r. w Zajeździe Wielkopolskim w Siemianicach odbył się bal studniówkowy uczniów
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. Gospodarzami wieczoru byli wychowawcy,
rodzice oraz maturzyści klas czwartych technikum. W balu udział wzięli m.in.: dyrektor Bogumiła
Drobina, wicedyrektor Urszula Tyra, wicedyrektor Janusz Pruchnicki oraz kierownik szkolenia
praktycznego Agnieszka Krysiak. Wieczór okazał się wyjątkowy. Najważniejszą chwilą tego wieczoru było wykonanie przez maturzystów tradycyjnego poloneza.
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„Cudze chwalicie, /Swego
nie znacie, /Sami nie wiecie, /Co posiadacie. /A boć
nie śliczne /Te wioski liczne? /Ten kraj kochany?....”
- pisał Stanisław Jachowicz („Wieś”, 1853).

str. 4

co tydzień w „TK”

str. 3

Fot. KP PSP Kępno

W przejeździe
przez
Wielkopolskę

Złote Serduszko
dla „Wersalu”
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Z serca dla serca

Baranowskie ferie zakończone

Informacje

wiadomości
Przekazano maseczki dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego

Raport liczby łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie
Wielkopolski

Maseczki od wojewody Łóżka dla pacjentów z COVID-19

1 lutego br. do Starostwa Powiatowego w Kępnie z magazynu
wojewody wielkopolskiego zostało
dostarczonych 348 tysięcy sztuk maseczek medycznych przeznaczonych

dla mieszkańców powiatu kępińskiego. Maseczki zostaną przekazane do
wszystkich urzędów gmin z obszaru
powiatu, a te rozdysponują je wśród
mieszkańców.
Oprac. KR

15 lutego br. liczba dostępnych
łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa wielkopolskiego
wynosi 2254, w tym 1376 łóżek jest
zajętych (spadek o 82 zajęte łóżka w
stosunku do dnia poprzedniego). W
odniesieniu do poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego
liczba dostępnych łóżek przedstawia
się następująco: I poziom zabezpieczenia szpitalnego – 141 łóżek, w tym
27 zajętych (wzrost o 7 w stosunku do
dnia poprzedniego), II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 1935 łóżek, w
tym 1224 zajęte (spadek o 91 w stosunku do dnia poprzedniego), szpital
tymczasowy na Międzynarodowych
Targach Poznańskich – 178 łóżek, w
tym 125 zajętych (wzrost o 2 w stosunku do dnia poprzedniego). Ogółem wolnych pozostaje 878 łóżek.
Liczba łóżek respiratorowych
dla pacjentów z zakażeniem SARS-

Przywieziono 348 tysięcy
maseczek medycznych

Pamiętajcie
o wnioskach 500 plus

Trwa również nabór wniosków
o rodzinny kapitał opiekuńczy na
drugie i kolejne dziecko w wieku
od ukończenia 12. do 35. miesiąca
życia. Wnioski przyjmowane są tylko elektronicznie. Rodzice, którzy
potrzebują pomocy przy złożeniu
wniosku, mogą liczyć na wsparcie
pracowników Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, którzy pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym
wypełnieniu wniosku o świadczenie.

Taką pomoc można uzyskać w każdej
placówce ZUS. - Do tej pory rodzice
z województwa wielkopolskiego złożyli ponad 140 tys. elektronicznych
wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na ponad 224,5 tys.
dzieci i 42,9 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik
prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim
Oprac. m

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY
(RKO)
POWIAT
POLSKA RAZEM
WIELKOPOLSKA
Kaliski
Kalisz
Kępiński
Ostrowski
Ostrzeszowski
Poznań
Poznański

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
500 PLUS

LICZBA
WNIOSKÓW

LICZBA
DZIECI

LICZBA
WNIOSKÓW

LICZBA
DZIECI

426.444
42.918
976
960
672
1.1884
664
5.340
6.318

438.699
44.116
1.009
983
696
1.936
677
5.473
6.507

1.363.902
140.114
2.523
3.807
1.882
5.868
1.889
20.115
21.670

2.165.698
224.527
4.141
5.760
3.058
9.426
3.057
30.127
34.175

do dnia poprzedniego). Liczba łóżek
respiratorowych dla dzieci wynosi 6,

z czego zajęte są 2. W odniesieniu do
poszczególnych poziomów zabezpieczenia szpitalnego liczba dostępnych
łóżek respiratorowych przedstawia
się następująco: II poziom zabezpieczenia szpitalnego – 162 łóżka, w tym
63 zajęte (spadek o 5 w stosunku do
dnia poprzedniego), szpital tymczasowy na MTP – 10 łóżek, w tym 4 zajęte
(wzrost o 1 w stosunku do dnia poprzedniego). Wolnych pozostaje 105
łóżek respiratorowych. Oprac. KR

ILOŚĆ szczepieŃ

szczepienia w polsce

DO 13 LUTEGO

– DO 16 LUTEGO

Miejsce	Ilość szczepień

Ilość szczepień

52.783.844

Szpital w Kępnie
w tym dzieci (5-11 lat)
Punkt Szczepień
Powszechnych (zawieszony)

Pierwsza lub jedna dawka

22.459.895

Druga dawka

19.335.266

W pełni zaszczepieni

22.026.636

13.584
302
13.452

Plenerowe i wyjazdowe
Punkty Szczepień

519

Szkoły

91

Trzecia dawka

215.614

Dawka przypominająca
Zgłoszone NOP

10.773.069
18.199

sytuacja epidemiczna w powiecie kępińskim
Data

Od lutego rodzice mogą składać wnioski o świadczenie
wychowawcze 500 plus na nowy okres wypłat od czerwca
2022 r. do maja 2023 r.

-CoV-2 wynosi 172, z czego 67 łóżek
jest zajętych (spadek o 4 w stosunku

17 stycznia 2022 r.

Liczba	Ponowne	Zgony	Przyczyna śmierci:	Wykonane
zakażeń
zakażenia		COVID/współistniejące
testy
2		

0

0/0

52

Liczba		
ozdrowieńców

Osoby na
kwarantannie

32			

312
467

18 stycznia 2022 r.

17		

0

0/0

95

8			

19 stycznia 2022 r.

22		

0

0/0

106

9			

501

20 stycznia 2022 r.

19		

1

0/1

125

8			

641

21 stycznia 2022 r.

30		

0

0/0

130

16			

762

22 stycznia 2022 r.

40		

1

1/0

179

17			

815

23 stycznia 2022 r.

26		

0

0/0

108

12			

729

24 stycznia 2022 r.

28		

0

0/0

93

15			

705

25 stycznia 2022 r.

36		

0

0/0

174

8			

648

26 stycznia 2022 r.

53		

2

1/1

177

5			

452

27 stycznia 2022 r.

47		

0

0/0

129

15			

552

28 stycznia 2022 r.

48		

0

0/0

152

22			

571

29 stycznia 2022 r.

50		

0

0/0

129

23			

566

30 stycznia 2022 r.

37		

0

0/0

125

36			

506

31 stycznia 2022 r.

28		

0

0/0

96

42			

462

1 lutego 2022 r.

49		

0

0/0

148

34			

480

2 lutego 2022 r.

61		

1

0/1

161

28			

458

3 lutego 2022 r.

49		

0

0/0

169

42			

598

4 lutego 2022 r.

56		

1

1/0

178

59			

580

5 lutego 2022 r.

62		

0

0/0

215

55			

712

6 lutego 2022 r.

49		

0

0/0

131

53			

726

7 lutego 2022 r.

34		

0

0/0

93

58			

858

8 lutego 2022 r.

56

5

1

0/1

128

39			

962

9 lutego 2022 r.

55

9

1

1/0

203

33			

1019

10 lutego 2022 r.

49

6

0

0/0

144

58			

1058

11 lutego 2022 r.

69

7

1

1/0

180

71			

1002

12 lutego 2022 r.

43

4

1

0/1

138

60			

480
441

13 lutego 2022 r.

28

2

0

0/0

79

61			

14 lutego 2022 r.

17

2

0

0/0

87

63			

385

15 lutego 2022 r.

8

0

0

0/0

107

56			

397

Tygodnik Kêpiñski
— pismo społeczno–kulturalne regionu kępińskiego.
KOLEGIUM REDAKCYJNE: Grażyna Gatner, Jacek Kuropka, Mirosław Łapa - red. naczelny, Paulina Jakubczyk, Katarzyna Rybczyńska, Bartłomiej Steinert.
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Katarzyna Baranowska, Eugeniusz Bendziński, Tomasz Gatner, Henryk Kaczorowski, Marek Kamecki, Rafał Michalski, Tomasz Niechciał,
Mirosław Sokołowski, Wiesław Walas.
ADRES REDAKCJI: 63–600 Kępno, ul. Pocztowa 1 (pierwsze piętro), tel. 62 78 292 84, fax 62 78 292 85, e–mail: pismak@post.pl lub tygodnik@kepno.net,
adres internetowy: www.tygodnikkepinski.pl, www.facebook.com (Tygodnik Kępiński)
WYDAWCA: „Pismak” - spółka z o.o. SKŁAD: KR. NAKŁAD: 3000 egz. KONTO: Santander Bank Polska SA O/Kępno 79 1090 1144 0000 0000 1400 6369.
Tekstów niezamówionych redakcja może nie zamieścić. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo skrótów i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczonych ogłoszeń, reklam oraz tekstów informatorów samorządowych.
DYŻURY REDAKCJI: pn.–pt. od 9.00 do 16.00. BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: Redakcja w godz. dyżurów. DRUK: Poznań.

2

Tygodnik Kępiński 17 lutego 2022

wiadomości

Informacje
9 lutego 2022 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie, gdzie mieści się siedziba
Kępińskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbyła się uroczystość symbolicznego przekazania Kępińskiego Złotego Serduszka

Złote Serduszko dla „Wersalu”

Walentynki na kępińskim Rynku

Z serca dla serca

14 lutego br. – czyli w Walentynki – na kępińskim Rynku zorganizowano wyjątkowe obchody tego święta, połączone z akcją charytatywną.
W ramach Walentynkowego Koncertu Życzeń można było zadedykować
życzenia dla swojej Walentynki w
zamian za wrzucenie do puszki datku

na rzecz Mateusza Słowikowskiego,
który potrzebuje operacji serca w Bostonie. Życzenia wraz z romantyczną
muzyką słyszał cały Rynek. Podczas
wydarzenia szczudlarze rozdawali
walentynkowe niespodzianki. A to
wszystko po to, by podarować trochę
serca dla... serca Mateusza.
KR

Podczas wydarzenia zbierane były
środki dla Mateusza Słowikowskiego

Serduszko już po raz dziesiąty
ufundował Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, który z wielkim
zaangażowaniem włącza się w akcję
WOŚP także poprzez zbiórkę do puszek stacjonarnych rozmieszczonych
w swoich oddziałach oraz poprzez liczenie pieniędzy z finałowej zbiórki.
Kępińskie Złote Serduszko jest w całości wykonane ze złota i wręczane
zwycięzcy licytacji ze specjalnym
certyfikatem potwierdzającym jego
oryginalność. Od 21 lat, corocznie
dla Kępińskiego Sztabu WOŚP wykonuje je złotnik Zenon Wróbel,
który w tym roku przyozdobił złote
serduszko 13 diamentami. Zwycięzcą
tegorocznej licytacji przeprowadzonej na antenie Radia Sud 30 stycznia
2022 roku, ponownie została Fabryka

Mebli „WERSAL” Kaczorowscy Sp.
j. Jest to drugie serduszko wylicytowane przez tę firmę, która wygrała
także zeszłoroczną licytację.
Na spotkanie do biblioteki powiatowej przybyli: starosta kępiński
Robert Kieruzal, wicestarosta kępiński Alicja Śniegocka, przedstawiciele Fabryki Mebli „WERSAL”
– dyrektor generalny Igor Karkoszka oraz dyrektor ds. marketingu
Przemysław Kawecki, wiceprezes
Zarządu ds. Handlu Spółdzielczego
Banku Ludowego w Kępnie – Marcin Hofman wraz z wiceprezesem
Zarządu ds. IT – Katarzyną Gocha-Romanowską, zastępca burmistrza
Miasta i Gminy – Krzysztof Godek, złotnik Zenon Wróbel, Julia
Czworowska z Hufca ZHP Kępno

oraz przedstawiciele Radia Sud: Daniel Tarchała i Michał Zaczyk.
Gości powitał dyrektor biblioteki
i jednocześnie główny organizator
kępińskich finałów WOŚP – Wiesław Walas: - Dzięki ponownemu
zaangażowaniu i ofiarności Fabryki
Mebli „WERSAL”, finalna kwota
zebrana przez kępiński sztab podczas XXX Finału WOŚP znacząco
wzrosła. Środki te zasiliły konto
zbiórki na zakup sprzętu dla oddziałów okulistyki dziecięcej. Dziękuję
wszystkim przybyłym na dzisiejsze
przekazanie Kępińskiego Złotego
Serduszka za zaangażowanie w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, za udzielone nam wsparcie
i życzliwość – podsumował W. Walas.
Oprac. m

Pragniemy podziękować Panu Doktorowi Rafałowi
Gwoździowi za długoletnią, troskliwą opiekę nad

śp. Kazimierzem Wieczorkiem,
okazywaną życzliwość oraz słowa wsparcia i otuchy.
Dziękujemy Pani Doktor Marii Kasprzyk-Smardz
za troskę oraz przyniesienie ulgi w cierpieniach
w ostatnich dniach życia Ojca.

W kępińskiej hali widowiskowo-sportowej wystąpił góralski zespół „Baciary”

Z góralską werwą

13 lutego br. w kępińskiej hali
widowiskowo-sportowej
wystąpił
góralski zespół „Baciary”. To polski zespół folklorystyczny założony przez braci Janusza i Andrzeja
Body w 2002 r. na Podhalu, uznany
za najlepszy zespół rozrywkowy
na Podhalu. W swojej muzyce oraz
strojach grupa nawiązuje do tradycji
góralskiej. Skład zespołu zmieniał
się na przestrzeni lat. Dziś tworzą go
Andrzej Body (instrumenty klawiszowe, śpiew), Janusz Body (gitara
basowa, śpiew), Andrzej Skupień
(skrzypce), Władysław Lassak

(akordeon, śpiew), Jan Strama (gitara) i Zdzisław Szymczyk (perkusja, śpiew). Do ich najbardziej znanych utworów należą: „Żyje się raz”,
„Oczy zielone”, „Nic do stracenia”,
„Jak się bawią ludzie”, „Lubię śpiewać, lubię tańczyć”. Te i inne hity
zostały zaprezentowane w Kępnie,
podobnie jak wiele znanych góralskich przyśpiewek, zaaranżowanych
w nowoczesny sposób. Artyści swoim pełnym werwy, radosnym, energicznym występem porwali tłumnie
zgromadzoną publiczność do wspólnej zabawy.
KR
Koncert przyciągnął
tłumy mieszkańców

Dziękujemy ks. Aleksemu Stasiakowi za duchowe
wsparcie, udzielenie Ojcu Sakramentów Świętych
oraz słowa pocieszenia w tych trudnych chwilach.
Serdeczne „Bóg zapłać”.

Pogrążona w smutku Rodzina
Tygodnik Kępiński 17 lutego 2022
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„Cudze chwalicie, /Swego nie znacie, /Sami nie wiecie, /Co posiadacie. /A boć nie śliczne /Te wioski liczne? /Ten kraj kochany?....” - pisał Stanisław
Jachowicz („Wieś”, 1853). W prasie okresu międzywojennego nietrudno znaleźć laurki wystawione „miasteczku Kępno - stolicy powiatu”

W przejeździe przez Wielkopolskę

W 1927 roku Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych urządziło dla starostów dwutygodniową wycieczkę instruktażową do wybranych powiatów
we wszystkich regionach państwa.
Relację z niej zamieściła gazeta „Epoka”. Ubogie i i opóźnione cywilizacyjnie Polesie (o osiemdziesięcioprocentowym wówczas analfabetyzmie)
nie mogło się równać z Kongresówką
czy o wiele bardziej rozwiniętym gospodarczo województwem krakowskim. Niemal wzorowo na tym tle
wypadała gospodarna Wielkopolska.
Starostowie odwiedzili Kępno. „Stolica powiatu miasteczko Kępno o
6741 głów ludności zadziwia wprost
swojemi urządzeniami – pisze «Epo-

a tak charakterystyczny wielkopolski krajobraz, ale także kulturalnie
budowane i czysto utrzymane domy.
Rzadko się widzi tutaj owe obskurne,
brudne i rozwichrzone strzechy, owe
gnojówki i wstrętny nieład, tak charakterystyczny dla wsi i miasteczek
„Kongresówki”.
Już nagle, jakby uciął, przejechawszy dawną granicę rosyjsko-niemiecką, widzi się tę różnicę w wyglądzie wsi i miasteczek, w architekturze
domów, w uprawie i kulturze pól i
ogrodów. Tam, „w Kongresówce,
za granicą” – nieład, niechlujstwo,
zaniedbanie, tutaj, w Wielkopolsce
- staranność w pracy, ład i czystość
w miasteczkach i wsiach. Zapewne

śli; że jednak przy dobrej woli, wysiłku i pracy, tak wyglądać by mogły
z czasem wszystkie wsie polskie. To,
co przede wszystkiem uderzyło mnie

ku w Kępnie. Przypomina mi to Hiszpanję – gdzie zamiłowanie ludności do
kwiatów (szczególniej w Andaluzji!)
rywalizować może z „pasją kwiato-

tutaj w tej części ziemi wielkopolskiej,
to wszędzie olbrzymia ilość kwiatów.
Kwiaty rosną tutaj wszędzie: przy
drogach, w ogródkach chłopskich,
na balkonach domów miasteczka, na
cmentarzach, na stacjach kolejowych,
nawet koło zabawnej fontanny na ryn-

wą” Wielkopolan. Przejeżdżam właśnie przez wieś w okolicy Kępna. Dziś
jest tutaj wielki odpust. Z dalekich
osiedli i miasteczek ciągną tłumy ludzi. Dzieci, kobiety, a nawet mężczyźni
niosą całe naręcza kwiatów, przepięknych i barwnych georginij, astrów i

goździków. Przed starym, drewnianym kościołem stragany z piernikami
i owocami. Koło wielkiej lipy przykościelnej klęczy tłum ludzi. Jest tam
w dziupli cudowne małe źródło, skąd
ludzie czerpią wodę do szklanek i butelek. Drzewo i cudowne źródło umajone kwiatami, także cudowny stary
obraz Madonny w kościele.
Tak przez kwiaty przejawia się
zamiłowanie ładu i piękna ludu wielkopolskiego.		
T. Cz.
Podał i opracował
Piotr Kokociński
Informacja bibliograficzna:
I.W. K., Wrażenia z wycieczki starostów.
Rzut oka na ogólne stosunki w kraju, /w:/
„Epoka”. R. 1927, nr 263 (z 25 września)
T. Cz., W przejeździe przez Wielkopolskę,
/w:/ „Kurjer Polski”. R. 1936, nr 281 (z 12
października)

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, aby uczcić Dzień Zakochanych, przygotowała dla czytelników fragmenty dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”
oraz rozstrzygnęła konkurs na Czytelnika 2021 roku

Walentynkowe spotkanie w bibliotece

ka». - Wzorowe bruki, wodociąg,
park, spore tereny zajęte pod ogródki
robotnicze, stacje opieki nad matką i
dzieckiem, strażnica pożarna, rzeźnia miejska, gazownia, wzorowy budynek gimnazjalny, wspaniałe szkoły
powszechne”.
Podobnie brzmi mikroreportaż
z Ziemi Kępińskiej zatytułowany W
przejeździe przez Wielkopolskę. Przedrukowujemy go, zachowując kształt
językowy oryginału, z warszawskiego „Kuriera Polskiego” z 1936 roku.
To sielski, wyidealizowany obraz
Wielkopolski, nieco tendencyjny,
ciągle porównywany z biedną, zaniedbaną Kongresówką. I chociaż reportaż napisany został zapewne przez
bywalca ziemiańskich dworów, omijającego ubogie chłopskie czworaki,
to kępnianom powinien się spodobać.
Któż nie lubi laurek?
W przejeździe
przez Wielkopolskę
Wielkopolska kraina zawsze dominowała swą kulturą na ziemiach
polskich, szczególniej w okresie
powojennym. Dziś, gdy ciekawy i
nienasycony wrażeniami podróżnik
zwiedza ten piękny kraj, może najpiękniejszy z prowincyj polskich,
ogląda tam jeszcze to dawne przysłowiowe bogactwo wielkopolskie i
wielki „rozmach” pracy jego mieszkańców.
Dziś Wielkopolska, mimo gnębiącego nas jeszcze kryzysu, należy chyba do najbogatszych ziem polskich.
Nie rzucają się tak w oczy ciągle owi
kryzysowi malkontenci z „Kongresówy” lub dawnej „austrjackiej Galicji”, wiecznie niezadowoleni, wiecznie skrzywieni i połamani przez los i
niedomagania kieszeniowe.
Tutaj, w Wielkopolsce, żyje się
jakoś raźniej, znosi się swobodniej
tę biedę, ostatnio tak nagminnie zagnieżdżoną u nas.
Gdy w wagonie kolejowym podróżuje się przez te szerokie i płaskie rozłogi wielkopolskie, ogląda
się z okien wagonu nie tylko piękny,

4

przyczyn tych dwu tak wybitnie różnych „kultur” szukać należy w dwu
różnych sposobach gospodarki naszych przedwojennych ciemiężycieli.
Rosja przedwojenna ze swą polityką
wyssania, zdezorganizowania i splugawienia podbitych narodów, Niemcy ze swą manją kolonizacyjną, ale
jednak zawsze o tendencji organizacyjnej, dążące do podniesienia materialnego i wydajności swych „ziem
wschodnich”. Małe miasteczko Kępno tuż nad granicą niemiecką, niegdyś ponoć siedlisko „Grenzschutzu”
i jedno z ważnych gniazd niemieckiej
„Hakaty”, robi wrażenie schludnego
miasteczka jakiegoś bardzo cywilizowanego kraju na Zachodzie.
Piękne i czysto utrzymane domy,
wspaniałe, jeszcze za czasów niemieckich zbudowane gimnazjum,
którego wyglądu nie potrzebowałaby
się wstydzić nawet sama Warszawa,
piękny budynek szkoły powszechnej,
czysto utrzymany kościół i zbór ewangelicki i dwa wspaniałe cmentarze
– parki, ze starymi tujami i klonami,
są silnym kontrastem dla niedaleko
stąd położonych miasteczek w dawnej „Kongresówce” – do dziś dnia
jeszcze, wiecznie brudnych, wiecznie
zaniedbanych i walących się. Pokazywano mi tu w Kępińskiem zagrody
włościańskie, budowane swego czasu
przez niemiecką komisję kolonizacyjną – jako wzory dla niemieckich osad
kolonizacyjnych. Są to nie „chaty”
włościańskie, ale prawdziwe małe
pałacyki i wille. Czego tam nie ma:
i wspaniałe, szerokie okna i balkony, ganki i piękne, oszklone galerje.
A budynki gospodarskie, to nie nasze
chłopskie, obskurne chlewy i walące
się stodoły, ale eleganckie, estetyczne
i celowo zarazem zbudowane domy,
często jednopiętrowe, jako stajnie,
spichrze i składy gospodarskie. Dziś
piękne te, czyste zagrody należą przeważnie do rolników Polaków, wykupione od Niemców. Przejeżdżając
przez te miłe i bogate wioski, mimowoli nasuwają się porównania i my-

„Moralność pani Dulskiej” to
między innymi opowieść o miłości.
Premiera przedstawienia, w wykonaniu bibliotekarek, miała miejsce w
ubiegłym roku podczas Narodowego
Czytania i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Stąd pomysł, aby
ponownie zagrać sztukę dla czytelników. Widzowie świetnie się bawili,
a odtwórczynie ról zebrały gromkie

Najlepsze czytelniczki
z dyrektorką biblioteki

Biblioteczne
Dulskie na scenie

brawa. Dla wszystkich uczestników
przygotowano walentynkowe niespodzianki.
Tego popołudnia nagrodzeni zostali również najaktywniejsi czytelnicy w trzech kategoriach wiekowych:
młodzi, dojrzali i gold. - Wyróżnienia
otrzymały osoby, które uplasowały
się w pierwszej dziesiątce. Biblioteka jest dumna z tak wspaniałych

czytelników, którzy inspirują i motywują innych do częstego sięgania
po książki – stwierdza Magdalena
Wieczorek, dyrektor biblioteki.
Czytelnikami Roku 2021 zostały:
Ewa Jerchel, Alina Sławoszewska
oraz Grażyna Malik. Zwyciężczynie nagrodzono upominkami oraz
kwiatami.
Oprac. m

Kępińscy policjanci dołączyli do ogólnokrajowej akcji „Czy to Cię tłumaczy?”

Policjanci uświadamiają
uczestników ruchu drogowego

Mundurowi z kępińskiej drogówki dołączyli do ogólnokrajowej akcji
pn. „Czy to Cię tłumaczy?”. Jej celem
jest uświadomienie kierowcom oraz
pieszym, jak ich zachowanie na drodze wpływa na bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego. - Podczas kampanii policjanci
informowali również mieszkańców
naszego powiatu o wejściu w życie
nowego taryfikatora mandatów karnych, a także o pojawieniu się nowych wykroczeń drogowych – mówi
oficer prasowy KPP Kępno, sierż.
Rafał Stramowski.
W trakcie trwania kampanii
policjanci rozdają ulotki informa-
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cyjne, w których znajduje się skrót
najważniejszych zmian w przepisach drogowych, dotyczących m. in.
obowiązków pieszych oraz kierowców. - Pamiętajmy, że od naszego
zachowania na drodze zależy bezpieczeństwo innych uczestników ruchu

drogowego. Nasza brawura czy pośpiech może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Za każdą cyfrą
ofiar śmiertelnych lub osób rannych,
przedstawianych w mediach, kryją
się ludzkie tragedie i dramaty – podkreśla funkcjonariusz. Oprac. KR

Policjancji rozdają ulotki
informacyjne. Fot. KPP Kępno

Informacje

wiadomości

12 lutego 2022 r. w Zajeździe Wielkopolskim w Siemianicach odbył się bal studniówkowy
uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

Poloneza czas zacząć

Gospodarzami wieczoru byli wychowawcy, rodzice oraz maturzyści
klas czwartych technikum. Wieczór
okazał się wyjątkowy. W obecnych
warunkach przygotowanie balu studniówkowego wiązało się z ogromnym
wysiłkiem. Do ostatnich dni uczniowie nie mieli pewności, czy spotkanie
się odbędzie. W balu udział wzięli:
dyrektor Bogumiła Drobina, wicedyrektor Urszula Tyra, wicedyrektor
Janusz Pruchnicki oraz kierownik
szkolenia praktycznego Agnieszka
Krysiak. Serdecznie witano też Bogumiłę Słowikowską - wychowawczynię klasy IV Technikum Architektury Krajobrazu, Violettę Piasecką
- wychowawczynię klasy IV Technikum Organizacji Reklamy, Agnieszkę
Kubot i Ewę Kowalczyk-Pruchnicką - wychowawczynie klasy IV Technikum
Handlowo-Ekonomicznego
oraz Justynę Maj - wychowawczynię
klasy IV Technikum Gastronomiczno-Informatycznego. Najważniejszą
chwilą tego wieczoru było wykonanie
przez maturzystów tradycyjnego poloneza. Wieczór dostarczył wszystkim
wielu wspaniałych wrażeń. Pomimo
małego grona, z uwagi na pandemię
koronawirusa SARS-CoV-2, wszyscy bawili się świetnie. Bal na długo
pozostanie w pamięci maturzystów i
ich nauczycieli.
Oprac. m

Uczniowie klasy IV Technikum
Organizacji Reklamy z nauczycielami

Uczniowie klasy IV Technikum
Handlowo-Ekonomicznego z nauczycielami

Uczniowie klasy IV Technikum
Gastronomiczno-Informatycznego z nauczycielami

Kępiński szpital zaciągnął pożyczkę od starostwa

Uczniowie klasy IV Technikum
Architektury Krajobrazu z nauczycielami

W Kępnie działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny, zajmujący się kompleksową
pomocą związaną z realizacją programu „Czyste powietrze”

By zadbać o czyste powietrze

W Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta i Gminy w Kępnie przy ul.
Kościuszki 9 w Kępnie działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny, zajmujący się kompleksową pomocą związaną z realizacją programu
„Czyste powietrze”, finansowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. Można tam uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku o
udzielenie dotacji, jak również przy
składaniu wniosków o płatność. Po-

moc przy ich wypełnianiu można
uzyskać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem
telefonu: 62 59 09 474.
Dotację z programu „Czyste powietrze” mogą uzyskać właściciele
domków jednorodzinnych (także w
zabudowie szeregowej), których dochód za ubiegły rok podatkowy nie
przekraczał kwoty 100.000,00 zł. Z
programu „Czyste powietrze” można
uzyskać dotację na wymianę starego
kopciucha na nowe źródło ogrzewania, a także na termomodernizację

budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien, drzwi, bram). Dotacja na
ocieplenie i wymianę okien lub drzwi
możliwa tylko w przypadku jednoczesnej wymiany ogrzewania lub w
przypadku, gdy na nieruchomości
znajduje się już ogrzewanie spełniające wymagania programu. Co ważne,
można skorzystać jednocześnie z dotacji z programu „Czyste powietrze”
oraz z gminnego programu dotacji
do wymiany niskosprawnych źródeł
ciepła pn. „Kępno wolne od smogu”.
Oprac. KR

Pożar poddasza budynku produkcyjnego w Krążkowach

Spod dachu wydobywał się dym
W akcji udział wzięło 6 zastępów
straży pożarnej. Fot. KP PSP Kępno

5 lutego br., o godzinie 14.35,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze budynku produkcyjnego w Krążkowach. Przybyli
na miejsce strażacy zastali ukryty pożar poddasza budynku. Spod pokrycia dachowego wydobywał się dym.
- Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz częściowej rozbiórce podbitki
oraz poszycia dachu, dzięki czemu
uzyskano dostęp do miejsca pożaru.
Następnie strażacy przystąpili do
działań gaśniczych – poinformował
mł. kpt. Jakub Sobczak z KP PSP
Kępno. W działaniach trwających ponad 3 godziny udział wzięło 6 zastępów straży pożarnej.
Oprac. KR

Pożyczka dla szpitala

10 lutego 2022 r. w Starostwie
Powiatowym w Kępnie zawarta została umowa pożyczki pomiędzy Powiatem Kępińskim a Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Umowa opiewa na

sumę 1 000 000 złotych.
Zgodnie z warunkami umowy
pożyczka wykorzystana zostanie na
uregulowanie bieżących zobowiązań
szpitala.
Oprac. m

Po podpisaniu umowy pożyczkowej. Od lewej: główna księgowa SPZOZ Kępno - Anna
Rosowska, starosta kępiński - Robert Kieruzal, dyrektor SPZOZ Kępno - Beata Andrzejewska,
wicestarosta kępiński - Alicja Śniegocka, skarbnik - Marcin Trojak

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w miniony weekend zatrzymali kierowców, którzy nie powinni byli
wsiadać za kierownicę

Bez uprawnień i na
podwójnym gazie

28 stycznia br., o godzinie 11.50,
na ul. Jaśminowej w miejscowości
Chojęcin-Szum funkcjonariusze Posterunku Policji w Bralinie zatrzymali
29-letniego mieszkańca Bralina, który kierował samochodem osobowym
marki Volkswagen, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem
wskazało ponad 1,5 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu. Mężczyzna
stracił uprawnienia i został osadzony w
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
Natomiast 29 stycznia br., kilka
minut przed godziną 21.00, na ul.

Akacjowej w Łęce Opatowskiej funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali do kontroli pojazd marki Citroen, którym kierował
34-letni mieszkaniec miejscowości
Szalonka. Mężczyzna nie posiadał
uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ zostały mu wcześniej
cofnięte przez starostę kępińskiego.
Mężczyzna w chwili zatrzymania był
trzeźwy.
Postępowanie w tych sprawach
prowadzi KPP Kępno. Oprac. KR
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Wiadomości

reklama
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Powiat Kępiński zaprasza mieszkańców do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Kępińskiego zostały
utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.                                                                                   
W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Punkt posiada dwie lokalizacje:
-

Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 14:00-18:00
Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno - godziny przyjęć: wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 11:30-15:30

W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową - Fundację Honeste Vivere - udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkt
posiada pięć lokalizacji:
-

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, Perzów 77a, 63-642 Perzów - godziny przyjęć: poniedziałki w godz. 8:00-12:00*
Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska - godziny przyjęć: wtorki w godz. 7:30-11:30*
Urząd Gminy w Rychtalu, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal - godziny przyjęć: środy w godz. 11:30-15:30*
Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin - godziny przyjęć: czwartki w godz. 11:30-15:30*
Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica - godziny przyjęć: piątki w godz. 7:30-11:30*

*w każdej z w/w lokalizacji w ustalonych dniach miesiąca udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, z takim wyjątkiem, iż w każdy drugi poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek miesiąca w w/w lokalizacjach
świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy, że nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej dodatkowo składa pisemne oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgłoszeń na wizyty w punktach porad prawnych dokonuje się telefonicznie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kępnie, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do
15:30, pod numerem telefonu: 62 / 78 28 968 lub mailowo pod adresem: diana.magot-wolk@powiatkepno.pl.
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
-

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym, w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
nieodpłatnej mediacji;
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowieniu adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
-

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
porady dla osób zadłużonych;
porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściachz tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja NIE OBEJMUJE spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz gdy zachodzi uzasadnione
podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Ponadto na stronie Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz na stronie BIP Powiatu i każdej z Gmin, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz
świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, dostępna jest LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.
Zdarzenie na ul. Broniewskiego w Kępnie

Wjechał w płot i skrzynkę elektryczną

6 lutego br., o godzinie 19.04,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o zdarzeniu na ul. Broniewskiego w Kępnie. Przybyli na
miejsce strażacy zastali uszkodzony
samochód osobowy po kolizji z płotem oraz skrzynką energetyczną. Na
szczęście w wyniku zdarzenia nikt
nie odniósł obrażeń. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia do czasu przybycia na miejsce pogotowia energe-
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tycznego, które zajęło się naprawą
uszkodzonej skrzynki elektrycznej

– poinformował mł. kpt. Jakub Sobczak z KP PSP Kępno. Oprac. KR

Uszkodzony płot i skrzynka
elektryczna. Fot. KP PSP Kępno
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Dzięki reakcji obywatela kępińscy dzielnicowi wyeliminowali kierującego, który miał w wydychanym powietrzu
4 promile alkoholu

Kierował, mając 4 promile
w wydychanym powietrzu

9 lutego br., około godziny 9.30,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji
otrzymał zgłoszenie od obywatela, który poinformował, że ulicą Wiosny Ludów w Kępnie porusza się pojazd marki Audi, którego kierowca może być
pod wpływem alkoholu. Na miejsce natychmiast został wysłany oznakowany
patrol policji. Dzielnicowi zatrzymali

kierującego audi. Jak się okazało, 45-latek z miejscowości Laski w wydychanym powietrzu miał aż 4 promile alkoholu. Mężczyzna stracił uprawnienia i
został osadzony w pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych. Pojazd został zabezpieczony na strzeżonym parkingu.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
KPP Kępno.
Oprac. KR

Region

gmina

Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do
nadleśnictw z ofertą sprzedaży

Policyjne statystyki z 2021 r. wykazują, że na terenie powiatu kępińskiego odnotowano 16 prób samobójczych

W powiecie wzrosła
Będą nowe lasy – kupują
liczba prób samobójczych
tereny pod zalesianie

Nabywamy
lasy i grunty
przeznaczone do zalesienia

Lasy Państwowe są zainteresowane
nabywaniem lasów i gruntów
przeznaczonych do zalesienia
Skontaktuj się z najbliższym nadleśnictwem
www.lasy.gov.pl

Lasy stanowią już niemal 30%
powierzchni Polski. Jesteśmy w czołówce europejskich państw, a dzięki
odpowiedzialnej gospodarce leśnej
prowadzonej przez Lasy Państwowe
tereny leśne w Polsce zwiększają się

z roku na rok. Ogromną większością
z nich (77%) zarządza Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19
proc. lasów w Polsce należy do osób
prywatnych. - Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma,
ale przede wszystkim zobowiązanie.
Jesteśmy strażnikami polskiej natury, dbamy, by kolejne pokolenia mogły z niej korzystać. Dzięki leśnikom,
lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe
grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy
skarb. Bezcenny – podkreśla Józef
Kubica, p.o. dyrektora generalnego
Lasów Państwowych.
Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut
Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku
lesistość Polski zwiększy się do 33%.

- Jestem usatysfakcjonowany skalą
działań Lasów Państwowych prowadzonych na rzecz powiększania
areału należącego do Skarbu Państwa w tak cennym strategicznie obszarze, jakim są lasy. Mam nadzieję,
że w tym roku uda się nabyć jeszcze
więcej gruntów, by powierzchnia lasów w Polsce systematycznie rosła –
podsumował Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i
Środowiska.
Zasady tegorocznej akcji powiększania zasobów leśnych przez Lasy
Państwowe reguluje Zarządzenie nr
79 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z 30 grudnia 2021 roku.
W tym roku poszczególni nadleśniczowie mają za zadanie aktywnie promować ofertę zakupów. Zarządzenie
wskazuje też na źródło finansowania
zakupu gruntów. Są nim własne fundusze nadleśnictwa lub, w przypadku
ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego.
Oprac. m

Jakie są zasady skupu gruntów pod nowe lasy
Jestem zainteresowany sprzedażą. Co mam zrobić?
Przede wszystkim ustalić w zasięgu administracyjnym, jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę
do nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania
wymagają też sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie.
Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?
Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. Art. 37 wymienia, że Lasy Państwowe mogą nabyć
„lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa”.
Przede wszystkim grunty sąsiadujące
Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Państwowe
usytuowany są enklawy innej własności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce
wschodniej. Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.
pl/portal/
Ile zapłacą nadleśnictwa?
Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na
niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego.

Żółte naklejki PLK z numerem alarmowym 112 są na 11 tysiącach przejazdów kolejowo-drogowych

Żółte naklejki zapobiegają tragediom
11 lutego to Europejski Dzień tym naklejkom PLK umieszczonym
Numeru Alarmowego. 112 to numer, na przejazdach kolejowo-drogowych.
pod który można dzwonić
bezpłatnie przez całą dobę
z telefonów na terenie Unii
Europejskiej.
Wybierając
112, gdy zachodzi potrzeba
uzyskania pomocy, rozmówca nawiązuje połączenie z
operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który ma możliwość zawiadomienia odpowiednich służb
ratunkowych, m.in. policji, Naklejki znajdują się na napędach rogatek
straży pożarnej, pogotowia lub na krzyżach świętego Andrzeja
ratunkowego czy kolei. Od
2018 r. z numerem 112 współpracują W 44 przypadkach ograniczenie ruPKP Polskie Linie Kolejowe SA. Tyl- chu pociągów zapobiegło wypadkom.
ko w 2022 r. było blisko 600 zgłoszeń
Żółte naklejki z numerem alarna numer alarmowy 112 dzięki żół- mowym 112 są umieszczone na 11

tysiącach czynnych przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych. Korzystanie z nich
zapobiegło wielu zdarzeniom,
kiedy na przejeździe zepsuł
się samochód czy były zablokowane tory.
Naklejki znajdują się
na napędach rogatek lub na
krzyżach świętego Andrzeja
od strony torów. Są na nich
trzy ważne numery: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu (numer skrzyżowania), który precyzyjnie
określa położenie przejazdu,
numer alarmowy 112, który należy
wybrać, gdy zagrożone jest życie i
zdrowie, oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgła-

W 2020 r. na terenie powiatu
kępińskiego odnotowano łącznie 14
prób samobójczych, z czego 7 prób
okazało się skutecznych (osoby dorosłe), natomiast kolejne 7 prób było
nieskutecznych. W 2020 roku nie odnotowano prób samobójczych wśród
osób poniżej 18. roku życia.
Niestety, statystyki z ubiegłego
roku wypadają jeszcze gorzej. W
2021 r. na terenie powiatu kępiń-

instytucjami pomocowymi na szczeblu gminnym i powiatowym, które są
wsparciem dla tych osób. Komenda
Powiatowa Policji w Kępnie współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji
programu „Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i
młodzieży”, skierowanego do dzieci i
młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, i objęcia ich kompleksowym

Policjanci interweniują w niektórych
przypadkach prób samobójczych

skiego odnotowano łącznie 16 prób
samobójczych, z czego 9 (osoby dorosłe) i 2 (osoby poniżej 18. roku życia) okazały się skuteczne, natomiast
w 3 przypadkach (osoby dorosłe) i 2
przypadkach (osoby poniżej 18. roku
życia) były nieskuteczne.
- Proszę zwrócić uwagę na fakt,
że nie wszystkie próby samobójcze są
zgłaszane służbom ratunkowym. W
opisanych poniżej interwencjach nie
zidentyfikowano powodu próby bądź
dokonania samobójstwa, które zostałoby poparte dowodami materialnymi. Czynności realizowane są w
celu weryfikacji naruszenia przepisu
art. 151 Kodeksu Karnego: „Kto namową lub przez udzielenie pomocy
doprowadza człowieka do targnięcia
się na własne życie, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5” – podkreśla komendant powiatowy Policji w Kępnie, mł. insp.
Mirosław Józefiak. - W każdym
przypadku występowania zdarzenia
o charakterze samobójstwa lub próby
samobójstwa, policja współpracuje z

wsparciem wraz z osobami z ich otoczenia. Program ten został wdrożony
w życie 30 września 2021 r. – dodaje.
- Pamiętajmy – jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią
poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic
gorszego nie może nas spotkać i nie
wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze
możemy zwrócić się do specjalistów,
którzy pomogą nam przejść przez
ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, m.in. z
Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie
Kryzysu Psychicznego, którzy dyżurują pod numerem telefonu 800 70
2222. Możemy też zajrzeć na stronę
www.liniawsparcia.pl, na której znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc.
Pamiętajmy, nie musimy być sami z
naszymi problemami. Są osoby, które
nam pomogą, całkowicie bezpłatnie
i anonimowo – podsumowuje oficer
prasowy KPP Kępno, sierż. Rafał
Stramowski.
Oprac. KR

szać nieprawidłowości i awarie na
przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu.
Z numeru 112 należy skorzystać,
gdy zagrożone jest życie, gdy może
dojść do wypadku – np. gdy samochód został unieruchomiony między
rogatkami, w przypadku zdarzenia
na przejeździe lub dostrzeżenia przeszkody na torach. Kontakt z numerem
alarmowym 112 i reakcja kolejarzy
pozwalają uniknąć tragedii.
Od wdrożenia przez PKP Polskie
Linie Kolejowe SA. systemu żółtych
naklejek w połowie 2018 r. zarejestrowano ponad 18 tysięcy reakcji
na zagrożenia. W 530 przypadkach
wstrzymano ruch pociągów i wezwano pomoc. W ponad 1200 sytuacjach
ograniczono prędkość jazdy pociągów, co zapewniło bezpieczeństwo
pasażerom i osobom na przejeździe.
99% zdarzeń na przejazdach wynika z nieodpowiedzialnego zachowania i nierozważnych decyzji użytkowników dróg. Najczęstsze błędy to
m.in. ignorowanie czerwonego świa-

tła, niestosowanie się do wskazań
znaku STOP, omijanie zamkniętych
półrogatek lub wjeżdżanie pod opadające rogatki.
Co robić w sytuacji zagrożenia na
przejeździe kolejowo-drogowym? W
kryzysowej sytuacji należy jak najszybciej opuścić przejazd – w razie
potrzeby wyłamać rogatkę! Wystarczy niewielka siła nacisku, by tzw.
bezpiecznik drąga (przy napędzie
rogatek) zadziałał i spowodował
bezpieczne wyłamanie zapory, bez
uszkodzenia samochodu. Gdy dojdzie
do awarii auta i nie ma możliwości
zjazdu z torów, należy jak najszybciej
opuścić pojazd i wyjść poza rogatki,
zabierając ze sobą wszystkich, którzy
podróżowali samochodem i skorzystać z Żółtej Naklejki PLK, dzwoniąc
na numer alarmowy 112.
Więcej informacji na temat projektu Żółta Naklejka PLK i kampanii
społecznej „Bezpieczny Przejazd”
oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie www.
bezpieczny-przejazd.pl. Oprac. KR
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Sport

Piłka nożna

Piłka nożna >>> Zimowe przygotowania drużyn strefy kaliskiej na ostatniej prostej. W ciągu minionego tygodnia rozegrano kilkadziesiąt spotkań
kontrolnych

To już prawie ostatnia prosta przygotowań

Wyniki ciekawszych sparingów
KKS Kalisz – Chrobry Głogów ...................– 1:1
Warta Sieradz – Pogoń Nowe S. ...............– 2:0
Jarota Jarocin – Centra Ostrów ................– 3:1
KKS Kalisz – Unia Solec Kujawski .............– 0:5
Polonia Kępno – Zawisza Łęka O. ............– 0:1
Ostrovia Ostrów – Victoria Ostrzeszów ......– 1:3
KKS II Kalisz – Zefka Kobyla Góra ...........– 4:1
Jarota Jarocin – Piast Kobylin ..................– 6:0
KS Opatówek – Piast Błaszki ....................– 3:2
KKS Kalisz – ŁKS Łagów ..........................– 3:1
Stal Pleszew – Pelikan Grabów ................– 0:3
GKS Rychtal – Polonia Karłowice ..............– 4:1
KKS II Kalisz – Warta II Sieradz ...............– 3:1
Pogoń Syców – Sokół Bralin ....................– 5:3
Victoria Września – Victoria Skarszew ......– 0:1
LKS Gołuchów – LZS Cielcza .....................– 3:0
Orzeł Mroczeń – LZS Bogacica .................– 1:5
LKS Jankowy – GKS Grębanin ..................– 1:4
Centra Ostrów – Pelikan Grabów .............– 4:2
Victoria Ostrzeszów – Masovia Kraszewice ...– 6:1
Korona Piaski – Piast Kobylin ..................– 8:0
Jarota II Jarocin – Ogniwo Łąkociny ........– 4:0
KP Słupia – GKS Czastary ........................– 7:1
Raszkowianka – Barycz Janków P. ..........– 5:0
CKS Zduny – Odolanovia .........................– 1:0
Victoria Laski – Widawa Stradomia ..........– 9:0
Biały Orzeł – Zieloni Koźminek ................– 4:0
LZS Czajków – LZS Brąszewice .................– 6:2
Stal II Pleszew – Grom Golina ..................– 1:3
GKS Żerków – Korona-Pogoń ..................– 3:2
Prosna Chocz – Olimpia Brzeziny .............– 4:3
LZS Kuczków – Orzeł Wysocko Wielkie .....– 5:1

Piłkarska wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy weekend na boiska wybiegną drugoligowcy, a za nieco ponad dwa
tygodnie ruszy runda rewanżowa w czwartej lidze ligi. Nieco ponad trzy tygodnie pozostały z kolei do inauguracji piłkarskiej wiosny
w rozgrywkach trzeciej ligi. Podczas minionego tygodnia swoje spotkania kontrolne rozegrały prawie wszystkie drużyny występujące
w tych ligach i klasach rozgrywkowych.
W najbliższy weekend na ligowe nasz reprezentant na tym szczeblu, KKS zaserwował swoim podopiecznym aż gną czwartoligowcy z Wielkopolski.
boiska wybiegną drugoligowcy, którzy Kalisz zagra na wyjeździe ze Stalą Rze- trzy mecze kontrolne. W sobotę piłka- W meczach kontrolnych grali oni ze
na inaugurację wiosennej części roz- szów. Ostatni tydzień był pracowity dla rze z Wału Matejki rozegrali dwa mecze zmiennym szczęściem. Pierwszej spagrywek rozegrają 21. serię gier. Jedyny podopiecznych Bogdana Zająca, który kontrolne. Najpierw z pierwszoligowym ringowej porażki podczas przygotowań
Chrobrym Głogów, a następnie z lide- doznała Polonia 1908 Marcinki Kępno,
rem kujawsko-pomorskiej czwartej ligi, która musiała uznać wyższość ZawiUnią Solec Kujawski. Sprawdzian z szy Łęka Opatowska. Piłkarze z Alei
pierwszoligowcem zakończył się remi- Marcinkowskiego przegrali z liderem
sem 1:1, natomiast w starciu z Unią górą klasy okręgowej 0:1. Dwa zwycięstwa
byli gracze z Solca Kujawskiego, którzy odniosła natomiast Victoria Ostrzeszów.
pokonali kaliszan aż 5:0. W tym spotka- Dowodzeni przez byłego trenera kępnian
niu trener KKS-u desygnował jednak do gracze z Ostrzeszowa pokonali Masovię
Za nieco ponad dwa tygodnie czwartoligowcy rozpoczną drugą
gry praktycznie całą jedenastkę złożoną Kraszewice 6:1 i Ostrovię 1909 Ostrów
część sezonu 2021/2022. Wiosna na zapleczu trzeciej ligi zapowiaz zawodników Akademii Piłkarskiej Wielkopolski 3:1. Dwa mecze kontroda się pasjonująco, a walka pójdzie zarówno o awans, jak i utrzyKKS-u. Szansę pokazania się trenerowi lne podczas minionego tygodnia rozemanie. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co obecnie dzieje się w
pierwszej drużyny otrzymał między in- grała też Centra Ostrów Wielkopolski.
obozach rywali piłkarzy z Alei Marcinkowskiego.
nymi pochodzący z Rakowa Krzysztof Czwartoligowiec najpierw okazał się
Idźczak, były gracz Płomienia Opatów lepszy od Pelikana Grabów, zwyciężaGKS Iskra Szydłowo
i Marcinków Kępno. W tygodniu po- jąc 4:2, a kilka dni później musiał uznać
Na Kompleksie Boisk Orlik w Kotuniu wystartowały
przedzającym sobotnie mecze kontrol- wyższość trzecioligowego Jaroty (1:3).
przygotowania Iskry Szydłowo do rundy wiosennej.
ne kaliszanie zagrali jeszcze z ŁKS-em Towarzysko grał też LKS Gołuchów.
Trener Piotr Sochacki na inauguracyjnych
Łagów. Trzecioligowiec postawił trudne Zwycięstwo 3:0 może zadowalać, choć
zajęciach miał do dyspozycji siedemnastu piłkarzy.
warunki, ale ostatecznie na Majkowskim nie oddaje ono w pełni dyspozycji zePo dwóch tygodniach ciężkich przygotowań trener
Wembley i tak zwyciężyli kaliszanie 3:1.
społu, bowiem gołuchowianie sprawpiłkarzy z Szydłowa zaserwował swoim podopiecznym pierwszą
Tydzień po inauguracji rozgry- dzili się na tle występującego w klasie
grę kontrolną. Rywalem siódmego zespołu czwartoligowych
wek w drugiej lidze na boiska wybie- okręgowej LZS-u Cielcza.
BAS
rozgrywek była Polonia Jastrowie. Rozegrane w ciężkich warunkach
atmosferycznych spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Pierwsze
Piłka nożna >>> Piłkarze wielkopolskich klubów przygotowują się do rundy rewanżosparingowe zwycięstwo Iskra odniosła tydzień później pokonując Orła
wej obecnego sezonu. Okres zimowej przerwy to również czas wzmożonej pracy dziaWałcz 4:3, a w minioną sobotę gracze z Szydłowa zremisowali 2:2 z
łaczy piłkarskich
MKP Szczecinek. Czwartoligowca z rejonu pilskiego czekają jeszcze
sprawdziany z Leśnikiem Margonin, który zaplanowano na 19 lutego
oraz A-klasowym Piastem Skic, który będzie próbą generalną przed
startem rundy wiosennej. Z kolei pierwszy mecz o stawkę w 2022
roku piłkarze Iskry rozegrają 5 marca. Szydłowianie na wyjeździe
Mimo że kluby piłkarskie od dawna informują o pozyskiwaniu nowych piłkarzy, to formalnie zizmierzą się z Nielbą Wągrowiec. W zespole z Szydłowa doszło do
mowe okno transferowe zostało otwarte dopiero we wtorek, 1 lutego. I to we wszystkich klasach
pierwszych zmian kadrowych. Na pewno wiosną nie zagra Wojciech
rozgrywkowych. Przez najbliższe dwa tygodnie (do 28 lutego) funkcjonuje ono tylko w ligach cenSzwedek, który z powodów osobistych zrezygnował z gry. W Iskrze
tralnych, czyli od ekstraklasy po drugą ligę. Natomiast na niższych szczeblach okno otwarte jest
zabraknie też Brazylijczyka Anjosa Da Silvy, który wrócił do swojego
od 1 lutego do inauguracyjnej kolejki rundy wiosennej w danej klasie rozgrywkowej.
kraju i Jakuba Nizio.
Według
międzynarodowych leży przy tym wyraźnie zaznaczyć, że nej, który prowadzi rozgrywki od
przepisów kluby piłkarzy mogą po- jeżeli klub posiada więcej niż jedną czwartej ligi po B klasę. Oznacza to,
KSS Kotwica Kórnik
zyskiwać tylko dwa razy w roku w drużynę i startują one w różnych że czwartoligowe kluby z WielkopolPiłkarze czwartego zespołu rozgrywek na zapleczu
trakcie tak zwanego letniego i zimo- terminach, zawodnik może być zare- ski nowych zawodników na danych
trzeciej ligi przygotowania do rundy wiosennej
rozpoczęli 18 stycznia. Pierwszy mecz o stawkę
wego okna transferowego. Co wię- jestrowany na rundę wiosenną tylko szczeblach rozgrywkowych angażow 2022 roku gracze Kotwicy rozegrają 5 marca
cej, te okresy w obu przypadkach w zespołach, które w momencie jego wać mogą do 5 marca w przypadku
z Obrą Kościan. Zespół z Kórnika ma już za
są ograniczone do miesiąca. Z racji rejestracji nie rozpoczęły jeszcze czwartej ligi, gdyż wówczas w tej
sobą dwa mecze kontrolne, w których przegrał
tego, że w różnych państwach są zmagań – czytamy w komunikacie klasie rozgrywkowej wyznaczone są
1:2 z Wiarą Lecha Poznań 1:2 oraz 0:3 z Unią Swarzędz. Przed
BAS
różne terminarze, każda federacja Wielkopolskiego Związku Piłki Noż- pierwsze tegoroczne mecze.
startem rozgrywek ligowych piłkarze Kotwicy zmierzą się jeszcze z
może okno transferowe dostosować
Meblorzem Swarzędz (19 lutego) i Lipnem Stęszew (26 lutego). W
do własnych potrzeb. Tylko w tym
ZIMOWA GIEŁDA TRANSFEROWA W WIELKOPOLSCE
trakcie zimowych przygotowań w zespole z Kórnika doszło do kilku
czasie można rejestrować zawodniPrzerwa
w rozgrywkach ligowych oznacza początek transferozmian kadrowych. Barw czwartego zespołu rozgrywek nie będą już
ków pozyskanych. Po tych terminach
wej
karuzeli.
W wielkopolskich klubach zaczął się wielki handel,
reprezentować Eryk Wlaźlak i Miłosz Wódecki, którym zostało
można angażować już tylko takich,
ale
karuzela
dopiero nabiera tempa. W klubach zapowiada się
skrócone wypożyczenie z Warty Poznań. Wiosną kibice Kotwicy nie
którzy pozostają bez pracodawcy.
więc
sporo
zmian.
Ciekawsze transfery oraz wszelkie spekulazobaczą już także Jakuba Solarka, który otrzymał wolną rękę w
Natomiast transfery z polskich kluposzukiwaniu nowego pracodawcy. W ich miejsce sprowadzono już
cje przedstawiamy w naszym zestawieniu. Nie brakuje w nim
bów do lig zagranicznych można
dwóch piłkarzy. Pierwszym graczem, który w 2022 roku wzmocnił
również transferowych pogłosek, piłkarzy z list transferowych
przeprowadzać w oknach obowiązuszeregi Kotwicy został Jakub Pietrzak, występujący dotychczas
lub list życzeń prezesów.
jących w tej lidze, do której piłkarz
w Akademii Piłkarskiej Reissa Poznań. Kilka dni temu klub
Nestor Jesus Gordillo [Hisz]		MZKS Arka Gdynia => KKS 1925 Kalisz
ma odejść. W Polsce, w odróżnieniu
poinformował, że sfinalizował transfer Maksymiliana Hyżyka, który
Marcin Radzewicz		
KKS 1925 Kalisz => MKS Odra Wodzisław Śląski
do ubiegłego roku, nie przyśpieszano
ostatnio występował w Warcie Poznań.
Mikołaj Jankowski		MKS Victoria Września => JKS Jarota Jarocin
otwarcia okna transferowego. Przed
Wiktor Łuczak
LZS Agroplon Głuszyna => KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno
rokiem, z racji wcześniejszej niż
Szymon Czajor			
KKS 1925 Kalisz => MKP Carina Gubin
GKS Tarnovia Tarnowo
zwykle inauguracji rozgrywek wioAntonio
Segura
Gonzalez
[Hisz]
KKS 1925 Kalisz => CD Mensajero
sennych w ekstraklasie, okno otwoPodgórne
Marcin
Mendak			
KS
Olimpia
Lewin Brzeski => GKS Rychtal
rzyło się w poniedziałek 25 stycznia
Szósty tydzień przygotowań mają już prawie za
Damian Rozmus			
LZS Agroplon Głuszyna => GKS Rychtal
i
było
otwarte
do
północy
24
lutego.
sobą piłkarze z Tarnowa Podgórnego. Gracze
Alan Janowski			
KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. => LKS Korona Piaski
W tym roku oficjalne otwarcie okna
jedenastego zespołu czwartoligowych rozgrywek
Łukasz Benedykciński		
KKS 1925 Kalisz => KS Pogoń Nowe Skalmierzyce
nastąpiło 1 lutego, a zakupy klubów
na pierwszych tegorocznych zajęciach spotkali
Kamil Kosut
LZS Agroplon Głuszyna => KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno
zakończą się o północy 28 lutego. Ten
się już w poniedziałek, 10 stycznia. Zanim jednak piłkarze Tarnovii
Hubert Białogłowicz		
KS Karpaty Krosno => KKS 1925 Kalisz
termin obowiązuje jednak tylko kluspotkali się na inauguracyjnych zajęciach, realizowali treningi
Miłosz Matuszewski		
KS Sokół Kleczew => KKS 1925 Kalisz
by szczebla centralnego, czyli ekstraindywidualne. Pierwszy tydzień przygotowań zakończyło towarzyskie
Gracjan Gacmaga		
LZS Agroplon Głuszyna => GKS Rychtal
klasy, pierwszej i drugiej ligi. Inaczej
starcie z Lipnem Stęszew, przegranym przez zespół z Tarnowa
Michał Stefaniak			
AP KKS 1925 Kalisz => KKS 1925 Kalisz
sytuacja wygląda w niższych klasach
Podgórnego 1:3. Kolejnym rywalem Tranovii był zespół Wiary Lecha
Paweł Barczak			KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno => GKS Grębanin
Poznań. W rozegranym na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy
rozgrywkowych. – Tutaj okno transTymoteusz Wieczorek		
KS Polonia Środa Wlkp. => KKS 1925 Kalisz
ulicy Bułgarskiej w Poznaniu spotkaniu góry byli tym razem piłkarze
ferowe otwiera się 1 lutego i zakońKacper Dudek			AP KKS 1925 Kalisz => KKS 1925 Kalisz
z Tarnowa Podgórnego, którzy zwyciężyli aż 5:1. Zwycięstwami
czy się z dniem rozpoczęcia rozgryPiotr Łuczka			
LZS Agroplon Głuszyna => GKS Rychtal
kończyły się również kolejne dwa mecze kontrolne czwartoligowca.
wek przez klub pozyskujący, zgodnie
UWAGA: Tłustym drukiem zaznaczyliśmy transfery już przeprowadzone bądź zakończenie okresu wypożyczenia.
Tarnovia ograła w nich Szturm Juniwo 2:1 i Grom Plewiska 3:1.
z harmonogramem rozgrywek. Na- Pozostałe nazwiska to transferowe pogłoski, plotki, zawodnicy testowani, piłkarze z listy transferowej lub listy życzeń.

Co słychać u rywali
Polonii 1908
MARCINKÓW Kępno?

Ruch na rynku transferowym
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piłka nożna

ART BUD 4. LIGA GRUPA WIELKOPOLSKA
SEZON 2021/2022 (CZĘŚĆ I)

RUNDA wiosenna 2022
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Region

gmina
W Mistrzostwach Powiatu w Futsalu Bardzo dobrze spisała
się reprezentacja chłopców z rocznika 2009-2010 bralińskiej podstawówki

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
luty 2022, nr 7 (1331)

Brązowa drużyna
Sportowcy z Bralina nagrodzeni
z Bralina
Troje mieszkańców gminy Bralin otrzymało nagrody za osiągnięte wyniki sportowe

Zgodnie
z
uchwałą
nr
XIII/86/2019 Rady Gminy Bralin z
26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz
rodzajów i wysokości nagród dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe, nabór wniosków trwał do
31 stycznia br. Wysokimi wynikami

sportowymi osiągniętymi w 2021 r.
poszczycili się: Milena Drelak, Dariusz Drelak oraz Rafał Noculak.
Milena Drelak zajęła pierwsze miejsce podczas Mistrzostw Polski w Maratonie MTB – U23 KOBIETY, Rafał
Noculak zajął pierwsze miejsce w kategorii młodzik podczas XVII Otwartych
Mistrzostw Wielkopolski w Kolarstwie

Górskim XC MTB, natomiast Dariusz
Drelak zajął drugie miejsce w kategorii
Masters 2(M) podczas XVII Otwartych
Mistrzostw Wielkopolski w Kolarstwie
Górskim XC MTB.
Nagrodzonym sportowcom serdecznie gratulujemy, życzymy dużo
wytrwałości i dalszych sukcesów
sportowych.
Oprac. KR

Reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Bralinie

Mistrzostwa Powiatu w Futsalu
zostały rozegrane 11 stycznia br. w
hali w Trębaczowie. Na starcie rozgrywek zameldowało się 7 szkół podstawowych z: Bralina, Trębaczowa,
Perzowa, Domasłowa, Kępna, Krążkowych i Łęki Opatowskiej. Zespoły
zostały podzielone na dwie grupy,
w których rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym”. Następnie
rozegrano dwa półfinały oraz mecze
o poszczególne miejsca. Ostatecznie
po zaciętej rywalizacji reprezentacja
z Bralina ukończyła turniej na trzecim miejscu, wygrywając ostatni
mecz po rzutach karnych, a minimalnie przegrywając półfinał w ostatnich
sekundach z późniejszym triumfatorem zawodów.

Wyniki osiągane przez braliński
zespół: SP Bralin vs SP Perzów –
10:1, SP Bralin vs SP Krążkowy – 2:4,
półfinał: SP Bralin vs SP 1 Kępno –
0:1, mecz o 3. miejsce: SP Bralin vs
SP Domasłów – 1:1 (karne 2:1).
Szkołę z Bralina reprezentowali:
Bruno Gaweł, Mateusz Woźniak,
Marcin Świtała, Aleksander Moś i
Dawid Kozłowski. Gratulujemy!
Michał Górecki

Końcowa klasyfikacja:
1. SP 1 Kępno
2. SP Krążkowy
3. SP Bralin
4. SP Domasłów
5. SP Trębaczów, SP Perzów
7. SP Łęka Opatowska

Wójt z Rafałem Noculakiem...

...i Mileną Drelak

Podsumowanie konkursu „Czytelnik Roku 2021” w gminie Bralin

Z książką za pan brat

Konkurs „Czytelnik Roku” na
stałe wpisał się w działalność Biblioteki Publicznej w Bralinie. Na
laureatów konkursu „Czytelnik Roku
Klara Słowińska

GONIEC PERZOWSKI
luty 2022, nr 6 (1003)
Modernizacja sceny plenerowej w Perzowie

Będzie nowa scena

2021” zostali wytypowani czytelnicy,
którzy przeczytali największą liczbę
książek. Zaszczytne tytuły „Czytelnika Roku 2021” przyznane zostały
Klarze Słowińskiej i Adriannie
Sobczyk, które na swoim koncie miały po 120 przeczytanych książek.
Konkurs podzielony był na pięć
kategorii wiekowych, a jego celem
była popularyzacja czytelnictwa w
środowisku lokalnym, rozwój emocjonalny poprzez literaturę, zachęcenie do częstszego odwiedzania
biblioteki oraz udziału w imprezach
kulturalnych przez nią organizowanych. - Wszystkim laureatom gratulujemy oraz zapraszamy do biblioteki po odbiór zasłużonych dyplomów
i nagród. Informujemy również, że

już rozpoczęła się kolejna edycja
konkursu „Czytelnik Roku 2022”
– mówi dyrektor biblioteki, Ewa Jedrysiak.
Oprac. KR

Adrianna Sobczyk

WYNIKI KONKURSU „Czytelnik Roku 2021” w gminie bralin:
Przedszkola:
1. Klara Słowińska
2. Antonia Słowińska
3. Jan Gierz

Trwają prace związane z przebudową sceny plenerowej w Perzowie. Celem projektu jest zastąpienie
poprzedniego obiektu, który był już
zniszczony i przestał pełnić swoją
funkcję. Zadanie polega na stworzeniu nowoczesnego, estetycznego
miejsca z przeznaczeniem na imprezy kulturalne oraz rekreacyjne.
Powstający obiekt zyska drewniane łukowe zadaszenie, które zostanie
pokryte blachą oraz ścianę osłonową.
W środkowej części zaprojektowano
i wykonano już zaplecze magazynowe,
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natomiast w części frontowej powstanie ściana stanowiąca ekran sceny. Powierzchnia użytkowa to blisko 83 m2.
Obiekt posiada bardzo ładną bryłę architektoniczną i wkomponowuje
się w istniejące zagospodarowanie terenu. Koszt według zawartych umów
to blisko 319 000 zł.
Inwestycja stanowi kontynuację
upiększania centrum miejscowości,
w którym z roku na rok powstaje coraz więcej nowych miejsc rekreacji i
miejsc zieleni.
Oprac. m

Wyróżnienia: Milan Nagięć, Ludwika Górecka, Ida
Bukowska, Świątek Nina, Marcel Grzesiak, Ksawery
Dirbach, Igor Mazurkiewicz, Paulina Wittek, Wiktoria i
Karol Kaliniak, Antoni Kłębek, Radosław Skiba, Hanna
i Adrian Skrobek, Michał Piotrowiak, Tobiasz Peukert,
Kornelia i Tymon Grossek
Szkoły podstawowe
– klasy I-III:
1. Adrianna Sobczyk (kl. I)
2. Marta Labryszewska (kl. III)
3. Zofia Śnioch (kl. II)
Wyróżnienia: Filip Rybczyński (kl. II), Lena Mularczyk
(kl. II), Emilia Kancik (kl. II), Marcel Świątek (kl. I), Anna
Noculak (kl. II), Mikołaj Biziak (kl. I), Małgorzata Biziak
(kl. III), Wojciech Kuropka (kl. II), Kamil Olejnik (kl. II),
Aleksander Hurny (kl. III).
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Szkoły podstawowe
– klasy IV-VI:
1. Julia Albert (kl. IV)
2. Maria Dembna (kl. V)
3. Artur Hurny (kl. V)
Szkoły podstawowe
– klasy VII-VIII:
1. Wiktoria Rybczyńska (kl. VIII)
2. Zofia Dembna (kl. VII)
Dorośli:
1. Krystyna Głąb
2. Maria Morawska
3. Helena Marczyk, Teresa Nawrocka
Wyróżnienia: Danuta Gudra, Maria Florczak, Małgorzata
Olejniczak, Jerzy Poczta, Maria Janikowska, Elżbieta
Misiak, Maria Liebner, Marzena Grossek, Teresa Hibner,
Maria Bieda, Urszula Kasprzak, Beata Dirbach, Marian
Koziński, Małgorzata Domagała, Krystyna Kafanka,
Krystyna Hołoś, Wioletta Laryś, Krystyna Słobodzian,
Małgorzata Doruch, Urszula Górecka, Regina Marczak,
Katarzyna Labryszewska, Patrycja Gudra, Marian
Kucharzak, Ewa Świtoń, Donata Kapica, Elżbieta Pisuła

Region

gmina
wieści znad pomianki
luty 2022, nr 7 (1047)

XXIII Regionalne Zawody Samorządowców w Tenisie Stołowym – Witkowo 2022

Włodarze rywalizowali
w tenisie stołowym

5 lutego br. odbyły się XXIII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym o Puchar
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Imprezie towarzyszył
VII Memoriał im. Krzysztofa Szkudlarka. Wydarzenie zaliczane jest
do Współzawodnictwa Sportowego
Powiatów pod Patronatem Marszałka
Województwa Wielkopolskiego. Imprezę przeprowadzono w sali sportowej OKSiR i Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w
Gnieźnie i Wielkopolskie Zrzeszenie
LZS w Poznaniu wspólnie z: Urzędem Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego, Urzędem Gminy i
Miasta w Witkowie, Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Ośrodkiem
Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, Szkołą Podstawową nr 2 im.
Lotnictwa Polskiego i Kurkowym
Bractwem Strzeleckim w Witkowie.

Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz byli samorządowcy z terenu
20 gmin i 10 powiatów województwa
wielkopolskiego. Łącznie w imprezie
wzięło udział 110 uczestników z powiatów: poznańskiego, konińskiego,
kępińskiego, kościańskiego, kolskiego, ostrzeszowskiego, wrzesińskiego,
śremskiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego.
Zawody rozpoczęły się od odśpiewania hymnu narodowego oraz
oficjalnego otwarcia imprezy przez
burmistrza gminy i miasta Witkowo,
Mariana Gadzińskiego. Wręczono
też medale 75-lecia LZS oraz honorową odznakę za zasługi w rozwoju
WZ LZS. Następnie przystąpiono do
rywalizacji.
Klasyfikacja indywidualna w
poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: w kategorii
parlamentarzystów, wójtów, burmistrzów i starostów 1. miejsce wywalczył Mariusz Woźniak – wójt gminy

Grodziec, 2. miejsce zdobył Adam
Kopis – wójt gminy Łęka Opatowska, a 3. – Hubert Gruszczyński –
burmistrz gminy Miłosław. Statuetki
im. Jerzego Przygody – uczestnika
i zwycięzcy zawodów w Witkowie,
wójta gminy Kobyla Góra, ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie, wręczyła córka,
Wioletta Przygoda. W kategorii
radnych 1. miejsce zajął Jarosław
Sobański – radny powiatu kolskiego,
2. – Łukasz Olbrych – radny gminy
Łęka Opatowska, zaś 3. – Mieczysław Skotnik – również radny gminy
Łęka Opatowska. We wspólnej kategorii dla pań 1. miejsce wywalczyła
Danuta Strzelczyk – radna gminy
Śmigiel, 2. – Urszula Furmaniak
– radna gminy Golina, natomiast
3. – Danuta Winiarska – radna powiatu gnieźnieńskiego. W kategorii
byłych samorządowców najlepszy
okazał się Leszek Dobrzykowski
(Niechanowo), tuż za nim uplasował
się Mirosław Sawicki (Stare Miasto),

3. miejsce zdobył Marek Sikorski
(Dolsk). Wśród kobiet 1. miejsce zajęła Katarzyna Mądrowska (miasto
Gniezno), a 2. – Wioletta Przygoda
(gmina Kobyla Góra). W klasyfikacji
generalnej gmin w strefie pucharowej
uplasowały się: 1. miejsce – Gmina
Golina, 2. miejsce – Gmina Witkowo,
3. miejsce – Gmina Kórnik, 4. miejsce – Łęka Opatowska, 5. miejsce –
Gmina Śmigiel, a 6. miejsce – Gmina
Niechanowo. Natomiast w klasyfikacji
końcowej powiatów najlepsze okazały
się: powiat koniński, tuż za nim powiat
gnieźnieński, na 3. miejscu znalazł się
powiat poznański, powiat kępiński
zdobył 4. miejsce, 5. miejsce zajął powiat kościański, a 6. – powiat kolski.
Przeprowadzono także kilka dodatkowych konkurencji rekreacyjnych, niezaliczanych jednak do klasyfikacji końcowej gmin i powiatów, w
których zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale.
Statuetkę im. Henryka Muchy dla
„Super Seniora” otrzymał Wojciech
Grodzki – radny gminy Golina, a
statuetkę „Najmłodszego uczestnika”
wręczono Kamilowi Rezler – radnemu gminy Grodziec.
Rozegrano także dodatkowe mecze o miano „Najlepszego zawodnika

turnieju” i statuetkę im. śp. Krzysztofa Szkudlarka, ufundowaną przez
burmistrza Witkowa, Mariana Gadzińskiego. Zwycięzcą tej kategorii
został Jarosław Sobański – radny
powiatu kolskiego. Statuetkę Burmistrza Witkowa dla „Najlepszej
zawodniczki” otrzymała Danuta
Strzelczyk – radna gminy Śmigiel.
Przeprowadzonym rozgrywkom
tenisowym towarzyszyły IX Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinka
Pneumatycznego dla Samorządowców o Puchar Hetmana Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Witkowie,
które również na stałe wpisały się w
organizację tej imprezy. Zawody od
strony logistycznej zabezpieczała grupa wolontariuszy ze Stowarzyszenia
Młodych Wielkopolan.
Organizację XXIII Regionalnych
Zawodów Samorządowców w Tenisie
Stołowym wspierała również około
20-osobowa grupa uczniów – wolontariuszy, podopiecznych Pawła
Piniarskiego – sędziego głównego
imprezy. Organizowane od 23 lat zawody miały także formę spotkania
integracyjnego, będącego okazją do
wymiany poglądów i doświadczeń
samorządowych.
Oprac. KR

W sobotnie popołudnie w Ostrzeszowie w meczu sparingowym zmierzyły się dwa zespoły idące w przeciwnym kierunku. Kępińska „Polonia” zapowiada twardą
walkę o utrzymanie się w IV lidze, natomiast „Zawisza”
zmierza po awans do V ligi. W zimowym teście lepszym
okazał się lider okręgówki. Obu teamom życzymy spełnienia marzeń, ale niektórzy już widzą je w przyszłorocznych derbach powiatu

W połowie drogi

Wyciąganie daleko idących wniosków po jednym czy drugim sparingu to jak wróżenie z fusów. Ten mecz
skłania jednak do kilku refleksji. Oto
„Zawisza” przystąpił do prestiżowego starcia z czwartoligowcem, mając
tylko 13 graczy, w tym dwóch nie
całkiem zdrowych. Paweł Baraniak,

że wynik w tej części meczu nie był
przypadkowy, graliśmy lepiej i mogliśmy prowadzić wyżej, bo Iwan
(Parchomienko – dop. ems) miał
fajną sytuację sam na sam z bramkarzem, ale jej nie wykorzystał – relacjonuje pomocnik „Zawiszy”. Kluczowy moment meczu, to 28.minuta,

G£OS TRZCINICY
luty 2022, nr 7 (1224)
8 lutego 2022 r. zawarta została umowa na przedsięwzięcie budowlane - „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenie w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica-etap IV”

Kontynuacja inwestycji

Zawarcie umowy poprzedziło
postępowanie o zamówienie publiczne, na które oferty złożyły 4
firmy w kwotach od 3 638 964,25 zł
do 9 956 985,25 zł. Zadanie, obejmujące ulice Spokojną, nowe części
Pocztowej, Kolejową, część Lipowej
oraz Słoneczną, wykona Konsorcjum firm PPHU „INKARDO” i
PBI „EKO-INŻYNIERIA” za kwotę
3 638 964,25 zł w ciągu 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Gmina
Trzcinica złożyła wniosek do prezesa
Rady Ministrów za pośrednictwem
wojewody wielkopolskiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek
samorządu terytorialnego. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zgodnie z listą rekomendowanych
wniosków przekazał 3 000 000 zł na

konto Urzędu Gminy w Trzcinicy w
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wójt z inwestorami na
przyszłej inwestycji

Pozostałe środki w wysokości
638 964,25 zł pochodzą z budżetu
Gminy Trzcinica.
Oprac. m

Jedyną bramkę w tym meczu
strzelił z karnego Muzyka

wraca powolutku do formy po ośmiomiesięcznym rozbracie z futbolem, a
Gawlik nabawił się jakiegoś urazu
w poprzednim sparingu. - Nie jestem
jeszcze całkiem zdrowy, natomiast
Adi (Gawlik – dop. ems) grał z lekkim
urazem – informuje Paweł Baraniak.
W szeregach lidera okręgówki zabrakło przede wszystkim dwóch filarów.
I okazało się, że „Polonię” można
ograć w trzynastu i to bez Jurasika
i Nitkiewicza! W pierwszej połowie
„Zawisza” prezentował się znacznie
lepiej od rywala. Posłuchajmy Pawła Baraniaka: - Pierwotnie zamierzałem wystąpić tylko w pierwszej
odsłonie, ale okoliczności sprawiły,
że zagrałem cały mecz. W pierwszej
połowie byliśmy zespołem lepszym,
co dało nam bramkę. Staraliśmy
się grać piłką, nawet gdy „Polonia”
mocno naciskała. I często wychodziliśmy spod tego pressingu. Uważam,

gdy Bernard Fai Ndukong sfaulował
wchodzącego w pole karne Muzykę.
Poszkodowany sam wymierzył sprawiedliwość. Strzelił po ziemi, przy
lewym słupku. Gwoli statystycznej
sprawiedliwości dodajmy, że i „Polonia” miała dwie groźne sytuacje, ale
pierwsza połowa zakończyła się jednobramkowym prowadzeniem „Zawiszy”. W drugiej odsłonie zaznaczyła się przewaga „Polonii”, ale nic
z niej nie wynikało. Najlepszą sytuację zmarnował Latusek, strzelając z
karnego (Glatz sfaulował Słupianka)
panu Bogu w okno.
Polonia Kępno - „Zawisza” Łęka
Opatowska 0:1 (0:1). „Zawisza”: Chałubiec, Nawrot D., Gierak, Domino, Kurkiewicz, Baraniak, Nawrot
C., Parchomienko, Glatz, Muzyka,
Gawlik. Na lotne zmiany wchodzili
Fronia i Andreiszyn. Gol dla „Zawiszy”: Muzyka (karny).
ems
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Gmina

REGION
kurier baranowa
luty 2022, nr 6 (1233)
Półkolonie w szkołach gminy Baranów sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Baranowie

Baranowskie ferie zakończone

Mroczeń. Czas na przygodę!
W drugim tygodniu ferii uczniowie zostali przeniesieni w świat robotów i robotyki. Trzy grupy zaprojektowały i zbudowały z kartonów
swojego robota. Pierwszy usuwał
smutki, drugi pomagał w pracach
domowych, trzeci wyprowadzał psy
osobom niepełnosprawnym. Następnego dnia goszczono Dawida
Krzyżowskiego – mistrza trików
piłkarskich. Na koniec dnia dzieci wykonały z masy solnej misy na
cukierki. Oczywiście, wszystkie w
kształcie piłki nożnej. Środa była
kosmiczna! I to dosłownie. Uczniowie zbudowali rakietę, poznali życie
na stacji kosmicznej, przekonali się,
że „obcy” istnieją – przynajmniej w
slajmach (błyszcząca masa plastycz-

na). Na koniec zajęć dzieci poleciały
w kosmos – na przedstawienie 5D.
Kolejnego dnia uczestnicy zimowych
ferii wybrali się „W 80 dni dookoła
świata” – na seans do kina „Sokolnia”.
Wszyscy byli zachwyceni! W piątek
równie zachwycone były ptaki – pięknymi karmnikami, wykonanymi przez
dzieci. Druga część dnia upłynęła
uczestnikom na robieniu pięknych ramek na zdjęcia. Wszystko co dobre,
szybko się kończy! Podczas słodkiego poczęstunku uczestnikom zostały
wręczono pamiątkowe dyplomy.
Słupia. Na sportowo
– zawsze zdrowo
W drugim tygodniu ferii (17-21
stycznia br.) w Szkole Podstawowej w
Słupi pod Kępnem zrealizowano projekt skierowany do uczniów klas 1-3

ECHO RYCHTALA
luty 2022, nr 7 (1000)
Publikacja wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Rychtalu

Rychtalska publikacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Rychtalu przedsta- Publikacja jest pokłosiem
wia wydaną publikację, która konkursu poetyckiego
jest pokłosiem zeszłorocznego konkursu poetyckiego pt.
„Piękna nasza Ziemia Rychtalska”. Publikacja zawiera
wszystkie wiersze zgłoszone
do konkursu oraz informacje na temat patrona 2021 r.,
lokalnego poety – Stanisława Kempy. Zainteresowani
mogą otrzymać bezpłatne
egzemplarze w bibliotece.
Ewa Walków

pn.: „Na sportowo – zawsze zdrowo”.
W ramach projektu odbyły się zajęcia
ruchowe, plastyczne i profilaktyczne.
Uczniowie dowiedzieli się, jak ruch
pozytywnie wpływa na zdrowie człowieka oraz jak zdrowo się odżywiać
i co wywiera negatywny wpływ na
nasze zdrowie. Każdego dnia w sali
gimnastycznej odbywały się gry i za-

uatrakcyjnienia zajęć każdego dnia
odbywały się gry i zabawy ruchowe
w sali gimnastycznej. Zajęcia prowadził Jarosław Kupczak.
Łęka Mroczeńska.
Ferie zimowe – bezpieczne,
radosne i zdrowe
25-28 stycznia br. w tej szkole
odbywały się zimowe półkolonie z
zachowaniem wymaganych rygorów
sanitarnych. Uczestniczyło w nich jedenaścioro uczniów z klas I-IV, a opiekunem była Henryka Orszulak. Dzieci
z różnych klas bardzo szybko się zintegrowały, stosując zasadę: „Uśmiech
to krzywa, która wszystko prostuje”.
Nie było szans na nudę. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonały zimowe prace plastyczne, uczestniczyły

Baranów.
Sport, taniec, kulinaria
Wśród atrakcji znalazły się zajęcia
sportowe i taneczne. Zorganizowano
zajęcia plastyczne, podczas których
dzieci wykonywały rozmaite prace.
Zajęciom kulinarnym towarzyszyła tematyka zdrowego odżywiania. Jeden
dzień poświęcony był też ciekawostkom
o pingwinach. Niewątpliwą atrakcją dla
dzieci była wizyta w Muzeum Ziemi Kępińskiej oraz wyjazd do kina w Kępnie.
Donaborów. Na sportowo
Ferie zimowe pn. „Ferie zdrowo na
sportowo”, które odbywały się od 24
do 28 stycznia br. zorganizował UKS
Tornado. W trakcie półkolonii odbywały się liczne ogólnorozwojowe zajęcia
sportowe. Młodzież wyjechała również

w licznych zabawach integracyjnych,
grach, konkursach, rozgrywkach i ćwiczeniach w sali gimnastycznej. Przygotowały także własnoręcznie maski
karnawałowe. Sporo radości przyniósł
wyjazd do kina „Piast” w Ostrzeszowie
na film pt. „Skarb Mikołajka”. Dzieci
również wykonały plakaty dotyczące
uzależnień, tj. alkoholizmu, palenia
papierosów i nadużywania komputera.
Na zakończenie wszyscy otrzymali dyplomy wzorowego uczestnika półkolonii i nagrody.

na basen do Kępna. Część atrakcji została sfinansowana ze środków komisji.
Oj działo się w ciągu tego tygodnia.
Uczestnicy byli w „Odskocznia” Park
Trampolin w Opolu, „Qarium” Kępno,
jednego dnia spadł nawet śnieg i można
było pobawić się w bitwę na śnieżki.
Poza tym było mnóstwo zabaw sportowych i treningów, a śniadania czy
obiadki jedzone w tak zgranej grupie
zawsze smakują lepiej. Dzieci prosiły
o przedłużenie półkolonii, ale, niestety,
czas wracać do szkoły.
Opr. ems

Atrakcją był wyjazd
do kina w Kępnie

bawy. W ostatnim dniu wszyscy bawili się na Balu Sportowca. Zajęcia w
ramach projektu przeprowadziła Iwona Tomaszewska. Równolegle (17-20
stycznia br.) w tej szkole realizowany był projekt „Sposób na ciekawe
ferie”. W zajęciach wzięło udział 13
uczniów z klas IV-VII. Podczas zajęć
uczniowie budowali i programowali
roboty z wykorzystaniem zestawów
Lego, poznali zasady zdrowego stylu
życia oraz zapoznali się z wpływem
ruchu na zdrowie człowieka. Dla

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w
ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach następujących przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie nr 1.2.1
Nowe firmy we Wrotach Wielkopolski

STAROSTA KĘPIŃSKI

Podejmowanie działalności gospodarczej
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 177 800,00 Euro

informuje, że

w Starostwie Powiatowym w Kępnie ul. Kościuszki nr 5 i ul. Staszica
nr 12, na stronie bip Starostwa, w Urzędzie Gminy Rychtal, w Urzędzie
Miasta i Gminy Kępno oraz na stronie Wojewody Wielkopolskiego
zostały wywieszone na okres 21 dni, tj.: od 17 lutego do 10 marca 2022
roku - wykazy nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
przeznaczonych do zbycia:
-

Lokale mieszkalne nr 1, nr 2, oraz nr 4 wraz z udziałem wynoszącym 7094/10000 części wspólnej nieruchomości oznaczonej nr działki 148 o pow. 0,0300 ha, położonej w Rychtalu przy ul. Namysłowskiej 6 - księga wieczysta nr KZ1E/00045658/6 - przeznaczone do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

-

Działki numer: 629 o pow. 0,1295 ha, 666/1 o pow. 0,0215 ha, 668/5 o
pow. 0,0234 ha,– zapisane w księdze wieczystej nr KZ1E/00059759/5
oraz 667/2 o pow. 0,0011 ha zapisanej w księdze wieczystej nr
KZ1E/00059811/8, położonych w Mieście Kępnie, gmina Kępno,
przeznaczone do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze
bezprzetargowej.

STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Przedsięwzięcie nr 3.1.1
Nowoczesna baza rekreacyjno-kulturalna
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 323 200,00 Euro

Termin składania wniosków:
od 01.03.2022 – do 15.03.2022
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.wrota.info.pl
Informacji i doradztwa udziela się w biurze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski
pod numerem tel. 737 486 540
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.4. „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Reklamy

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

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski

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)

serdecznie zaprasza na

NIERUCHOMOŒCI wynajmę

SZKOLENIE z zakresu ubiegania się o pomoc na wdrażanie operacji

Szukam pokoju do wynajęcia w Kępnie lub
okolicy. Tel. 606 757 246.

w ramach LSR na lata 2016-2023 w zakresie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

w dniu 24 lutego 2022 r., o godz. 10.00

NIERUCHOMOŒCI sprzedam

Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, proszone są o wypełnienie ankiety
zgłoszeniowej, dostępnej na stronie www.wrota.info.pl do dnia 21.02.2022 r.
Dnia 22.02.2022 r. wszystkim zgłoszonym zostanie przesłany link z dostępem do
szkolenia.

rolnicze
Sprzedam siano w balach.
Tel. 609 467 288.

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)

(TK 8/02/22)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
sprzedam
Tanio sprzedam palety. Oferty SMS.
Tel. 507 177 984.
(TK 5/01/22)

Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.

US£UGI

MIEJSCE: Szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM

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

praca
Przyjmę pracownika lub osobę do
przyuczenia na stanowisku monter
instalacji grzewczych, sanitarnych
i pomp ciepła. Tel. 781 786 358.
(TK 6/01/22)
Poszukuję pracy jako stróż nocny,
dozorca, pracownik gospodarczy.
Tel. 504 280 312.

DORADZTWO

Informujemy, że w biurze Stowarzyszenia świadczone jest przez pracowników
bezpłatne doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych i
wypełniania wniosków. Udział w szkoleniu oraz doradztwo i konsultacje są bezpłatne.
Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa oraz występujące zagrożenia
epidemiologiczne, prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu i godziny
konsultacji z doradcą.
Dodatkowo świadczone będą konsultacje indywidualne z zakresu wypełniania
biznesplanu.
Osoby chętne prosimy o wcześniejszy kontakt i umawianie się na konsultacje i doradztwo
pod numerem telefonu: 737 486 540.
Przypominamy, że udział w doradztwie pozwala na zdobycie dodatkowych punktów
przy ocenie wniosku.
		

GMINA
BRALIN

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bralin zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., (tekst jednolity: Dz. U. z
2020 r. poz. 713 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż został
sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy
Bralin, ul. Rynek 3, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy
Bralin przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od 17 lutego 2022 r.
Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszczono na
stronie internetowej www.bip.bralin.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bralinie,
pokój 15, nr telefonu 62 / 78 11 230, pn. - pt. w godz. 7.30 -15.30.
WÓJT GMINY bRALIN
/-/ Piotr Hołoś

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.

Telefon:
(62) 78 29 284.

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Lea Kampe - „Anioł z Warszawy. Historia miłości i bohaterstwa
Ireny Sendlerowej”

Burmistrz
Miasta i Gminy Kępno

Warszawa, 1940 rok. Gdy naziści tworzą getto w okupowanej stolicy, Irena nie zamierza
siedzieć z założonymi rękami. W jego murach zamknięto przecież tysiące osób potrzebujących
pomocy… Jej pomocy. Dzięki wsparciu przyjaciół dziewczyna wyprowadza żydowskie
dziecko na aryjską stronę – najpierw jedno, potem drugie, a później kolejne. Nadaje im nową
tożsamość, a prawdziwe nazwiska zapisuje na bibułkach, które potem starannie ukrywa. Wie,
jak wiele ryzykuje, ale każdego dnia wraca do getta. Bo za jego murami pozostał ktoś jeszcze,
ktoś najbliższy sercu Ireny – Adam, miłość jej życia… Niezwykła historia Ireny Sendlerowej,
jednej z największych bohaterek XX wieku, którą wreszcie możemy poznać taką, jaka była:
pełną pasji, niezłomną i gotową do poświęceń. Poruszająca opowieść o sile charakteru i
uczuciu, które rozkwitło w cieniu wojny. Dzięki swojej odwadze ocaliła
tysiące dzieci. Czy uda jej się ocalić także miłość?

informuje

o podaniu do publicznej wiadomości
wykazu nieruchmości przeznaczonych
do sprzedaży
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU.
Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone u zbiegu ul. Kryształowej
z ul. Diamentową w Olszowie, oznaczone w operacie ewidencji
gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Olszowa, jako
działka nr 571/7 o powierzchni 0,1715 ha oraz działka nr 572/2 o
powierzchni 0,2336 ha, dla których V Wydział Ksiąg Wieczystych
w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr
KZ1E/00043558/1.
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU.
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-600
Kępno, ul. Ratuszowa 1, w okresie od 17 lutego do 10 marca 2022 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.kepno.pl oraz
strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Kamila Majewska - „Za zielonymi drzwiami”
Bogactwo, kariera, wielkie miasto i wygodne życie – czy może cicha prowincja, gdzie życie
toczy się wolniej? Ania, szefowa działu reklamy w dużej firmie, dowiaduje się o spadku,
który pozostawił jej szef i przyjaciel, Kazimierz. Bohaterka ma wybór: przejęcie ważnego
stanowiska i udziałów w firmie albo odziedziczenie tajemniczego gospodarstwa. Anna musi
podjąć trudną dla siebie decyzję. Do tej pory stawiała na karierę, a sama myśl o mieszkaniu
na wsi przyprawiała ją o mdłości. Ale może warto sprawdzić, co kryje się za zielonymi
drzwiami domu, który miałaby odziedziczyć? Czy Anna odważy się postawić wszystko na
jedną kartę i rozpocznie nowe życie, z dala od personalnych rozgrywek korporacji, w której
czuła się tak dobrze? Czy posłucha rad mężczyzny, z którym ma romans – może raczej
podejmie wyzwanie, jakie rzuca jej los i odważy się przejąć odrestaurowaną
stodołę, mały domek, stajnię i dużą połać ziemi? A może za zielonymi
drzwiami kryje się coś jeszcze? Może... prawdziwa miłość?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 475) – adres do korespondencji: ul.
Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
burmistrz miasta i gminy kępno
/-/ mgr inż. Piotr Psikus

Feliks Koneczny - „Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży”
Historia Polski Konecznego opowiedziana przystępnym dla młodych ludzi językiem, zabiera
nas w niezwykle interesującą podróż po meandrach polskich dziejów. Ta opowieść jest
wciąż żywa i stanowi źródło różnorodnej wiedzy. Poznawanie przeszłości jest pasjonującym
ćwiczeniem umysłu. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży to nie tylko daty, liczby,
nazwiska czy opis zmieniających się granic naszego kraju. Feliks Koneczny, opisując burzliwe
dzieje ojczyzny, przekonuje, że historia Polski to nauka o zmianach i wyzwaniach, z którymi
mierzył się nasz naród. Uczy, że ich znajomość to obowiązek i przywilej
każdego, kto chce zwać się patriotą.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 7
SPONSORZY NAGRÓD:

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 23 lutego 2022 r.

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

1. Lea Kampe - „Anioł z Warszawy....”,
2. Feliks Koneczny - „Dzieje Polski...”,
3. Kamila Majewska - „Za zielonymi drzwiami”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 6 nagrody otrzymuj¹:
Sławomir Bąk (Tabor Wielki),
Jadwiga Łuszczak (Drożki),
Magdalena Nikodem (Mnichowice).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
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.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu zostaniesz doceniony lub pochwalony. Czeka Cię propozycja wyjazdu, współpracy
lub nawiązania ciekawej znajomości. Będziesz
ruchliwy, wesoły i towarzyski. Wystarczy Ci czasu
na wszystko.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W okolicznościach, które wydadzą Ci się nieprzychylne, tkwi nowa szansa. Musisz ją dostrzec i wykorzystać. Nie działaj pochopnie, nie ulegaj presji
chwili. Kieruj się jasnymi zasadami i nie sięgaj po
niedozwolone metody.

Rak 23 VI – 22 VII
Zastanów się, czy Twoje plany są realne. Możesz
marzyć o czymś, co wcale nie okaże się dla Ciebie
właściwe. Skoncentruj się na ważnych sprawach,
nie licz na przyszłe korzyści. W tym tygodniu ważne jest to, co dzieje się „tu i teraz”.

Lew 23 VII – 22 VIII
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza Ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem i
wyjaśnić sprawę, jaka Was poróżniła.

Panna 23 VIII – 22 IX

1. Apteka „Na Zdrowie” - 17.02.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.
2. Apteka „Dr. Max” - 18.02.2022 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
3. Apteka „Na Zdrowie” - 19.02.2022 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
4. Apteka „Przy Szpitalu” - 20.02.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282.
5. Apteka „Pod Kasztanami” - 21.02.2022 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
6. Apteka „Św. Marcina” - 22.02.2022 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
7. Apteka „Na Kopie” - 23.02.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.

Będziesz musiał bronić swojej zawodowej i osobistej pozycji, napotkasz wiele przeszkód w realizacji swoich celów. W sprawach zawodowych gotuj
się do starcia z kimś, kto nie gra uczciwie. Musisz
pozbyć się skrupułów i nie dać się oszukać.

62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

Waga 23 IX – 23 X

ORTODONCJA

W tym tygodniu uda Ci się pokonać trudności lub
zwyciężyć w sporze z kimś, kto do tej pory wydawał się silniejszy od Ciebie. Zastanów się, jakich
użyć argumentów i bądź dobrej myśli. Poświęcisz
tej sprawie całą swoją energię i uwagę.

lek. dent. Katarzyna Chybalska
specjalista ortodonta
lek. stom. Magdalena Stasierska
specjalista ortodonta

Skorpion 24 X – 21 XI

Strzelec 22 XI – 21 XII
Myśl logicznie, a znajdziesz wyjście z trudnej sytuacji. Dostrzeżesz błędy i wyciągniesz z nich wnioski. Osoba z autorytetem i doświadczeniem porozmawia z Tobą i wskaże drogę. Karta radzi, abyś
przemyślał swoje cele i sposoby ich realizacji.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Oderwij się choć na chwilę od przyziemnych problemów, a znajdziesz w sobie siłę i inspirację.
Będziesz w dobrym nastroju, chętnie pomożesz
innym lub zwrócisz większą uwagę na prośby i potrzeby swoich bliskich.

Wodnik 20 I – 18 II
Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek
i towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.
Wtedy wróci optymizm i siła.

Ryby 19 II – 20 III
Czeka Cię udany tydzień. Trudne sprawy i kłopoty wreszcie pozostawisz za sobą. Podejmiesz
trudną decyzję i postawisz na swoim. Poczujesz
się wolny, szczęśliwy i gotowy na nowe doświadczenia.

Aparaty stałe i ruchome
Leczenie dorosłych i dzieci

ul. Leśna 45, 63-500 Ostrzeszów
Tel. 62 / 732 79 50, 601 98 51 11.
Poniedziałek, środa, piątek: 15.00-20.00.

(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

Odważ się zrobić krok w kierunku miłosnego szczęścia. Dla samotnych karta wróży nowy romans, dla
zakochanych – rozkwit uczuć. To dobry czas na
pogodzenie się z przeciwnikiem, łagodzenie rodzinnych konfliktów i pomaganie przyjaciołom.

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

reklamy

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

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Drodzy Czytelnicy,
„Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę
www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook
pod adres www.facebook.com/tygodnikkepinski

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

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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