і
рн
є
да
ю
лі
во
со
о
и
,щ
як
ою
ол
П
їн
ра
Ук

з

www.tygodnikkepinski.pl

Tygodnik
Kêpiñski
nr indeksu 379662, ISSN 1232–6445

Nr 32 (1491), rok XXXIII, 10.08.2022 r.

Cena 2.10 zł

(w tym 5% VAT)

Baranów – Bralin – Kępno – Łęka Opatowska – Perzów – Rychtal – Trzcinica

Obwodnica Baranowa
już przejezdna

Tylko 18 miesięcy minęło od podpisania umowy
na budowę obwodnicy Baranowa do jej otwarcia, które nastąpiło 4 sierpnia br. W uroczystościach otwarcia obwodnicy, prócz wójt B. Lewandowskiej Siwek, uczestniczyli m.in starosta
Robert Kieruzal, Piotr Mikołajczak, kierownik
grupy „Strabag”, Marek Krzywiński – kierownik
budowy, Jerzy Dobrzyński – naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa w starostwie i Rafał
Wójcik – kierownik powiatowego nadzoru budowlanego.
str. 10

Polonia
zaczyna
sezon od
zwycięstwa
Za nami pierwszy mecz Polonii
1908 Marcinków Kępno w nowym
sezonie. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego na wyjeździe mierzyli się z Nielbą Wągrowiec, gdzie
na pewno nie byli stawiani w roli
faworyta. Drużyna Marcela Surowiaka sprawiła jednak niespodziankę, pokonując zespół, który
w poprzednim sezonie niemal do
samego końca walczył o trzecią
ligę. Poniżej oczekiwań z czwartą ligą przywitali się natomiast
beniaminkowie. Niedawni piątoligowcy zdobyli na inaugurację
zaledwie dwa punkty.
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Miło Tanio Smacznie
ZAPRASZAMY!

O puchar wójta

2-4.09.2022 r.
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W trosce o pszczoły
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Koncert w stylu retro
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Burmistrz miasta i gminy Kępno otrzymał Medal Stulecia
Odzyskanej Niepodległości

Włodarz z odznaczeniem

Gmina Kępno uzyskała dotację z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na
przeprowadzenie prac remontowych przy budynku kina w Kępnie

Dotacja na remont kina

P. Psikus został odznaczony przez
wicewojewodę wielkopolskiego

Burmistrz Piotr Psikus został
uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
26 lipca br. wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska przekazała odznaczenie włodarzowi miasta
i gminy Kępno.
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem nadanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę osobom
zasłużonym w służbie państwu i spo-

łeczeństwu. Ustanowiony w 2018 r.
jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy
od czasu odzyskania niepodległości
przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości,
kulturowej tożsamości i materialnej
pomyślności Rzeczypospolitej.
Oprac. KR

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla Os. Wiosny Ludów w Kępnie”

Rozwijają sieć ciepłowniczą

Po podpisaniu umowy na
modernizację sieci ciepłowniczej

Energetyka Cieplna Kępno Sp. z
o.o. podpisała umowę na realizację
zadania pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla Os. Wiosny Ludów w Kępnie”. Została ona zawarta
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „KOMRED” reprezentowanym przez właściciela – Katarzynę Drogą.
Na mocy umowy powstanie blisko 1000 m sieci ciepłowniczej, co

umożliwi odejście od wykorzystania
istniejącej ciepłowni, znajdującej
się w bliskim sąsiedztwie bloków
mieszkalnych. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wsparł to zadanie pożyczką
z możliwością umorzenia jej do wysokości 30%. Prace potrwają do 15 listopada 2022 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 3.384.123, 67 zł brutto.
Oprac. KR

Kępińskie kino czeka remont
Dotacja została pozyskana w ramach tegorocznej edycji programu „Kulisy kultury”, który umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego na poprawę i rozwój infrastruktury kulturalnej.
Remont pomieszczeń w budynku kępińskiego kina
obejmuje wzmocnienie belek stropowych i remont pomieszczeń pod sceną, gdzie znajdują się garderoby. Ponadto przewidziany jest demontaż oraz montaż opraw
oświetleniowych świetlówkowych, gniazdek oraz włącz-

ników. Zaplanowane zostało również ułożenie tynków,
gruntowanie i malowanie pomieszczeń.
Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska. Koszt
remontu to 78.601,12 zł brutto. Wartość planowanego dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych. Termin
realizacji prac remontowych to 30 września 2022 r.
Oprac. KR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. dofinansowanie na realizację
kolejnej kampanii edukacyjnej

Będą edukować ekologicznie
29 lipca 2022 r. w Poznaniu została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez zastępcę prezesa Zarządu
Funduszu Aleksandrę Durkowską a
Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. w Olszowie
reprezentowaną przez prezesa Zarządu Sławomira Kraus.
Na realizację przedsięwzięcia
- „Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno,
Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal,
Trzcinica poprzez zakup paneli dotykowych i pojemników do segregacji
odpadów”, którego całkowity koszt
netto wyniósł 69 649 PLN; Fundusz
udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 45 045 PLN; co stanowi
64,68% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania,
rozliczenia i przekazywania dotacji
na pokrycie kosztów kwalifikowa-

nych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz inne prawa i obowiązki stron umowy.
Oprac. m

A. Durkowska i S. Kraus podpisali
umowę na dotację ekologiczną
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WIEŚCI Z BRUKSELI
ANDŻELIKA MOŻDŻANOWSKA

EUROPEJSCY KONSERWATYŚCI I REFORMATORZY
Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w stosowaniu nowych przepisów, w tym poprzez Europejski
Fundusz Społeczny, aby poprawić jakość i dostępność
systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

Dyrektywa dla dzieci

KAMPANIA INFORMACYJNA

Wśród zmian Komisja Europejska proponuje urlop ojcowski: pracujący ojcowie mają prawo do co
najmniej 10 dni roboczych urlopu
ojcowskiego po urodzeniu dziecka.
Urlop ojcowski musi być rekompensowany co najmniej na poziomie wynagrodzenia za czas choroby;

- Urlop rodzicielski: każdy rodzic
ma prawo do co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego, z czego 2
miesiące są płatne i nie podlegają
przeniesieniu. Rodzice mogą wnioskować o wykorzystanie urlopu w
elastycznej formie, w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze
godzin lub w segmentach – informuje posłanka Andżelika Możdżanowska. - Urlop opiekuńczy: Wszyscy
pracownicy zapewniający osobistą
opiekę lub wsparcie krewnemu lub
osobie mieszkającej w tym samym
gospodarstwie domowym mają prawo do co najmniej pięciu dni roboczych urlopu opiekuńczego rocznie
– dodaje parlamentarzystka.
Ponadto Komisja proponuje elastyczną organizację pracy. - Wszyscy pracujący rodzice z dziećmi w
wieku do co najmniej ośmiu lat i
wszyscy opiekunowie mają prawo
wnioskować o skrócony czas pracy,
elastyczne godziny pracy i elastyczność miejsca pracy – podsumowuje
A. Możdżanowska.

Pierwsza część pomocy makrofinansowej dla
Ukrainy została wypłacona

Pomoc dla
walczącej Ukrainy

Komisja Europejska wypłaciła 2 sierpnia br. pierwszą połowę
(500 mln EUR) nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o
wartości 1 mld euro.
- Pomoc finansowa jest niezbędna, by zapewnić zaspokojenie
bezpośrednich potrzeb finansowych, spowodowanych wojną. Europarlamentarzyści z grupy ECR wspierają wszystkie inicjatywy
jakie mogą przyczynić si9e do pomocy walczącej od kilku miesięcy z rosyjskim agresorem Ukrainy. Będziemy nadal proponować
rożne projekty pomocowe, które wspomogą Ukraińców – informuje eurodeputowana Andżelika Możdżanowska.

Bezpłatny roaming w krajach Unii Europejskiej

Bezpłatny roaming

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wyeliminowali z dróg powiatu kępińskiego kolejnych nietrzeźwych kierujących oraz kierującego, który przekroczył dopuszczalną
prędkość w obszarze zabudowanym o 60 km/h. Zatrzymali też mężczyznę, który posiadał
przy sobie marihuanę

Alkohol, zakaz prowadzenia pojazdów,
narkotyki, prędkość...

17 lipca br., o godzinie 12.00, na
ul. Grabowskiej w Kępnie dzielnicowi Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie zatrzymali
33-letniego obywatela Ukrainy, który
po drodze publicznej kierował pojazdem marki Chevrolet, znajdując się
w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna
odmówił poddania się badaniu na
zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, w związku z czym została
od niego pobrana krew do badań. Ponadto obywatel Ukrainy posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych. Mężczyzna został
zatrzymany i osadzony w policyjnym
areszcie.
18 lipca br., o godzinie 18.10,
na ul. Namysłowskiej w Bralinie
funkcjonariusze Posterunku Policji
w Bralinie zatrzymali 30-letniego
mieszkańca tej miejscowości, który kierował samochodem marki
Volkswagen, znajdując się w stanie
nietrzeźwości. Badanie alkomatem
wskazało ponad 2,5 promila alko-

holu w wydychanym powietrzu.
Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
Z nietrzeźwym kierującym podróżował 30-letni pasażer, również
mieszkaniec Bralina. - Podczas przeprowadzanej kontroli mężczyzna
zachowywał się nerwowo, co zwróciło uwagę mundurowych. Jak się
okazało, mężczyzna posiadał przy
sobie środki zabronione w postaci
marihuany. Ponadto podczas wykonywania czynności procesowych
w miejscu zamieszkania 30-latka
również ujawniono susz roślinny w
postaci marihuany. Mężczyzna również został zatrzymany i osadzony w
policyjnym areszcie – poinformował
oficer prasowy KPP Kępno, st. sierż.
Rafał Stramowski.
20 lipca br., o godzinie 2.12, na
ul. Warszawskiej w miejscowości
Chojęcin-Szum policjanci Wydziału
Prewencji KPP Kępno zatrzymali 23-letniego mieszkańca gminy
Bralin, który kierował samochodem

marki Volvo, znajdując się w stanie
nietrzeźwości – wynik badania alkomatem wskazał ponad 1,5 promila
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ponadto mężczyzna spowodował kolizję, najeżdżając na barierki oddzielające chodnik od jezdni. Mężczyzna
również został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Postępowanie w tych sprawach prowadzi
KPP Kępno.
W tym samym dniu, o godzinie
10.10, w Myjomicach, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KPP
Kępno zatrzymali do kontroli pojazd
marki Opel, którym kierował 34-letni
obywatel Ukrainy. Przyczyną kontroli było przekroczenie dopuszczalnej
prędkości w obszarze zabudowanym.
Mężczyzna jechał z prędkością 110
km/h w miejscu, gdzie obowiązuje
ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Kierowca stracił swoje uprawnienia
oraz został ukarany wysokim mandatem karnym.
Oprac. KR

Roaming pozwala na korzystanie
z telefonu w krajach Unii Europejskiej bez dodatkowych kosztów .
Parlament Europejski i Rada
przyjęła przedłużenie przepisów dotyczących roamingu, dzięki czemu
konsumenci podróżujący do innych
krajów UE mogą dzwonić i przesyłać
dane po tej samej cenie, co w swoich
krajach. Przepisy są częścią transformacji cyfrowej, jednego z priorytetów UE.
- Zachęcam do zapoznania się
z pełnymi pakietem informacji dotyczącym roamingu: https://www.
europarl.europa.eu/.../zasady-bezplatnego… - stwierdza posłanka Andżelika Możdżanowska.

W kolejnej edycji Kaliskiego Nocnego Półmaratonu „Bursztynowa Hellena” policjantka z Kępna zajęła pierwsze miejsce

Policjantka z Kępna najszybsza
30 lipca br. na starcie IV Kaliskie- Policji w Kaliszu Daniel Napierała z
go Półmaratonu Nocnego „Bursz- czasem 1:20:51. Wśród kobiet dystans
tynowa Hellena” licznie stawili się 21 kilometrów najszybciej pokonała
miłośnicy aktywnego spędzania cza- przedstawicielka Komendy Powiatosu wolnego. Punktualnie o godzinie wej Policji w Kępnie Kinga Gierak
22:00 466 uczestników wyruszyło na z czasem 1:45:01. Puchary i nagrody
trasę biegu. Wśród nich liczna grupa najlepszym funkcjonariuszom wręfunkcjonariuszy zrzeszonych w Policyjnym Klubie
Biegacza przy Komendzie Miejskiej Policji w
Kaliszu. Start i meta tego
ponad 21-kilometrowego
biegu usytuowane były w
rejonie Hali Kalisz Arena.
Trasa biegu wiodła głównymi ulicami Kalisza.
Policjanci z drogówki, wspomagani przez
strażników miejskich oraz K. Gierak zdobyła 1. miejsce
strażaków, kierowali ru- w biegu policjantów
chem na skrzyżowaniach
z odcinkami dróg wyłączonych na czas biegu. Mundurowi czył Komendant Miejski Policji w
wskazywali kierowcom objazdy i Kaliszu insp. Dariusz Bieniek.
informowali o bieżących utrudnieWspółorganizatorami biegu byli
niach związanych z półmaratonem. funkcjonariusze zrzeszeni w PoliWszystko po to, aby biegacze bez- cyjnym Klubie Biegacza przy Kopiecznie dotarli do mety.
mendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.
Na najwyższym podium w klasy- Patronat honorowy nad przedsięfikacji mundurowej mężczyzn stanął wzięciem objął prezydent Kalisza.
funkcjonariusz Komendy Miejskiej
Oprac. m
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Publikujemy ostatnią część opracowania wrocławskich naukowców dotyczącą realizowanego przez hitlerowskie Niemcy programu kolejowego pod
kryptonimem „Otto”

Wojenna kolej w Wielkopolsce i Kępnie – część II

Program „Otto” w Kępnie
Druga wojna światowa nie ominęła również Kępna. Podczas kampanii wrześniowej wycofujące się

zbudowano: dwie stacje transformatorowe – jedną w pobliżu dworca
głównego, drugą w pobliżu stacji
Hanulin, hydrofornię, budynek cen-

Nastawnia wykonawcza z lat 40. XX w. przy parowozowni, widoczny w pobliżu jednoosobowy
posterunek wartowniczy

polskie oddziały zdołały jedynie
wysadzić wiadukt na linii kluczborskiej i uszkodzić tor na stacji Kępno
Zachodnie. Po objęciu władzy przez
niemieckich okupantów szybko usunięto uszkodzenia. Kolej podjęła

Typowy dla czasów wojny jednoosobowy
posterunek
wartowniczo-obserwacyjny
zlokalizowany w pobliżu lokomotywowni
i nastawni

pracę, a w związku z likwidacją dotychczasowych granic wzrosła ilość
obsługiwanych pociągów na poszczególnych liniach. Przystąpiono również do modernizacji urządzeń obsługi kolei. Rozpoczęły się intensywne
prace budowlane, podczas których

trali telefonicznej (BASA), budynek
mieszkalny, nastawnię wykonawczą
przy parowozowni, wiatę peronową
na peronie wyspowym. Wieża wodna nie była tu potrzebna ze względu
na istniejącą wieżę wodną o dużym
zbiorniku o pojemności 250 metrów
sześciennych na pobliskiej stacji Hanulin.
Na szczególną uwagę zasługuje
budynek centrali telefonicznej nazywany popularnie „Baza”.
BASA (Bahn-Selbstanschluss-Anlage) to niemiecki system łączności uruchomiony na niemieckiej
kolei (Deutsche Reichsbahn) w 1928
roku. Oparty był on na opracowanym przez firmę Siemens & Halske
sprzęcie w nowej na owe czasy technologii terminalowej. W latach trzydziestych ubiegłego wieku elementy
tego systemu zostały połączone w
jedną całość umożliwiając skoordynowanie całej niemieckiej sieci przewozów kolejowych. Podczas drugiej
wojny światowej sieć objęła całą
okupowaną Europę, tworząc jeden
z najlepszych systemów łączności.
Był to pierwszy w historii Europy
automatyczny system łączności o
zasięgu kontynentalnym. Posiadanie
takich możliwości w zakresie centralnego sterowania ruchem kolejowym stwarzało ogromne możliwości
logistyczne szybkiego przemieszczania wojsk oraz odpowiedniego
reagowania na potrzeby gospodarki

Wejście do schronu pod budynkiem, widoczne oryginalne drzwi gazoszczelne i element instalacji wentylacyjnej
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wojennej na całym obszarze okupowanej Europy.
Po wojnie Polska zyskała w ten
sposób sprawnie działającą sieć łączności kolejowej, w szczególności na
terenach Wielkopolski wcielonych na
początku wojny do Rzeszy. Niemiecki skrót BASA jako określenie węzła
zastąpiono odpowiednikiem polskim
KATS (Kolejowa Automatyczna
Telefoniczna Stacja). Co ciekawe
pracownicy kolejowi w potocznym
języku określali elementy tej łączności słowem „bazowa”. W większości
nieświadomi byli pochodzenia tej
nazwy, że nie od słowa „baza”, ale
od podobnie brzmiącego „BASA”.
Podkreślić należy, że urządzenia
centrali po rozbudowie do systemu
czterocyfrowego eksploatowane były
aż do 2000 roku. Budynek BASA, a
następnie komunikacji kolejowej, jest
obiektem ceglanym o nietynkowanych elewacjach. Posiada dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką

Stolarnia i warsztat

dachem dwuspadowym o niewielkim spadku. Dach kryty jest papą.
Stolarka w budynku jest drewniana.
Budynek jest założony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, podpiw-

Stolarnia i warsztat - widok od ul. Dworcowej

ceramiczną. Stolarka okien i drzwi
drewniana. W oknach kraty lub masywne metalowe okiennice. Drzwi
do piwnicy stalowe - pancerne. Budynek założony jest na planie wydłużonego prostokąta. czterospadowym
stromym dachem. Elewacje ceglane
nieotynkowane, wykonane w duchu
oszczędnego modernizmu. Brak tu
detali architektonicznych. Kompozycję elewacji uzyskano dzięki różnorodnym otworom. Lico elewacji
wskazuje na pospieszną – wojenną
realizację. Budynek wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, telefoniczną.
Stacja kolejowa posiada dwie nastawnie z lat 40. XX w. - wschodnią
i zachodnią. Są to budynki ceglane,
otynkowane. Nie są identyczne. Nastawnia przy ul. Poznańskiej posiada
drewniany stromy dach czteropołaciowy, kryty dachówką ceramiczną.
Stolarka jest tu drewniana, drzwi obite blachą stalową. W oknach parteru
znajdują się kraty. Balkon od strony
torów posiada metalową konstrukcję.
Budynek założony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny, bez przybudówek. Elewacje niesymetryczne o
zróżnicowanej liczbie os, o otworach
prostokątnych różnej wielkości, nie
posiadają żadnych detali. Nastawnia
przy ul. Poznańskiej posiada zegar.
Nastawnia wschodnia zlokalizowana
jest za miastem - ceglana, otynkowana, przykryta jest drewnianym
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niczony, z przybudówką jednokondygnacyjną od południa. Elewacje
otynkowane, pozbawione detali (występuje jedynie gzyms podokienny) o
zróżnicowanych prostokątnych otworach.

Stacja trafo znajduje się w pobliżu południowego przyczółka wiaduktu. Jest obiektem wzniesionym
z cegły (elewacje nietynkowane, licowane), pochodzi z okresu drugiej
wojny światowej. Budynek jest jednokondygnacyjny na planie prostokąta, zwieńczony stromym, czteropołaciowym dachem krytym dachówką
ceramiczną. Budynek posiada otwory
prostokątne i zwieńczenie łękiem odcinkowym zamknięte wrotami metalowymi. Obiekt nosi cechy architektury utylitarnej z okresu modernizmu
lat 40. XX w.
W ramach programu „Otto” położono drugi tor na trasie Kępno-Kostów za kwotę 1 mln marek.
Zainteresowanym historią kolei,
a zwłaszcza programem „Otto” autorzy polecają książkę prof. Mirona
Urbaniaka - Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno. Od Kolei Górnośląskiej
do programu „Otto”, Łódź 2010,
Księży Młyn Dom Wydawniczy.
Augustów, 24.11.2020 r.
prof. dr hab. inż. arch.
Grażyna Maria Balińska
mgr inż.
Jerzy Aleksander Baliński

Tabliczka żeliwna z oznaczeniem miejsca przebiegu kabla dla kolei

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika wyjaśnić
nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią dyżur
telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.

Informacje

wiadomości

Wyjątkowy Festiwal związany z przeszłością miasta w tym roku odbędzie się w
dniach 2-4 września. Już teraz warto zaplanować ten weekend na niecodzienne
wydarzenia kulturalne

Festiwal Trzech Kultur
już we wrześniu

W programie tegorocznego Festiwalu nie zabraknie muzyki w najlepszym wykonaniu oraz ciekawych
propozycji nawiązujących do tradycji
i historii Trzech Kultur. Tegoroczny
Festiwal odbędzie się pod patronatem
Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN.
Inauguracja z Soyka Kwintet
Inauguracja Festiwalu zaplanowana została na 2 września. Tego
dnia dla wszystkich zagra Stanisław
Soyka z zespołem Soyka Kwintet.
Stanisław Soyka - wokalista, instrumentalista, kompozytor – już od lat
należy do grona największych artystów polskiej sceny muzycznej. W
jego dorobku znajdziemy ponad 30
albumów, z których kilka osiągnęło
multiplatynowe nakłady. Nigdy nie
poddał się modom i trendom. Wypracował swój własny język muzyczny,
dzięki czemu należy do grona artystów, których styl rozpoznaje się od
pierwszych dźwięków, a bogactwo
repertuaru może przyprawiać o zawrót głowy.
Podczas koncertu usłyszymy piosenki z wydanego niedawno albumu
„Muzyka i słowa Stanisław Soyka”,
pieśni napisane do wierszy polskich
i nie tylko poetów, klasyki Czesława
Niemena, w sąsiedztwie takich szlagierów jak „Absolutnie nic”, „Cud
niepamięci” czy „Tolerancja”. Koncert odbędzie się na plenerowej scenie w Rynku.
Koncert Soyka Kwintet poprzedzi występ Klezmer Strong Duo.
Koncert duetu muzyków wywodzących się z Filharmonii Kaliskiej to
najpopularniejsze utwory o tematyce klezmerskiej w zupełnie nowych
odsłonach. Muzycy dzięki swemu
bogatemu doświadczeniu artystycznemu, profesjonalizmowi oraz twórczej inspiracji sprawiają, iż muzyka
w ich wykonaniu nabiera brzmienia
sięgającego źródeł, w której nie brak
charakterystycznej rzewności, jak
również świeżej emocji, ekspresji i
wirtuozerii.
Wielokulturowość
w różnych odsłonach
W sobotę, 3 września, zaplanowane zostały interaktywne zajęcia

dla najmłodszych w Muzeum Ziemi
Kępińskiej. Gra pamięci i warsztaty
oraz przedstawienie teatralne to tylko
niektóre atrakcje przygotowane z myślą o najmłodszych.
Tego dnia w Muzeum Ziemi Kępińskiej usłyszymy wykład Renaty
Płotczyk z Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN. Natomiast wieczór
poświęcony będzie poezji tworzonej
z potrzeby poszukiwania tożsamości, refleksji nad własnym pochodzeniem i poszukiwaniem Boga. Swoje
utwory przedstawi Aleksander Rozenfeld, polski poeta i dziennikarz,
publicysta „Gazety Polskiej”. W latach 1996-2001 pracował jako doradca w Kancelarii Prezydenta RP.
Wiersze będzie prezentowała
również mieszkanka powiatu kępińskiego Renata Adamska–Garbowska, która debiutowała w 2015
r. tomikiem „Ołówkowe szepty”. Jej
poezja nawiązuje do wielokulturowości Kępna. Tomik „Powroty do
wczoraj” został przetłumaczony na
niemiecki i jidysz, m.in. w związku z
odbywającym się Festiwalem Trzech
Kultur.
Jedno miasto – trzy wyznania
Główne uroczystości festiwalowe
zaplanowane zostały na niedzielę, 4
września. Tradycyjnie jak w poprzednich edycjach odbędzie się Modlitwa
Trzech Wyznań. Tym razem ekumeniczne spotkanie będzie miało miejsce przy kościele ewangelicko-augsburskim. Stąd rozpocznie się również
spacer historyczny pn. „Ewangelicy,
katolicy, Izraelici”. Śladem trzech
wyznań oprowadzał będzie Mirosław Łapa, autor książek „Kępińscy
Żydzi” i „Moje Kępno”, redaktor naczelny „Tygodnika Kępińskiego.
Podczas tegorocznego Festiwalu
nie zabraknie historii trzech wyznań
i sporej dawki wiedzy na temat tradycji trzech kultur. Wykład pt. „Wokół
kępińskiej żydowskiej gminy wyznaniowej” wygłosi dr Krzysztof Morta.
Natomiast dr Tomasz Grzeszkowiak
opowie na temat „Wspólnoty cierpienia na przykładzie historii ekumenicznej procesji suplikacyjnej do
Sanktuarium Matki Bożej na Pólku
pod Bralinem w XIX i XX w.”.

Klasycznie i przebojowo
W niedzielne popołudnie dla
wszystkich wystąpi Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
pod batutą Anny Duczmal-Mróz.
W 2014 roku orkiestra otrzymała
status Instytucji Kultury współprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu i Polskie Radio SA w
Warszawie, a w 2018 roku do współprowadzących dołączyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina Kępno na realizację
koncertu uzyskała dotację z budżetu
Województwa Wielkopolskiego. Klasyczny repertuar otworzy wieczór
różnorodnej muzyki cenionej zarówno przez melomanów jak i oklaskiwanej przez szeroką publiczność.
Tego wieczoru na publiczność będzie czekała jeszcze jedna muzyczna
niespodzianka. Na scenie wystąpi zespół, który w niedościgniony sposób
zinterpretował piosenki A. Osieckiej
i W. Młynarskiego - z pełnym szacunkiem dla pierwowzorów. Nadto
zespołu, który przez ponad 30 lat istnienia zbudował ogromną więź ze słuchaczami, grając tysiące koncertów
– od małych klubów po wielkie sale
koncertowe. To właśnie grupa „Raz,
Dwa, Trzy” w jedynie sobie znany
sposób potrafił połączyć talent literacki Adama Nowaka z muzyczną
finezją i fantazją, wytwarzając swój
własny, charakterystyczny i rozpoznawalny muzyczno-literacki język.
Od 2 września na Rynku Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa fotografii pn. „Pachnie tu rajem”
autorstwa Pawła Śpiewaka. Młody
fotograf uchwycił religijne tradycje
chasydów. Na współczesnych zdjęciach można poczuć przedwojenny
klimat ówczesnych kultur i religii.
Od piątku, 2 września, do niedzieli, 4 września, na kępińskim
Rynku zagoszczą „Smaki świata,
czyli festiwal na talerzu”. Przez trzy
dni będziemy mogli skosztować specjały kuchni międzynarodowej, m.in.
gruzińskiej, belgijskiej czy greckiej.
Lubiane przez wszystkich Food Tracki staną na Rynku w Kępnie z bogatą
ofertą gastronomiczną.
m

Gmina Kępno podpisała z urzędem marszałkowskim - w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód
opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej
na terenie województwa wielkopolskiego - program pn.
„Deszczówka” w celu nawadniania terenów zielonych

W ramach programu

„Deszczówka”

Nawodnienie terenów zielonych
z wód opadowych pozwoli zaoszczędzić wodę w gminie. - Podpisałem z
wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim umowę na dotację do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej dla zagospodarowania wód
opadowych budynku Przedszkola
Samorządowego nr 4 w Kępnie – in-

dzić wodę z sieci wodociągowej. W
ekstremalnych warunkach w okresie
braku możliwości nawadniania z sieci wodociągowej woda zmagazynowana w zbiornikach podziemnych
pozwoli na utrzymanie ogrodu w
okresie braku opadów oraz zmniejszenie rachunków za wodę pobieraną
z sieci wodociągowej
Władze samorządowe
podpisały umowę z Urzędem
Marszałkowskim na modernizację
sieci odbierającej deszczówkę

formuje burmistrz Piotr Psikus. W
czasie podpisania umowy obecny był
poseł Andrzej Grzyb.
Nawodnienie terenów zielonych z
wód opadowych zmagazynowanych
z dachu budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 pozwoli zaoszczę-

Gmina Kępno na ten cel otrzymała 42 600 zł dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Środki
własne kępińskiego samorządu to 10
770,47 zł. Całkowita wartość zadania
planowana jest na 53 370,47 zł.
Oprac. m

W miniony weekend policjanci zatrzymali na drogach powiatu kępińskiego kolejnych nietrzeźwych kierujących

Pijani kierowcy
na drogach
Policjanci są czujni w czasie
weekendowych patroli

W sobotni (6.08) wieczór o 23:40
w Osinach policjanci zatrzymali
61-letniego mieszkańca powiatu bieruńsko-lędzińskiego, który kierował
samochodem marki Peugeot znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wskazało prawie
1,5 promila alkoholu w wydychanym
powietrzu.
W niedzielę (7.08) o godzinie
19:30 w Opatowie na ulicy Pogodnej
funkcjonariusze zatrzymali 32-letniego obywatela Ukrainy, który kie-

rował samochodem marki Ford znajdując się w stanie nietrzeźwości. W
tym przypadku badanie alkomatem
wskazało 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
- Mężczyźni zostali osadzeni w
pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i stracili swoje uprawnienia do
kierowania pojazdami. Teraz przed
sądem będą odpowiadać za popełnione przestępstwa - informuje st.
sierż. Rafał Stramowski, oficer prasowy KPP Kępno.
Oprac. m
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Ponad 15 milionów złotych do tej pory przeznaczył Zarząd Województwa Wielkopolskiego
na wsparcie dla sektora pszczelarskiego. - Dzięki temu wsparciu nasze pszczoły są zdrowsze i silniejsze – tłumaczą wielkopolscy pszczelarze

Od 1 kwietnia br., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra
rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń
wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego

Wsparcie na działalność
kół gospodyń wiejskich

W trosce o pszczoły
Wicemarszałek
województwa
wielkopolskiego Krzysztof Grabowski podpisał z wielkopolskimi
pszczelarzami umowę na zakup pokarmów pszczelich na kwotę 2 milionów złotych.
„Program poprawy warunków
fitosanitarnych rodzin pszczelich
poprzez wsparcie zakupu pokarmów
pszczelich” realizowany jest przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2018 r. W ciągu 4 lat
trwania zadania całkowita wartość
dotacji udzielonej przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, wyniosła 8 milionów złotych.
Przez pierwsze trzy lata wsparcie
dotyczyło zakupu węzy pszczelej. W
ramach tych działań zakupiono prawie 130 tysięcy kilogramów węzy,
którą następnie rozdysponowano do
ponad 4,5 tysiąca wielkopolskich
pszczelarzy. W 2021 r. po raz pierwszy podjęto decyzję o przeznaczeniu
dotacji na zakup pokarmu dla pszczół.
Z programu skorzystało 4.667 wielkopolskich pszczelarzy oraz należące
do nich 140 tysiące rodzin pszczelich.
Analiza danych z ostatnich 4 lat
pozwoliła stwierdzić, że program

cieszy się dużą popularnością wśród
pszczelarzy, a liczba beneficjentów z
każdym rokiem ulega zwiększeniu.
Dlatego i w tym roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął
decyzję o przekazaniu kolejnych 2
milionów złotych na wsparcie sektora pszczelarskiego w Wielkopolsce.
Po raz kolejny zostanie zakupiony
pokarm pszczeli. - Na bezpośrednie
wsparcie sektora pszczelarskiego
przeznaczyliśmy już 10 milionów
złotych. Od 5 lat wspieramy również
zakup sadzonek drzew miododajnych przez samorządy. Tylko w tym
roku to ponad milion złotych, więc
gdyby wszystko zsumować, pojawia
się nam kwota ponad 15 milionów
złotych – mówił K. Grabowski. Wicemarszałek zwrócił uwagę, że choć
umowa została podpisana z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, to z
dotacji skorzystają także inne, wielkopolskie związki oraz pszczelarze z
regionu, którzy nie są zrzeszeni.
- Żyjemy w czasach, w których
pszczoły poza opieką pszczelarzy,
pasieczników, bartników potrzebują
również mecenatu. Muszą być coraz

częściej leczone i dokarmiane. Węza,
pokarm, pasza dla pszczół poprawiają warunki fitosanitarne, dzięki
temu są one zdrowsze i silniejsze –
tłumaczył Krzysztof Górny, wiceprezes RZP Wielkopolski Północnej
w Chodzieży.
To jednak nie jedyne projekty związane z tymi pożytecznymi
owadami, które będą realizowane w Wielkopolsce. - Zamierzamy
tworzyć w naszym województwie
demonstracyjne pasieki, dzięki
którym będziemy edukować zarówno młodzież, jak i seniorów z całej
Wielkopolski. W ostatnich latach
mamy do czynienia z niszczeniem
pasiek, wytruwaniem pszczół, dlatego edukacja jest tu tak ważna –
podkreślił wicemarszałek.
Wielkopolska, co potwierdzają
sami pszczelarze, jest w Polsce prekursorem w zakresie wspierania tej
branży. - To także pośrednie wsparcie rolnictwa, bo pszczoła nie została stworzona po to, by dawać miód,
a zapylać. Pszczoła to zwiększenie
plonu i podniesienie jego jakości –
stwierdził K. Górny.
Oprac. KR

W lasach Nadleśnictwa Syców można było spotkać połączone patrole policjantów i strażników leśnych

Policjanci i strażnicy leśni
prowadzili działania
8 lipca br., w godzinach popołudniowych, policjanci z Posterunku

Leśnicy wraz z policjantami
patrolują leśne dukty

6

Policji w Laskach, wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa

Syców, w ramach działań „Bezpieczny Las” kontrolowali leśne dukty i
drogi dojazdowe w rejonie kompleksów leśnych. Wspólne patrole miały
na celu przede wszystkim zapobieganie kradzieżom drewna, wywożeniu
śmieci do lasu, nielegalnej wycince
drzew oraz przestrzeganiu przepisów
związanych z zakazem wjazdu samochodami do lasów, ujawnienia nielegalnych plantacji marihuany, a także
kontroli w zakresie ASF.
- Idea wspólnych patroli ma na
celu zacieśnienie współpracy między
służbami oraz wymianę informacji i
doświadczeń – podkreśla oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie, st. sierż. Rafał Stramowski.
Oprac. KR
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By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w
tegorocznym naborze wydłużony
został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej.
1 kwietnia br. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie
wniosków o przyznanie pomocy.
Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy
może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń
Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tysięcy kół –
najwięcej w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.
Jeśli chodzi o wysokość pomocy,
to w stosunku do tej przyznawanej
w 2021 r., ani pula środków – 70 milionów złotych, ani stawki nie uległy
zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i
wynosi: 5 tysięcy złotych – dla tych
liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tysięcy złotych – jeśli ich liczba mieści
się w przedziale 31-75 oraz 7 tysięcy
złotych – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.
- Bardzo prosimy, by wypełniając wniosek o przyznanie pomocy,
upewnić się czy liczba członków
danego koła zgadza się z danymi
wpisanymi do Krajowego Rejestru
Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest
inaczej, prosimy o uaktualnienie
tych informacji – a można to zrobić
w biurze powiatowym Agencji. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie
bowiem wydawana na podstawie
danych znajdujących się w rejestrze
prowadzonym przez ARiMR – przypomniała Halina Szymańska, prezes
ARiMR. - Oznacza to, że jeżeli koło
gospodyń wiejskich będzie ubiegać
się o przyznanie pomocy w wysokości np. 6 tysięcy złotych, ponieważ
aktualnie należą do niego 33 osoby –
co uprawnia do otrzymania takiego
właśnie wsparcia – a z danych rejestrowych agencji będzie wynikać, że
liczba członków jest mniejsza, np. 30
osób, to wówczas takie koło otrzyma
pomoc w wysokości nie 6 tysięcy zło-

tych, a 5 tysięcy złotych, gdyż taka
kwota przysługuje kołom o liczebności do 30 osób. Dlatego tak ważne
jest, aby dane Krajowego Rejestru
Kół Gospodyń Wiejskich były aktualne – wyjaśniła.
Zrzeszone gospodynie wiejskie
mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną
w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego
rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać
pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie
działań na rzecz poprawy warunków
ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by
rozwijać regionalną kulturę ludową
czy upowszechniać współdziałanie
i wprowadzać racjonalne metody
gospodarowania. W minionym roku
koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały
najczęściej m.in. na zakup: biletów
na wyjazdy kulturalne, sportowe i
szkoleniowe; wyposażenia wiejskich
świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń
czy strojów na imprezy okolicznościowe.
W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej,
koła nie powinny zwlekać z udaniem
się do biur powiatowych Agencji z
dokumentami. Ostatnim dniem na
złożenie wniosku jest tradycyjnie 30
września br. Nie zmieniają się także
pozostałe terminy. Przyznane dofinasowanie musi zostać wykorzystane
do 31 grudnia br., natomiast rozliczenia – przez złożenie sprawozdania –
należy dokonać do 31 stycznia 2023 r.
Na podstawie analizy naborów
przeprowadzonych w poprzednich
latach można zauważyć, że liczba
ubiegających się o wsparcie kół i
kwota przyznawanej im w ostatnich
latach pomocy rosną. W 2018 r. do
kół gospodyń wiejskich trafiło ponad
16 milionów złotych, w 2019 r. – powyżej 29 milionów złotych, w 2020
r. – blisko 33 miliony złotych, zaś w
2021 r. – niemal 56 milionów złotych.
Oprac. KR

Dotacja na sieć wodociągową
Gmina Kępno otrzymała 2,4
miliona złotych na budowę sieci
wodociągowej dla mieszkańców
Świby i Olszowy. Rządowe środki
zostały przekazane w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych
dla gmin i powiatów popegeerowsk ich.
To już trzecia
edycja programu, w ramach
której Gmina
Kępno otrzy-

mała dotacje. Wcześniej środki z
„Polskiego Ładu” zasiliły nowe inwestycje przy ul. Piłsudskiego i Inwestycyjnej.
Oprac. KR

Region

ogłoszenia

Już w tym miesiącu, 25 sierpnia, ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Świadczenie
zostanie wypłacone z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby
otrzymać pieniądze

14. emerytury będą wypłacane

Czternasta emerytura trafi do 9
mln emerytów, rencistów i innych
osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.
Wśród osób uprawnionych są także osoby pobierające renty socjalne,
zasiłki przedemerytalne, emerytury
pomostowe, nauczycielskie świad-

r. będą miały prawo do jednego ze
świadczeń długoterminowych, m.in.
emerytury, renty, renty socjalnej, czy
świadczenia przedemerytalnego.
Czternastka w pełnej wysokości
wyniesie 1338,44 zł. Świadczenie
będzie zwolnione z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie

czenia kompensacyjne, rodzicielskie
świadczenia uzupełniające, renty
inwalidzkie, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 24 sierpnia 2022

składka zdrowotna. Dlatego wyniesie
1217,98 zł na rękę.
- Świadczenie w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których
świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku
osób ze świadczeniem w wysokości

między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie
z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Jednak minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł – wyjaśnia Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa
ZUS w Wielkopolsce.
W ZUS terminy wypłaty tego
świadczenia przypadną w dniu 25
sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób
pobierających zasiłki i świadczenia
przedemerytalne z ZUS – wypłata
nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby
pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają
czternastkę w październiku.
Świadczenie będzie wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie
będzie też wliczać się do dochodu
przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.
Zgodnie z szacunkami w tym
roku na czternastkę może zostać
przeznaczone nawet około 11,4 mld
zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.
Oprac. m

O co chodzi w polityce ograniczania
szkód zdrowotnych związanych z paleniem
Nie milkną echa dziewiątej edycji Global Forum on Nicotine (Światowego Forum Nikotynowego),
które odbyło się w połowie czerwca w Warszawie. W opublikowanym 20 lipca artykule w hiszpańskim dzienniku La Razon pojawiły się wypowiedzi niektórych ekspertów – uczestników GFN na
temat polityki redukcji szkód, wywołanych paleniem papierosów. Wniosek jest jeden: należy na
poziomie rządowym uregulować politykę redukcji szkód. Kierunek, prowadzący do bezwzględnego
zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych, jest błędny.

Hiszpańscy dziennikarze przepytali wielu ekspertów na temat podejścia do polityki redukcji szkód. Według Michelle Manton z think-tanku
Competitive Enterprise Institute, zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych
nie jest właściwą drogą - zamiast
tego Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) i rządy powinny zachęcać
koncerny tytoniowe do sprzedaży
mniej
szkodliwych
produktów oraz inwestycji w innowacje i
badania. Wtórował jej
Peter Hajek, specjalista
ds. uzależnienia od tytoniu na Queen Mary
University of London,
który podkreśla, że e-papierosy i produkty
o obniżonym ryzyku
mają „niewielki potencjał, aby kogokolwiek
uzależnić i nazwał
„absurdem” zrównanie e-papierosów z tradycyjnymi papierosami. Na
zakończenie stwierdził, że decyzje
niektórych rządów o niewspieraniu
redukcji szkód tytoniowych są oparte na „ideologii”, a nie nauce. Sprawa
jest bowiem prosta – większość palaczy nie przestanie palić trującego tytoniu z dnia na dzień, a istnieją mniej

szkodliwe, bezdymne alternatywy
(nawet o 90-95 proc.), które mogą być
dla palaczy swoistym przejściem od
nałogu palenia do pełnego rzucenia
używek.
Czerwcowe GFN poświęcone
było nikotynie i jej przyszłości, a
także politykom zdrowotnym państw
uwzględniającym redukcję szkód
zdrowotnych związanych z paleniem

tytoniu. W tym roku myślą przewodnią wydarzenia było właśnie ograniczenie szkód zdrowotnych.
Poszczególne rządy postawiły
na wdrożenie tej strategii, polegającej na rekomendowaniu pacjentom,
którzy nie są w stanie porzucić nałogu – potencjalnie mniej szkodliwych
alternatyw, takich jak np. e-papie-

rosy. Robią to rządy Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Kanady, czy
Japonii. Z kolei nowozelandzkie
ministerstwo zdrowia stwierdziło
w swoim komunikacie, że „poprzez
lepszą regulację prawną i dostęp do
publicznej informacji, jest okazja do
wspierania palaczy, by przerzucili
się na mniej szkodliwe alternatywy,
znacząco ograniczając ryzyko dla
zdrowia ich i najbliższych”. Wśród tych
mniej
szkodliwych
alternatyw są i inne,
prócz
e-papierosów
kategorie wyrobów, takie jak podgrzewacze
tytoniu oraz doustne
saszetki nikotynowe.
Trzeba jednak zwracać
szczególną uwagę na
to, po jakie zamienniki
wyrobów tradycyjnych
oraz po jakie nikotynowe produkty alternatywne sięgamy,
w szczególności na to, czy są one
poddawane regularnym badaniom i
testom, jak na przykład podgrzewacz
tytoniu glo hyper, na którym przeprowadzono m.in. 44 testy behawioralne, 164 analizy chemiczne, 46 badań
klinicznych i 75 testów określających
wpływ na komórki organizmu.

Uwaga! Potrzebna krew!
Każdego dnia lekarze w szpitalach walczą o zdrowie i życie pacjentów.
Stany magazynowe krwi zmniejszyły się. Potrzebne jest Wasze
zaangażowanie i ofiarność. Dzięki krwi oddanej przez Krwiodawców
codziennie mogą być wykonywane m.in. skomplikowane zabiegi
chirurgiczne i operacje specjalistyczne.
Poświęćcie chwilę, odwiedźcie najbliższe Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa i ofiarujcie cząstkę siebie dla osób chorych
oraz wymagających leczenia krwią lub jej składnikami!
Dobrocią warto się dzielić, dlatego zabierzcie ze sobą znajomego!
Razem przyczyńcie się do ratowania zdrowia oraz życia drugiego
człowieka! W grupie siła!
Za oddanie krwi przysługują dwa dni wolnego.

Oddział Terenowy Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie
- ul. Zamkowa 17, 2. piętro (pokój nr 34):
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.00 – 14.35
Rejestracja w godz. 7.00 – 13.00
Czwartek: pobieranie krwi w Kępnie – KOSiR, ul. Sportowa 9
Rejestracja w godz. 8.00 – 11.00

W Oddziale Terenowym Krwiodawstwa w Ostrzeszowie istnieje możliwość pobrania
próbek krwi celem rejestracji na dawcę szpiku kostnego
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Sport

Piłka nożna

eWinner 2. Liga
4. kolejka | jesień 2022
KKS Kalisz – Górnik Polkowice .................– 2:2
Śląsk II Wrocław – Polonia Warszawa ......– 1:1
Znicz Pruszków – Zagłębie II Lubin ..........– 2:0
Hutnik Kraków – Siarka Tarnobrzeg ........– 6:0
GKS Jastrzębie – Motor Lublin .................– 2:1
Stomil Olsztyn – Garbarnia Kraków .........– 2:2
Pogoń Siedlce – Olimpia Elbląg ................– 0:1
Lech II Poznań – Kotwica Kołobrzeg .........– 2:3
Wisła Puławy – Radunia Stężyca ..............– 1:0
1. KS Górnik Polkowice
4 10 7:2
2. MKP Kotwica Kołobrzeg
4 10 7:3
3. KS Wisła Puławy
4 9
8:4
4. KS Hutnik Kraków
4 7 10:5
5. GKS Jastrzębie
4 7
3:3
6. OKS Stomil Olsztyn
4 6
9:5
7. MKS Znicz Pruszków
4 6
6:7
8. KKS 1925 Kalisz
3 5
7:5
9. ZKS Olimpia Elbląg
4 5
4:4
10. WKS Śląsk II Wrocław
4 5
8:9
=. RKS Garbarnia Kraków
4 5
8:9
12. KS Siarka Tarnobrzeg
4 4 7:11
13. MKP Pogoń Siedlce
4 3
4:6
14. KGHM Zagłębie II Lubin
4 3 6:12
15. KSP Polonia Warszawa
3 2
3:4
16. KKS Lech II Poznań
4 2 8:10
17. KS Radunia Stężyca
4 2 7:10
18. LKP Motor Lublin
4 2
4:7
3. Liga Grupa 2
1. kolejka | jesień 2022
Jarota Jarocin – Pogoń II Szczecin ...........– 0:2
Unia Solec Kujawski – Cartusia Kartuzy ....– 0:1
Sokół Kleczew – Unia Janikowo ...............– 4:1
Pogoń Nowe S. – KP Starogard Gdański ...– 1:1
Stolem Gniewino – Olimpia Grudziądz .....– 0:4
Gedania Gdańsk – Błękitni Stargard ........– 2:5
Świt Skolwin – Polonia Środa ...................– 6:0
Vineta Wolin – Zawisza Bydgoszcz ...........– 1:3
Unia Swarzędz – Bałtyk Gdynia ...............– 3:1
1. KS Świt Skolwin-Szczecin
1 3
6:0
2. GKS Olimpia Grudziądz
1 3
4:0
3. KP Błękitni Stargard
1 3
5:2
4. KS Sokół Kleczew
1 3
4:1
5. SP Zawisza Bydgoszcz
1 3
3:1
=. SKS Unia Swarzędz
1 3
3:1
7. MKS Pogoń II Szczecin
1 3 2:0
8. GKS Cartusia Kartuzy
1 3
1:0
9. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 1
1:1
=. KP Starogard Gdański
1 1
1:1
11. KS Unia Solec Kujawski
1 0
0:1
12. LKS Vineta Wolin
1 0
1:3
=. SKS Bałtyk Gdynia
1 0
1:3
14. JKS Jarota Jarocin
1 0 0:2
15. GKS Gedania 1922 Gdańsk 1 0 2:5
16. KS Unia Janikowo
1 0
1:4
17. KS Stolem Gniewino
1 0
0:4
18. KS Polonia Środa Wlkp.
1 0
0:6
ArtBud 4. Liga
Grupa Wielkopolska
1. kolejka | jesień 2022
Nielba Wągrowiec – Polonia Kępno ..........– 0:1
Obra Kościan – Mieszko Gniezno .............– 0:3
Noteć Czarnków – Kotwica Kórnik ............– 0:0
Centra Ostrów – Polonia Leszno ...............– 3:1
LKS Gołuchów – Huragan Pobiedziska .....– 3:2
Victoria Września – Lipno Stęszew ............– 0:0
Tarnovia Tarnowo – Korona Piaski ...........– 1:0
SKP Słupca – Warta Międzychód ..............– 2:0
Iskra Szydłowo – Victoria Skarszew – przełożony
1. MKS Mieszko Gniezno
1 3
3:0
2. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 3
3:1
3. SKP Słupca
1 3 2:0
4. LKS Gołuchów
1 3
3:2
5. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 1 3
1:0
=. KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 3
1:0
7. KSS Kotwica Kórnik
1 0 0:0
=. MKS Noteć Czarnków
1 0 0:0
=. KS Lipno Stęszew
1 0 0:0
=. MKS Victoria Września
1 0 0:0
11. GKS Iskra Szydłowo
0 0 0:0
=. KS Victoria Skarszew
0 0 0:0
13. MGKS Huragan Pobiedziska 1 0
2:3
14. LKS Korona Piaski
1 0
0:1
=. MKS Nielba Wągrowiec
1 0
0:1
16. KP Polonia 1912 Leszno
1 0
1:3
17. MLKP Warta Międzychód
1 0 0:2
18. KP Obra 1912 Kościan
1 0
0:3
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ArtBud 4. Liga Grupa Wielkopolska >>> Piłkarze drużyn z zaplecza trzeciej ligi rozpoczęli w
weekend rywalizację w sezonie 2022/2023. Ze zwycięstwa na inaugurację cieszyło się sześć klubów, a pierwszym liderem rozgrywek został Mieszko Gniezno.

Wyniki 1. kolejki
MKS Nielba Wągrowiec
0 (0)
KKP Polonia 1908 Marcinki Kępno 1 (0)

Bramka: Dawid Rachel - 62’.
Polonia-Marcinki: Kamil Kosut – Mikołaj
Kubacha, Bernard Fai Ndukong, Wiktor Łuczak, Patryk Słupianek, Jakub Górecki (Eryk
Rozdolski - 89’), Remigiusz Hojka, Remigiusz
Pastucha, Borys Wawrzyniak, Dawid Rachel,
Piotr Kubot (Wojciech Kałus - 89’). Trener:
Marcel Surowiak.

Fot: Przemysław Zimoch

wyniki i tabele

KP Obra 1912 Kościan
MKS Mieszko Gniezno

0 (0)
3 (1)

Bramki: 0:1 Krzysztof Wolkiewicz - 16’,
0:2 Adam Konieczny - 55’, 0:3 Krzysztof
Wolkiewicz - 60’.

GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (1)
LKS Korona Piaski
0 (0)

Polonia zaczyna sezon od zwycięstwa
Za nami pierwszy mecz Polonii 1908 Marcinków Kępno w nowym sezonie. Piłkarze z Alei Marcinkowskiego
na wyjeździe mierzyli się z Nielbą Wągrowiec, gdzie na pewno nie byli stawiani w roli faworyta. Drużyna
Marcela Surowiaka sprawiła jednak niespodziankę, pokonując zespół, który w poprzednim sezonie niemal
do samego końca walczył o trzecią ligę. Poniżej oczekiwań z czwartą ligą przywitali się natomiast beniaminkowie. Niedawni piątoligowcy zdobyli na inaugurację zaledwie dwa punkty.

Spośród czterech beniaminków
zapunktować udało się drużynom z
Czarnkowa i Stęszewa. Zarówno Lipno jak i Noteć zremisowały bezbramkowo swoje mecze, grając kolejno z
Victorią Września i Kotwicą Kórnik.
Z kolei od falstartu rozpoczęli czwartoligowy sezon piłkarze Polonii Leszno. Trzeci z beniaminków przegrał na
wyjeździe z Centrą Ostrów Wielkopolski 1:3. Gracze z Leszna nie zrealizowali przedmeczowych założeń,
a w drugiej połowie w ich grze brakowało iskry oraz pomysłu na stworzenie sobie sytuacji podbramkowych.
Ostrowianie rozstrzygnęli mecz po
pięćdziesięciu trzech minutach. Co
prawda w 78. minucie Jakub Harendarz zdobył kontaktową bramkę, ale
odpowiedź ostrowian była natychmiastowa. Po trafieniu Mateusza Łuczaka przyjezdni już się nie podnieśli

i przegrali ostatecznie 1:3. Na inaugurację i debiut w czwartej lidze muszą
poczekać piłkarze Victorii Skarszew.
Beniaminek spod Kalisza debiut na
zapleczu trzeciej ligi miał zaliczyć
w Szydłowie, ale na prośbę klubu ze
Skarszewa spotkanie zostało przełożone na 21 września. Nieoficjalnie
mówi się o problemach kadrowych
Victorii, która miała mieć problemy
ze skompletowaniem składu na inauguracyjne starcie z Iskrą.
Pierwszy gwizdek w sezonie
2022/2023 na boiskach naszego województwa zabrzmiał w Wągrowcu.
Nielba w poprzednim sezonie niemal
do samego końca biła się o awans do
trzeciej ligi i także w tym sezonie piłkarze z Wągrowca mają być jednym
z głównych faworytów w wyścigu o
awans. Na inaugurację sezonu Nielba
podejmowała Polonię 1908 Marcin-
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ki Kępno. Drużyna Marcela Surowiaka została tego lata nieznacznie
przebudowana. Z klubem rozstali
się Marcin Tomaszewski, Wojciech
Drygas, Miłosz Nowicki i Mateusz Gola. Tymczasem przy Alejach
Marcinkowskiego udało się zatrzymać bramkarza Kamila Kosuta,
który wiosną był jedną z kluczowych
postaci w kadrze kępińskiej drużyny. Ponadto działacze Polonii 1908
Marcinków sprowadzili Damiana
Kurzawę, który do Kępna wraca po
sześciu latach przerwy. W obecnej
kadrze Polonii jest on jedynym piłkarzem, który przeszedł z kępińskim
klubem praktycznie przez wszystkie
szczeble rozgrywkowe – od B klasy do czwartej ligi. W klubie z Alei
Marcinkowskiego powitano również
Wojciecha Kałusa oraz Remigiusza Pastuchę. Ten ostatni jest wychowankiem Lilii Mikstat, który
kolejne kroki w swojej przygodzie
z piłką nożną stawiał w Gwarku
Zabrze. Zawodnik ten trafił do Kępna z Victorii Ostrzeszów, z którą
występował w ostatnich sezonach
w czwartej lidze. Nowym graczem
biało-niebieskich został jeszcze Wojciech Kałus, który piłkarskie kroki
stawiał w Akademii Piłkarskiej Reissa Kępno, a następnie zaliczał epizody w Marcinkach Kępno i Górniku
Konin. Działaczom udało pozyskać
się również młodziutkiego Piotra
Kubota, wychowanka Pioniera Baranów, który występował również w
Orle Mroczeń i Marcinkach Kępno.
Niewykluczone, że ciekawym transferem może okazać się sprowadzenie
ukraińskiego pomocnika, Maksima
Tsymbala. Do Kępna trafił on z występującej (przed wybuchem wojny)
na zapleczu ukraińskiej ekstraklasy
Podilli Chmielnicki. Kilka dni przed
inauguracją sezonu do kadry kępińskiej drużyny dołączył jeszcze Eryk
Rozdolski, występujący ostatnio w
Sokole Bralin. Kępnianie w starciu
z Nielbą nie byli faworytem i było to
widać na murawie już od pierwszych
minut. Gospodarze szybko przejęli
bowiem inicjatywę, ale z ich przewagi w zasadzie nic nie wynikało.
Tymczasem kępnianie nastawili się
na grę z kontry i to przyniosło spodziewane efekty. W 62. minucie Patryk Słupianek rozpoczął akcję na
prawej stronie boiska, a następnie do-

Bramka: 1:0 Marcin Łażewski - 5’.

SKP Słupca
MLKP Warta Międzychód

2 (0)
0 (0)

Bramki: 1:0 Oskar Pietrzak - 58’, 2:0
Kacper Kajdan - 60’.

KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 3 (1)
KP Polonia 1912 Leszno
1 (0)

Bramki: 1:0 Michał Kucharski - 34’, 2:0
Szymon Strączkowski - 53’, 2:1 Jakub
Harendarz - 78’, 3:1 Mateusz Łuczak - 83’.

LKS Gołuchów
3 (1)
MGKS Huragan Pobiedziska 2 (0)

Bramki: 1:0 Adam Banasiak - 41’, 2:0
Jakub Szymkowiak - 73’, 3:0 Krystian
Benuszak - 81’, 3:1 Dawid Ciążyński 90+2’, 3:2 Paweł Piceluk - 90+4’.

MKS Noteć Czarnków
KSS Kotwica Kórnik
MKS Victoria Września
KS Lipno Stęszew
GKS Iskra Szydłowo
KS Victoria Skarszew

0
0
0
0

UWAGA: Mecz przełożony na 21 września.
Najskuteczniejsi strzelcy

2 Krzysztof Wolkiewicz (Mieszko Gniezno)

Program 2. kolejki
Piątek, 12 sierpnia 2022 roku
18:00 Kotwica Kórnik – Huragan Pobiedziska
18:00
Mieszko Gniezno – SKP Słupca
18:00
Warta Międzychód – Centra Ostrów
Sobota, 13 sierpnia 2022 roku
15:00
Polonia Kępno – Obra Kościan
15:00 Nielba Wągrowiec – Victoria Skarszew
15:00
Polonia Leszno – LKS Gołuchów
15:00
Korona Piaski – Iskra Szydłowo
15:00
Lipno Stęszew – Tarnovia Tarnowo
15:00
Noteć Czarnków – Victoria Września

grał na głowę wbiegającego Dawida
Rachla. 19-latek bez najmniejszych
problemów zdobył bramkę, która zadecydowała o inauguracyjnej wygranej Polonii. – Jeśli chodzi o sam mecz
to oczywiście gospodarze prowadzili
grę. Takie mieliśmy założenia, żeby
troszkę się cofnąć i dać pograć Nielbie. Oczywiście gospodarze mieli
swoje sytuacje, ale trzeba powiedzieć, że my również je stwarzaliśmy.
Mam tu na myśli sytuację z drugiej
części spotkania, po której mogliśmy w zasadzie zamknąć ten mecz.
Dowieźliśmy jednak to skromne
prowadzenie do końca i zgarnęliśmy
trzy punkty. Wynik jest najważniejszy, wygrywamy 1:0, zdobywamy trzy
punkty i jedziemy dalej – powiedział
Marcel Surowiak, trener Polonii 1908
Marcinki Kępno.
Sezon od wygranej rozpoczęli
jeszcze piłkarze Tarnovii Tarnowo
Podgórne, SKP Słupca, LKS-u Gołuchów, Mieszka Gniezno i wspomnianej Centry Ostrów Wielkopolski.
Pierwszym liderem została jednak
drużyna z Gniezna. Mieszko już na
inaugurację pokazał, że ponownie będzie się liczyć w walce o trzecią ligę.
Dwie bramki Krzysztofa Wolkiewicza oraz trafienie Adama Koniecznego dały gnieźnianom przekonujące
zwycięstwo nad Obrą Kościan. BAS

Sport

Piłka nożna

RED BOX 5. LIGA GRUPA 3
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gmina
kurier baranowa
sierpień 2022, nr 31 (1258)

Pracownicy grupy „Strabag” odpowiedzialni
za budowę obwodnicy

Tylko 18 miesięcy minęło od podpisania umowy na budowę obwodnicy Baranowa do jej
otwarcia, które nastąpiło 4 sierpnia br.

Obwodnica Baranowa
już przejezdna
nie zawsze było łatwo podczas budowy. Jednak znakomicie udało
się przejść przez cały proces inwestycyjny. Na ten sukces składa się
praca wielu osób, za co wszystkim
bardzo dziękuję – podkreślił P. Mikołajczak.
Po przecięciu wstęgi uczestniczący w otwarciu drogi wypili po
lampce szampana za pomyślne zakończenie budowy.
Obwodnica Baranowa składała
się z dwóch części, polegających na:
budowie drogi gminnej w Baranowie
(tzw. obwodnicy), łączącej drogę po9 lutego 2021 r. wójt gminy Barnów Bogumiła Lewandowska-Siwek podpisała umowę z wrocławską
firmą „Strabag” na „Budowę drogi
gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy), łączącej drogę powiatową nr
5704P z drogą krajową nr 11 wraz
z budową skrzyżowania na drodze
krajowej nr 11”. Pierwotnie inwestycja miała kosztować nieco ponad
9 mln 800 tys. zł. Jednak we wcześniejszym preliminarzu nie zakładano tak dużej inflacji i koszty jej
wykonania wzrosły do niespełna 13
mln zł. Gmina otrzymała na ten cel
dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 5,5 mln zł.
W uroczystościach otwarcia
obwodnicy, prócz wójt B. Lewandowskiej-Siwek, uczestniczyli m.in
starosta Robert Kieruzal, Piotr
Mikołajczak, kierownik grupy
„Strabag”, Marek Krzywiński –
kierownik budowy, Jerzy Dobrzyński – naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w starostwie i
Rafał Wójcik – kierownik powiatowego nadzoru budowlanego.
- Przygotowując projekt, nie
spodziewaliśmy się wielu niespodzianek, które czekały nas przy
realizacji tej inwestycji – podkreśliła wójt Baranowa. - Jednak w
końcowym efekcie wszystko udało

się i wreszcie ruch transportowy
zostanie wyprowadzony z centrum
Baranowa. Ta droga nazywa się
„kremerówka”. A to dlatego, że
przewodniczący Rady Gminy Marian Kremer był pomysłodawcą, aby
poprowadzić tę drogę w tym miejscu. Ponadto dzięki tej inwestycji
rozpoczęła się również budowa ga-

o budowie galerii, gdyż odejdzie im
część kosztów inwestycji drogowych
– stwierdziła B. Lewandowska Siwek.
Współfinansującym powstanie
drogi był Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, stąd wojewoda wielkopolskie Michał Zieliński, nie mogąc
uczestniczyć w otwarciu tej arterii,

Obwodnica Baranowa
z lotu ptaka

Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy milusińskich z
Łęki Mroczeńskiej. Wkrótce powstaną tam plac zabaw oraz
miejsce rekreacyjne

Po pierwsze – umowa

Wójt oraz starosta
zadowoleni z budowy drogi

lerii. Kilka miesięcy temu przyjechali do nas inwestorzy z Warszawy
i pytają - zrobicie tę drogę. Moja odpowiedź – tak. A zatem zdecydowali
Uczestnicy otwarcia drogi
wokół Baranowa

10

wiatową nr 5704P z drogą krajową
nr 11 oraz budowie skrzyżowania
na drodze krajowej nr 11. Na drodze
krajowej jest wykonany dodatkowy
pas, tzw. lewoskręt dla pojazdów,
które będą chciały wjechać na obwodnicę Baranowa od strony Kępna.
Cała obwodnica ma długości 931,3
metrów. Szerokość drogi będzie wynosiła 6 metrów, a przy północnej
jej stronie przebiegać będzie ścieżka
pieszo-rowerowa o długości 968 m.
Powstało 20 nowych miejsc parkingowych oraz zainstalowano 25 lamp
oświetleniowych.		
m

wystosował list do pani wójt, dziękując za zaangażowanie i wzorowe
wykonanie inwestycji.
- Budowa tej drogi to kluczowa
inwestycja w powiecie. W gminie
Baranów realizowanych jest kilka
priorytetowych inwestycji: rewitalizacja centrum, przebudowa szpitala w Grębaninie czy powstanie tej
obwodnicy. To przykład gospodarskiego funkcjonowania gminy, jest
to ważna droga i doceniona przez
mieszkańców gminy. Ta droga to
kręgosłup komunikacyjny dla gminy. Dziękuję też wykonawcy za tak
innowacyjne wykonanie tej drogi –
zaznaczył R. Kieruzal.
Uczestniczący w otwarciu obwodnicy P. Mikołajczak podziękował całemu zespołowi ze „Strabag”
za budowę tej ważnej dla gminy drogi. - Dziękuję wszystkim pracownikom za realizację tego tak istotnego
zadania dla gminy Baranów, choć
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Wicemarszałek K. Grabowski i wójt
B. Lewandowska-Siwek podpisują umowę

Umowę na dofinansowanie tego
przedsięwzięcia wójt gminy Baranów
Bogumiła
Lewandowska-Siwek
podpisała 3 sierpnia br. z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim.
Nasz partner na podstawie ustawy o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 20142020 zobowiązał się przeznaczyć na
ten cel 85 603 zł, co stanowić będzie
nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu - wyjaśnia.
Wspomniane miejsce rekreacji wraz

z placem zabaw powstanie w okolicach tzw. biało-czerwonej szkoły w
Łęce Mroczeńskiej. Teren budowy
obejmuje 0,17 ha. Zakres prac przewiduje przygotowanie terenu, roboty
budowlane, obiekty małej architektury, nasadzenia, ogrodzenie, oświetlenie, oraz nawodnienie. Zadanie
zostało dofinansowane w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.		
Oprac. m

Region

gmina
G£OS TRZCINICY
sierpień 2022, nr 32 (1249)

GONIEC PERZOWSKI
sierpień 2022, nr 31 (1028)

31 lipca br. na skwerze przed Gminną Biblioteką Publiczną w Trzcinicy z inicjatywy Stowarzyszenia Operetka Wrocławska odbył się plenerowy koncert „Lata 20., i 30. na WYNOS!”.
Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Powiatu Kępińskiego. Natomiast
jego organizacją zajęła się Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy oraz Gmina Trzcinica

Gmina Perzów brała udział w projekcie „Pod biało–czerwoną” realizowanym pod honorowym patronatem Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Koncert w stylu retro
Po ubiegłorocznym sukcesie
„Operetki na WYNOS!” Stowarzyszenie Operetka Wrocławska
ponownie zawitała z cyklem koncertów do Powiatu Kępińskiego. W
plenerowym recitalu przed trzcinicką
biblioteką udział wzięli znakomici

skich przebojów E. Bodo, H. Ordonówny, M. Fogga, S. Przybylskiej, J.
Kiepury: „Powróćmy jak za dawnych
lat...”, „Jesienne róże”, „Zimny drań”,
„Umówiłem się z nią na 9”, „Brunetki, blondynki”, „Ach, śpij kochanie”,
„Gramofonomanka”, „Na pierwszy

Śpiewacy i organizatorzy
po koncercie

śpiewacy: Mariola Augustyn - sopran, Tomasz Maleszewski - tenor,
Damian Domalewski – tenor, a
wydarzenie poprowadził Maciej
Michałkowski, który opowiadał
ciekawostki i anegdoty związane z
prezentowanymi utworami. Spektakl
uświetnili również tancerze Teatru
Scena Kamienica. Podczas koncertu
artyści przenieśli odbiorców w podróż po kabaretowym świecie pol-

znak”, „Ta mała” i wiele innych.
Piosenka kabaretowa pochodząca z
wodewili i często z pierwszych polskich przedwojennych filmów stanowi niezwykle ważny element kultury
polskiej.
W Trzcinicy, w tym wyjątkowym recitalu muzycznym, wzięło
udział około stu siedemdziesięciu
mieszkańców, a wśród nich także
wójt gminy Trzcinica Grzegorz Ha-

dzik, członek Zarządu Powiatu Kępińskiego, a jednocześnie sekretarz
Gminy Trzcinica Renata Ciemny,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renata Gość, przewodniczący Rady Gminy Trzcinica
Zdzisław Mikołajczyk, proboszcz
Parafii Trzcinica ksiądz kanonik Mariusz Buczek oraz radni Rady Gminy Trzcinica. Każdy utwór widzowie
nagradzali gromkimi brawami. Publiczność oczarowana niezwykłym
talentem artystów na pewno na długo
pozostawi w pamięci to wydarzenie.
Po koncercie wyrazy uznania i gratulacje wspaniałym wykonawcom
przekazali: G. Hadzik, R. Gość oraz
R. Ciemny. Wspólna fotografia artystów z mieszkańcami gminy Trzcinica zakończyła piękny koncert przed
trzcinicką książnicą.
Dla dzieci uczestniczących w wydarzeniu zostały przygotowane przez
dyrektor biblioteki Renatę Gość oraz
bibliotekarzy: Marię Tomalik i
Marcelinę Kuboszek różne niespodzianki. Przed koncertem odbyła się
biblioteczna loteria, w której do wygrania były zestawy plastyczne. A na
zakończenie muzycznego spektaklu
najmłodsi zostali obdarowani balonami, słodyczami oraz kolorowankami
nawiązującymi do polskiej piosenki
retro.		
Oprac. m

„Pod biało-czerwoną”

Inicjatywa zakładała sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej
z gmin w Polsce, której mieszkańcy
dołączyli do projektu.
Bardzo serdecznie dziękujemy
za każdy głos oddany w akcji „Pod
biało-czerwoną”. Dzięki Państwa
zaangażowaniu, Gmina Perzów zakwalifikowała się do finałowego etapu projektu „Pod biało-czerwoną”
związanego z zakupem i montażem
masztu z biało-czerwona flagą, który
powstał przy budynku Samorządowego Przedszkola w Perzowie.
„Pod biało-czerwoną” to projekt,
który ma zjednoczyć nasz kraj i jego
mieszkańców. Nie tylko uhonoruje
poległych za wolność i niepodległość
naszej Ojczyzny, ale także godnie
upamiętnieni zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to także dowód na
to, jak ważne są symbole narodowe w
życiu Polaków. Te, za które życie w
walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.
Oprac. m

Więcej informacji o projekcie:
https://www.gov.pl/web/
bialoczerwona

Już niebawem zagospodarowany zostanie teren rekreacyjny w Domasłowie

W Urzędzie Gminy Trzcinica zawarta została umowa na przebudowę drogi gminnej

Umowa na budowę drogi w Wodzicznej

23 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Trzcinica zawarta została umowa na przebudowę drogi
gminnej w Wodzicznej. Wykonawcą będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, termin
wykonania to 5 miesięcy od podpisania umowy, a
kwota potrzebna do budowy drogi będzie wynosiła
199.095 zł. Gmina Trzcinica od Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
pozyskała na budowę dróg w Pomianach i Wodzicznej kwotę 77.438 zł.
Oprac. Maciej Wardęga

W czasie podpisania umowy
na budowę drogi w Wodzicznej

Zagra zespół „Solar”
11 lipca 2022 roku zawarta
została umowa pomiędzy
Gminą Trzcinica a firmą K@
ROL M MUSIC

Zepół „Solar” będzie gwiazdą
biesiady w Trzcinicy

Umowa dotyczy montażu i obsługi nagłośnienia i oświetlenia na
scenie oraz zapewnienia realizacji
oprawy artystycznej w trakcie imprezy plenerowej „VII Biesiada Trzcinicka” na terenie stadionu sportowego w
Trzcinicy. Wartość umowy to 9 000
złotych. Impreza zaplanowana jest na
14 sierpnia 2022 roku, a w jej trakcie
w ramach podpisanej umowy wystąpią zespoły: „La Maro” i „Solar”.
Oprac. m

Plac zabaw w Domasłowie
25 lipca 2022 Urząd Gminy w
Perzowie zawarł umowę z wykonawcą – firmą CROQUET Sp. z
o.o. z siedzibą w Szczodre, Mirków
- na wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
na obszarze sołectwa Domasłów”.
Istniejące boisko zostanie wzbogacona o nowe urządzania zabawowe
dla młodszych mieszkańców jak i
urządzenia typu street workout z
uchwytami do podciągania, drążkami i drabinkami dla zachęcenia
do aktywności również w grupie
młodzieży i dorosłych. Rozbudowanie boiska do gry w piłkę nożną na

kompleks sportowy wpłynie pozytywnie na rozwój kultury fizycznej,
propagowanie aktywnego spędzania
czasu oraz wzmocnienie międzypokoleniowej integracji społecznej.
Przewidywany termin zakończenia
realizacji to 31 października 2022 r.
Projekt współfinansowany jest
budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej
projektu pn. „Zagospodarowanie
terenów rekreacyjnych na obszarze
sołectwa Domasłów” w ramach XII
edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Oprac. m

31.07.br. w Perzowie policjanci zatrzymał do kontroli drogowej pojazd marki Opel Astra, którego kierowca był nietrzeźwy. Jak się okazało, pasażer był poszukiwany przez
Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Pijany poszukiwany zatrzymany

Jak się okazało, nietrzeźwym
kierowcą był 55-letni mężczyzna,
bez stałego miejsca zamieszkania.
W policyjny alkomat wydmuchał 2
promile. - Podczas wykonywanych
czynności służbowych ustalono
również, że pasażer - 22-letni syn
kierującego - jest poszukiwany przez

Sąd Rejonowy we Wrocławiu celem
odbycia kary aresztu - poinformował
sierż. sztab. Filip Ślęk z Zespołu Prasowego KPP Kępno. Nietrzeźwemu
kierowcy grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy i
konsekwencje finansowe.
Oprac. m
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REGION
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
sierpień 2022, nr 32 (1356)
Stowarzyszenie Operetka Wrocławska na wynos już po raz drugi przybyła do gminy Bralin

„Opera na wynos” w Bralinie

W czasie występu
śpiewaków operowych

W plenerowej scenerii przy
świetlicy „Tęcza” zabrzmiały największe przeboje polskiej piosenki dwudziestolecia
międzywojennego, takie jak:
„Zimny drań”, „Umówiłem się
z nią na dziewiątą”, „Brunetki,
blondynki” i wiele innych. W
koncercie wystąpili wokaliści:
Mariola Augustyn – sopran,
Damian Domalewski – tenor,
Tomasz Maleszewski – tenor
oraz tancerze Teatru Scena Kamienica. Po koncercie dzieciom
uczestniczącym w wydarzeniu
wręczono kolorowanki retro.
Oprac. KR

„Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” w gminie Bralin

Certyfikat dla Gminy

Urząd Gminy Bralin uzyskał certyfikat „Mobilny Urzędnik. Poprawa
dostępności usług publicznych dla
mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Usługa ma na celu likwidację

barier dla osób niepełnosprawnych
w załatwianiu spraw urzędowych.
Usługa Mobilnego Urzędnika w
Urzędzie Gminy Bralin dostępna jest
od 1 stycznia 2022 r. Z usługi mogą

korzystać mieszkańcy gminy Bralin, będący osobami o szczególnych
potrzebach, w tym osoby niepełnosprawne, osłabione chorobami, osoby starsze (powyżej 65. roku życia),
zależne (powyżej 15. roku życia),
które z powodu deficytów zdrowotnych, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się,
nie mogą dotrzeć do Urzędu w celu
załatwienia ważnej sprawy.
Projekt „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych
dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa. Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.
Oprac. KR

II Piłkarski Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy
Bralin za nami!

O puchar wójta

Kibice sołectw gminy Bralin

31 lipca już po raz drugi odbyły
się piłkarskie zmagania sołectw z terenu gminy Bralin. Głównym celem
turnieju była integracja sołectw, aktywizacja społeczeństwa lokalnego,
propagowanie kultury fizycznej, a
przede wszystkim dobra zabawa. W
zawodach wzięło udział 10 drużyn.
Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Bralin, drugie - Czermin i trzecie sołectwa Tabor Mały/Weronikopole

- Dziękujemy za wspaniałą sportową rywalizację wszystkim drużynom. Specjalne podziękowanie
należą się sołtysowi sołectwa Tabor
Wielki - Danielowi Bogusowi, Radzie Sołeckiej, oraz paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich w Taborze
Wielkim za pomoc w organizacji
tego wydarzenia – powiedział wójt
Piotr Hołoś.
Oprac. m

wieści znad pomianki
sierpień 2022, nr 32 (1072)
Gmina Łęka Opatowska przystąpiła do realizacji projektu
pn. „Zmiana zaczyna się od działania. Konkursy, warsztaty, imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną w gminie Łęka Opatowska” dofinansowanego z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu

Zmiana zaczyna się
od działania

Gmina Bralin bierze udział w projekcie mającym na celu niwelowanie barier w dostępie do
sportu lub innych aktywnych form ruchu dla mieszkańców ze środowisk wiejskich

Organizator sportu w środowisku wiejskim
Projekt ma za zadanie w szczególności promować i wspierać organizacje wszystkich tych przedsięwzięć, które mają i będą wpływać
na poprawę aktywności fizycznej,
zwłaszcza ludzi młodych, przeciw-
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działać patologiom społecznym oraz
promować zachowania prospołeczne.
Zadanie wpisuje się w cele programowe programu „Sport dla wszystkich”
– w ramach zadania „Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim” i

realizowane będzie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Projekt dofinansowany jest ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.		
Oprac. KR
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Po podpisaniu umowy
na projekt ekologiczny

28 lipca 2022 r. wójt gminy
Adam Kopis podpisał stosowną umowę o dofinansowanie
z WFOŚiGW w Poznaniu. W
ramach projektu przewiduje
się m.in. przygotowanie i wydruk kalendarza na 2023 rok,
konkurs fotograficzny pn. „Najciekawsze przyrodnicze zakątki naszej gminy”, konkurs dla
dzieci i młodzieży drugie życie
odpadów pt. „Coś z niczego”,
spot edukacyjny adresowany dla
szkół z terenu gminy Łęka Opatowska, przeprowadzenie rajdu
rolkowego „EKO – RAJD” oraz
rajdu rowerowego „Rowerowy
rajd ekologiczny”.
Projekt ma za zadanie
zwiększenie świadomości na
temat potrzeby ochrony lokalnego środowiska, przyrody, powietrza i krajobrazu. Uczestnicy
zostaną zapoznani z tematyką
w zakresie segregacji odpadów,
recyklingu, zanieczyszczeń powietrza, jak również negatywnych skutków smogu. Oprac. m

Reklamy

ogłoszenia
Og³oszenia drobne
przyjmujemy
w redakcji

OFERTY PRACY
Aktualne oferty pracy PUP Kępno.

Bliższe informacje: 62 78 203 69 lub 607 174 608; www.kepno.praca.gov.pl
SPRZEDAWCA W KWIACIARNI – 1 os.
Wykształcenie: średnie
Wymagania: obsługa klienta w kwiaciarni,
ekspozycja towaru i pielęgnacja kwiatów,
przyjmowanie towaru. Wymagane zdolności manualne do tworzenia kompozycji
kwiatowych.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 1800,00-2000,00 zł
brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana, 4 godziny dziennie, między 9.00-17.00 (do uzgodnienia)
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 557/22, m. Kępno)

POMOCNIK STOLARZA – 2 osoby
(orzeczenie o niepełnosprawności)
Wykształcenie: Wymagania: wykonywanie prostych prac
pomocniczych na stolarni, układanie
elementów meblowych na maszynie i
odbieranie ich. Zwrot kosztów przejazdu.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3.010,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 628/22, gm. Baranów)

POMOCNIK MURARZA – 2 os.
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: wykonywanie prac pomocniczych przy murowaniu i tynkowaniu.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3.010,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 547/22, gm. Kępno)

KIEROWCA KAT. B – 1 os.
Wykształcenie: Wymagania: krajowy przewóz towaru w
branży meblowej samochodem dostawczym do 3,5 t.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3.500,00 zł do
4.200,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 583/22, gm. Łęka Opatowska)

BRUKARZ / POMOCNIK BRUKARZA – 1 os.
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: układanie kostki brukowej.
Wymagane prawo jazdy kat. B. Praca w
delegacji. Możliwość przyuczenia.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 3010,00–4000,00 zł
brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 492/22, m. Kępno)

OPERATOR OKLEINIARKI
JEDNOSTRONNEJ – 1 os.
Wykształcenie: Wymagania: obsługa okleiniarki jednostronnej.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 4.000,00 zł brutto/
mies.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 624/22, gm. Kępno)

Gabinet chirurgiczny

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

Kardiolog

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.
MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI
OPAKOWAŃ KARTONOWYCH
– 1 osoba z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności
Wykształcenie: Wymagania: obsługa piły panelowej.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 3.050,00 zł
brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 627/22, gm. Kępno)
PRACOWNIK DO SPRAW SPRZEDAŻY
INTERNETOWEJ ZE ZNAJOMOŚCIĄ
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – 1 os.
Wykształcenie: średnie zawodowe
Wymagania: obsługa kontrahentów
– utrzymywanie i rozbudowa relacji z
klientami. Przygotowywanie i prezentacja
ofert handlowych.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 5.500,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 584/22, gm. Łęka Opatowska)
PAKOWACZ MEBLI – 3 os.
Wykształcenie: Wymagania: pakowanie mebli, zabezpieczanie mebli podczas transportu.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 4.000,00 zł brutto
Zmianowość: I zmiana 07.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 563/22, gm. Bralin)

ROBOTNIK DROGOWY – 2 os.
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania: prace drogowe i drobne roboty budowlane. Patrolowanie dróg. Mile
widziane umiejętności przy pracach budowlanych. Wymagane prawo jazdy kat.
B. Praca na terenie powiatu kępińskiego.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: 4000,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: 8.00-16.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
(oferta nr 461/22, gm. Baranów)
PRACOWNIK FIZYCZNY – 3 os.
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wymagania: wykonywanie prac na
budowie.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 27,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: I zmiana 7.00-15.00
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 569/22, gm. Bralin)
PIELĘGNIARKA – 1 os.
Wykształcenie: Wymagania: świadczenie usług pielęgniarskich dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej. Wymagane aktualne
uprawnienia do wykonywania zawodu.
Staż pracy: mile widziany
Wynagrodzenie: od 4.000,00 zł brutto/mies.
Zmianowość: II zmiana 6.30-18.30;
18:30-6:30
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na
okres próbny
(oferta nr 542/22, gm. Kępno)

Fabryka Mebli TOM-POL z Opatowa
zatrudni stolarzy na montaż i na maszyny
oraz osoby na magazyn, pakowanie mebli.

Kontakt 62 78 13 330
lub osobiście w siedzibie firmy.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

w godz. 9.00-16.00
lub telefonicznie
62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI wynajmÊ
Do wynajęcia lokal 28 m2 w centrum Kępna
(ul. Ratuszowa 14). Tel. 604 904 358.
(TK 41/08/22)
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe
w centrum Rynku, I piętro.
Tel. 604 904 358.
(TK 40/08/22)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna.
Tel. 666 218 322.
(TK 394/10/17)
Kupię łąkę, grunt rolny, nieużytki na terenie
Kępna lub w pobliżu.Tel. 666 218 322.
(TK 415/10/17)
NIERUCHOMOŒCI sprzedam
Sprzedam działkę budowlaną 10 arów,
Chojęcin. Tel. 507 876 226.
US£UGI
PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” (WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA, TERMOMODERNIZACJA) - KONSULTACJA, POMOC W
UZYSKANIU I ROZLICZENIU DOTACJI.
OKOLICE KĘPNA. TEL. 608 737 766.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
rolnicze
Oddam tanio gołębie pawiki.
Tel. 601 563 074.
(TK 35/07/22)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
Sprzedam
Sprzedam grzejnik płytowy 500/400, V22
Brugman z zaworem termostatycznym.
Tel. 692 276 995.
(TK 39/08/22)
Oddam małe psy - czarno-brązowe.
Tel. 668 173 538.
(TK 38/08/22)
praca
Rencista podejmie pracę jako dozorca
lub stróż. Tel. 606 757 246.

Fachowa

OGŁOSZENIE

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

Wójt Gminy Łęka Opatowska
podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony i wywieszony
wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy.
Miejsce wywieszenia:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej,
- tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,
- strona internetowa urzędu: www.bip.leka-opatowska.pl.
Okres wywieszenia - 21 dni od dnia 11 sierpnia 2022r.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska ul. Akacjowa nr 4 w godz. 8.00-15.00
w pokoju nr 111-112 lub telefonicznie pod nr tel. 62 / 78 14 532.

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

WÓJT GMINY ŁEKA OPATOWSKA
/-/ Adam Kopis
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Recenzje

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Kristen Ashley - „Miłosna rozgrywka”
Shirleen Jackson to prawdziwa Rock Chick – twarda, nieustraszona, lojalna i dobra. Ma jednak
za sobą bolesną przeszłość, która zamknęła jej serce na miłość. Shirleen przyrzekła sobie, że już
nigdy nie pokocha żadnego mężczyzny. Skupi się na swoich przyjaciołach, pracy w Nightingale Investigations i dwóch adoptowanych synach. Spotkanie, niezupełnie przypadkowe, z intrygującym i
diabelnie przystojnym Mosesem Richardsonem wystawia na próbę te postanowienia. Mężczyzna ma
jednak przed sobą trudne zadanie – musi nie tylko przekonać Shirleen, że ta zasługuje na
miłość, ale też zdobyć zaufanie jej przyjaciół i synów.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Michał Wierzba - „Zły pasterz”
Jan Bogucki po dziesięciu latach wraca do rodzinnego miasta. Zamierza się ustatkować i wyleczyć złamane serce. Po drodze chce jeszcze odwiedzić swoją siostrę, która właśnie kończy archeologiczne praktyki. Kiedy dociera na miejsce, dowiaduje się, że Kasia i jej kolega zniknęli. Wśród
studentów aż huczy od plotek o ich romansie i nietypowym odkryciu. Wygląda na to, że po parze
młodych pasjonatów został tylko wykopany przez nich szkielet o cechach niepokojąco sprzecznych
z tym, co spodziewano się znaleźć w tej ukrytej wśród lasów wiosce. Rozpoczynają się poszukiwania. Okazuje się, że jedyny trop prowadzi do rozwiązanej przed laty sekty kierowanej przez
tajemniczego guru. Janek musi nie tylko rozwikłać zagadkę, której sens rozmywa się w medialnym
zamieszaniu, lecz także stoczyć walkę z samym sobą – z własną porywczością i demonami,
które prześladują go od lat. W prywatnym śledztwie wspiera go emerytowany policjant
Horst Miller, dla którego ta sprawa ma wymiar osobisty.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Peter Brannen - „Końce świata. Niezwykła opowieść o tym,
jak wymierała nasza planeta”
Jak wyobrażasz sobie koniec świata? Jako zabójczą asteroidę, która z całą siłą uderzy w naszą
planetę i zniszczy ją doszczętnie? Potężną falę upałów, która zaleje cały świat, unicestwi życie zwierząt i roślin? A może jako wielki wybuch wulkanu, którego lawa pokryje kontynenty? Każdy z tych
scenariuszy jest prawdopodobny. A to dlatego, że wszystko już było. Peter Brannen, wielokrotnie
nagradzany dziennikarz naukowy, przenosi się wraz z czytelnikami w daleką przeszłość. Burzliwą,
zagadkową i pełną tajemnic. Opisuje pięć największych masowych wymierań, do których w ciągu
milionów lat doszło na naszej planecie. Bada analogie pomiędzy zmianami klimatycznymi XXI wieku a tymi, które doprowadziły do największych kataklizmów w dziejach świata. Analizuje możliwe
scenariusze. Spotyka się z naukowcami – paleontologiami, geologami, paleoklimatologami – którzy
nie tylko badają historię naszej planety, ale również przyglądają się jej obecnej kondycji. Wszystko po
to, aby udowodnić, że tak naprawdę niewiele trzeba, aby Ziemia przestała istnieć.

Uwaga!

Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością przygotujemy reportaż z tego szczególnego
wydarzenia, który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 32
SPONSORZY NAGRÓD:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
Litery z pól z numeracj¹ utworz¹ rozwi¹zanie, które nale¿y nades³aæ pod adresem:

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 17 sierpnia 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. Kristen Ashley - „Miłosna rozgrywka”,
2. Michał Wierzba - „Zły pasterz”,
3. Peter Brannen - „Końce świata...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 31 nagrody otrzymuj¹:

Alina Pacyna (Kępno),
Waleria Wabnic (Trzcinica),
Marek Jerczyński (Trzebień).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Prószyñski i S-ka

Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu będziesz się cieszyć tym, co zdobyłeś. Nadeszła chwila triumfu, teraz możesz odpocząć, wyjechać na krótki urlop. W miłości karta
zapowiada, że ktoś będzie chciał zdobyć twoje
serce.

DY¯URY APTEK

Mogą powrócić do ciebie wspomnienia byłych miłości i związków. Zastanów się jednak, czy warto
odnawiać stare znajomości. Twój obecny związek
może na tym bardzo ucierpieć.

1. Apteka „Na Kopie” - 10.08.2022 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
2. Apteka „Nowa” - 11.08.2022 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
3. Apteka „PRIMA” - 12.08.2022 r.,
ul. Wrocławska 2, tel. (62) 78 14 211.
4. DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. Centrum - 13.08.2022 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
5. Apteka „Św. Maksymiliana” - 14.08.2022 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
6. Apteka „Burchacińscy” - 15.08.2022 r.,
ul. Warszawska 44, tel. (62) 78 201 87.
7. Apteka „Na Zdrowie” - 16.08.2022 r.,
ul. Warszawska 30, tel. (62) 59 930 81.

Rak 23 VI – 22 VII

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Byk 21 IV – 21 V
Twoja sytuacja może się nagle zmienić. Ktoś zaproponuje nowy interes, ktoś wycofa się ze złożonych obietnic. Zamiast walczyć o stare sprawy,
zainteresuj się nowymi możliwościami.

Bliźnięta 22 V – 22 VI

Nie staraj się być idealny. Pragnienie, aby dobrze
wypaść w oczach innych ludzi może sprawić, że
posuniesz się za daleko w przechwałkach i obietnicach.

Lew 23 VII – 22 VIII
Przypomnisz sobie o swoich marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać z tym, co ważne. Twój przykład pokaże innym,
jak działać. Nie bądź więc zdziwiony, jeśli okaże
się, że masz naśladowców.

Panna 23 VIII – 22 IX

ZATRUDNI

STOLARZY

pomocników stolarzy
NA BARDZO DOBRYCH
WARUNKACH PRACY I PŁACY.
62 / 78 141 12,
62 / 78 141 13,
601 537 812.
ADRES. Piaski 1c.

tel.

Samotni mają szansę nawiązać związek, który wyda im się spełnieniem marzeń. Szczęście
sprzyja ci nie tylko w miłości. Możesz odkryć ciekawe hobby, które da ci poczucie spełnienia i radości.

Waga 23 IX – 23 X
Nie szarp się, nie rozdrapuj starych ran. Jeśli będziesz zdecydowany, zyskasz nawet władzę i autorytet wśród tych, którzy kiedyś mało cię cenili.
Walcz o swoje, nie oglądaj się na innych.

Kontakt:
602 639 236

Oderwij się choć na chwilę od przyziemnych problemów, a znajdziesz w sobie siłę i inspirację.
Czeka cię szczęśliwe wydarzenie w domu, rodzinie lub miłości. Pojawi się szansa na rozwiązanie
finansowych kłopotów.

Z teki Marka Kameckiego

Ryby 19 II – 20 III

(62) 78 292 84

najlepiej
większe kolekcje

W pracy bądź uparty, a uzyskasz to, o czym
marzysz od dawna. Nie bądź jednak przesadnie
ambitny, bo jeśli będziesz chciał za dużo, niewiele ci się uda. Stawiaj na konkrety. W miłości
stabilny czas.

Będziesz zarządzał innymi i decydował o ważnych przedsięwzięciach. Pomysły, w jakie włożyłeś mnóstwo zaangażowania i czasu, wreszcie
zaczną przynosić spodziewane efekty.

kontakt:

SPORTOWE

Strzelec 22 XI – 21 XII

Wodnik 20 I – 18 II

reklamy
i ogłoszenia
drobne
przyjmujemy
codziennie
(pn.-pt.)
w godz.
9.00-16.00.

ODZNAKI
I WPINKI

Będziesz miał możliwość wykazać się swoimi talentami organizacyjnymi i umiejętnością zarządzania. Zdobędziesz autorytet, jeśli będziesz hojny i
wspaniałomyślny. Postępuj zgodnie z prawem i
regułami.

Los ześle ci szansę na pozbycie się kłopotów.
Zawrzesz zgodę z nieprzyjaciółmi, podpiszesz
korzystną umowę lub zdobędziesz nagrodę, na
jaką od dawna pracowałeś. Ciesz się swoim sukcesem, chwal dokonaniami.

(62) 78 292

KUPIĘ

Skorpion 24 X – 21 XI

Koziorożec 22 XII – 19 I

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.:

TAPICERÓW, operatorów
maszyn oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

mechanika blacharstwo
samochodowe
export - import

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

Drodzy
Czytelnicy!

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

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

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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