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Ósmoklasiści sprawdzili
swoją wiedzę
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W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół w kraju, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych. W gminie Kępno w ośmiu szkołach egzamin pisało 280 uczniów. W dwóch
szkołach (SP nr 2 w Kępnie i SP w Świbie) nie funkcjonuje w tym roku klasa VIII, wobec
tego nie przeprowadzono w nich egzaminu.
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Informacje

wiadomości
Coroczna akcja poboru krwi w Świbie

Drive-thru w Wielkopolsce cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności.
Łącznie wykonano blisko 7 tys. testów, które wykazały 458 pozytywnych przypadków. W
ubiegłym tygodniu badania trwały w Poznaniu, a w kolejnych dniach odbędą się m.in. w
Pile. Jak wyglądały wyniki w poszczególnych wielkopolskich miastach?

Krwiodawcy oddali
ponad 22 litry krwi Drive-thru w Wielkopolsce

i zarażenia w Kępińskiem

Do oddania krwi
zakwalifikowało się 49 osób

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu –
Oddział Terenowy w Ostrzeszowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Świbie
oraz Związek Strzelecki w Kępnie
zaprosili na akcję pobierania krwi,
która odbyła się 7 czerwca br. w sali
OSP Świba.
Do akcji zgłosiło się 59 osób.

Jednak nie wszyscy zarejestrowani,
pomimo dobrych chęci, mogli zostać
krwiodawcami. Po przeprowadzonych badaniach do oddania krwi zakwalifikowało się 49 osób. W ciągu
akcji pobrano łącznie 22,05 litra krwi.
Krwiodawcy, jak co roku, brali
udział u losowaniu nagród ufundowanych przez lokalnych sponsorów. KR

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci

śp. Genowefy

Steinert.

Wyrazy szczerego żalu
i słowa wsparcia
naszemu redakcyjnemu koledze
z powodu śmierci Babci
oraz serdeczne wyrazy
współczucia
rodzinie i bliskim Zmarłej
składa
redakcja „Tygodnika Kępińskiego”

Pierwsze drive-thru zostało przeprowadzone w Krotoszynie. - Było to
pierwsze miejsce w Wielkopolsce, w
którym mieliśmy do czynienia z dynamicznym wzrostem liczby zakażeń.
Dlatego badania rozpoczęliśmy właśnie od Krotoszyna, wybór był oczywisty – wyjaśnia wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk. Do przebadania
zgłosiły się 302 osoby, z tego dwie były
zakażone koronawirusem. - Umożliwiamy badania wszystkim, którzy czują
niepewność związaną ze swoim stanem
zdrowia i podejrzewają, że mogą chorować na COVID-19 – dodaje wojewoda.
Kolejne drive-thru odbyło się w
Kaliszu, w którym na 747 próbek 5
okazało się dodatnich. Najwięcej przebadanych osób było w Kępnie. Wykonano 2886 testów, a 413 z nich wykazało
zakażenie COVID-19. Kolejne kierunki
drive-thru to Ostrów Wielkopolski
(1042/+12), Ostrzeszów (441/+10),
Rawicz (446/+1), Pleszew (630/+14) i
Gniezno (352/+1). Łącznie w ramach
drive-thru wykryto do tej pory 458
przepadków zakażeń koronawirusem.
W ubiegłym tygodniu akcja drive-thru przeniosła się do Poznania.
8 czerwca br przebadano tam 240
osób, a 9 czerwca br. zarejestrowano
już 244 zgłoszenia. Kolejne kierunki
drive-thru to m.in. Piła (16-19 czerwca), w której przebadać będą mogli się
zarówno jej mieszkańcy, jak i sąsiadujących powiatów, m.in. czarnkowsko-trzcianeckiego czy złotowskiego.
Wojewoda podkreśla także rolę
Wojsk Obrony Terytorialnej, które we
współpracy z sanepidem i samorządami organizują drive-thru w poszczególnych częściach Wielkopolski. - Warto
docenić pracę tych osób, zaangażowanie i oddanie dla innych. Widzę ich
pracę w różnych miejscach Wielkopolski i te słowa kieruję do wszystkich
żołnierzy – wasze wsparcie jest nieocenione – dziękuję wam, Wielkopolska
wam dziękuje – mówi Ł. Mikołajczyk.
Szpital w Wolicy
będzie wygaszony
Szpitale jednoimienne w Polsce są
wygaszane od 1 czerwca br. W Wielkopolsce zapadła decyzja o utrzymaniu dwóch placówek ze względu na
sytuację epidemiczną, szczególnie na
południu województwa, między innymi w Kępnie. W związku z tym szpital
jednoimienny w Wolicy ma miesiąc
na przygotowanie się do wygaszenia
i powrócenie do działalności sprzed
decyzji o przekształceniu. Obecnie w
placówce pod Kaliszem przebywa 40
pacjentów na 120 miejsc, z kolei w Po-

znaniu 78 pacjentów na 406 łóżek.
- Obecnie w obu szpitalach znajduje się 118 pacjentów na 526 dostępnych miejsc. Mamy łącznie około 400
łóżek wolnych, dlatego zapadła decyzja o przywróceniu szpitala w Wolicy
do normalnego funkcjonowania. Do
1 lipca mamy duży zapas czasowy mówi wojewoda Ł. Mikołajczyk. - W
przypadku Wolicy nie będzie konieczności wykonywania prac rozbiórkowych w szpitalu, ponieważ chcemy, by
placówka była gotowa na ewentualną
kolejną falę, która może nastąpić w
okresie jesiennym - dodaje wojewoda.
Podobnego zdania jest dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ
Agnieszka Pachciarz. - Analizując
sytuację w całym kraju i zalecenia
dla wszystkich województw, od 1 lipca
szpital w Wolicy zostanie wykreślony
z wykazu podmiotów przeznaczonych
dla pacjentów z COVID-19 i podejrzeniem tej choroby, o czym dyrekcja
szpitala w Wolicy została poinformowana na początku czerwca. Biorąc
pod uwagę liczbę wykorzystanych
łóżek w szpitalach dla pacjentów tzw.
covidowych, zabezpieczenie dla mieszkańców Wielkopolski jest w pełni wystarczające – stwierdza A. Pachciarz.
437 zakażonych
w powiecie kępińskim
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19,
wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2, na stronie Starostwa
Powiatowego w Kępnie publikowane

są komunikaty Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Kępnie.
Specjalnie dla naszych Czytelników
prezentujemy zestawienie danych epidemiologicznych z terenu powiatu kępińskiego od początku czerwca.
W powiecie kępińskim do tej pory
zdiagnozowano 437 potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem. Wśród nich są również dzieci. Na
szczęście większość zakażonych z powiatu kępińskiego jest w dobrym stanie
i przebywa w izolacji domowej. 76 osób
z powiatu kępińskiego wyzdrowiało.
Na początku ubiegłego tygodnia w
jednym z kępińskich banków wykryto
zakażenie koronawirusem u kilku pracowników. W związku z tym był on
nieczynny przez cały tydzień. Po przebadaniu wszystkich pracowników oraz
dezynfekcji placówki, osoby z ujemnym
wynikiem testu wróciły do pracy, a pozostałe objęte zostały kwarantanną.
COVID – 19 w Wielkopolsce
Na terenie województwa wielkopolskiego w dniu 16.06.2020 r. z powodu
podejrzenia zakażeniem koronawirusem: hospitalizowane są ogółem 123
osoby, poddanych izolacji lub kwarantannie jest 4187 osób, objętych nadzorem epidemiologicznym - 200 osób, a
wyleczonych - 1605 osób. - W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 2408
przypadków zakażeń koronawirusem,
w tym niestety 166 osób zmarło – informuje Tomasz Stube, kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej w
Gabinecie Wojewody.
KR, m

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

313 / 19

757

2 czerwca 2020 r.

336 / 20

754

46
42

3 czerwca 2020 r.

343 / 20

773

38

4 czerwca 2020 r.

343 / 21

774

30

5 czerwca 2020 r.

349 / 22

780

30

6 czerwca 2020 r.

349 / 22

780

30

7 czerwca 2020 r.

384 / 22

780

30

8 czerwca 2020 r.

388 / 22

834

24

9 czerwca 2020 r.

391 / 39

873

24

10 czerwca 2020 r.

391 / 43

877

28

11 czerwca 2020 r.

396 / 43

871

28

12 czerwca 2020 r.

398 / 51

878

28

13 czerwca 2020 r.

408 / 52

811

22

14 czerwca 2020 r.

422 / 73

791

22

15 czerwca 2020 r.

426 / 76

766

20

16 czerwca 2020 r.

437 / 76

754

36
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Aktualności

informacje

W tym roku głównym punktem obchodów uroczystości Bożego Ciała w Kępnie była msza
święta, a procesja eucharystyczna odbyła się wokół kościoła

Szpital w Kępnie jednym z największych ośrodków wykonujących dostępy naczyniowe do dializ w Polsce!

Uroczystości Bożego Ciała
Kępińskie
w czasie pandemii
centrum hemodializ
wschodniej i zachodniej części kościoła. Ołtarz przy krzyżu budowali
członkowie stowarzyszeń katolickich, a ołtarz przy pomniku Jana
Pawła II rodzice dzieci, które będą
przyjmowały w tym roku Pierwszą
Komunię Świętą. Podczas mszy
i procesji wierni modlili się przede
wszystkim o zakończenie pandemii
koronawirusa na całym świecie, jak
i w naszej parafii. Swoje modlitwy
składali Bogu za tych, którzy przebywają w szpitalach i na kwarantannie oraz za tych, który walczą
z pandemią: za lekarzy, pielęgniarki,
ratowników, salowe i cały personel
medyczny.
W tym roku w procesji Bożego
Ciała wzięło odział ponad 200 osób. m

Procesja w Mikorzynie

Podczas tegorocznych uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wierni modlili się w intencji jak
najszybszego ustania epidemii koronawirusa. Tak było i w czasie uroczystości w Kępnie.
Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie
wiary w obecność Jezusa Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i podziękowanie za łaski
płynące przez ten sakrament, a także
przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość ludzką oraz bluźnierstwa niewiernych.
Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa pod
postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary.
W tym roku w Boże Ciało, z uwagi na epidemię koronawirusa procesja
w Kępnie nie przeszła ulicami miasta
tylko wierni z modlitwa obeszli dwa
razy kościół. Zatrzymując się przy
dwóch ołtarzach wybudowanych po

Modlitwa przed
ołtarzem w Kępnie
Zespół hemodializ

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowuje ważność przez następne
trzy miesiące

Orzeczenia lekarskie ZUS
ważne trzy miesiące dłużej

- Orzeczenie o niezdolności
do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego
ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w
okresie 30 dni po ich odwołaniu,
zostanie wydłużone od dnia upływu
terminu jego ważności na kolejne
trzy miesiące – podkreśla regionalna
rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka. - Aby tak
się stało, przed upływem terminu
ważności tego orzeczenia należy złożyć wniosek o świadczenie na dalszy
okres – dodaje.
Orzeczenia lekarza orzecznika
albo komisji lekarskiej, na podstawie
których ubezpieczony ma prawo do
świadczenia rehabilitacyjnego, też
zostaną wydłużone na podobnych
zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie

dłużej niż do końca 12-miesięcznego
okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.
Przedłużeniu o trzy miesiące
ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu
zagrożenia epidemicznego, czyli
przed 14 marca br. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek
o świadczenie na dalszy okres (np. o
przedłużenie renty) przed upływem
ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem
wejścia w życie ustawy, czyli przed
31 marca br.
Od 11 maja br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania
bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS. Pacjenci są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu
badania.
Bezpośrednie badania lekarskie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

przywraca etapowo, z zachowaniem
środków ostrożności, dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Planowanie
badań w poszczególnych oddziałach
ZUS odbywa się z uwzględnieniem
aktualnego stanu i rozwoju sytuacji
epidemiologicznej na danym terenie,
m.in. liczby zachorowań na koronawirusa w regionie.
- Począwszy od 16 marca br.,
badania bezpośrednie zaplanowane
przez lekarzy orzeczników i komisje
lekarskie z powodu epidemii były
przesuwane na późniejszy okres.
Natomiast w sprawach, w których
tylko było to możliwe, lekarze orzekali zaocznie, na podstawie dokumentacji. Od 11 maja powróciliśmy
do normalnego trybu pracy, który
uwzględnia również badania bezpośrednie – informuje M. Nowicka.
Oprac. KR

Statystyka podaje, że według
szacunkowych danych przewlekła
choroba nerek może dotyczyć 4,5
miliona Polaków, z czego aż 90% nie
zdaje sobie z tego sprawy – choroba
rozwija się podstępnie i latami. Przewlekła choroba nerek to drugie pod
względem częstości zapadania przewlekłe schorzenie w Polsce.
Przewlekła choroba nerek to
schorzenie właściwie nieuleczalne.
W terapii stosuje się leczenie nefroprotekcyjne (farmakologiczne i
żywieniowe) oraz nerkozastępcze
(hemodializa, dializa otrzewnowa i
ostatecznie przeszczep nerki).
Liczba chorych z niewydolnością nerek wymagających leczenia
dializami systematycznie wzrasta.
W Polsce dializowanych jest obecnie
blisko 30 tysięcy pacjentów. Zanim
chory zostanie podłączony do sztucznej nerki w celu oczyszczenia krwi z
zatruwających organizm substancji
przemiany materii, musi mieć wykonany tzw. dostęp naczyniowy czyli
chirurgiczne połączenie tętnicy i żyły
na kończynie górnej, gdzie będzie
można wkłuć igły dializacyjne. Również pacjenci już dializowani wymagają często naprawy swoich dostępów
naczyniowych do hemodializy. Są to
najczęściej operacje pilne, ratujące
życie.
- Wyspecjalizowanych ośrodków
zajmujących się dostępami naczyniowymi w Polsce bardzo brakuje.
Dlatego z dumą pragnę poinformować, że w naszym szpitalu w Kępnie
od roku wykonywane są operacje
wytworzenia i naprawy dostępów
naczyniowych do hemodializ - informuje Beata Andrzejewska dyrektor
SP ZOZ.
Dzięki inicjatywie ordynatora
Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ,
Jacka Sobolewskiego, dokładnie
przed rokiem wykonane zostały
pierwsze operacje przez Jakuba Turka w asyście położnej Izabeli Szwed.
J. Turek jest chirurgiem naczyniowym z 30-letnim doświadczeniem; doktor specjalizuje się w dostępach naczyniowych do hemodializ
i jest w tej dziedzinie uznanym auto-

rytetem; wykonał m.in. pierwsze w
Polsce operacje wszczepienia protezy
HeRO, naczyń biologicznych pochodzenia ludzkiego Humacyte (tych
operacji wykonał najwięcej na świecie!), wszczepienia protez naczyniowych do wczesnego nakłuwania oraz
opracował własną metodę angioplastyki zwężeń przetok do dializ pod
kontrolą ultrasonografu.
Do J. Turka dołączyła wkrótce
grupa młodych chirurgów z Wrocławia, pasjonatów dostępów naczyniowych: Michał Szałkiewicz, Piotr
Dawidczyk, Anita Wandyszewska
i Jakub Migoń. Wraz z pracownikami szpitala: personelem Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, Oddziału Chirurgii, Oddziału Nefrologii i
przede wszystkim personelem Bloku
Operacyjnego, w pierwszym roku
działalności przeprowadzono aż 240
operacji naczyniowych dostępów do
hemodializ.
- Operowani pacjenci pochodzili z 7 województw: wielkopolskiego,
dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego, mazowieckiego i
kujawsko-pomorskiego - można
więc śmiało stwierdzić, że szpital w
Kępnie stał się ponadregionalnym
centrum dostępów naczyniowych
do hemodializ – podkreśla dyrektor
szpitala.
- Z okazji pierwszej rocznicy
działalności centrum dostępów naczyniowych składam gratulacje i
podziękowania wszystkim zaangażowanym w ten sukces: personelowi
Bloku Operacyjnego z jej kierownikiem Patrycją Gollmer-Kucharską,
personelowi Oddziału Chirurgicznego i jego kierownikowi Krzysztofowi Szmiglowi, pielęgniarkom i lekarzom Oddziału Nefrologicznego i
Stacji Dializ, których kierownikiem
jest Jacek Sobolewski, Zbigniewowi Berze i jego zespołowi Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
oraz zespołowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jakubowi Turkowi
wraz z zespołem życzę samych udanych operacji i dalszych sukcesów –
podsumowuje B. Andrzejewska.
Oprac. m
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Recenzja

historia

Już dawno na naszych łamach nie publikowała swoich tekstów Hanna Schudy, tym razem wraca do nas z recenzją książki „Ostre cięcie”, w której autor
porusza m.in temat Kępna, gdzie przez lata likwidowano połączenia kolejowe. Artykuł jest też pretekstem do opisania sytuacji transportowej Kępna
podczas pandemii

Jak Kępno wypadło z torów

– recenzja książki „Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej”
Są takie książki, które skupiając
się na szczególe, mówią jednak wiele o
ogóle. Nie chodzi mi o literaturę piękną – Homera czy Gombrowicza – kiedy przy okazji losów bohatera dostajemy opowieść o świecie czy dziejach.
Chodzi mi o książki, które na pierwszy
rzut oka można uznać za specjalistyczne, bo np. skoncentrowane na polskiej
kolei. Książka Karola Trammera Ostre
cięcie. Jak niszczono polską klej (rok
wydania 2019, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej) jest dowodem na to, że
można pisać chociażby o pociągach a
jednocześnie oddać klimat otaczającego i zmieniającego się świata. Ostre
cięcie to lektura dla każdego, chociaż
może być szczególnie interesująca dla
osób pamiętających transformację w
latach 90-tych. W szerszym kontekście książka Trammera pokazuje jak
pod pretekstem wolnego rynku, „nieuchronnej” motoryzacji i otwierającej
serca modernizacji znikały z naszych
oczu elementy całkiem dobrze funkcjonującej codzienności. Intuicja autora wpisuje się nie tylko w pewien
nastrój, który Olga Drenda (Nagroda Literacka Gdynia 2019) oddaje w
książce Duchologia polska. Rzeczy i
ludzie w latach transformacji. Autor
„przemawia” niejako jednym głosem
także z badaczami analizującymi mechanizmy ekonomii neoliberalnej, w
którą uwierzyliśmy jak w ładną panią
z obrazka. To, co wydawało nam się
„naturalną koleją losu”, było często
działaniem celowym, aby w miejsce
dobrego wstawić lepsze. I nawet jeżeli
nie wszystkich interesują powiązania
ideologii rynkowych z otaczającą nas
rzeczywistością, książka Ostre cięcie
mówi nam też coś o Kępnie.
Niech nie zmyli czytelników tytuł
mojej recenzji, ponieważ Kępno wciąż
jest miastem, które ma dostęp do kolei –
można dojechać do Krakowa, Poznania
czy nawet do Świnoujścia. Trudno za
to powiedzieć, że Kępno ma dworzec
kolejowy... odremontowany budynek
z automatycznie otwieranymi drzwiami stoi, ale nie uświadczymy tam ani
kasy, ani baru z kawą. Trammer w swojej książce opisuje wiele przypadków,
jak z dworców robiono przystanki, jak
stopniowo zastępowano ludzi maszynami, bo przecież taniej, a korzyść niby
ta sama. I kiedy nawiązuje do wielkich
katastrof kolejowych jak np. pod Szczekocinami (marzec 2012 r.), to nagle
okazuje się, że tak doceniana przez
wielu mechanizacja pracy ludzkiej ma
swoje granice. Dla osób, które pamiętają dworzec w Kępnie z prawdziwego zdarzenia, z restauracją, w której
zatrzymywali się ludzie na podawane
tam dania kuchni stacyjnej, opowieść
z Ostrego cięcia nagle może przynieść
otrzeźwienie, że jednak likwidowanie
dworców i połączeń to nie wynik konieczności dziejowej.
Z Ostrego cięcia osoby mieszkające w Kępnie mogą się np. dowiedzieć,
co oznacza budynek kolejowego dworca zachodniego, który służy niejako za
tło przystanku autobusowego (to, że w
Kępnie nie ma już dworca autobusowego, tylko jest przystanek z czynną
od czasu do czasu poczekalnią, to inna
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historia). Otóż budynek ten był kiedyś
dworcem kolejowym, z którego można było dojechać m.in. przez Rychtal
do Namysłowa (Ostre cięcie, s. 34).
Co ciekawe, likwidacja tego połączenia nie nastąpiła w latach 90-tych,
ale jeszcze w latach 80-tych i był to
efekt „centralnego planowania”. Autor
analizuje przy okazji peryferyzację
innych miast i miasteczek, które w odróżnieniu od Kępna naprawdę zostały
odcięte od świata. Połączenie do Namysłowa wiązało się z przejazdem kolejowym obok zakładów drobiarskich
- dzisiaj nie ma już po nim śladu, gdyż
nie tylko połączenie nie zostało już
nigdy przywrócone, ale linia została zdemontowana. Wydarzyło się to
już w czasie obiecywanych powrotów kolei lokalnej - 5 listopada 2015
r. z Ministerstwa Infrastruktury i
Rozwoju przyszła decyzja o ostatecznej likwidacji infrastruktury
(Ostre cięcie, s.126).
Trammer nie szczędzi słów
krytyki dla polityków zajmujących
się transportem, i to należących do
wszystkich barw. Odwołuje się też
do przykładów zagranicznych – ale
nie do Niemiec, co byłoby najprostszym rozwiązaniem, ale do Czech.
Tam taka „lokalna” linia jak właśnie Kępno-Namysłów z pewnością
by istniała, szczególnie, że w porównaniu do „dworca” głównego w
Kępnie, dworzec zachodni znajdował się przecież w samym centrum
miasta. Nieczynne już osobowe
połączenie Kępno-Syców-Oleśnica z przesiadką do Wrocławia nie
jest w Ostrym cięciu omówione,
chociaż funkcjonowało ono jeszcze na początku lat dwutysięcznych
i było uczęszczane – ostatni pociąg
do Kępna przyjeżdżał z Wrocławia o
godzinie 23.59. Niedogodnością tego
połączenia być może było to, że linia
kończyła się w Oleśnicy, gdzie trzeba
się było przesiąść, a dworce np. w Bralinie czy Sycowie zlokalizowane były
na peryferiach miasta, czego nie można powiedzieć właśnie o dworcu dla
połączenia Kępno-Namysłów.
Opowiadanie o połączeniach kolejowych do Kępna dotyka też kwestii historii naszego regionu. Tak oto
słyszymy „chichot historii” na przykładzie zlikwidowanego połączenia
Kępno-Wieluń. Uświadamiamy sobie
bowiem, że wciąż żyjemy na pograniczu. Otóż współcześnie połączenia
lokalne są „cięte” tam, gdzie przechodzą granice województw. Owszem do
Kluczborka można się dostać połączeniem pośpiesznym, ale jeżeli ktoś
chciałby się dostać do leżącej na trasie Słupi pod Kępnem, to obecnie ma
do dyspozycji połączenie o godzinie
04.55, następnie o 15.36 i na tym oferta się kończy. Zdecydowanie więcej
uwagi Trammer poświęca połączeniu
Wieluń Dąbrowa-Kępno, które było
częścią dłużej trasy bo z Kępna do
Herbów Nowych. Linia ta przebiega
aż przez cztery województwa – wielkopolskie, łódzkie, opolskie i śląskie.
Po wielu latach niedogadywania się
problem „kooperacji” województw się
skończył i połączenia nie ma. Historia

„chichocze” gdyż linia powstała z myślenia przeciw-granicznego i z powodów strategicznych: „Historia chichocze złośliwie, gdyż ciąg ten, łączący
Herby Nowe z Kępnem zbudowano w
1926 w celu ominięcia ówczesnego terenu Niemiec i sprawnego połączenia
Śląska i Wielkopolski” (Ostre cięcie, s.
126). Nie minęło zatem nawet 100 lat i
połączenie „padło” ze względu na granice, ale już w ramach jednego kraju.
Na tym nasza „przygraniczność” się
nie kończy. Granice województw są
dla mieszkańców powiatu kępińskiego z pewnością odczuwalne. Weźmy

przykład Rychtala, który po I wojnie
światowej został oderwany od Śląska
i znalazł się w granicach Wielkopolski, chociaż zdecydowanie bliżej mu
do Namysłowa w województwie opolskim. Z Rychtala ani do Namysłowa,
ani do Kępna, nie można się dostać
komunikacją zbiorową. Jeżeli ktoś ma
ochotę pobawić się w wyszukiwanie
połączeń na dostępnych w Internecie wyszukiwarkach i sprawdzić czy
można się dostać np. z Mnichowic do
Bralina, to raczej okaże się, że łatwiej
jest dojechać transportem zbiorowym
z Kępna do Ostrowa, niż np. z Domasłowa do Perzowa. W Ostrym cięciu
Autor zauważa, że Kępno ma co prawda połączenie z Poznaniem – stolicą
województwa, ale zdecydowanie mu
bliżej do Opola, Łodzi czy Wrocławia,
z którymi to połączenia kolejowego
już nie ma.
W wielu osobach takie dywagacje
o braku połączeń wywołują reakcję,
że przecież są samochody czy autobusy – chociaż tych na połączeniach lokalnych w ramach powiatu także brak.
Kiedy odbywają się lekcje w szkołach,
można skorzystać z kilku połączeń
autobusowych, ale już w czasie wakacji czy pandemii ludzie zdani są na
własne auta – jeżeli je mają. Nic dziwnego, że na podwórkach stoją często
minimum dwa samochody i nikomu
nie chce się korzystać z oferty, która
jest w zasadzie iluzoryczna. Do tego
kolej kojarzona jest z problemami,
starymi składami i brakiem jakości
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połączeń. Wymowna scena w toalecie
PKP z kultowego filmu Dzień świra,
wielu zapadła w pamięć, jako symbol
nastawienia kolei do podróżnego. Tylko że chociażby godziny połączeń nie
spadają z nieba i okazuje się, że one
same mogą być narzędziem do celowej likwidacji połączeń. Przykład pociągu do Słupi o godzinie 4.55 z Kępna
nie jest odosobniony, gdyż z Ostrego
cięcia dowiadujemy się o wielu przykładach, kiedy połączenia znikały po
tym jak np. pociąg odjeżdżał ze stacji
o godzinie 3.55 a następnie o 13.27. W
wielu miejscach w Europie połączenia
lokalne działają, bo mają dopasowane do odbiorców rozkłady jazdy
oraz obsługiwane są przez tańsze
szynobusy. Owszem Kępno ma połączenia dzięki prywatnym liniom
autobusowym - korzysta z nich
Bralin leżący na trasie przelotowej
do S8, ale już na przykład Perzów
czy nawet właśnie Słupia na trasie
nr 11 są prawie odcięte od świata, i
to pomimo faktu że na ich terenach
znajdują się olbrzymie zakłady
przemysłowe. Połączenia prywatne
okazały się jednak zupełnie niefunkcjonalne podczas pandemii –
prywatni przewoźnicy w zasadzie
zawiesili działalność i gdyby ktoś
chciał się dostać np. z Wrocławia
do Kępna jeszcze w kwietniu, to
mógłby liczyć albo na PKS Wieluń,
albo na połączenie kolejowe przez
Ostrów Wielkopolski.
Prywatyzacja przewoźników,
likwidacja połączeń kolejowych
oraz transport indywidualny stały
się w Polsce oczywistością porównywalną wręcz z naturalnym biegiem
dziejów. Nie pamiętamy już, że kiedyś
pociągi czy autobusy działały i to nie
dlatego, że ludzie nie mieli samochodów. Książka Trammera wpisuje się
więc w nurt dekonstrukcji pewnych
oczywistości, które zaczęliśmy brać
na wiarę, a które obecna pandemia
niejako zdemaskowała. Niewymówiona prawda brzmi bowiem – kiedy
dzieje się dobrze, zyski są prywatyzowane, ale kiedy zaczyna robić się źle,
wtedy upubliczniane są ryzyka i koszty. I żeby nie odwoływać się tylko do
przykładu niedofinansowanej służby
zdrowia czy szkolnictwa – podczas
pandemii w zasadzie nie można było
dojechać z Wrocławia do Kępna, jeżeli nie posiada się własnego samochodu. A przecież transport wewnątrz
kraju, szczególnie ten lokalny, nie został zakazany.
Lata brutalnej dla wielu osób
transformacji lat 90-tych, wywołały
w moim pokoleniu przekonanie, że
wszystko, co publiczne prędzej czy
później musi upaść, bo prawdziwą
przedsiębiorczość zna tylko biznes
prywatny. W wypowiedziach na temat transformacji czy samego upadku
transportu zbiorowego słychać pewien
„wzór pamiętania”, w którym „cięcia” miały być nieuniknione, a usługi
publiczne spisane na straty. Miasto
Wiedeń jest od wielu lat uznawane
za najbardziej jakościowe do życia
miejsce na świecie i jakoś nikomu nie
przychodzi do głowy, aby przekazy-

wać miejskie i przynoszące zyski
(!) przedsiębiorstwo transportowe
w ręce prywatne. Roczny bilet na
wszystkie linie kosztuje w stolicy
Austrii 1 euro na dzień, w sumie 365
euro/rok. We Wrocławiu normalny
bilet imienny na wszystkie linie/365
dni kosztuje 800 zł – też nieźle. Teraz
kiedy jakość powietrza oraz dystans
społeczny decydują o naszym zdrowiu, a nawet życiu, Wiedeń wprowadza ograniczenia do parkowania aut
na chodnikach, aby piesi mieli miejsce do swobodnego przemieszczania
się. Co ważne, Wiedeń czy Austria
nie funkcjonują w porządku socjalistycznym czy komunistycznym – tak
więc odpada argument, że zarządzenie spółdzielcze, samorządowe itp.
musi być gorsze niż prywatne i pewnie
możliwe jest tylko w komunistycznej
dyktaturze. Tak, oczywiście zarówno
w Czechach, w Niemczech czy Austrii
samochód jest dla wielu ludzi bardzo
ważny, ale chyba nie tak niezbędny jak
w Polsce – pod tym względem nasz
kraj przypomina raczej USA niż Czechy albo Austrię. Pewnie dla mieszkańca/mieszkanki Perzowa czy Słupi
pod Kępnem auto jest koniecznością,
ale nie stało się tak z powodów naturalnych. A to oznacza, że teoretycznie
można by to było zmienić.
Mamy czerwiec i można już dojechać autobusem z Wrocławia do Kępna, ale aby dostać się potem do Bralina, trzeba zdążyć na ostatni autobus o
19.30. I tylko łza się kręci w oku, jak
kiedyś młodzież, ale też pracownicy
z drugiej zmiany, wracali z Kępna do
Bralina, Perzowa, a nawet Trębaczowa o godzinie 22.40 autobusem relacji
Wieruszów-Syców (autobus jadący
przez trzy województwa). To wszystko
odeszło i wielu uwierzyło, że tak musi
być. Teraz w Kępnie zniknie basen letni wybudowany jeszcze w 1933 roku,
znajdujący się w świetnej lokalizacji,
otoczony starymi i dostojnymi drzewami. Wielu pewnie powie – to było do
przewidzenia, ale powstanie nowy, lepszy! Nawet jeżeli, to tym bardziej warto
sięgnąć do książki Ostre cięcie a potem
do Duchologii. W ludzkim świecie nie
działają bowiem wyłącznie prawa natury czy ekonomii. W ludzkim świecie
konieczne jest też ludzkie sterowanie, a
najlepiej takie, które nie sprowadzi nas
na boczne tory.
Hanna Schudy
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Absolwenci podstawówek przystąpili do egzaminów 16 czerwca. Egzamin ósmoklasisty
w 2020 r. odbywał się przez trzy kolejne dni i został zorganizowany z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego

Ósmoklasiści sprawdzili swoją wiedzę
Pierwotnie egzamin ósmoklasisty miał się rozpocząć 21 kwietnia
br. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca br. zawieszone są
stacjonarne zajęcia w szkołach; od
25 marca br. szkoły mają obowiązek
kształcenia zdalnego. Przesunięto
też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty.
W czasie egzaminów należało
przestrzegać wytycznych sanitarnych
opracowanych przez Centralną Ko-

misję Egzaminacyjną, Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z
nimi na egzamin mogli przyjść wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczyło to zarówno
zdających, nauczycieli, jak i innych
pracowników szkoły. W egzaminie
nie mogła uczestniczyć osoba, która
jest objęta kwarantanną lub izolacją.
Na teren szkoły mogły wejść

Tuż przed rozpoczęciem
egzaminu w SP nr 3 w Kępnie

wyłącznie osoby z zakrytymi ustami
i nosem. Po zajęciu miejsc przez zdających, mogli zdjąć maseczki. Ławki
w sali egzaminacyjnej musiały być
tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej
1,5-metrowy odstęp.
W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad
347 700 uczniów z ponad 12 400
szkół w kraju, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych. W gminie Kępno w
ośmiu szkołach egzamin pisało 280
uczniów. W dwóch szkołach (SP nr 2
w Kępnie i SP w Świbie) nie funkcjonuje w tym roku klasa VIII, wobec
tego nie przeprowadzono w nich egzaminu.
W pierwszym dniu egzaminu
ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie
pisali egzamin z języka polskiego,
który trwał 120 minut. W drugim
dniu, 17 czerwca br., rozwiązywali
przez 100 minut testy na egzaminie z
matematyki, a w trzecim dniu pisali
egzamin z języka obcego.
Największa grupa ósmoklasistów
(95,7%) zadeklarowała przystąpienie
do egzaminu z języka angielskiego.
Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do eg-

W piątek, 12 czerwca br., w powiecie kępinskim gościła minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Marlena Maląg oraz wicewojewoda Aneta Niestrawska

Kolejka ósmoklasistów do
szkoły przed egzaminem

zaminu z tego języka przystąpi 3,8%
uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych
języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego)
przystąpi łącznie 0,5% ósmoklasistów.
Uczeń mógł wybrać tylko ten język,
którego uczył się w szkole jako przed-

miotu obowiązkowego.
W takiej formie - trzy dni, trzy
egzaminy - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r.
W 2022 r. będzie trwał cztery dni uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).
m

Liczba uczniów piszących egzamin
ósmoklasisty w szkołach gminy Kępno
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kępnie 		
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kępnie 		
Szkoła Podstawowa w Hanulinie 		
Szkoła Podstawowa w Kierznie			
Szkoła Podstawowa w Krążkowach 		
Szkoła Podstawowa w Mikorzynie 		
Szkoła Podstawowa w Myjomicach 		
Szkoła Podstawowa w Olszowie 		

– 87 uczniów
– 98 uczniów
– 30 uczniów
– 8 uczniów
– 15 uczniów
– 24 uczniów
– 8 uczniów
– 10 uczniów

Razem 					

– 280 uczniów

Idziego” otrzymało 40 000 złotych.
Z kolei Towarzystwo Społeczne „Tilia” i Uniwersytet Trzeciego Wieku
Powiatu Kępińskiego otrzymały po
20 000 złotych. W tegorocznej edycji
Programu ASOS rozdysponowano w
skali całego kraju blisko 38 000 000
złotych na ponad 300 projektów.
M. Maląg w swoim wystąpieniu
odniosła się również do wdrażanej
obecnie w całym kraju tarczy antykryzysowej. Jak podkreśliła minister,
kluczową rolę w mechanizmie wdrażania tarczy antykryzysowej odgrywają powiatowe i wojewódzkie urzę-

Minister w „Idźczak Meble”
Minister udała się do firmy „Idźczak Meble w Łęce Opatowskiej,
gdzie odbył się brifing prasowy
transmitowany przez TVP. W konferencji prócz M. Maląg, wziął udział
Roman Idźczak, właściciel firmy
„Idźczak Meble”. W spotkaniu z mediami przedstawiła zasady działania
tarczy antykryzysowej, skupiając
się szczególnie na działaniach podjętych w Wielkopolsce. Podkreśliła
znaczenie ochrony miejsc pracy w
dobie pandemii koronawirusa oraz
wspomniała o „karcie rodziny”, któ-

Minister w Kępnie i Łęce Opatowskiej
Minister rodziny, pracy i polityki
społecznej, Marlena Maląg wizytę
rozpoczęła w Powiatowym Urzędzie
Pracy, gdzie celem było wręczenie
czterem organizacjom pozarządowym
z naszego regionu promes na dofinansowanie projektów w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych (ASOS).
W spotkaniu uczetniczyli m.in.: Robert Kieruzal starosta, Alicja Śniegocka wicestarosta, Jolanta Jędrecka przewodnicząca Rady Powiatu,
członkowie Zarządu Powiatu - Renata
Ciemny, Marek Potarzycki, Iwona
Rataj Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Kępnie oraz przedstawiciele
organizacji pozarządowych: ks. Jacek
Andrzejczak, Bożena Henczyca, Urszula Goździcka i Wiesław Walas.
- Celem programu - podkreśliła
minister M. Maląg - jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez

umożliwienie im pozostawania jak
najdłużej samodzielnymi i aktywnymi. Dzięki dofinansowaniu powstaje
oferta różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych,
warsztatów nauki potrzebnych umiejętności w tym cyfrowych, dokonuje
się integracja międzypokoleniowa,

W czasie wręczania promes dla
organizacji pozarządowych

zwiększa się uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnej społeczności
– kontynuowała minister.
W regionie kępińskim na projekty związane z seniorami, największą
promesę w wysokości 100 000 złotych
przyznano Caritas Diecezji Kaliskiej.
Stowarzyszenie „Bractwo Świętego

R. Idźczak oprowadza
M. Maląg po firmie

dy pracy. Pod adresem Powiatowego
Urzędu Pracy w Kępnie padło wiele
pochlebnych opinii, jako jednostki
bardzo efektywnie wdrażającej rozwiązania tarczy antykryzysowej.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie poinformował,
iż do Powiatu Kępińskiego w ramach tarczy antykryzysowej trafiło
40 000 000 złotych. - Już rozdysponowano 28 000 000 złotych. Do tej
pory blisko 20 000 000 złotych trafiło na konta przedsiębiorców. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie
jak dotąd zarejestrowano prawie
3500 wniosków – podkreśliła I. Rataj.

rą podpisał niedawno prezydent Andrzej Duda. Z kolei prezes „Idźczak
Meble” R. Idźczak podkreślił, że kieruje firmą rodzinną, która zatrudnia
ponad 240 pracowników. - Pandemia
nas nie dopadła, gdyż sprzedajemy na
bardzo dużych rynkach na wschodzie
i zachodzie –zaznaczył prezes. – Bardzo pomógł nam internet w sprzedaży mebli. Nie musieliśmy zwalniać
pracowników, ani obniżać im pensji.
Wszyscy mają stabilne wynagrodzenia. Mamy bardzo dużo zamówień
i przyjmujemy do pracy, a nie zwalniamy – podkreślał R. Idźczak.
Oprac. m
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Policja

Straż pożarna
Dzięki sprawnym działaniom kępińskich policjantów oraz dużemu zaangażowaniu prokuratury, Sąd Rejonowy w Kępnie aresztował na trzy miesiące dwóch mężczyzn, którzy
złamali nałożony na nich obowiązek izolacji domowej w związku ze stwierdzeniem u nich
zakażenia wirusem COVID-19

21-letni mieszkaniec Bralina wykazał się godną do naśladowania postawą i dzięki jego reakcji kolejny nietrzeźwy kierujący został wyeliminowany z dróg powiatu kępińskiego

Dwóch
kierowców
Aresztowani za złamanie kwarantanny
na „podwójnym gazie”

W piątek, 12 czerwca br., funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, w ramach pełnionej
służby związanej z codzienną kontrolą osób poddanych kwarantannie,

ny osobistej, którzy, przy zachowaniu
wszelkich zasad bezpieczeństwa,
dokonali ich zatrzymania. Mężczyźni zostali następnie przetransportowani do specjalnie przygotowanego

27-latek i 45-latek co najmniej kilkadziesiąt razy
złamali obowiązek izolacji domowej. Fot. KPP Kępno

ustalili, że dwaj obywatele Ukrainy,
mieszkający na jednym z kępińskich
osiedli, pomimo nałożonego na nich
obowiązku izolacji domowej, opuścili miejsce zamieszkania. W związku
z tym do działań skierowano kolejne
patrole. Już po kilku minutach policjanci zatrzymali samochód, którym
poruszali się poszukiwani mężczyźni. Z poczynionych ustaleń wynikało, że pod koniec maja stwierdzono u
nich zakażenie wirusem COVID-19.
- W związku z uzasadnionym
podejrzeniem, iż dopuścili się oni
przestępstwa sprowadzenia powszechnego zagrożenia dla życia i
zdrowia wielu osób, podjęto decyzję o
ich zatrzymaniu. Do tych czynności
skierowano policjantów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ochro-

na tego typu przypadki aresztu policyjnego w Poznaniu – poinformował
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Policjanci pionu kryminalnego
podjęli niezwłocznie czynności procesowe w celu zabezpieczenia dowodów
popełnienia przestępstwa. W wyniku
przeprowadzonych przeszukań, zabezpieczenia i analiz nagrań monitoringów oraz przesłuchań świadków
zabezpieczono niepodważalne dowody, świadczące, że 27-latek i 45-latek
co najmniej kilkadziesiąt razy złamali
obowiązek izolacji domowej.
Po ocenie całości materiału dowodowego prokurator przedstawił
im zarzut popełnienia przestępstwa
sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu

osób, za które grozi kara do 8 lat więzienia. Z uwagi na ciężar i charakter
popełnionego przestępstwa prokurator zdecydował się także na wystąpienie do Sądu Rejonowego w Kępnie
z wnioskiem o zastosowanie wobec
podejrzanych najsurowszego środka
zapobiegawczego – tymczasowego
aresztowania. - Z uwagi na fakt, iż
podejrzani znajdowali się w szczególnych warunkach izolacji, całe
postępowanie aresztowe miało niecodzienny charakter, gdyż odbywało
się za pośrednictwem wideokonferencji. Jego sprawne i profesjonalne
przeprowadzenie, z zachowaniem
zasad transparentności procesu sądowego i pełnego prawa do obrony, wymagało od policji, prokuratury oraz
sądu olbrzymiego zaangażowania
techniczno-organizacyjnego. Dzięki zebranym dowodom sąd nie miał
wątpliwości, iż zasadnym jest zastosowanie wobec podejrzanych izolacyjnego środka zapobiegawczego
– podkreślił st. post. R. Stramowski.
Policjanci, w ramach pełnionej
służby, każdorazowo, wnikliwie
sprawdzają wszelkie informacje o
możliwości nieprzestrzegania obowiązku nałożonej kwarantanny w
związku z panującym stanem epidemiologicznym. - Apelujemy do
wszystkich osób objętych tym obowiązkiem o bezwzględne stosowanie
się do wszelkich obostrzeń z tego
wynikających. Jednocześnie informujemy, iż policja będzie stanowczo
i bezkompromisowo reagować na
przypadki łamania tego obowiązku –
dodał.		
Oprac. KR

Zdarzenie z udziałem samochodu osobowego na drodze krajowej nr 11 w Baranowie

Samochód osobowy wjechał do rowu

3 czerwca br., około godziny 16.20, do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego na 450 km drogi krajowej nr 11
w Baranowie. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Baranów i OSP Piaski. - Samochód osobowy znajdował się w przydrożnym
rowie. Kierowca i pasażerowie znajdowali się
na zewnątrz pojazdu i nie zgłaszali żadnych
dolegliwości. Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu zasilania w uszkodzonym pojeździe –
mówi oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł
Michalski. 		
Oprac. KR

W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych
obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno
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Kolizja z udziałem dwóch samochodów osobowych w
Hanulinie

Bmw w mercedesa
4 czerwca br., około godziny
16.30, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu z
udziałem dwóch samochodów osobowych na 444. kilometrze drogi krajowej nr 11 w Hanulinie. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy marki BMW wjechał w tył samochodu osobowego marki Mercedes.

Wszystkie osoby podróżujące pojazdami opuściły je o własnych siłach i
nie wymagały pomocy medycznej.
Na potrzeby działań zablokowano
ruch na jednym pasie drogi. - Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Po zakończeniu czynności
dochodzeniowych, prowadzonych
przez Komendę Powiatową Policji w
Kępnie, udrożniono ruch – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski. Oprac. KR

Kierował nietrzeźwy i
złamał zasady kwarantanny

Nieletni sprawcy pobicia zatrzymani
ustalili świadków tego procederu. W
toku dalszych prowadzonych czynności ustalono też sprawców. Okazali się
nimi trzej młodzi mężczyźni: dwóch
mieszkańców Kępna w wieku 15 i 16
lat oraz mieszkaniec Hanulina w wieku 15 lat. - Funkcjonariusze zatrzymali wszystkich trzech nieletnich, którzy
już usłyszeli odpowiednie zarzuty i
teraz przed sądem odpowiedzą za po-

drogi S8 w Bralinie pojazdu marki
Peugeot, którego kierowca może być
nietrzeźwy. Dyżurny natychmiast
wysłał na miejsce funkcjonariuszy,
którzy przebadali kierującego peugeotem. Jak się okazało, 55-letni mieszkaniec Kępna miał ponad 3 promile
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych
i po wytrzeźwieniu zostaną mu postawione odpowiednie zarzuty.
- Nietrzeźwi kierowcy są wciąż
dużym zagrożeniem na drogach.
Aby eliminować takie zagrożenia,
potrzebna jest zdecydowana reakcja
i brak przyzwolenia na dalszą jazdę
pijanemu kierowcy. W tym przypadku godną do naśladowania postawą
wykazał się 21-letni mieszkaniec
Bralina – podkreśla st. post. R. Stramowski. 		
Oprac. KR

Policjanci zatrzymali do kontroli w Mianowicach samochód
osobowy marki Peugeot

Pobicie 16-letniego mieszkańca Kępna na terenie kompleksu sportowego przy ul. Nowowiejskiego w Kępnie

6 czerwca br., przed godziną
20.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
pobiciu 16-letniego mieszkańca Kępna
na terenie kompleksu sportowego przy
ul. Nowowiejskiego w Kępnie. Nieletni z ogólnymi obrażeniami ciała został
przetransportowany do ostrowskiego
szpitala. Policjanci wykonujący na
miejscu zdarzenia czynności służbowe

8 czerwca br., po godzinie 10.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie, że
w miejscowości Chojęcin-Szum pojazdem marki Mazda może poruszać
się nietrzeźwy kierujący. Wysłany na
miejsce patrol zatrzymał kierującego.
Policjanci potwierdzili, że 42-letni
mieszkaniec powiatu wrocławskiego
kierował w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało prawie
3 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu. - Mężczyzna stracił już
uprawnienia do kierowania pojazdami i teraz przed sądem odpowie za
popełnione przestępstwo – podkreśla
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Z kolei 9 czerwca br. do kępińskiej jednostki zadzwonił 21-letni
mieszkaniec Bralina, który poprosił
o przyjazd patrolu w związku z zatrzymaniem przed zjazdem na węzeł

pełnione przestępstwo. Art 158 § 1
Kodeksu Karnego mówi, że kto bierze
udział w bójce lub pobiciu, w którym
naraża się człowieka na bezpośrednią
utratę życia albo nastąpienia ciężkiego lub średniego uszczerbku na
zdrowiu, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3 – zaznaczył oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski.
Oprac. KR
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10 czerwca br., po godzinie 2.00,
dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali do kontroli
w Mianowicach samochód osobowy
marki Peugeot. Podczas wykonywania czynności służbowych okazało
się, że kierujący, 36-letni obywatel
Ukrainy, jest nietrzeźwy – badanie
wykazało prawie promil alkoholu w
wydychanym powietrzu. Co więcej,
mężczyzna złamał obowiązujące zasady przebywania na kwarantannie.
Mężczyzna jechał w samochodzie z
czterema pasażerami, którzy teraz
również zostaną objęci kwarantanną.
Za popełnione przestępstwo kierowania pojazdem pod wpływem
alkoholu mężczyzna stracił prawo
jazdy i teraz odpowie za swoje czy-

ny przed sądem. Dodatkowo informacja o osobie niestosującej się do
postanowień decyzji o kwarantannie
przekazana została do Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kępnie, która ma prawo nałożyć
karę w wysokości nawet 30 tysięcy
złotych. Ponadto, wobec takiej osoby
policjanci prowadzić będą czynności
wyjaśniające w kierunku art. 116. kodeksu wykroczeń zagrożonego karą
grzywny. Jeśli natomiast sytuacja
dotyczy osoby, u której potwierdzono zakażenie, wówczas będzie ona
odpowiadała już za czyn z art. 161.
kodeksu karnego, za popełnienie
którego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
Oprac. KR

Wiadomości

informacje
Uczniowie ze Świby nie próżnują mimo zdalnego nauczania

Podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu kępińskiego kąpieliska

Koniec „kępińskich kąpielek” „Zaczytana kwarantanna”

Kąpielisko w Kępnie zostanie
całkowicie zamknięte. Władze miasta oraz Spółki „Projekt Kępno”
uznały, że lata świetności otwartego
basenu dobiegły końca, a jego kolejne
remonty przed sezonem wakacyjnym
są nieopłacalne, dlatego nie ma sensu jego reaktywowanie. - Stan techniczny obiektu basenu otwartego
przy ul. Zamkowej nie pozwala na
jego dalszą eksploatację. Brak funk-

kąpielisku w Mikorzynie w latach
ubiegłych prowadzono prace, mające
na celu poprawę warunków sanitarnych tego obiektu. W tym roku, jak
przed każdym sezonem, wykonano
odmulanie dna, uprzątnięcie całego
terenu oraz naprawę bieżącą urządzeń rekreacyjnych. Woda, jak co
roku, zostanie poddana badaniom –
zapewnia II zastępca burmistrza miasta i gminy Kępno Krzysztof Godek.

Na stronie kepnospcjum.pl internauta Cieplik informuje: basen okratowany drobną siatką, wlot
wody ze strugi do basenu znajdował się pod mostkiem (po lewej stronie zdjęcia). Można go było
zobaczyć, jak zanurkowało się pod mostek, pod którym była pusta, około 20-centymetrowa przestrzeń. Wylot znajdował się koło trampolin - słychać było szum spadającej wody, gdy ktoś obok
skoczył do wody. Z chwilą przejścia napełniania basenu wodą z wodociągu, wlot zamurowano.

cjonującej infrastruktury w zakresie technologii basenowej w żaden
sposób nie zabezpieczy wymogów
utrzymania reżimów sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto wstępne
szacunki kompleksowego remontu
czy modernizacji starego basenu
przewyższają koszty budowy nowego
obiektu o szerszym spektrum wykorzystania i odpowiadającego potrzebom rynku, kiedy funkcjonuje już
„Qarium Kępno”. Decyzja poparta
była wynikami ekspertyzy technicznej, którą Spółka „Projekt Kępno”,
jako właściciel obiektu, zleciła już na
początku 2020 r. – podkreśla prezes
Zarządu Spółki „Projekt Kępno” Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska.
Kępińskie kąpielisko było jednak atrakcją, która latem przyciągała
mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych. Dlatego w czasie tegorocznych
wakacji kąpielisko zastępcze będzie
funkcjonować w Mikorzynie. - Na

Ośrodek wypoczynkowy w Mikorzynie, jako miejsce okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli, funkcjonuje od wielu lat. Stowarzyszenie
Społeczne im. „Mikory” w Mikorzynie, które zarządza ośrodkiem,
zamierza również w tegorocznym
sezonie letnim wykorzystywać jeden ze zbiorników wodnych na terenie ośrodka jako miejsce do okazjonalnych kąpieli. - W związku z tym,
26 maja br. Rada Miejska w Kępnie
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli przy stawie nr 2, położonym
w miejscowości Mikorzyn, na nieruchomości stanowiącej część działki
gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 973. Zgodnie z wymogami
ustawy Prawo wodne projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez PGW Wody Polskie, organ
Inspekcji Ochrony Środowiska oraz

Powiatową Stację Sanitarnego-Epidemiologiczną w Kępnie – dodaje
wiceburmistrz. Przyjęto, że Ośrodek
Wypoczynkowy w Mikorzynie w sezonie kąpielowym w 2020 r. otwarty
będzie w następujących okresach: 2021 czerwca, 26-28 czerwca, 3-5 lipca,
10-12 lipca, 17-19 lipca, 24-26 lipca,
31 lipca, 1-2 sierpnia, 7-9 sierpnia, 1416 sierpnia i 21-23 sierpnia.
A co powstanie w miejscu obecnego kąpieliska w Kępnie? - Teren,
z racji bliskiego sąsiedztwa obiektów sportowo-rekreacyjnych gminy
Kępno, zostanie w przyszłości wykorzystany na tzw. infrastrukturę towarzyszącą, niezbędną do funkcjonowania obiektów już istniejących,
ale i tych nowo powstałych. Aktualnie trwają prace nad analizą opcji i
ich aspektów formalno-prawnych –
mówi prezes Spółki.
Spółka „Projekt Kępno” ma
też pomysł na budowę nowego zewnętrznego obiektu rekreacyjnego
w Kępnie. - Spółka zleciła wstępną
koncepcję zagospodarowania terenu
za boiskiem ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej. Miałby tam
w przyszłości powstać nowoczesny
wodny plac zabaw dla dzieci wraz
ze strefę rekreacyjną i licznymi
atrakcjami, oddzielnym węzłem sanitarno-szatniowym oraz mini gastronomią. Wykorzystanie bliskiego
sąsiedztwa „Qarium Kępno” i wolnej przestrzeni należącej do Spółki
to jedyna szansa na stworzenie w
Kępnie całego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w tym właśnie basenów, sezonowych i całorocznych,
które z sukcesem funkcjonują także w innych ośrodkach. Koncepcja
ta przewiduje połączenie basenów
otwartych z istniejącym już ogrodem saunowym „Qarium Kępno” i
tarasem, a także, docelowo, wykorzystanie istniejącej infrastruktury
doprowadzającej, systemów obsługi
kasowej, ale przede wszystkim wykwalifikowanej już kadry technicznej Spółki – podsumowuje K. Pilarczyk-Dworaczyńska.
KR

Rozpoczyna się samorządowy program „Deszczówka”, umożliwiający pozyskanie środków na gromadzenie wody opadowej. Nabór wniosków trwa do 17 lipca br.

Dbaj o środowisko, gromadź deszczówkę

Wielkopolska jest regionem o charakterystycznych specyficznych warunkach hydrologicznych. Występujące
w ostatnich latach susze bardzo mocno
wpłynęły na wiele dziedzin gospodarki, zwłaszcza rolnictwo i turystykę. W
związku z postępującymi zmianami klimatycznymi ważne jest, aby racjonalnie
gospodarować zasobami wodnymi i stale dążyć do poprawy stanu środowiska.
Jednym z kierunków w realizacji tego
celu jest właściwe zarządzanie wodami
opadowymi. Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, dostrzegając narastający problem, postanowił uruchomić
program pn. „Deszczówka”. Umożliwia on pozyskanie dofinansowania na
budowę instalacji gromadzenia i późniejszego wykorzystania cennych wód
opadowych. Środki zaplanowane na
realizację tego zadania to 2 miliony złotych. Program skierowany jest do samorządów terytorialnych oraz podległych
im jednostek. Samorządowy program
„Deszczówka” daje możliwość zagospo-

darowania wód opadowych, które bardzo często bezpowrotnie odprowadzane
były do gruntu lub cieków i zbiorników
wodnych bez wcześniejszego ich zretencjonowania. - Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, dostrzegając zachodzące zmiany klimatu i towarzyszące
temu skrajne zjawiska pogodowe, widzi konieczność realizacji programów
łagodzących skutki zachodzących
zjawisk. Pokrycie do 70% procent planowanej inwestycji związanej z gromadzeniem wody opadowej to ogromne
wsparcie i zachęta dla samorządów na
budowę pojemnych systemów magazynowania i późniejszego wykorzystania
zebranej deszczówki, która, wykorzystana w okresie suchym, złagodzi brak
opadów – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski.
Kwota dofinansowania wynosi
maksymalnie 70% poniesionych, udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, które zostały ujęte we wniosku,

jednak nie więcej niż 50 tysięcy złotych.
Pozostała kwota zadania musi być zabezpieczona przez wnioskodawcę.
Dofinansowanie obejmuje zadania
inwestycyjne polegające na zbudowaniu
systemu magazynowania wody opadowej (podziemnego lub nadziemnego)
wraz z instalacją umożliwiającą jej zastosowanie (zbiorniki magazynujące
wodę systemy rozprowadzające i nawadniające). Do kosztów kwalifikowanych
zalicza się m.in.: zakup zbiornika magazynującego wodę, wykonanie usług
budowlanych, zakup materiałów budowlanych, wykonanie systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz z
sterownikami czy zakup materiałów do
wykonania systemów nawadniających.
Wnioski o dofinansowanie wraz
załącznikami należy składać do 17 lipca br. Szczegóły znajdują się na stronie:
https://www.umww.pl/departamenty_
departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.
Oprac. KR

Lenka

W Szkole Podstawowej w Świbie, pedagog szkolny Izabela Długowska-Hanas zainicjowała akcję
„Zaczytana kwarantanna – audiobooki od dzieci dla dzieci”. W czasie pandemii jest to alternatywa dla
działania, które cieszyło się dużym
zainteresowaniem uczniów, czyli
„Czytania na dywanie”. Był to swoisty przedszkolny rytuał – dzieci siadały na dywanie, a uczniowie czytali
bajki. Często przeradzało się to w miniteatrzyki. Teraz czas na audiobooki
w czterech krokach: uczeń wybiera
bajkę lub wiersz, włącza urządzenie
nagrywające, zaczyna czytać, dzieli

Hubert

się swoim audiobookiem z innymi
Jest to pomysł na świetną zabawę
i wspólne spędzanie czasu. Kilka audiobooków jest już gotowych. Między
innymi Emilka, Maja, Lenka, Ania,
Amelka, Bianka i Hubert przedstawili nam ciekawe propozycje. Możemy
posłuchać, m.in. wierszy „Na straganie”, „Leń”, „Żuk”, czy „Zosia Samosia”, a także opowiadania o przygodach kogucika Złotego Grzebyka. Po
powrocie do przedszkola audiobooki
zostaną wykorzystane w czasie codziennej relaksacji, a teraz można ich
posłuchać na szkolnym profilu na facebooku.		
Oprac. m

5 czerwca rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie
działalności Kół Gospodyń Wiejskich z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Koła Gospodyń Wiejskich
mogą składać wnioski

2020 rok jest trzecim z rzędu, w
którym Koła Gospodyń Wiejskich
mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o
dotację na swoją działalność. Nabór
wniosków rozpoczął się 5 czerwca i
potrwa do 30 września br., chyba że
wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana
na ten cel, która wynosi 40 milionów
złotych. O pomoc można ubiegać się
w biurach powiatowych agencji.
By sięgnąć
po wsparcie z
ARiMR, które
jest finansowane z budżetu
państwa, Koło
musi być zarejest rowane
w Krajowym
Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.
Teraz figuruje w nim 9124 organizacji
tego typu. Najwięcej w województwach: wielkopolskim (1380), lubelskim (1182) i mazowieckim (1173).
Wysokość pomocy dla Koła uzależniona jest od liczby jego członków i
wynosi: 3 tysiące złotych – dla Koła
liczącego nie więcej niż 30 członków,
4 tysiące złotych – jeśli koło liczy od
31 do 75 członków i 5 tysięcy złotych
– w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.
Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę
nadającą im osobowość prawną,

umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać
nie tylko na wsiach, ale być tworzone również w miastach liczących do
5 tysięcy mieszkańców oraz na terenie sołectw położonych w granicach
miast.
Z roku na rok program wsparcia
dla KGW cieszy się coraz większym
zainteresowaniem, co potwierdza
wzrost liczby Kół, które wnioskują o pomoc.
W 2018 r. ze
wsparcia skorzystało ponad
4,8 tysiąca Kół,
które otrzymały łącznie około 16,3 miliona
złotych. Rok
później pomoc w kwocie 29,7 miliona złotych trafiła już do blisko 8,6
tysiąca Kół. - Cieszę się, że ARiMR
może współpracować z Kołami Gospodyń Wiejskich, które odgrywają
ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu
mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji
– mówi prezes ARiMR Tomasz Nowakowski.
Szczegółowe informacje można
otrzymać w placówkach ARiMR,
pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Oprac. KR
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PKO Ekstraklasa
30. kolejka | wiosna 2020
Górnik Zabrze – Legia Warszawa .............–2:0
Śląsk Wrocław – ŁKS Łódź .......................– 4:0
Korona Kielce – Lech Poznań ...................– 0:3
Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin ......– 2:1
Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice .........– 0:2
Cracovia – Wisła Płock .............................– 1:1
Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk ..............– 1:1
Arka Gdynia – Wisła Kraków ...................– 0:0
1. KP Legia Warszawa
30 60 63:30
2. GKS Piast Gliwice
30 53 36:26
3. WKS Śląsk Wrocław
30 49 42:33
4. KKS Lech Poznań
30 49 55:29
5. MKS Cracovia SSA
30 46 39:29
6. MKS Pogoń Szczecin
30 45 29:31
7. Jagiellonia Białystok
30 44 41:39
8. KS Lechia Gdańsk
30 43 40:42
9. KS Górnik Zabrze
30 41 39:38
10. RKS Raków Częstochowa 30 41 38:43
11. KGHM Zagłębie Lubin
30 38 49:46
12. Wisła Płock SA
30 38 37:50
13. Wisła Kraków SA
30 35 37:47
14. MKS Korona Kielce
30 30 21:37
15. MZKS Arka Gdynia
30 29 28:47
16. ŁKS Łódź
30 21 26:53
Fortuna I Liga
25. kolejka | wiosna 2020
Odra Opole – Warta Poznań ....................– 2:0
GKS Bełchatów – Zagłębie Sosnowiec .......– 2:1
Radomiak Radom – Chrobry Głogów ........– 2:0
GKS Tychy – Stal Mielec ...........................– 2:4
Stomil Olsztyn – Chojniczanka .................– 1:0
Puszcza Niepołomice – Wigry Suwałki ......– 2:1
Miedź Legnica – Podbeskidzie .................– 2:2
Termalica Nieciecza – Olimpia Grudziądz ....– 3:3
GKS 1962 Jastrzębie – Sandecja Nowy Sącz ....– 1:2
1. Podbeskidzie Bielsko-Biała 25 50 47:24
2. KS Warta Poznań
25 49 40:23
3. FKS Stal Mielec
25 48 41:24
4. RKS Radomiak 1910 Radom 25 43 36:30
5. GKS 1962 Jastrzębie
25 37 37:32
6. MKS Miedź Legnica
25 36 38:35
7. MKS Sandecja Nowy Sącz
25 35 39:40
8. GKS Olimpia Grudziądz
25 35 40:43
9. Zagłębie Sosnowiec SA
25 33 37:40
10. Termalica Bruk-Bet Nieciecza25 33 36:28
11. MKS Puszcza Niepołomice 25 33 24:31
12. OKS Stomil Olsztyn
25 33 22:29
13. GKS Tychy
25 32 47:43
14. MZKS Chrobry Głogów
25 30 27:37
15. GKS Bełchatów
25 28 26:33
16. OKS Odra Opole
25 27 22:31
17. Chojniczanka 1930 Chojnice 25 22 33:48
18. SKS Wigry Suwałki
25 20 20:41
II Liga
25. kolejka | wiosna 2020
Widzew Łódź – Legionovia Legionowo ......– 1:2
GKS Katowice – Stal Rzeszów ...................– 3:2
Resovia Rzeszów – Górnik Łęczna ............– 1:1
Górnik Polkowice – Lech II Poznań ..........– 1:1
Elana Toruń – Garbarnia Kraków .............– 1:0
Znicz Pruszków – Olimpia Elbląg .............– 0:0
Gryf Wejherowo – Błękitni Stargard .........– 1:3
Pogoń Siedlce – Bytovia Bytów ................– 2:1
Stal Stalowa Wola – Skra Częstochowa .....– 1:2
1. RTS Widzew Łódź
25 48 50:23
2. GKS Katowice
25 47 44:28
3. GKS Górnik Łęczna
25 43 33:30
4. CWKS Resovia Rzeszów
25 43 44:24
5. ZKS Olimpia Elbląg
25 41 37:24
6. KP Błękitni Stargard
25 38 40:39
7. MKS Bytovia Bytów
25 37 35:35
8. TKP Elana Toruń
25 35 33:32
9. ZKS Stal Rzeszów
25 34 41:36
10. KS Skra Częstochowa
25 34 22:33
11. KKS Lech II Poznań
25 33 31:33
12. MKP Pogoń Siedlce
25 33 36:39
13. RKS Garbarnia Kraków
25 32 29:28
14. KS Górnik Polkowice
25 31 40:33
15. MKS Znicz Pruszków
25 31 34:43
16. ZKS Stal Stalowa Wola
25 28 28:39
17. KS Legionovia Legionowo 25 19 22:45
18. WKS Gryf Wejherowo
25 14 19:54
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Sport

Piłka nożna >>> Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Komisja do spraw Licencji Klubowych rozpatrzyła wnioski
czwartoligowych klubów o przyznanie licencji na grę na zapleczu trzeciej ligi w sezonie 2020/2021.

Wszyscy czwartoligowcy z licencjami

Świetne wiadomości dla wielkopolskich czwartoligowców napłynęły z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Wszystkie dwadzieścia
dwa kluby zostały uprawnione do gry na zapleczu trzeciej ligi w sezonie 2020/2021. Licencję na kolejny sezon otrzymała więc między
innymi Polonia Kępno, na którą nałożono jednak nadzór finansowy.
IV Liga Grupa Wielkopol
ska
W ostatnich dniach Komisja do Iskry Szydłowo, Ostrovii 1909 Ostrów patrzeniu wniosków Warty Poznań i
w sezonie 2020/2021
spraw Licencji Klubowych dwukrot- Wielkopolski, Winogradów Poznań, KKS-u Kalisz odnośnie dopuszczenia
Unia Swarzędz, Ostrovia 190
9
nie analizowała uzupełnione wnioski Polonii Leszno i Wilków Wilczyn zo- do gry na wyższym szczeblu zespołów
Ostrów Wlkp., Polonia Kęp
no,
Winogrady Poznań, Concord
klubów, które w pierwszym terminie stały objęte nadzorem infrastruktural- rezerw tych klubów. Przypomnijmy,
ia
Murowa Goślina, Polonia 191
zostały wezwane do przedstawie- nym. Przyznanie licencji wszystkim że przed niespełna dwoma tygodniami
2
Les
zno
, Centra Ostrów Wlkp., GKS
nia dodatkowych dokumentów. Dla zainteresowanym klubom oznacza, że kluby z Poznania oraz Kalisza skieDopiewo, Iskra Szydłowo,
Kotwica
większości była to formalność i li- na dzień 15 czerwca w Wielkopolsce rowały wniosek do Wielkopolskiego
Kórnik, KS Opatówek, Olim
pia
cencje przyznano stosując przy tym mamy dwadzieścia dwa zespoły goto- Związku Piłki nożnej o wydanie zgoKoło, Lubuszanin Trzciank
a,
nadzory infrastrukturalne oraz fi- we do występów na zapleczu trzeciej dy na udział zespołów rezerw w rozObra Kościan, Victoria Wrz
eśnia,
Odolanovia Odolanów, Kro
nansowe. Taka sytuacja ma miejsce ligi. Finalne liczebności lig zostaną grywkach czwartej ligi. Jeśli włodarze
bianka
Kro
bia,
Pog
oń Nowe Skalmierzyce,
w przypadku między innymi Polonii określone po zakończeniu zgłoszeń do WZPN pozytywnie rozpatrzą wnioski
Tarnovia Tarnowo Podgórn
Kępno, której licencja została objęta rozgrywek, ostatecznych decyzjach klubów z Poznania i Kalisza, wówczas
e,
Victoria Ostrzeszów, Warta
nadzorem finansowym. Ponadto li- licencyjnych w sprawie Górnika Ko- w czwartej lidze zagrają dwadzieścia
Międzychód, Wilki Wilczyn
BAS
cencje Concordii Murowana Goślina, nin i Gromu Nowy Staw, a także roz- cztery zespoły.		
seł. Organizator jest zobowiązany do
opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i
przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma
również obowiązek zapewnić stałą
obecność pielęgniarki lub możliwość
szybkiej konsultacji z pielęgniarką,
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Minister- ratownikiem medycznym czy lekarzem. Z pomieszczenia do prowadzestwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów obozów piłkarskich dla dzieci i młodzienia zajęć należy usunąć przedmioty i
ży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas sprzęty, których nie można skutecznie
zorganizowanego zgrupowania w czasie trwania epidemii koronawirusa na terenie kraju.
zdezynfekować czy wyczyścić. OrgaObecna sytuacja epidemiczna w też zalecenia dla rodziców, którzy nie może być mniejsza niż 4 m2 na nizacja zajęć musi być zaplanowana w
naszym kraju pozwala na potwierdze- zdecydują się wysłać swoje dziecko 1 osobę. Pomiędzy turnusami obiekt taki sposób, aby unikać bezpośrednienie, że między innymi letnie obozy dla na letni obóz piłkarski. Wypoczynek powinien być poddany dodatkowemu go kontaktowania się poszczególnych
młodych piłkarzy w 2020 roku będą może być zorganizowany tylko w sprzątaniu i dezynfekcji powierzch- grup podczas pobytu. Przebywanie
mogły się odbyć, przy uwzględnieniu obiektach, bazach i miejscach speł- ni dotykowych – poręczy, klamek, na ogólnodostępnych plażach i kąpieokreślonych ograniczeń sanitarnych. niających warunki bezpieczeństwa. blatów, włączników itp. Organizator liskach powinno być zorganizowane
Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja Obiekty powinny być przeznaczone wypoczynku zobowiązany jest do za- tak, aby ograniczyć bezpośredni konnadal jest dynamiczna i może ulec dla wypoczynku dzieci i młodzieży. pewnienia środków higieny osobistej, takt z osobami trzecimi, przez wyzmianie. Przygotowane wytyczne za- W trakcie trwania wypoczynku nale- środków ochrony osobistej dla perso- znaczenie przestrzeni dla konkretnej
wierają wymagania i procedury doty- ży ograniczyć odwiedziny ze strony nelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili grupy. Organizator obozu zobowiązaczące przygotowania obozów, w tym osób z zewnątrz. W jednym pokoju tego rodzice. Podczas spożywania po- ny jest również do ustalenia szybkiego
organizacji wyżywienia uczestników, czy namiocie powinni być zakwate- siłków powinien być zachowany dy- sposobu komunikacji z rodzicami, na
bazy noclegowej czy wyposażenia w rowani uczestnicy z tej samej grupy, stans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli przykład w przypadku sytuacji pośrodki ochrony osobistej itp. Opisana w której prowadzi się zajęcia. Liczba jest to możliwe, przy stoliku powinni dejrzenia zakażenia lub wystąpienia
została również procedura postępowa- osób zakwaterowanych w jednym siedzieć uczestnicy z tej samej grupy jakichkolwiek komplikacji podczas
nia w sytuacji podejrzenia zakażeniem pokoju nie może przekraczać 4 osób wychowawczej. Rekomendowane jest pobytu na wypoczynku. Ze szczekoronawirusem wśród uczestników, przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na zmianowe wydawanie posiłków, a po gółowymi wytycznymi zapoznać się
kadry i innych pracowników wypo- 1 osobę. Minimalna przestrzeń przy każdej grupie należy dokładnie wy- można na stronie internetowej MiniBAS
czynku. W wytycznych znalazły się prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu czyścić blaty stołów i poręcze krze- sterstwa Sportu. 		

Piłka nożna >>> Od tygodni tysiące firm organizujących obozy dla piłkarzy czekały w
napięciu czy zaplanowane wyjazdy będą mogły się odbyć. Rząd dał jednak zielone światło: wyjazdy można organizować

Na jakich zasadach piłkarze pojadą na obozy?

Piłka nożna >>> W sobotę, 30 maja rozpoczął się czwarty etap „odmrażania” polskiego
sportu. Zwłaszcza społeczność piłki amatorskiej czekała na tę informację od wielu tygodni. Kluby z niższych lig oraz drużyny młodzieżowe mogą rozgrywać mecze towarzyskie

Kolejny etap luzowania
obostrzeń w sporcie

29 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. W związku z tym 30 maja br. rozpoczął się kolejny, czwarty etap „odmrażania” polskiego sportu.
Na takie informacje czekała ol- zakresie sportu. Nowe regulacje po- mecze kontrolne pomiędzy dwiema
brzymia część piłkarskiej rodziny. zwalają na organizację zajęć i wy- drużynami. Przypomnijmy, że jest
Od jakiegoś czasu na różnych forach darzeń sportowych oraz współza- to kolejny, czwarty już etap odmratrwała gorąca dyskusja, od kiedy tak wodnictwa sportowego, w których żania polskiego sportu. Od 4 maja
naprawdę będzie można rozgrywać będzie uczestniczyło nie więcej zawodnicy w niższych ligach mogli
mecze towarzyskie. Jedni mówili, niż 150 uczestników, bez udziału rozpocząć treningi. Przez dwa tygoże od soboty, 30 maja, inni że od publiczności. Tym samym przesta- dnie pracowali w małych, maksykolejnego tygodnia, jeszcze inni pi- ją obowiązywać limity dotychczas malnie sześcioosobowych grupach.
sali, że wcale. Mamy jednak oficjal- ograniczające liczbę zawodników Od kilkunastu dni trenerzy mogli
ne potwierdzenie z Ministerstwa trenujących na boiskach pełnowy- pracować w większych zespołach
Sportu: Mecze towarzyskie można miarowych czy boiskach wielo- - na pełnowymiarowym boisku morozgrywać od 30 maja. Najnowsze funkcyjnych typu Orlik. Jednocze- gło przebywać 22 zawodników, a
akty prawne zastąpiły dotychcza- śnie nowe regulacje oznaczają, że jeśli ktoś korzystał tylko z połowy
sowe, z dnia 16 maja 2020 roku i bez przeszkód można organizować boiska, mógł prowadzić trening dla
przyniosły diametralne zmiany w „przywołane do tablicy” powyżej 16 graczy. Na boiskach szkolnych,
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w tym Orlikach, mogło przebywać
14 osób. Zawodnicy do tej pory nie
mogli korzystać z szatni, ale wraz
z nowym rozporządzeniem, gospodarze obiektów mogą je otworzyć.
Oznacza to, że zawodnik po przyjściu na trening będzie mógł już w
spokoju skorzystać z klubowych
obiektów, aby się przebrać i nie
musi przyjeżdżać gotowym na trening. Oczywiście, w tych miejscach
trzeba zachować cały czas wszystkie środki ostrożności. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z rozporządzeniem gospodarz obiektu jest
zobowiązany do dezynfekcji szatni i
węzłów sanitarnych. Ponadto ma w
obowiązku zapewnić środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
Na gospodarzu obiektu spoczywa
również obowiązek weryfikowania
liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu
sportowego lub sprzętu sportowego.
Uczestnicy cały czas muszą dezynfekować ręce po wejściu na obiekt i
kiedy będą z niego schodzili. Cały
czas musi być utrzymana 15-minutowa przerwa pomiędzy grupami
treningowymi.		
BAS

Sport

piłka
nożna
wiadomości

Z kart historii / Lignomat Jankowy – Marko Walichnowy – 1:1
Wielkie Derby byłego województwa kaliskiego to nazwa, która w latach dziewięćdziesiątych była zastrzeżona dla pojedynków Lignomatu Jankowy z KKS-em Kalisz. W
latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych na potyczkę ówczesnego Lignomatu z Włókniarzem, Wistilem czy KKS-em czekał cały region. Obie drużyny były wtedy
bezsprzecznie wiodącymi siłami ziemi kaliskiej. Kilkadziesiąt spotkań, spora liczba tytułów i trofeów to ogromny kawał historii piłki w południowej Wielkopolsce. W
porównaniu z tym historia pojedynków na linii Jankowy – Walichnowy jest bardzo skromna. Dość powiedzieć, że gdyby nie podział administracyjny Polski z 1 czerwca
1975 roku, o rywalizacji Lignomatu z Marko Walichnowy w ogólne nie wspominalibyśmy na łamach „Tygodnika Kępińskiego”. Walichnowy zawsze należały bowiem
do ziemi łódzkiej, a jedynie w latach 1975-1998 obecny powiat wieruszowski należał do istniejącego wówczas województwa kaliskiego. Marko Walichnowy jest więc
ostatnim klubem, któremu udało się awansować do trzeciej ligi jeszcze przed likwidacją województwa kaliskiego. W historycznym dla klubu z Walichnowych roku 1997
doszło do derbowego meczu, który przyciągnął na trybuny stadionu w Jankowach blisko tysięczną widownię.

Marko rzutem na taśmę ratuje punkt z Lignomatem

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. O tym, że pieniądz rządzi piłkarskim
światem wiadomo od bardzo dawna. Obecnie w piłce nożnej obraca się wręcz „obrzydliwie gigantycznymi” pieniędzmi. Ogromnych środków łożonych na kluby nie brakowało
również w latach dziewięćdziesiątych. W byłym województwie kaliskim do historii przeszły dwa kluby, które otwierały wówczas listę futbolowych krezusów w naszym regionie.
Mowa oczywiście o Lignomacie Jankowy oraz Marko Walichnowy. Pierwszy z klubów należał do Jerzego Stempina, właściciela przedsiębiorstwa Lignomat, będącego potentatem na rynku stolarskim. Z kolei w odległych o 30 kilometrów Walichnowych tamtejsze Zakłady Mięsne Marko przejęły miejscowy LZS i przemianowały go na klub o nazwie Marko Walichnowy, w którym w latach świetności grali najlepsi piłkarze z regionu i nie tylko. W listopadzie 1997 roku doszło do historycznego pojedynku tych klubów na szczeblu
trzeciej ligi. Spotkanie, które przyciągnęło blisko tysięczną widownię zakończyło się podziałem punktów, który nie zadowolił zarówno prezesa Lignomatu Jerzego Stempina, jak
i właściciela Marko, Marka Marszałkowskiego.
Małe wsie, wielkie kluby
Marko, a właściwie LZS Walichnowy
powstał w 1966 roku, zaledwie dwa lata przed
LKS-em Jankowy. Lecz to zespół z Jankowych awansował do grona trzecioligowców w
1990 roku i przez najbliższe dziesięć lat rządził
i dzielił w byłym województwie kaliskim. Natomiast klub z Walichnowych pomimo uporu
i ambicji prawie trzydzieści lat spędził w niższych klasach rozgrywkowych, awansując
historycznie do trzeciej ligi dopiero w 1997
roku. Dlatego historia pojedynków na linii Walichnowy – Jankowy jest taka skromna. Trzeba
powiedzieć, że gdyby nie reforma i podział administracyjny Polski z 1 czerwca 1975 roku, o
powstałym dziewięć lat wcześniej klubie z Walichnowych w ogóle nie wspominalibyśmy w
naszym historycznym cyklu na łamach Tygodnika Kępińskiego. Walichnowy, terytorialnie,
zawsze należały praktycznie do ziemi łódzkiej,

funkcjonowanie pierwszej drużyny. Piłkarzom,
masażystom czy sztabowi szkoleniowemu miało nie brakować absolutnie niczego. Ale cel był
jeden – jak najszybszy awans do trzeciej ligi.
Piłkarze Marko niczym burza przechodzili
przez kolejne szczeble rozgrywkowe. Kluczowe rozstrzygnięcia miały miejsce w sezonie
1996/1997. Marko Walichnowy jako beniaminek klasy międzyokręgowej był zaliczany do
grona przedsezonowych faworytów, ale styl, w
jakim drużyna Witolda Obarka wywalczyła
mistrzostwo i awans, wprawiła w osłupienie
praktycznie wszystkich rywali. Piłkarze Marko na finiszu rozgrywek o jedenaście punktów wyprzedzili silny w tamtych latach Zenit
Międzybórz oraz aż o osiemnaście - również
solidny - Piast Błaszki. Pompowanie w klub
ogromnych pieniędzy oznaczało angaż w
Walichnowych klasowych graczy, przy czym
jeden z nich uchodził wówczas za absolutną,

Starciem Lignomatu z Marko żył cały piłkarski region. Historyczne derby w trzeciej lidze
przyciągnęły w listopadzie 1997 roku blisko tysięczną widownię.
jedynie w latach 1975-1998 obecny powiat
wieruszowski należał do istniejącego wówczas
województwa kaliskiego. Na sukcesy piłkarzy
z Walichnowych złożyło się pojawienie w klubie silnego właściciela, a mianowicie Marka
Marszałkowskiego, właściciela Zakładów
Mięsnych Marko. Przedsiębiorstwo powstało
w 1991 roku, a już kilka lat później zaczęło łożyć ogromne, jak na owe czasy, pieniądze na
miejscowy klub. LZS Walichnowy rozpoczął
swój triumfalny marsz w kierunku trzeciej ligi
pod nazwą Marko, która stała się symbolem
późniejszego sukcesu przedsiębiorstwa mięsnego jak i klubu piłkarskiego.
Duże pieniądze
i znane nazwiska w Marko
W latach świetności walichnowskiego
Marko niektórym zawodnikom tego klubu zarobków pozazdrościliby gracze drugiej czy też
nawet niektórych mniej zamożnych klubów
pierwszej ligi. W Marko nie szczędzono na

choć nieco już podstarzałą gwiazdę. Mowa o
38-letnim wówczas Leszku Iwanickim, byłym królu strzelców pierwszej ligi z 1984 roku
w barwach Motoru Lublin. Leszek Iwanicki,
zasilając Marko, miał na koncie 257 występów
w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których
zdobył 65 bramek. Poza Motorem Lublin grał
też w Widzewie Łódź czy Legii Warszawa, a
jako zawodnik Yukong Elephants został pod
koniec lat osiemdziesiątych mistrzem Korei
Południowej. Eksgwiazdor pierwszej ligi do
klubu z Walichnowych dołączył jesienią 1996
roku z drugoligowego RKS-u Radomsko. Spory udział w sukcesach Marko miał też Marek
Kowalczyk. Postać nietuzinkowa jak na klub z
trzeciej ligi. Przychodząc do Walichnowych zaledwie 21-letni Marek Kowalczyk miał na koncie tytuł mistrza Europy do lat 16 wywalczony
w 1993 roku na boiskach w Turcji z reprezentacją prowadzoną przez Andrzeja Zamilskiego.
Przed transferem do Marko był zawodnikiem

Śląska Wrocław, z którym rozegrał dwadzieścia
spotkań na szczeblu pierwszej ligi, strzelając w
nich dwie bramki. Ale najlepsze lata Marko to
również postacie bramkarzy – Dariusza Gawrońskiego, byłego gracza ŁKS-u Łódź czy Karola Kubota, wychowanka Polonii Kępno. Do
czołowych postaci Marko zaliczano też między
innymi Piotra Kupkę, wychowanka Widzewa
Łódź czy czołowego snajpera regionu Remigiusza Włosiaka.
Konstelacja gwiazd
w historycznych derbach
W listopadzie 1997 roku na stadionie
w Jankowach doszło do historycznych, bo
pierwszych na szczeblu trzeciej ligi derbów
pomiędzy naszpikowanymi gwiazdami Lignomatem i Marko. Rozgrywane w siąpiącym
deszczu i przenikliwym zimnie spotkanie
przyciągnęło na stadion blisko tysięczną widownię. Piłkarskie widowisko, jakie stworzyły
obie jedenastki, było pełne spięć i twardej walki. Dramatyczna była też sama końcówka, która rozgrzała zmarznięte trybuny do czerwoności. Podczas starcia z Lignomatem w drużynie
Marko zabrakło w składzie Krzysztofa Adamowicza, który musiał pauzować z powodu
nadmiaru żółtych kartek. Brak tego gracza nie
przeszkodził zespołowi z Walichnowych w zepchnięciu Lignomatu do głębokiej defensywy.
Pierwsze pół godziny spotkania to wręcz przygniatająca przewaga Marko. Podopieczni Witolda Obarka niemal w każdej akcji wdzierali
się w pole karne, ale bardzo śliska i grząska
murawa nie ułatwiała im zadania. Najlepszej
okazji w pierwszej połowie nie wykorzystał
Radosław Koźlik, który ograł dwóch obrońców i już miał strzelać w dogodnej sytuacji, ale
na szczęście gospodarzy pośliznął się i upadł
na murawę. Od pierwszych minut bardzo aktywny w szeregach Marko był też Krzysztof
Pakulski. Gracz ten na co dzień grywał głównie w rezerwach Marko w klasie okręgowej
i nie miał zbyt wielu okazji do występów w
trzeciej lidze. W starciu z Lignomatem trener
Witold Obarek postanowił jednak dać mu
szansę wykazania się w tak prestiżowym meczu. Krzysztof Pakulski był bliski szczęścia w
dwóch sytuacjach, ale za każdym razem nieznacznie chybił. Niewyregulowane celowniki
mieli też Marek Kowalczyk oraz Remigiusz
Włosiak. Występ tego drugiego nadawał meczowi dodatkowego smaczku, bowiem jeszcze
pół roku temu Remigiusz Włosiak występował
w barwach Lignomatu. Podopieczni Antoniego Kota otrząsnęli się z letargu tuż przed końcem pierwszej połowy. Okazję na objęcie prowadzenia mieli kolejno Jacek Bonia i Adam
Międzik, ale żadnemu z nich ta sztuka się nie
udała. W ostatnich sekundach przypomniał o
sobie też Marek Mazur, ale jego chytry strzał
sparował Dariusz Gawroński. Remis do przerwy nie krzywdził żadnej ze stron, chociaż
to gracze z Walichnowych mogli czuć lekki
niedosyt. Początek drugiej części meczu okazał się mocnym ciosem dla przyjezdnych. Na
dwudziestym metrze faulowany był Adam
Grabowiecki. Do ustawionej piłki podszedł
Marek Mazur, a jego strzał zupełnie zaskoczył
bramkarza Marko. – Przy straconej bramce

14. kolejka GRUPY 1 III LIGI 1997/1998
Sobota, 15 listopada 1997 roku
Jankowy / Stadion w Jankowach
LKS Lignomat Jankowy – LZS Marko Walichnowy – 1:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Marek Mazur - 48’, 1:1 Krzysztof Pakulski - 90’.
Lignomat: Zbigniew Miller – Artur Kosma, Wadim Rogowskoj,
Adam Grabowiecki, Wiesław Wojewoda, Janusz Luberda, Marek
Mazur, Andrzej
Dziuba, Dominik Jasiński, Jacek Bonia,
Adam Międzik (Dawid Nowacki - 66’).
Trener: Antoni Kot.
Marko: Dariusz Gawroński – Adam Świerczyński, Jarosław Musiał,
Jerzy Krawczyk (Krzysztof Wiśniewski - 58’.), Piotr Kupka, Krzyszto
f
Pakulski, Leszek Iwanicki, Remigiusz Włosiak (Grzegorz Poważny
- 74’),
Radosław Koźlik, Marek Kowalczyk, Grzegorz Walczak.
Trener: Witold Obarek.

błąd popełnił Gawroński. Przecież w pierwszej połowie wszystko nam wychodziło, brakowało tylko dopełnienia w postaci bramki.
Strzelona przez gospodarzy bramka ustawiła
całą drugą połowę – mówił po meczu Witold
Obarek, trener Marko Walichnowy. Lignomat
wyszedł z tarapatów, przetrwał nawałnicę
Marko w pierwszej połowie, a następnie objął prowadzenie. Gospodarze popełnili jednak duży błąd. Lignomat zaraz po strzeleniu
bramki cofnął się na własną połowę. Ale taka
taktyka okazała się katastrofalna w skutkach.
Bardzo nerwowa i emocjonująca końcówka
meczu należała do Marko. W 81. minucie mogło być 1:1, po tym jak z piłką minął się Zbigniew Miller, a z pomocą przyszedł Wiesław
Wojewoda. Kropkę nad „i” mógł postawić
jeszcze Adam Międzik, ale pogubił się on w
dogodnej sytuacji. Kończył się regulaminowy
czas gry, kiedy miejscowa część trybun zamilkła, doznając wręcz szoku. W niegroźnej
sytuacji padł gol, który uratował przyjezdnym
derbowe starcie. W 90. minucie piłkę z autu
wyrzucał Marek Kowalczyk. Doskoczył do
niej jeszcze jeden z piłkarzy gości, a następnie
przedłużył do Krzysztofa Pakulskiego, który
nie miał większych problemów z umieszczeniem jej w bramce. – Dostałem piłkę z boku od
Poważnego, uderzyłem z lewej nogi i wpadła.
Cieszę się, że w takich okolicznościach udało
nam się uratować remis – mówił po meczu jeden z jego bohaterów, Krzysztof Pakulski.

Historyczny wynik
i przeprowadzka do Wielunia
Marko grające w Walichnowych spotkało
się z Lignomatem w trzeciej lidze jeszcze tylko
raz, w czerwcu 1998 roku. Wówczas w meczu
rozegranym w Wieruszowie (tam Marko rozgrywało swoje mecze w roli gospodarza) zwyciężyli
gracze Lignomatu 1:0. Sezon 1997/1998 w grupie
pierwszej trzeciej ligi okazał się niezwykle udany
dla beniaminka z Walichnowych. Marko zakończyło zmagania na 4. miejscu, tracąc do mistrza
rozgrywek Piotrcovii Piotrków Trybunalski tuzin
punktów. Walichnowskich piłkarzy na finiszu
wyprzedzili jeszcze gracze Lignomatu Jankowy
(2. miejsce) i Astry Krotoszyn (3. miejsce). Latem
1998 roku nastąpiła reorganizacja rozgrywek
trzeciej ligi. Grupę łódzką połączono ze śląską
i jednocześnie z kolejnym podziałem administracyjnym Polski miejscowość Walichnowy
powróciła do nowo utworzonego województwa
łódzkiego. W sportowym wymiarze oznaczało
to pewnego rodzaju koniec wielkiej piłki w niewielkich Walichnowych. Drużynę Marko przeniesiono do Wielunia i połączono z tamtejszym
WKS-em. Był to koniec złotej ery klubu Marko
Walichnowy, ale początek sukcesów Zakładów
Mięsnych Marko. Podczas targów Polagra 1999
słynna Golonka Walichnowska została wyróżniona bowiem Złotym Medalem Polagra, a dwa
lata później takie samo wyróżnienie spotkało
Szynkę Walichnowską.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Antoni Kot (trener Lignomatu Jankowy)
Byliśmy blisko zwycięstwa, a o stracie dwóch punktów zdecydowała krótka
ławka rezerwowych, którą dziś dysponowałem. Gdybym miał w rezerwie
jakiegoś napastnika, wówczas zdecydowałbym się na wariant nieco
bardziej ofensywny i pchnąłbym grę do przodu, a tak straciliśmy gola
w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, po błędzie gracza, który
musiał wejść na boisko, bo nie miałem innego wyjścia.
Witold Obarek (trener Marko Walichnowy)
Jestem zadowolony z moich piłkarzy, którzy zagrali dziś do samego
końca. Ja zawsze wierzę w zwycięstwo do samego końca. Roszady w
składzie i zmiana taktyki w ostatnim kwadransie doprowadziły do tego,
że uratowaliśmy dziś punkt. Punkt, który bardzo szanuję, bo został on
wywalczony na boisku tak świetnego zespołu, jakim jest Lignomat.
Rozumiem rozgoryczenie gospodarzy, bo nigdy nie jest łatwo stracić
zwycięstwo w takich okolicznościach.
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Informacje
Rolnicy mogą pozyskać wsparcie z ARiMR na realizację
zadania pn. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów
zalesionych”

Weź pieniądze

na posadzenie lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim
gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą
uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020.
Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR
do 31 lipca br.
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane
jest do rolników (osób fizycznych lub
prawnych, jak i grup takich osób),
którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc
może wnioskować rolnik, któremu
został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie
płatności. Beneficjentem mogą być
również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne
gmin, powiatów oraz województw.
Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej
0,1 ha i minimum 20 m szerokości,
chyba że graniczy ona z lasem –
wtedy nie ma znaczenia szerokość
gruntu. Do zalesienia nie można
przeznaczyć więcej niż 20 ha. W
przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie
może przekroczyć 20 lat. Aby takie
grunty można było zalesić, wymóg
posadzenia lasu musi wynikać z
planu zalesienia sporządzonego
przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność,
która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego
ochronę. Jej wysokość wynosi od
8.307 zł/ha do 12.707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste),
gruntu, nachylenia terenu i wyboru
sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze
również za ogrodzenie zalesionego
terenu – w wysokości 8,82 zł/mb lub
za zabezpieczenie drzewek 3 palikami – w wysokości 1.132 zł/ha.
Ponadto do zalesionych gruntów
rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez
5 lat od zalesienia – w wysokości od
794 zł/ha do 1.628 zł/ha, a także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów
z działalności rolniczej. Wypłacana
jest ona w wysokości 1.215 zł/ha,
corocznie przez 12 lat od zalesienia.
Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione
jednostki samorządu terytorialnego
i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. - Wnioski
przyjmują biura powiatowe ARiMR
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za
pośrednictwem platformy ePUAP,
przesłać na elektroniczną skrzynkę
podawczą lub wysłać rejestrowaną
przesyłką pocztową. Dokumenty
można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w
placówkach terenowych agencji lub
osobiście – podkreśla kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie
Marek Potarzycki.
Oprac. KR

W 30. rocznicę pierwszej sesji Rady Gminy Bralin pierwszej kadencji, uroczyście posadzono drzewo pamięci

Drzewo symbolem
30-lecia samorządu

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
czerwiec 2020, nr 25 (1251)
LKS „Sokół” Bralin otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy złotych z programu
„KLUB 2020”

„Sokół” z dofinansowaniem

Ministerstwo Sportu i Turystyki 5 czerwca br. opublikowało listę
klubów sportowych, które otrzymały
dofinansowanie w ramach programu

LKS „Sokół” Bralin otrzymał dofinansowanie
w wysokości 15 tysięcy złotych

„KLUB 2020”. Na podstawie informacji z MSiT dowiadujemy się, że
LKS „Sokół” Bralin otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 tysięcy
złotych.
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Bralin Marek Markiewicz oraz sekretarz gminy Bralin Ewelina Pieles.
- Zasadzone drzewko będzie
nam przypominać o tej wspaniałej
rocznicy. Na lata pozostanie wspomnieniem tych wielu osób, które
przez lata dbały o wartość, jaką jest
samorząd lokalny w każdej gminie –
podkreślił wójt P. Hołoś.
KW

wniosek złożyli: prezes klubu Karol
Wanzek oraz skarbnik Stanisław
Lar. Jednym z wymogów otrzymania dofinansowania było zapewnienie
wkładu własnego w wysokości 10%

dofinansowania. Celem programu
jest rozwój klubów sportowych na
terenach samorządowych. LKS „Sokół” Bralin uprawniony był do wnioskowania o maksymalny, najwyższy
pułap dofinansowania, które w tym
roku wynosiło 15 tysięcy złotych.
Otrzymane pieniądze przeznaczone zostaną na sprzęt oraz na wynagrodzenia dla szkoleniowców.
- Cieszymy się, że otrzymaliśmy dotację w maksymalnej wnioskowanej
kwocie. Dobrze przygotowaliśmy
wniosek do tego programu, a także
rzetelnie pracujemy od wielu lat na
rzecz naszego Klubu, dlatego z dużą
satysfakcją przyjęliśmy tę radosną
informację. Kwota, którą będziemy
mogli wykorzystać, pozwoli nam
doposażyć klub w niezbędny sprzęt
sportowy, a także umożliwi nam
kontynuowanie szkolenia młodzieży,
z której nasz klub jest znany w powiecie. To olbrzymi sukces naszego
klubu i całej społeczności „Sokoła”
– powiedział prezes LKS „Sokół”
Bralin K. Wanzek.
Oprac. KR

Plac zabaw w Chojęcinie-Parcelach został doposażony w nowy zestaw zabawowy, a pozostałe elementy przeszły renowację

Otwarcie placu zabaw
zgodnie z obietnicą

To już drugi rok z rzędu, kiedy
w gminie Bralin na Dzień Dziecka
otwarto bądź odnowiono plac zabaw. Zgodnie z zapowiedzią wójta
gminy Bralin Piotra Hołosia sprzed
roku, 9 czerwca br. otwarto i udostępniono dla najmłodszych mieszkańców gminy Bralin plac zabaw w
Chojęcinie-Parcelach.
Uroczystego otwarcia placu
zabaw dokonali sołtysi Chojęcina-Parcele, Chojęcina oraz Działoszy.
Ze względu na panującą w kraju
sytuację epidemiczną, uroczystość
przebiegała w ograniczonej formie.
- Pomimo wyjątkowej sytuacji, po
raz kolejny pokazaliśmy, że złożone obietnice w pełni realizujemy.

Drzewo zasadzili: wójt P. Hołoś, przewodniczący Rady
Gminy Bralin M. Markiewicz oraz sekretarz E. Pieles

Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego, 4 czerwca br., w 30. rocznicę pierwszej sesji Rady Gminy
Bralin pierwszej kadencji, uroczyście
zasadzono drzewo pamięci o tamtych
wydarzeniach przy pomniku pamięci
w Bralinie. Symbolicznego posadzenia dokonali: wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś, przewodniczący Rady Gminy

Z wnioskiem o dotację w ramach programu „Klub 2020” wystąpił Ludowy Klub Sportowy „Sokół”
Bralin, w imieniu którego stosowny

Dzieci cieszą się z
nowego placu zabaw

Władze gminy i sołectw wraz z najmłodszymi
mieszkańcami podczas otwarcia placu zabaw

Za rok w kolejnym sołectwie gminy
Bralin dokonamy otwarcia bądź odnowienia placu zabaw – podkreślił
w trakcie uroczystości wójt P. Hołoś.
Na ręce sołtys Chojęcina-Parcele
Krystyny Kosik wójt przekazał siatkę na boisko do siatkówki plażowej,
które znajduje się na terenie przyległym do placu zabaw.
Od 6 czerwca br. na terenie całej gminy najmłodsi mogą korzystać z placów zabaw oraz otwartych
przestrzeni publicznych, które zostały należycie przygotowane poprzez dezynfekcję dostępnych tam
urządzeń. 		
KW

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
Zapraszamy do czytania i komentowania!
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Informacje

gmina

Odbyła się społeczna akcja sprzątania świata w okolicy Kopca w Kępnie. Inicjatorem był
zespół ludzi zgromadzony wokół Facebookowej grupy „Kępno ma przyszłość”

Zadbali o czystość okolicy

6 czerwca br., od godziny 12.00,
w okolicach kępińskiego Kopca
odbywała się społeczna, terenowa
akcja sprzątania świata. Zapoczątkowała ona inicjatywę #CzysteKępno. Jej pomysłodawcami były osoby
zrzeszone na Facebookowej grupie
„Kępno ma przyszłość”, na czele z
jej założycielem profilu Tomaszem
Lebkiem. Data była nieprzypadko-

wa – została wybrana ze względu
na obchodzony wówczas Światowy
Dzień Ochrony Środowiska. Akcja
została wsparta logistycznie przez
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie.
W sprzątaniu uczestniczyło 25
osób, które zostały wyposażone
przez organizatorów w worki na
śmieci, rękawice ochronne i maseczki. Udało im się zebrać kilka-

W akcji sprzątania Kępna
wzięła udział spora grupa

dziesiąt pełnych worków śmieci,
m.in. butelek szklanych i plastikowych. - Worki pełne odpadów gromadzone były przy miejscu zbiórki,
skąd zabrał je samochód zapewniony przez Gminę Kępno, który
wywiózł je do ZZO Olszowa – mówi
pomysłodawca, T. Lebek. - Mamy
poczucie satysfakcji oraz dobrze wykonanej roboty dla naszej małej ojczyzny. Apelujemy, aby nie niszczyć
naszego wspólnego dobra, jakim
jest środowisko naturalne. Warto wspólnie walczyć ze zjawiskiem
notorycznego zaśmiecania regionu.
Dziękujemy „Runner Team Kępno”,
członkom grupy „Kochamy Kępno”
i, oczywiście, współorganizatorom
oraz uczestnikom. Podjęte działania
mają na celu negowanie notorycznego zaśmiecania środowiska oraz
uświadamianie mieszkańcom skutki
tego skandalicznego zjawiska – podkreśla. - Mamy nadzieję, że podjęte
przez nas działania oraz te, których
podejmiemy się w przyszłości, zmienią nasz region na lepsze, a zjawisko
śmiecenia zniknie na stałe – dodaje.

Planowane są kolejne etapy tej
inicjatywy. - Bądźcie wszyscy z nami
w tej trudnej walce. Akcja sprzątania świata to dopiero początek i tylko jeden z wielu naszych pomysłów
– podsumowuje T. Lebek.
Zespół „Kępno ma przyszłość”

zaprasza do współpracy oraz dalszych wspólnych działań w zakresie
ochrony środowiska. Z grupą można
kontaktować się poprzez stronę na
Facebooku lub adres e-mail: kepnomaprzyszlosc@gmail.com.
KR

To pierwsza, ale na pewno nie ostatnia taka akcja,
organizowana przez grupę „Kępno ma przyszłość”

GONIEC PERZOWSKI
czerwiec 2020, nr 20 (925)
Gmina Perzów otrzymała środki finansowe na budowę
dróg dojazdowych do pól

G£OS TRZCINICY
czerwiec 2020, nr 25 (1143)
Dofinansowanie dla dróg lokalnych w gminie

Dofinansowanie do budowy dróg Dofinansowanie

18 maja 2020 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok.
Wartość dofinansowania do przebudowy dróg waha się od 21.563 złotych do 150.000 złotych na gminę.
Trzcinica otrzymała 150.000 złotych
dofinansowania do przebudowy dróg
gminnych. Otrzymane dofinasowanie wykorzystane zostanie w trakcie
tegorocznych prac inwestycyjnych.
Oprac. m

Droga do remontu

W styczniu tego roku Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy zgłosiła „Wodziczańską Lipę Wolności” do 10. edycji Konkursu „Drzewo Roku 2020”,
organizowanego przez Klub Gaja

Głosuj na Lipę Wolności

Tegoroczna edycja konkursu
„Drzewo Roku” zgromadziła około 80 drzew z całej Polski. Są to
drzewa, które od pokoleń są częścią
Lipa Wolności z Wodzicznej

lokalnej społeczności, przyrody,
kultury i historii. Jury złożone ze
specjalistów z różnych dziedzin i
miłośników drzew wybrało 16 fina-

listów, wśród których znalazła się
Lipa Wolności z Wodzicznej. To lipa
drobnolistna, która liczy sobie 91 lat,
wysokość ok. 13 m, obwód 420 cm,
jest pomnikiem przyrody. Drzewem
roku zostanie to, które uzyska największą liczbę głosów. Głosowanie
rozpoczęło się 1 czerwca i potrwa
do 30 czerwca. W jaki sposób można oddać głos? Trzeba wpisać adres
www.drzeworoku.pl i wyszukać
„Lipę Wolności” – jest na 11. zdjęciu,
kliknąć „głosuj”, wpisać swój adres
e-mail i wysłać. Na wskazany adres
przyjdzie wiadomość, w której trzeba
potwierdzić swój głos. Można oddać
tylko jeden głos przy użyciu jednego
adresu e-mail. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Trzcinica
i nie tylko do udziału w głosowaniu!
Oprac. m

na drogi polne

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18
maja 2020 r. Urząd Gminy w Perzowie otrzyma 100.000 zł dofinansowania na budowę i przebudowę dróg
dojazdowych do pół ze środków pochodzących z budżetu Województwa
Wielkopolskiego.
Dotacja zostanie przeznaczona
na wykonanie części drogi gminnej
łączącej miejscowości Koza Wielka
i Słupia pod Bralinem na odcinku ok
1 km. Zakres planowanych prac przewiduje korytowanie i profilowanie
drogi o szerokości 4 m pod warstwy
konstrukcyjne, wykonanie warstwy

dolnej podbudowy z mieszanki granitowej 0/63 – gr. 15 cm, wykonanie
warstwy górnej podbudowy z mieszkanki granitowej 0/31,5 gr. 8 cm oraz
wykonanie obustronnych ziemnych
poboczy o szer. do 0,5 m. Na budowę
drogi sołectwo Koza Wielka przeznaczyło 20.000 zł z funduszu sołeckiego na 2020 rok. - Dzięki temu
przedsięwzięciu powstanie droga,
która polepszy komunikację między
miejscowościami, ułatwi maszynom
dojazd do gruntów rolnych, ale również wpłynie bezpośrednio na jakość
życia mieszkańców - stwierdza wójt
Danuta Froń.
Oprac. m

WÓJT GMINY PERZÓW
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2020, poz.65 ze zm.) informuje, że podano do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Perzów, wykaz nieruchomości
położonej w miejscowości Ludwiczyn, obręb Miechów,
o numerze ewidencyjnym 8/64, stanowiącej zasób mienia
komunalnego Gminy Perzów przeznaczonej do użyczenia.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
WÓJT GMINY PERZÓW
Danuta Froń
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Drobne

ogłoszenia

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam dom jednorodzinny na os. Przemysława. Tel. 536 931 169.
(TK 95/06/20)
Sprzedam działkę rolną na Lipce koło
Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum pod
mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie
media. Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę o pow. 2400 m2 w Bralinie, w centrum osiedla, przy 2 drogach
asfaltowych. Wszystkie media. Pozwolenie
na budowę na 20 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od Rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncepcja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie
media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2. linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Wynajmę mieszkanie 35 m2. Kępno,
ul. Wieluńska 1. Tel. 691 880 865.
(TK 100/06/20)
Wynajmę lokal handlowy 80 m2. Kępno,
ul. Rynek 5. Tel. 691 880 865.
(TK 101/06/20)
Pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 103/06/20)
Wynajmę mieszkanie 52 m2,, dwupokojowe Kępno, Osiedle Grafitowe. Tel. 691 023 693.
(TK 105/06/20)
Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
78 m 2, kuchnia, łazienka - Kępno, ul.
Sienkiewicza. Tel. 600 874 023.
(TK 98/06/20)

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

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

Wynajmę urządzone 2-pokojowe mieszkanie 57,5 m2 w Kępnie. Szczegóły pod
numerem telefonu: 663 836 880, po
godzinie 16:00.
(TK 94/06/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne w miejscowości
Łęka Opatowska, Opatów, Bolesławiec, Siemianice, Raków i Kostów. Tel. 517 119 156.		
(TK 90/05/20)
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne przy
drodze asfaltowej w miejscowości Kępno,
Baranów, Jankowy, Mroczeń, Łęka Mroczeńska, Łęka Opatowska, Donaborów,
Mianowice, Kliny, Bralin, Chojęcin i w
okolicy. Tel. 731 200 552.

AB.6745.1.2020

Kępno, 15.06.2020 r.

Sprzedam krowę. Tel. 62 / 78 15 664.
(TK 99/06/20)
Sprzedam pszenicę, jęczmień. Laski koło Kępna.
Tel. 606 854 932.
(TK 97/06/20)
Sprzedam jałówkę cielną, 7 miesięcy, rasa
simental. Tel. 62 78 12 349.
(TK 79/05/20)
Sprzedam kurki i kogutki - Utrata k. Bralina.
Tel. 602 303 471.
(TK 56/03/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228.
(TK 3/01/20)
sprzedam
Sprzedam łóżka piętrowe. Tel. 889 143 311.
(TK 104/05/20)
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 74/05/20)
Sprzedaż drewna opałowego - liściaste i iglaste.
Tel. 510 183 522.
(TK 77/05/20)
Sprzedam tanio fotel dwuosobowy (rozkładany
do spania). Tel. 536 234 020.
(TK 63/04/20)

praca
Firma z siedzibą w Baranowie zatrudni pracownika
na stanowisko stróża. Wymagane orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności. Tel. 605 220 407.
(TK 96/06/20)
Drobne roboty budowlane i porządkowe na
prywatnej posesji w Kępnie.
Tel. 500 080 508.
(TK 74/05/20)
Przyjmę do pracy w masarni. Tel. 603 369 519.
(TK 73/05/20)
US£UGI
Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, koszenie kosą spalinową.
Posiadam sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 102/06/20)
Usługi koparkoładowarką. Tel. 695 428 163.		
(TK 91/05/20)
Podejmę się opieki osoby starszej
w Kępnie. Tel. 606 757 246.
Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
kostka brukowa, montaż sanitariatu, inne
prace wykończeniowe. Tel. 664 222 885.
(TK 64/04/20)
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)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w związku z: art. 11c, art. 11f ust. 7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Baranów postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty
Kępińskiego nr 2/2018 z dnia 18 października 2018 r. (znak: AB.6745.2.2018) zmienionej decyzja Starosty
Kępińskiego nr 2/2018-2019 z dnia 25.03.2019 r. (znak: AB.6745.1.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn. „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 klasy GP z droga gminna (nr G 852539P) klasy L
oraz likwidacja dotychczasowego skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudowa drogi krajowej
nr 11, budowa nowego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) oraz budowa mostu przez rzekę Jamica
oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G 852539P) wraz z towarzyszącą
infrastruktura we wsi Baranów, powiat Kępiński”, w zakresie zmiany w pasie drogowym drogi krajowej nr 11
poprzez wykonanie dodatkowego 4 wlotu na skrzyżowanie.
Jednocześnie zawiadamiam,
- że zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy w związku z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 18.06.2020 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie
poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kępnie , w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg
drogi, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.
Zgodnie z art. 10 k.p.a., w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) do czasu wydania decyzji, w
szczególności do dnia 3.07.2020 r., strony postępowania mogą uzyskać informację o przebiegu postępowania oraz
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115, telefonicznie pod nr tel. 62 / 78 28 946 od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-15.00 lub mailowo na adres email: sekretariat@powiatkepno.pl. W toku postępowania strony mogą składać
wnioski, uwagi lub zastrzeżenia pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
- Jednocześnie informuję, że Starosta Kępiński na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020r poz. 878) wprowadził od dnia 27 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu
Starostwa Powiatowego w Kępnie . Bieżące informacje dotyczące przyjmowania klientów zewnętrznych dostępne
są na stronie internetowej www.powiatkepno.pl.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
ogłasza konkurs

na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kierznie
Oferty wraz wymaganymi dokumentami
należy składać do 23 czerwca 2020 r., do godziny 9.00
na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Kępnie – Punkt Obsługi Klienta,
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
Szczegóły na stronie www.kepno.pl, http://bip.kepno.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI SPORTOWE

najlepiej większe kolekcje
Kontakt: 602 639 236

Ogłoszenia

reklamy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sprzedam
piękne działki

DY¯URY APTEK

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Apteka „Pod Kasztanami” - 18.06.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 19.06.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 20.06.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 21.06.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 22.06.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 23.06.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 24.06.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.

ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

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

kontakt: 666 336 969.

SUKNIE
ŚLUBNE

TEL. 723 882 777
Informujemy, że instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego
– Hufiec Kępno są gotowi, aby nieść pomoc osobom starszym
lub osobom, które z różnych względów nie są w stanie
same wyjść z domu po niezbędne środki.
Pomoc obejmuje zrobienie zakupów spożywczych i leków.
Prosimy dzwonić bezpośrednio do podanych osób:
Karolina Nowak tel. 668 244 572, Roksana Janus tel. 538 109 511
Renata Jerzyk tel. 789 228 334, Jakub Szarowski tel. 791 827 369
Marcin Szajdak tel. 508 693 514

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

Prośby o pomoc można zgłaszać również w wiadomościach
na konto hufca na portalu Facebook.

kontakt: 600 959 111.

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

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

prośba
o pomoc
POTRZEBNA POMOC
W ODBUDOWANIU
DOMU DLA RODZINY
SPOD KĘPNA

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

Osoby, chcące wesprzeć
akcję, znajdą informację,
wpisując link:
www.pomagam.pl/basia3

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

Prywatne

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

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje

14 czerwca 2020 r.

Światowy Dzień
Krwiodawcy
Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy
Oddział Terenowy Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie
pragnie złożyć wszystkim Dawcom Krwi
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności
oraz podziękować za czas,
poświęcenie i ofiarność.

z wyrazami szacunku

kierownik Oddziału Terenowego
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie

lek. med. Karolina Jakowicka-Czemplik

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Lucy Foley - „Morderca jest wśród nas”
Grupa przyjaciół spędza przerwę świąteczną w luksusowej chacie myśliwskiej na odludziu.
Największe od dziesięcioleci opady śniegu sprawiają, że zostają odcięci od świata. Zabawa
trwa w najlepsze. Do momentu, gdy jedno z nich zostaje znalezione martwe. Dziewięcioro
przyjaciół, jeden morderca. To miała być tylko zabawa. Teraz jedno z nich nie żyje, a
zbrodnię mógł popełnić ktoś z ich grona. Albo ktoś, kto ich obserwuje… Komu można
ufać, a kto jest mordercą? Mówi się, że przyjaciół należy trzymać blisko, a
wrogów jeszcze bliżej. Ale czy na pewno?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Holly Black - „Las na granicy światów”
Miasteczko Fairfold to jedno z tych niewielu miejsc, w których magia nieznacznie przenika
do naszej rzeczywistości. Od czasu do czasu ktoś znika bez śladu, ale takie wypadki
zdarzają się najwyżej raz czy dwa razy w roku, no a poza tym dotyczą wyłącznie turystów.
Jednak tego roku z serca okolicznej puszczy wyłania się ponura groza. Odkąd ktoś strzaskał
szklaną trumnę, w której spoczywał śpiący królewicz, apokaliptyczna bestia imieniem
Rozpacz zagraża wszystkim mieszkańcom miasteczka. Pewna dziewczyna, o imieniu
Hazel, która znajduje niezwykły miecz, niezbyt dobrze pamięta, co robiła przez ostatnich
pięć lat. Okazuje się, że musi czym prędzej przypomnieć sobie kilka istotnych faktów,
dotyczących żelaza i marchewek… Czy zdoła? Jeśli nie zdąży, miasteczko czeka zagłada
smutniejsza niż śmierć… Teraz jedyna nadzieja w Hazel, jej muzykalnym
braciszku oraz w pewnym zabójczo przystojnym elfie.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Autor zbiorowy - „Polskie triumfy. 50 chwalebnych bitew
z naszej historii”

ZATRUDNI

STOLARZY

Niezłomne wojska Jagiełły łamiące teutońską butę na polach Grunwaldu. Skrzydlate
oddziały husarii roznoszące w pył Szwedów pod Kircholmem i odsiecz Sobieskiego
dla Wiednia, która odmieniła losy Europy i całego świata. Genialny manewr w bitwie
warszawskiej, który w 1920 roku uchronił kontynent przed najazdem bolszewików.
Heroiczne, okupione krwią natarcie Polaków na Monte Cassino i bohaterska szarża
kawalerii pancernej Maczka pod Falaise. Historia Polski pełna jest zwycięskich bojów,
wybitnych dowódców i nieugiętych wojowników śmiejących się śmierci prosto w twarz.
Poznaj starcia, które zmieniły bieg dziejów. Od triumfalnych bojów w czasach Bolesława
Chrobrego, po zacięte walki drugiej wojny światowej. Sukcesy, o których każdy Polak
powinien pamiętać. 50 najważniejszych i najchwalebniejszych polskich zwycięstw
opisanych przez czołowych historyków i najbardziej poczytnych publicystów.

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

tel.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 25
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Miodowa 3a w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 24 czerwca 2020 r.

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

1. Holly Black - „Las na granicy światów”,
2. Autor zbiorowy - „Polskie triumfy...”,
3. Lucy Foley - „Morderca jest wśród nas”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 24 nagrody otrzymuj¹:

Emilia Kremer (Chojęcin),
Karolina Wawrzyniak (Domanin).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
W tym tygodniu unikaj prowizorek. Dobrze zaplanuj swoje przedsięwzięcia, a do ważnych spraw
przygotuj się z wyprzedzeniem. To, co robisz na
ostatnią chwilę, może, niestety, być obarczone
błędem.

Byk 21 IV – 21 V
Zaplanuj dobrze czas, jaki przeznaczasz na pracę i obowiązki. Nie udawaj, że zrobisz wszystko
sam, a znajdziesz pomocników. Może uda ci się
coś zmienić i mieć więcej wolnych chwil na zabawę i odpoczynek.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Zastanów się, czy nie za łatwo ulegasz wpływom,
które odciągają twoją uwagę od ważnych spraw
i obowiązków. Karta przestrzega przed znajomością z kimś, kto oszukuje i wykorzystuje cię dla
swoich celów.

Rak 23 VI – 22 VII
W tym tygodniu szczęście ci sprzyja w sprawach
materialnych. Uda ci się przeprowadzić pewną
trudną operację finansową, to dobry czas, aby założyć konto w lepszym banku, lokatę lub wykupić
fundusz inwestycyjny.

Lew 23 VII – 22 VIII
Oderwij się choć na chwilę od przyziemnych problemów, a znajdziesz w sobie siłę i inspirację. Czeka cię szczęśliwe wydarzenie w domu, rodzinie
lub miłości. Będziesz w dobrym nastroju, chętnie
pomożesz innym lub zwrócisz większą uwagę na
potrzeby bliskich.

Panna 23 VIII – 22 IX
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, na jaką
cię stać.

Waga 23 IX – 23 X
Twoja sytuacja nie jest pewna, coś musi się skończyć, żeby nowa droga mogła się rozpocząć. Nie
uratujesz tego, co się wali i kończy. Nie bój się
nowych rozwiązań czy znajomości. Inaczej stare
związki czy trudne relacje zawodowe przyniosą ci
smutek i zmartwienia.

Skorpion 24 X – 21 XI
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. Im szybciej dopasujesz się do nowych okoliczności, tym mniejsze będą
twoje straty.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Weźmiesz udział w ostrej dyskusji, ktoś sprawdzi siłę twoich argumentów. Bądź czujny i nie
daj się zaskoczyć. Powodzenie jest po twojej
stronie, a twoja postawa zaimponuje pewnej
ważnej osobie.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Nie obiecuj ludziom więcej, niż rzeczywiście
chcesz spełnić. Znajdziesz się w dwuznacznej
sytuacji. Ktoś może cię źle zrozumieć, a nawet
zaplanować sobie sprawy z twoim udziałem. W
miłości czeka cię wielka pokusa namiętnego flirtu.

Wodnik 20 I – 18 II

Czujesz się zagrożony, mimo że sytuacja, w której
jesteś, zależy tylko od ciebie. Jeśli nie otworzysz się
przed ludźmi, możesz stać się samotny. Nie siedź
wieczorami w domu, w weekend koniecznie wyjdź
z przyjaciółmi lub wyjedź na krótką wycieczkę.

Ryby 19 II – 20 III
Powiedz i rób to, co ci leży na sercu. Ukrywanie przed
bliskimi osobami złości, żalu czy pretensji może doprowadzić do rodzinnych konfliktów. Ktoś może cię
sprowokować, omijaj więc nieżyczliwe osoby i nie
przejmuj się tym, co mówią twoi nieprzyjaciele.

AB.6745.2.2020

Kępno, 15.06.2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j) - zwanej dalej ustawą,

zawiadamiam
o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Baranów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej w Baranowie (łączącej drogę powiatowa nr 5704P
z droga krajowa nr 11)”
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi;
- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale;
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;
- znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
arkusz 0001; 815 (815/1, 815/2), 816 (816/1, 816/2), 817 (817/1, 817/2), 818 (818/1, 818/2), 819 (819/1, 819/2),
820 (820/1, 820/2), 821 (821/1, 821/2), 822 (822/1, 822/2), 823 (823/1, 823/2), 824, 825 (825/1, 825/2), 477 (477/1,
477/2), 478 (478/1, 478/2), 479, 485 (485/1, 485/2), 487 (487/1, 487/2, 487/3), 489 (489/1, 489/2, 489/3), 491
(491/1, 491/2, 491/3), 495 (495/1, 495/2), 1443 (1443/1, 1443/2)
II. Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren
a) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
arkusz 0001; 493, 494, 495 (495/1, 495/2)
b) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
arkusz 0001; 493, 494
c) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
arkusz 0001; 488, 489 (489/1, 489/2, 489/3)
d) niezbędne do dokonania budowy lub przebudowy zjazdów
Powiat Kępiński, gmina Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001 Baranów;
arkusz 0001; 1443 (1443/1, 1443/2)
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź
jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność
prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, Starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym
nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz
zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie Powiatowym w Kępnie, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów - Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów oraz w prasie
lokalnej.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020,
poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia 18.06.2020 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie;
- stosownie do treści art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mogą uzyskać informacje o przebiegu niniejszego postępowania od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-15.00 na adres email: jerzy.dobrzynski@powiatkepno.pl, bądź zapoznać się z aktami sprawy w
Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5 p. 115, telefonicznie
pod nr tel. 62 / 78 28 946 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 po wcześniejszym kontakcie z w celu
ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt email jerzy.dobrzynski@powiatkepno.pl
oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 3.07.2020 r.;
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
- Jednocześnie informuję, że Starosta Kępiński na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 878) wprowadził od dnia 27 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu
Starostwa Powiatowego w Kępnie . Bieżące informacje dotyczące przyjmowania klientów zewnętrznych dostępne
są na stronie internetowej www.powiatkepno.pl.
STAROSTA KĘPIŃSKI
Robert Kieruzal
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

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

Oferujemy:
panele podłogowe i boazeryjne,
sztukaterie, sprzedaż i usługowe
cięcie płyt, tarcicę sosnową
i brzozową różnej grubości,
tarcicę konstrukcyjną kantówki,
wałki, produkcja listw MDF
wykończeniowych do mebli.

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
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