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

Baranów w czołówce rankingu,
Perzów wysoko, podobnie Kępno

12
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mięso
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W grupie 1.547 gmin wiejskich w 2019 r. Gmina Baranów uplasowała się na 10. miejscu.
Sąsiednie gminy wiejskie z powiatu kępińskiego zajęły miejsca: Perzów – 55, Łęka Opatowska – 113, Trzcinica – 441, Bralin – 664 i Rychtal – 1.287. W grupie 629 gmin miejsko-wiejskich Gmina Kępno uplasowała się na 87. miejscu.
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Biegiem na Jasną Górę

Urząd Pracy

najwyżej w rankingu
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Na „podwójnym gazie”
uciekał przed policją

co tydzień w „TK”

sytuacja

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim

Fot. KP PSP Kępno
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Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wspólnie z dyrekcją wielkopolskiego oddziału NFZ Agnieszką Pachciarz podsumował działalność szpitala jednoprofilowego w Wolicy, który od 1 lipca 2020 r. powrócił do funkcjonowania sprzed epidemii koronawirusa, a w kępińskim szpitalu nowe zarażenia COVID-19

Wolica niejednoimienna, a w szpitalu
i na policji nowe zachorowania

Podczas konferencji wojewoda
przypomniał powody, dla których
szpital w Wolicy stał się placówką
jednoprofilową. - Decyzja wynikała
z faktu, że region kaliski był jednym
z pierwszych ognisk COVID-19 w
Wielkopolsce. W związku z tym, że
dużym szpitalem był poznański im.
Józefa Strusia przy ulicy Szwajcarskiej, nie chcieliśmy ograniczać działalności drugiej wielkiej placówki w
Wielkopolsce, np. szpitala w Kaliszu.
Poszukiwaliśmy szpitala nieco mniejszego, ale zlokalizowanego w okolicach Kalisza ze względu na potrzebę
transportu pacjentów, często z innymi
schorzeniami. To nie było łatwe zadanie – ale wówczas konieczne, żeby nie
przewozić pacjentów do Poznania. W
mojej ocenie szpital spełnił swoją rolę
i w sytuacji najbardziej kryzysowej
dla regionu pozwolił uratować życie
i zdrowie wielu osób - mówił Łukasz

Mikołajczyk. - Nie kończymy działalności szpitala jednoimiennego w
Poznaniu. Nadal widzimy, że są kolejne zachorowania w Wielkopolsce,
jednak najwięcej osób odbywa hospitalizację domową. Na szczęście przez
ostatnie tygodnie ani razu nie mieliśmy sytuacji, by dla kogoś zabrakło
miejsca – dodał wojewoda.
20 kwietnia br. została wydana decyzja o przekształceniu szpitala w Wolicy w jednoprofilowy, a 23 kwietnia placówka przyjęła pierwszych pacjentów.
Z kolei 9 czerwca br. wojewoda wielkopolski wydał polecenie zaprzestania z
dniem 30 czerwca br. pełnienia funkcji
jednoprofilowego szpitala zakaźnego i
podjęcie działań organizacyjnych mających na celu przywrócenie profilu działalności sprzed wydania pandemii.
Podczas spotkania z mediami do
kwestii finansowania szpitali odniosła
się dyrektor wielkopolskiego oddziału

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

530 / 375

427

28

2 lipca 2020 r.

537 / 382

422

31

3 lipca 2020 r.

543 / 383

398

31

4 lipca 2020 r.

545 / 383

398

31

5 lipca 2020 r.

545 / 383

398

31

6 lipca 2020 r.

570 / 399

346

31

7 lipca 2020 r.

578 / 404

386

31

Szczere wyrazy współczucia
i żalu z powodu śmierci

NFZ Agnieszka Pachciarz. Wskazała, że blisko 90 milionów złotych to
szacowana kwota, jaką wielkopolski
oddział przekaże za pierwsze pół roku
na finansowanie świadczeń związanych z leczeniem i zapobieganiem COVID-19. Na konta wielkopolskich podmiotów trafiło do tej pory niemal 60
mln zł. Pozostałe koszty są w trakcie
rozliczeń. To pieniądze zarówno na hospitalizacje związane z leczeniem Covid-19, diagnostykę (testy), transport
sanitarny, a także opłaty za gotowość
do transportu oraz dyspozycyjność łóżek i respiratorów.
- Jeszcze 1 maja w szpitalu im. Józefa Strusia w Poznaniu hospitalizowanych było 181 pacjentów, co stanowi
27 proc. wszystkich dostępnych łóżek w
obu szpitalach, a w szpitalu w Wolicy
przebywało 41 pacjentów. Największe
obłożenie zanotowano w Wolicy 10
maja, kiedy przebywało tam 82 pacjentów. Na oddziałach leczonych było w
tym dniu 157 osób. Od połowy maja
liczba pacjentów z dnia na dzień malała. Pierwsze zmniejszenie liczby łóżek
zostało wprowadzone od 1 czerwca.
Tego dnia szpital miejski w Poznaniu
ograniczył liczbę łóżek w gotowości do
406 – stwierdziła A. Pachciarz.

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Aleksandry

śp.

Woźniak

Aleksandry
Woźniak
dla całej Rodziny Zmarłej
składa

redakcja „Tygodnika Kępińskiego”.

Zachorowania w szpitalu
i na policji
W kępińskim szpitalu u kilkunastu pacjentów zdiagnozowano obecność koronawirusa. Na kwarantannę
skierowano już personel placówki.
Sytuacja dotyczy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a szczególnie Stacji
Dializ. - Sytuacja na terenie powiatu
kępińskiego jest poważna, bo zachorowań jest bardzo dużo. Obserwujemy to również na SOR. Przez cały
weekend zgłosiło się kilkanaście
osób z objawami COVID-19. Pobrano od nich wymazy. U siedmiu
osób stwierdzono już wynik dodatni.
Część pacjentów została skierowana
do izolatorium, a pozostali na kwarantannę – poinformowała dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie Beata
Andrzejewska.
Poważna sytuacja dotyczy Stacji
Dializ w kępińskim szpitalu. - W ciągu
tygodnia w ramach profilaktycznych
wymazów pacjentów, okazało się
że ośmiu z nich ma wynik dodatni.
Wszyscy są już przekazani do szpitala jednoimiennego. Jeden pacjent,
48-latek, jest w bardzo poważnym
stanie. Jest podłączony do respira-

Serdeczne wyrazy współczucia
Aleksandrowi Woźniakowi
oraz jego Rodzinie
składa właściciel i pracownicy
Fabryk Mebli: „Piaski”, „Laski” i „Łubnice”
oraz Centrum Handlowego „Piaski”.

tora – podkreśliła dyrektor szpitala.
W zaistniałej sytuacji osiem pielęgniarek Oddziału Internistycznego, dwóch
ratowników i dwie pielęgniarki z SOR
trafili na kwarantannę. Badaniu na
obecność koronawirusa poddani zostaną także wszyscy kierowcy transportu
dializowego. - Wszystkie te osoby będą
miały pobierane wymazy w kierunku
COVID-19 w terminie 7 dni od kontaktu – przyznała B. Andrzejewska.
Koronawirusa stwierdzono także u trzech policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie. - Zakażonych jest trzech policjantów, natomiast dwóch przebywa w kwarantannie. Funkcjonariusze, którzy mają
wynik dodatni, w ostatnich dniach
nie odbywali służby, ponieważ badaniu poddani zostali podczas urlopów
wypoczynkowych. Jeden z nich 10
dni wcześniej miał kontakt z dwoma
innymi policjantami KPP Kępno,
dlatego decyzją kępińskiego sanepidu trafili oni na kwarantannę – potwierdził oficer prasowy KPP Kępno
st. post. Rafał Stramowski.
578 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 lipca.
W powiecie kępińskim do tej pory
zdiagnozowano 578 potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Wśród nich są również dzieci. Na szczęście większość
zakażonych z powiatu kępińskiego
jest w dobrym stanie i przebywa w
izolacji domowej. Cieszy też coraz
większa liczba „ozdrowieńców” – już
364 osobom z powiatu kępińskiego
udało się powrócić do zdrowia. Niestety, w ostatnich dniach zmarła 65-letnia
mieszkanka powiatu kępińskiego, u
której zdiagnozowano COVID-19.
Koronawirus w Wielkopolsce
Na terenie województwa wielkopolskiego 7.07.2020 r. z powodu COVID-19: hospitalizowanych jest ogółem
139 osób; poddanych izolacji lub kwarantannie – 4678 osób, objętych nadzorem epidemiologicznym – 260 osób,
a wyleczonych – 2139 osób. W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 3025
przypadków zakażeń koronawirusem,
w tym 179 osób zmarło.
KR, m
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Powiat kępiński w czołówce Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce

Urząd Pracy najwyżej w rankingu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej (MRPiPS) co
roku bada skuteczność powiatowych
urzędów pracy. Resort rodziny ustala

85,52%, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzednich lat (2018 r.
- 84,96%, 2015 r. - 75,26 %). Efektywność kosztowa w 2019 znajdo-

I. Rataj jest zadowolona
z czołowego miejsca w rankingu

wskaźniki efektywności na podstawie
stosowania przez PUP sześciu podstawowych form aktywizacji. Należą do
nich: staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje na
uruchomienie działalności gospodarczej oraz środki na wyposażenie lub
doposażenie stanowisk pracy. I tak
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej pokazuje, jaki odsetek bezrobotnych znalazł zatrudnienie dzięki ich
zastosowaniu w stosunku do ogólnej
liczby osób nimi objętych. Z kolei
kosztowa pokazuje średni koszt zaktywizowania jednego bezrobotnego.
Statystyki MRPiPS pokazują,
że w 2019 r. przeciętny wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej osiągnięty przez Urzędy Pracy wyniósł

wała się na poziomie 10.154 zł, pięć
lat temu natomiast zaktywizowanie
bezrobotnego kosztowało średnio
ponad 13 tys. zł, widoczna jest zatem
pozytywna zmiana, bo oznacza że
zakończona sukcesem aktywizacja
osoby bezrobotnej była tańsza.
Tak więc do najważniejszych,
ocenianych efektów działań aktywizacyjnych Powiatowych Urzędów
Pracy należy podjęcie i utrzymanie
zatrudnienia przez osoby bezrobotne, a także stosunkowo niskie koszty
poniesione z tego tytułu.
Pod
tym
względem
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie uplasował się na I miejscu
w Polsce z uwagi na trwałe wprowadzenie osób bezrobotnych na rynek

pracy, tj. aż 98,29% (tzw. efekt zatrudnieniowy) przy średnio niskim
koszcie na 1 bezrobotnego na poziomie 6,7 tys. zł (tzw. efekt kosztowy).
Na podkreślenie zasługuje bardzo intensywna praca pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, 6 projektów, z czego 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego to
efekt dodatkowo pozyskanych przez
PUP środków finansowych. - W roku
ubiegłym środki, które pozyskaliśmy, znacznie przewyższały kwotę,
którą otrzymaliśmy w ramach podstawowego algorytmu. Ogółem na
aktywizację zawodową w 2019 r.
wydatkowano ponad 5 mln zł, z czego 89% stanowiły środki dodatkowo
pozyskane. Udało się zaktywizować
303 osoby bezrobotne poprzez różnorodne finansowane usługi i instrumenty runku pracy. Dodatkowo
606 pracowników przeszkolono w
ramach kształcenia ustawicznego
ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego – stwierdza dyrektor
PUP w Kępnie Iwona Rataj.
Wpływ na ocenę miały również działania podejmowane przez
PUP w Kępnie, zastosowane w celu
osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej
i kosztowej podstawowych form
aktywizacji zawodowej, do których
należą: intensywne działania aktywizujące oraz stosowanie sprawdzonych oszczędnościowych kryteriów gwarantujących racjonalną
gospodarkę środkami publicznymi
przy wykorzystaniu tych form, które prowadzą nie tylko do zdobycia

Pielgrzymka sołtysów i środowisk wiejskich do Lichenia

Sołtysi pielgrzymowali

Po raz dwudziesty ósmy odbyła
się Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium w
Licheniu. Licheń należy do powiatu
konińskiego w Wielkopolsce. Pod
względem przynależności kościelnej leży
w granicach Diecezji
Włocławskiej. Tym razem ze względu na pandemię
koronawirusa
do sanktuarium licheńskiego przybyło około
5 tysięcy pielgrzymów
i nie byli to sami sołtysi. Były reprezentowane różne środowiska
wiejskie, w tym także
rodziny z dziećmi. W
normalnych warunkach
Bazylika
Licheńska
mieściła zawsze ponad
10 tysięcy uczestników
z całej Polski (sołtysów
w Polsce jest około 40
tys.). To właśnie w maju
w Licheniu w 1994 r.
podczas kolejnej pielgrzymki istniejące organizacje rolnicze w Polsce
zjednoczyły się w Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na którego czele
stanął młody senator Ireneusz Niewiarowski. Ważnym wydarzeniem
pielgrzymkowym była obecność w
czerwcu 1999 r. papieża Jana Pawła II.
Od lat pielgrzymkom sołeckim do Li-

chenia towarzyszą debaty i konferencje dotyczące wsi polskiej. Na spotkania z sołtysami w czasie pielgrzymek
licheńskich przybywało wielu liderów
życia politycznego w Polsce nie wyłą-

skiego wygłosił prezes KSS I. Niewiarowski. Biskup R. Andrzejewski ma
swój pomnik na terenie należącym do
sanktuarium licheńskiego. Całością
tego obszaru z licznymi kapliczkami, oczkami wodnymi,
Uczestnicy pielgrzymki alejkami oraz z samą
do Lichenia
bazyliką opiekują się
księża marianie. Razem
jest to teren kilkunastu
hektarów.
W uroczystościach
związanych z pielgrzymką
licheńską
wzięła udział delegacja ze Stowarzyszenia
Sołtysów Ziemi Kępińskiej. Na jej czele
stał sołtys ze Zgorzelca w gminie Rychtal
Krzysztof Zawada.
W czerwcu br. kapituła złożona z przedstawicieli miesięcznika
„Gazeta Sołecka” oraz
z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wyczając premierów i prezydentów RP. brała K. Zawadę „Sołtysem Roku”,
Po koncelebrowanej mszy Św. Poczty Tytuł ten zostanie laureatowi wręsztandarowe wraz z władzami Krajo- czony w Senacie RP w terminie późwego Stowarzyszenia Sołtysów udały niejszym. Sołtysowi K. Zawadzie w
się pod pomnik śp. bpa Romana An- Licheniu towarzyszyli Jan Wawrzydrzejewskiego duszpasterza sołtysów, niak z Rady Sołeckiej w Grębaninie
gdzie po krótkiej modlitwie zostały i Andrzej Wawrzyniak ze Stowarzyzłożone bukiety kwiatów. Krótką re- szenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej.
fleksję na temat śp. bpa R. AndrzejewWawrzyn

doświadczenia, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, uzyskania zatrudnienia ale i uzyskania trwałych
efektów aktywizacji zawodowej w
postaci stałego zatrudnienia. Prace
Komisji Kwalifikacyjnej, które pozwalają ocenić wiarygodność rozpatrywanych i opiniowanych wniosków
osób ubiegających się o dofinansowania, szeroko rozumiana płaszczyzna współpracy z pracodawcami
dostosowana do ich potrzeb oparta
na wzajemnym zaufaniu i świadczeniu pomocy przez doradców klienta
instytucjonalnego; budowanie dobrych relacji z klientami oraz indywidualizacja wsparcia polegająca
na identyfikacji potrzeb osób bezrobotnych oparta na szczegółowej
analizie umiejętności, predyspozycji
i rzeczywistych problemów zawodowych oraz doborze odpowiednich
form pomocy adekwatnych do specyficznych cech bezrobotnych; aktywizowanie partnerów lokalnych na
rzecz rozwiązywania złożonych pro-

kalnego rynku pracy, pozwalających
rzetelnie określić potrzeby i oczekiwania klientów oraz bieżące monitorowanie realizowanych działań, jak i
losów osób aktywizowanych; ustawiczny rozwój kwalifikacji pracowników urzędu poprzez samokształcenie oraz udział w szkoleniach
merytorycznych, uzupełniających
lukę kompetencyjną co przekłada się
na sprawność kadry reagującej na
zmiany i modyfikującej na bieżąco
swoje działania;sprawny system organizacji pracy urzędu oparty o nowoczesne metody i narzędzia pracy,
technologie informatyczne, systemy
jakości oraz nowoczesne kanały
dystrybucji informacji, które gwarantują prawidłową komunikację i
realizację zadań z uwzględnieniem
pojawiających się zmian. - Cieszymy
się z otrzymanego wyróżnienia, ale
pamiętamy o tych, którzy się do niego przyczynili. Osiągnięte wyniki to
obok wytężonej pracy pracowników,
niewątpliwie zasługa lokalnych

Urzędnicy z pośredniaka z „klasą”
obsługują klientów

blemów osób bezrobotnych poprzez
realizację wspólnych inicjatyw,
programów lokalnych i rządowych
oraz podejmowanie niekonwencjonalnych działań na podstawie zawartych umów, porozumień czy też
partnerskiej współpracy; promocja
usług i realizowanych projektów
służąca podniesieniu świadomości
lokalnej społeczności oraz rozpowszechnianiu informacji o usługach
i instrumentach oraz inicjatywach
podejmowanych przez urząd: przeprowadzenie cyklicznych badań lo-

partnerów powiatowego rynku pracy, ich zaangażowania, aktywności,
operatywności i z pewnością cierpliwości dla biurokratycznych wymogów, którymi obwarowana jest
współpraca z urzędami. Dużą wagę
ma na pewno przychylność i otwartość starosty kępińskiego oraz całej
Rady Powiatu. Wszystkim partnerom lokalnego rynku pracy dziękujemy za dotychczasową współpracę, która wpłynęła na osiągnięcie
wspólnego sukces – podsumowuje
I. Rataj. 		
Oprac. m

Księdzu Kanonikowi
Jerzemu Palpuchowskiemu,
proboszczowi parafii św. Marcina w Kępnie
wyrazy żalu i współczucia
oraz szczere kondolencje
z powodu śmierci

Mamy
składają:

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno,
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
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historia
Wspomnienie prof. dra hab. Jerzego Babiaka o swoim wujku Piotrze Wodniku urodzonym w Kępnie

Piotr Wodnik – więzień I transportu
z Ziemi Kępińskiej i Ostrzeszowskiej do Dachau
Z nad szarego, obcego Dunaju,
Ku wschodowi ta piosenka płynie,
jak mi tęskno za Tobą mój Kraju,
mój Poznaniu, Warszawo, Lublinie,
Ojczyzno moja.
„Golgota” sł. K. Ćwierka

2 maja 1940 r. z bocznicy stacji
Kępno odjechał pierwszy transport
więźniów politycznych aresztowanych tylko za to, że byli Polakami.
Wśród więźniów wywożonych do
Dachau znalazł się również absolwent
Szkoły Podchorążych Piotr Wodnik.
Dzieciństwo i młodość
Urodził się 25 kwietnia 1917 r. w
Krążkowach k/Kępna. Wychowany
był w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji narodowych przez
ojca Marcina Wodnika i matkę,
Magdalenę z d. Parzybut. Swoją edukację rozpoczął w 1924 r. w Publicznej Szkole Powszechnej w Krążkowach. Następnie przez rok uczęszczał
do Publicznej Szkoły Powszechnej w
Kępnie. W marcu 1927 r. zdał egzamin wstępny do Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego typu neoklasycznego w Kępnie.
Z języków nowożytnych znał w
piśmie i mowie język francuski, a ze
starożytnych łacinę i grekę. Jego ulubionymi przedmiotami była historia,
łacina, fizyka, przyroda oraz geografia. Miał specjalne zamiłowanie
do muzyki, rysunków technicznych
i kartografii fizycznych, a także do
sportu.. Posiadał Państwową Odznakę Sportową i Odznakę Strzelecką.
Poza nauką brał czynny udział w
pracy społecznej na terenie szkoły.
Od roku 1930 należał do organizacji
harcerskiej, w której był zastępowym
i bibliotekarzem. Był również przez
kilka lat w zarządach organizacji
działających na terenie swojej szkoły
i Sodalicji Mariańskiej (katolickiego stowarzyszenia świeckich, którego celem było łączenie życia chrześcijańskiego ze studiami).
Przez 2 lata był wiceprezesem
w Zarządzie Młodzieży Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego, a
przez 3 lata przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Działał też w Szkolnym Kole Ligi Morskiej i Kolonialnej
oraz był prezesem Koła Polskiego
Czerwonego Krzyża. Ponadto należał do wielu sekcji ściśle związanych
z jego zamiłowaniami: historycznej,
„les Amis de la France”, krajoznawczej i do Gimnazjalnego Koła Sportowego „Concordia”.
Przez 2 lata uczęszczał na ćwiczenia Przysposobienia Wojskowego,
które ukończył zdobywając drugi stopień w roku 1935. Egzamin dojrzałości zdał wiosną 1937 r.
11 września 1937 r. wstąpił w szeregi Armii Polskiej i pełnił swój obowiązek obywatelski w 57. pułku piechoty im. Karola II Króla Rumunii w
Poznaniu. Jak każdy młody człowiek
planował swoją przyszłość, chciał
związać się z wojskiem i zostać oficerem Wojska Polskiego. W tym celu
wstąpił do Szkoły Podchorążych Pie-
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choty w Komorowie – Ostrów Mazo- oraz ciągły lęk o własne życie spowowiecka. Promocję oficerską uzyskał w dowały, że w październiku 1943 roku
warunkach wojennych. W 1939 r. brał zachorował na biegunkę i dostał się
udział w wojnie obronnej, służąc w na „rewir” - oddział zakaźny, gdzie
jednostce 3 p.p. Leg. w Jarosławiu. Po przebywał około dwóch tygodni.
czynnym udziale w kampanii wrzeW czasie leczenia na tym bloku
śniowej wrócił do domu rodzinnego.
poddany został dodatkowym baOkres okupacji
daniom i nieznanym mu doświad2 maja 1940 r. został aresztowany czeniom nad ropowicą /flegmoną/,
i jako więzień polityczny wywieziony przeprowadzanym przez lekarza
do obozu koncentracyjnego Dachau. SS-mana, kierującego w tym czasie
Od dnia 5 maja zarejestrowany pod Rewirem Obozowym znajdującym
numerem obozowym 8055 przebywał się na blokach 27-32. Doświadczenia
na bloku 5.
te polegały na podawaniu więźniom
Pod koniec czerwca 1940 r. został zastrzyków i leków doustnych na
przetransportowany do obozu koncen- skutek których w krótkim czasie potracyjnego w Mauthausen-Gusen I, jawiły się bóle mięśni i owrzodzenia
gdzie przebywał do chwili wyzwolenia na biodrach i karku, a także zapaleprzez Wojska Alianckie w dniu 5 maja nie skóry. Przebywając na tym bloku
1945 r. Przebywając w Gusen I, po- zaprzyjaźnił się z więźniem Bolesłasiadał numery obozowe: 8055, 5846 wem Kowalikiem z Czerwińska.
i 43366.
Dzięki pomocy polskiej obsługi
Podczas pobytu w obozie kon- lekarskiej (dr. Gościńskiego i sanicentracyjnym brał udział w akcji tariusza Pięty), pomocy kolegów z
ratowania życia i zdrowia kolegów, kuchni obozowej i ruchu oporu (prof.
zwłaszcza w dożywianiu. Uczest- Adamisa) udało mu się uzyskać zwolniczył w akcji samokształceniowej i kulturalnej w
grupie Gębika, Cielucha,
Małychy i Wichłacza. Należał do grupy wojskowej,
której kierownikiem był Józef Wysocki i do której należeli: Marian Grzeszczyk,
Władysław Grzelak i Bolesław Kowalik.
W czasie swego pobytu
w Gusen znał członków załogi SS, którzy w szczególnie bestialski i barbarzyński sposób odnosili się do
więźniów, dokonując bezpośrednio licznych zabójstw
bezbronnych więźniów lub
uszkodzeń ciała, powodujących kalectwo lub śmierć.
Szczególnie zapamiętał
dzień napadu wojsk hitlerowskich na Związek Radziecki, kiedy pijani SS-mani na czele z komendantem
obozu K. Chmielewskim i
Oberscharfürerem Grossem
wpadli o północy do kuchPiotr Wodnik, żołnierz 57. pułku piechoty im. Karola
ni obozowej i pracujących
Rumunii w Poznaniu
tam więźniów szczuli psami
(dwóch z nich zostało dotkliwie po- nienie z Rewiru. Kiedy wrócił na blok
gryzionych).
2 przywitał go tam kolega Stanisław
Postrachem wśród więźniów, Nogaj. Zaraz po wyjściu z „rewiru”
całego obozu był Hauptscharfürer nastąpiły u niego powikłania i dostał
Hans Jentsch. Torturował więźniów, zapalenia gruczołów chłonnych lewej
urządzając dla inwalidów i chorych kończyny górnej i zapalenia naczyń
kąpiele w lodowatej wodzie. W cza- limfatycznych tej ręki. Opatrunki rosie tych kąpieli zginęli Franciszek bił mu wspomniany wcześniej EugeTyła z Krążków, Alfred Sterczewski niusz Pięta.
z Kępna i Walenty Maciejewski z
W wyniku przeprowadzanych
Poznania. Największe mordy inwali- doświadczeń i doznanych urazów
dów i chorych z rewiru odbyły się w cierpiał całe życie, a ślady po przebyprzeddzień Wigilii Bożego Narodze- tym eksperymencie pokrywały jego
nia 1941 roku.
ciało i widoczne były do śmierci.
Był wielokrotnie świadkiem pobi- Najboleśniejsze jednak były cierpiecia więźniów przez Klugego, sadystycz- nia psychiczne, bo koszmar, którego
nego wymierzania kary chłosty. Za- był naocznym świadkiem, powracał
wsze bił do utraty przytomności. Kluge w snach, jeszcze wiele lat po wojnie
był w Gusen I do 1942 roku i wrócił tu często budził się skulony na podłoponownie pod koniec 1944 roku.
dze obok własnego łóżka. Twarze
Ciężka praca, niedożywienie oprawców wryte w pamięć powra-
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cały i dręczyły jego umęczoną duszę.
Spośród wielu oprawców najstraszniejsze wspomnienia wywoływały
twarze SS Karla Chmielewskiego,
Frita Seidlera, Kiesewettera, Killermanna, Klugego i Beckera oraz
więźniów samorządu obozowego van Loosena, Wuggenicka, Amelunga, Jungego, kapo Ludwika, Strohskiego i Schneidereit.
Obóz został oswobodzony przez
Amerykanów 5 maja 1945 roku. Kiedy otwarła się brama obozu, więźniowie stali blokami, jak na apelu. Jeden
z wchodzących żołnierzy amerykańskich w pełnym bojowym rynsztunku machał na przywitanie i odezwał
się najmilszą polszczyzną: „CHŁOPOKI, JESTEŚTA WOLNE”.
Okres powojenny
Po repatriacji do kraju przybył do
Wrocławia. Znów próbował związać
swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, niestety okazało się to niemożliwe i wówczas zweryfikował swoje
życiowe plany i zamienił mundur
wojskowy na mundur kolejowy. W listopadzie 1945
r. podjął pracę w Centrali
DOKP
współorganizują
kolejowy organ rentowy,
w którym przepracował
24 lata. Tu również poznał
swoją przyszłą żonę Janinę
z domu Borowiec. Pobrali
się w grudniu 1950 roku w
kościele św. Maurycego we
Wrocławiu. Wiosną 1952
roku urodził się ich syn Marek, a trzy lata później córka
Halina.
Był jednym z pionierów
kolejnictwa na Dolnym Śląsku w dziedzinie obsługi w
zakresie zaopatrzeń emerytalnych i odszkodowań dla
pracowników całego okręgu
wrocławskiego. Będąc kierownikiem działu, swoim
osobistym wkładem pracy i
fachowością uzyskał uznanie zarówno kierownictwa
dyrekcji, jak i pracowników
i emerytów. W 1961 roku
II Króla
ukończył Wydział Prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego zdobywając tym samym tytuł magistra prawa.
Mimo wielkiego zaangażowania
w pracy zawodowej przez cały czas
brał czynny udział w życiu społecznym, przez długie lata swej działalności pełnił wiele funkcji, m. in. jako
członek Komisji Porad Prawnych
okręgu ZBOWID i jego społeczny
radca prawny. Był ponadto członkiem Związku Kombatantów RP i
BWP Zarząd Okręgowy we Wrocławiu. Działał w Związku Oficerów
Służby Stałej Wojska Polskiego II
Rzeczpospolitej - Oddział we Wrocławiu. Należał do Związku Inwalidów Wojennych we Wrocławiu.
Był także Okręgowym Rzecznikiem
Sądu Koleżeńskiego, członkiem zarządu środowiska byłych więźniów
politycznych, długoletnim ławnikiem

Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych, a od 1947 r. pełnomocnikiem DOKP w tym sądzie. Pełnił też
wiele funkcji społecznych w komisjach Zarządu Okręgu ZZK (Komisja
Socjalna, Szkolenia Wewnątrzzakładowe i Komisja Odwoławcza w sprawach ubezpieczeń społecznych).
Wielokrotnie został odznaczony, w tym m.in. Medal Zwycięstwa
i Wolności, Medal 10-lecia PRL,
Srebrny Krzyż Zasługi, Odznaka
Przodujący Kolejarz, Odznaka 15-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska,
Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego, Krzyż Oficerski O.O.P, Krzyż
Kawalerski O.O.P, Krzyż Kampanii
Wrześniowej 1939, Medal za Udział
w Wojnie Obronnej 1939, Medal Zasłużonym na Polu Chwały, kapitan 21.07.1999 r. MON nr.258/kadr.
Przez całe życie utrzymywał
kontakt z kolegami ze Szkoły Podchorążych Piechoty, uczestniczył w
zjazdach i spotkaniach koleżeńskich.
Nawiązał kontakt i współpracował z
Kołem Przyjaciół S.P.P w Ostrowii
Mazowieckiej.
Nigdy nie zapomniał o obietnicy
złożonej Bogu w tych najcięższych
dla siebie chwilach życia - tam w Gusen, modląc się, przysięgał, że jeśli
Bóg pozwoli mu przeżyć tę gehennę
to każdego roku będzie uczestniczył
w pielgrzymce do św. Idziego w Mikorzynie.
Słowa dotrzymał, czego byłem
naocznych świadkiem, towarzysząc
mu wielokrotnie w tej pieszej pielgrzymce. Bez względu na pogodę,
samopoczucie, czy też stan zdrowia
spełniał swoją obietnicę, za każdym
razem dziękując Bogu za życie i modląc się za tych, którym nie dane było
doczekać wolności.
Całe swoje życie utrzymywał
też kontakt ze współwięźniami z
obozów, podtrzymując ich na duchu
w trudnych chwilach życiowych,
zawsze miał dla ludzi dobre słowo,
pocieszenie i modlitwę. Przyjaźnie,
które nawiązał w obozie przetrwały
lata, gdyż miały najsilniejsze fundamenty z możliwych, opierały się bowiem najczęściej na wdzięczności za
pomoc, za troskę, za życie.
Po przejściu na emeryturę całkowicie poświęcił się pracy społecznej i swojemu hobby - filatelistyce.
Współpracował z wieloma filatelistami w całej Europie. Aktywnie
uczestniczył w zjazdach i spotkaniach filatelistycznych.
W roku 1983 został szczęśliwym
dziadkiem i całą dobroć i miłość
swojego serca przelał na wnuka Remigiusza, potem Piotra i wnuczkę
Malwinę. Uczył wnuki historii, przekazywał im swoją wiedzę i miłość do
Boga, rodzinnego miasta i kraju.
Opracował
prof. dr hab. Jerzy Babiak siostrzeniec
na podstawie relacji
córki Haliny i syna Marka
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W Polsce funkcjonuje prawie 2.800 jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie je
przebadali naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analizowali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracując na podstawie oficjalnych danych przekazanych przez
Regionalne Izby Obrachunkowe. W ten sposób powstał trzeci Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce

Baranów w czołówce rankingu,
Perzów wysoko, podobnie Kępno

Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy wsparciu
pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, po raz trzeci opracowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, tym razem za 2019
rok. Analizie poddano finanse prawie
2.800 polskich gmin, miast i powiatów.
W najnowszym badaniu wykorzystano te same wskaźniki, które
brano pod uwagę w ubiegłym roku:
udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków
bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, rela-

cja zobowiązań do dochodów ogółem
oraz udział podatku dochodowego
od osób fizycznych. Niezmienne
kryteria oceny to celowe działanie.
Środowisko widzi bowiem potrzebę
stworzenia narzędzia, które umożliwi porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne podmioty w
dłuższym przedziale czasu, na podstawie powszechnie akceptowalnych
wskaźników.
Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii:
gminy wiejskie (1.547), gminy miejsko-wiejskie (629), gminy miejskie
(235 – bez gminy Boguszów-Gorce,
która nie złożyła w terminie sprawozdań budżetowych po IV kwartałach
2019 r.), miasta na prawach powiatu
(66) oraz powiaty ziemskie (314).

W grupie 236 gmin miejskich
najlepsze wyniki uzyskał Józefów
(woj. mazowieckie), za nim znalazło
się Puszczykowo (woj. wielkopolskie)
oraz Podkowa Leśna (woj. mazowieckie). W grupie 66 największych
jednostek, czyli miast na prawach
powiatu, najlepsze okazały się Tychy, na drugim miejscu znalazła się
Warszawa, a na trzecim – Sopot. Spośród 1.547 gmin wiejskich pierwsze
miejsce zajęła Dobra (woj. zachodniopomorskie), na drugim miejscu
uplasowała się Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), a na kolejnym –
Kleszczów (woj. łódzkie). Wśród 629
gmin miejsko-wiejskich zwycięzcą
został Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie), a doganiają go Rzgów
(woj. łódzkie) i Łomianki (woj. ma-

KOMENTARZE WŁODARZY GMIN POWIATU KĘPIŃSKIEGO:
Burmistrz miasta i gminy Kępno, Piotr Psikus: W grupie gmin miejsko-wiejskich, których
jest 629, zajęliśmy 87. miejsce w Polsce. Znaleźliśmy się w pierwszej setce samorządów, co bardzo mnie cieszy.
Jesteśmy też 14. miastem w Wielkopolsce. Jest to powód do ogromnej satysfakcji i dumy z tego wszystkiego,
co wspólnie robimy, tworzymy i realizujemy dla naszych mieszkańców. Nasza praca spotyka się z akceptacją
większości mieszkańców i bardzo mnie to cieszy i daje motywację do jeszcze lepszej, bardziej intensywnej i
wytężonej pracy na rzecz mieszkańców miasta i gminy Kępno.
Wójt gminy Baranów, Bogumiła Lewandowska-Siwek: Jest to bardzo prestiżowy
ranking, ponieważ obejmuje on wszystkie jednostki, a przede wszystkim kompleksowo, apolitycznie i opierając
się na budżecie, oblicza wskaźniki ekonomiczne poszczególnych gmin. Znajdując się w tym rankingu w pierwszej
dziesiątce, wiem na pewno, że to wielki sukces, ogromna praca i satysfakcja, że ktoś to dostrzega. To sukces
wszystkich pracowników urzędu, radnych, którzy popierają nasze działania i mieszkańców, którzy, płacąc podatki,
pozwalają nam na taki rozwój. Dziękuję za to wszystkim. Jestem ogromnie dumna, że jestem wójtem w tej gminie.
Wójt gminy Bralin, Piotr Hołoś: Według wskaźników przyjętych przez zespół badawczy
klasyfikujemy się na 664. miejscu w Polsce. Wynik nas zdecydowanie nie satysfakcjonuje, lecz w 2019 roku
realizowaliśmy budżet planowany i środki pozyskane, które go uzupełniały i pochodziły z projektów z 2018 roku.
Wierzę, że od 2020 roku będziemy systematycznie piąć się w górę rankingu, mając na uwadze planowane
inwestycje i złożone wnioski o dofinansowanie oraz restrukturyzację budżetu gminy w zakresie wydatków i, w
szczególności, dochodów.
Wójt gminy Łęka Opatowska, Adam Kopis: Zajmujemy 113. miejsce w rankingu. Jest mi
niezmiernie miło być gospodarzem tej gminy i chylę czoła przed każdym działaniem, każdą inicjatywą gospodarczą
mieszkańców gminy, którzy są przedsiębiorczy i gospodarni na różnych płaszczyznach działań gospodarki
na terenie gminy Łęka Opatowska. Bez tych osób i bez mieszkańców, którzy pracują na potęgę gminy, nie
mielibyśmy szans na tak duży awans w rankingu. Jestem niezmiernie wdzięczny i czuję się wielce zaszczycony
być gospodarzem mieszkańców tak wspaniałej gminy oraz radnych, którzy podejmują tak ważne i przyszłościowe
decyzje dla rozwoju naszej małej ojczyzny.
Wójt gminy Perzów, Danuta Froń: Gmina Perzów została sklasyfikowana na 55. miejscu. Na
tak wysoką pozycję składa się wiele czynników: nasze inwestycje, znaczące dochody, sprawna praca urzędu,
współpraca z Radą Gminy, pozyskiwane środki zewnętrzne, inicjatywy przedsiębiorców, pracowitość mieszkańców.
Ważne jest to, kiedy widać ciągły rozwój gminy, chociaż chciałoby się wszystko zrobić jeszcze szybciej i skuteczniej.
Ale musimy być realistami – duże inwestycje: budowa kanalizacji, przedszkola, budowa i remonty dróg to duże
pieniądze i trzeba nauczyć się cierpliwości w ich pozyskiwaniu i realizacji zadań. Kiedy udaje się je zrealizować i
zakończyć, mamy ogromną satysfakcję, że nasza gmina staje się coraz ładniejsza, bogatsza i lepiej się w niej żyje.
Wójt gminy Rychtal, Adam Staszczyk: Cieszymy się, że w Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego w Polsce uplasowaliśmy się o ok. 200 pozycji wyżej aniżeli w roku ubiegłym. Obecne należy
dołożyć wszelkich starań aby wskaźniki związane z dochodami, wydatkami oraz dużymi inwestycjami, szczególnie
tymi dofinansowanymi z UE były wyższe. Wiem, że jesteśmy na dobrej drodze. Warto tutaj podkreślić zasługę i
zaangażowanie wszystkich mieszkańców, dzięki którym następuje poprawa kondycji gminy.
Wójt gminy Trzcinica, Grzegorz Hadzik: Gmina Trzcinica zajęła 441. miejsce wśród gmin
wiejskich, przy czym, jeśli chodzi o współczynnik W5 (udział środków europejskich w wydatkach ogółem),
uzyskała wynik 0,3402 i jest to najwyższy współczynnik w powiecie kępińskim (średnia powiatowa – 0,0925).
Bardzo dobrze oceniony został także współczynnik W3 (udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem),
który wyniósł 0,5758 i jest to drugi wynik w powiecie kępińskim. Natomiast współczynnik W1 (udział dochodów
własnych w dochodach ogółem), W2 (relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem) oraz W7 (udział podatku
dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących), ukazujące stopień rozwoju gospodarczego, pokazują,
iż wymaga jeszcze sporo wysiłku, aby zbliżyć się do gmin, które posiadają duży stopień nasycenia firmami i
przedsiębiorstwami, co przełoży się na poprawę wartości tej grupy wskaźników.

zowieckie). W grupie 314 powiatów
ziemskich najlepszy okazał się powiat wrocławski (woj. dolnośląskie),
kolejny jest powiat poznański (woj.
wielkopolskie), a pierwszą trójkę zamyka powiat bielski (woj. śląskie).
Gminy powiatu kępińskiego
w rankingu
W grupie 1.547 gmin wiejskich w
2019 r. Gmina Baranów uplasowała
się na 10. miejscu i jest najlepszą gminą z Wielkopolski. Sąsiednie gminy
wiejskie z powiatu kępińskiego zajęły miejsca: Perzów – 55., Łęka Opatowska – 113., Trzcinica – 441., Bralin
– 664. i Rychtal – 1.287.

W grupie 629 gmin miejsko-wiejskich Gmina Kępno uplasowała
się na 87. miejscu. W Wielkopolsce
najlepszą gminą jest Kórnik. W tym
zestawieniu Gmina Kępno zajmuje
14. miejsce.
Niżej w rankingu znalazły się
sąsiednie gminy miejsko-wiejskie: na
121. miejscu znalazł się Ostrzeszów,
na 283. – Syców, na 308. – Wieruszów, na 314. – Kluczbork, na 467. –
Namysłów, a na 613. – Byczyna. Niedaleki Kalisz jest 28. wśród miast na
prawach powiatu, a Ostrów Wielkopolski – 30. spośród gmin miejskich.
KR

30 czerwca odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to już trzecia z rzędu sesja przeprowadzona
w sposób zdalny. Sytuacja epidemiologiczna w naszym
regionie ponownie wymusiła tego typu rozwiązanie w pracy Rady Powiatu Kępińskiego

Apel do ministra rolnictwa

Sesję otworzyła przewodnicząca
Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta
Jędrecka, przedstawiając radnym
proponowany przebieg sesji, który
radni przyjęli jednogłośnie. Następnie starosta Robert Kieruzal odniósł
się do pytań kierowanych ze strony
radnych a dotyczących działalności
powiatu w okresie międzysesyjnym
przedstawionych w sprawozdaniu
przewodniczącego Zarządu.
Pierwsze z procedowanych w
trakcie sesji uchwał dotyczyły zmian
w budżecie powiatu na rok 2020
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego. W
budżecie zwiększono m.in. środki
na wykup nieruchomości pod budowę dróg powiatowych, ścieżek
rowerowych , chodników. Łącznie
na ten cel przesunięto dodatkowych
350 000 zł. O 150 000 zł, zwiększono
wydatki w zakresie zadań modernizacyjnych na drogach powiatowych.
Dołożono również środki na opracowanie dokumentacji technicznych w
zakresie przebudowy dróg powiatowych. Na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do Wieloletniej
Prognozy Finansowej w zakresie
wykazu przedsięwzięć do wykonania
na lata 2020-2021 wpisano wydatki
związane z opracowaniem dokumentacji technicznej modernizacji kilku
odcinków dróg powiatowych, tj. drogi
powiatowej łączącej Grębanin, Nosale
i Mnichowice, drogi powiatowej przebiegającej przez Perzów na odcinku
od drogi krajowej do końca wsi oraz
budowy ciągu pieszo-rowerowego na
odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec. Tym samym wydłużono termin
realizacji opracowania stosownej dokumentacji. Wprowadzenie takiego
rozwiązania wynika m.in. z konieczności przeprowadzenia dodatkowych
wykupów gruntów i wydłużającej się
procedury administracyjnej.
Kolejne dwie z uchwał dotyczyły
zatwierdzenia do realizacji zmian w
dwóch projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-

mu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego a realizowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Kępnie. Pierwszy z projektów dedykowany osobom młodych
na rynku pracy został rozbudowany
o działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. Jednocześnie wydłużano okres realizacji projektu do końca 2022 roku. Całkowita
wartość projektu ogółem wynosi 3 773
588,35 zł. Drugi z projektów odnoszący się do aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych i poszukujących
pracy również został rozbudowany o
zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, a jego realizacja także została wydłużona do
końca grudnia 2022 r. Wartość tego
zadania to 3 599 066,51 zł.
W trakcie sesji radni przyjęli
również apel w sprawie objęcia kukurydzy i rzepaku dopłatą z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. W uzasadnieniu
podano, że ostatnich latach uprawy
kukurydzy i rzepaku zajmują istotną
pozycję w strukturze zasiewów nie
tylko w powiecie kępińskim, ale także w całym kraju. W dodatku można
zauważyć, że kukurydza staje się alternatywą dla siewu zbóż jarych, bowiem roślina ta, co jest bardzo istotne
w czasach występującej corocznie
suszy, lepiej znosi przejściowe niedobory wody oraz w zależności od odmiany – może być również wysiewana na glebach lżejszych. Ponadto w
przypadku obydwu upraw – rolnicy
w 100% stosują kwalifikowany materiał siewny, co tym bardziej zachodzi
konieczność objęcia wsparciem w
postaci dopłat do materiału siewnego.
Przyjęty apel Rada Powiatu Kępińskiego skierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na koniec sesji radni wysłuchali
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kępnie oraz Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Kępnie.
Oprac. m
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Policja

straż pożarna
„Bitwa o wozy” to profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W drugiej turze wyborów sfinansowanych zostanie kolejnych 49 średnich
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gmin, w których frekwencja wyborcza będzie
najwyższa

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego namierzyli
osobowe volvo, którego kierujący spowodował kolizję, a
następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Podczas próby
zatrzymania kierujący znacznie przyspieszył, nie reagując
na wyraźne sygnały do zatrzymania i spowodował kolejne
zdarzenie drogowe. Był pijany

mniejszych gmin, które nie mogły
wygospodarować takich środków na
zakup wozu, MSWiA przygotowało
profrekwencyjną propozycję – akcję
pn. „Bitwa o wozy”: ta gmina, do 20
tysięcy mieszkańców, której frekwencja podczas wyborów prezydenckich
będzie najwyższa w województwie,
otrzyma środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość
jednego samochodu to niemal 800 tysięcy złotych. Inspiracją dla programu
MSWiA były m.in. zeszłoroczne akcje
profrekwencyjne samorządów.
3 lipca br. promesy na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych zdobytych w pierwszej edycji
„Bitwy o wozy” z rąk ministra spraw
wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego odebrali wójtowie i
burmistrzowie 16 gmin z całej Polski
(lista obok), które osiągnęły najwyższą
frekwencję wyborczą w swoim województwie. W uroczystości wzięli też
udział wiceministrowie Maciej Wąsik
i Paweł Szefernaker oraz komendant
główny Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
Minister M. Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne
odgrywają bardzo ważną rolę w swo-

ich małych ojczyznach. - Każdy dzień
przekonuje nas, jak ważne są OSP.
Widzieliśmy, jak skutecznie strażacy
walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni
temu widzieliśmy ich w Małopolsce,
na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze
strażakami z PSP – zaznaczył szef
MSWiA. Wiceminister M. Wąsik za-

uważył, że Ochotnicze Straże Pożarne
mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności
lokalnych. - W większości sytuacji
kryzysowych pierwsze są na miejscu
zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie
– przyznał.

Tym razem 49 wozów
3 lipca br. minister M. Kamiński
ogłosił drugą turę „Bitwy o wozy”.
- Cieszę się, że akcja profrekwencyjna
spotkała się z bardzo dużym odzewem
wśród naszych obywateli. Chcemy
przed drugą turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o
wozy” – zapowiedział minister.
Tym razem środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów
bojowych dla 49 gmin – w każdym z
byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31 grudnia
1998 r.) gmina do 20 tysięcy mieszkańców z najwyższą frekwencją w drugiej
turze wyborów prezydenckich otrzyma
wóz strażacki. O nowe wozy nie będzie
mogło ubiegać się 16 gmin, które zdobyły je w ramach pierwszej edycji akcji.
- Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne
w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki
trafią do gminy na terenie każdego
dawnego województwa, gdzie będzie
najwyższa frekwencja w drugiej turze
wyborów prezydenckich. Jedynym
elementem, który będzie brany pod
uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – podkreślił szef MSWiA.
KR

Gminy o największej frekwencji wyborczej,
które zdobyły wozy strażackie w ramach

I edycji „Bitwy o wozy”

woj. dolnośląskie: gmina Czernica – 77% frekwencji;
woj. kujawsko-pomorskie: gmina Osielsko – 78% frekwencji;
woj. lubelskie: gmina Godziszów – 75% frekwencji;
woj. lubuskie: gmina Zabór – 69% frekwencji;
woj. łódzkie: gmina Nowosolna – 78% frekwencji;
woj. małopolskie: gmina Żegocina – 76% frekwencji;
woj. mazowieckie: gmina Michałowice – 81% frekwencji;
woj. opolskie: gmina Praszka – 67% frekwencji;

24 czerwca br., około godziny
21.00, dyżurny Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie został poinformowany telefonicznie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Jankowy. Ze
zgłoszenia wynikało, że nietrzeźwy
mężczyzna, kierując samochodem
osobowym marki Volvo, uderzył w
zaparkowany pojazd, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.
Dyżurny od razu zadysponował
patrol Ruchu Drogowego w rejon
miejsca zdarzenia. - Po kilku minutach funkcjonariusze w miejscowości Biadaszki zauważyli osobowe
volvo i przy użyciu sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych próbowali
zatrzymać kierującego, który na ich
widok nie zatrzymał się, a następnie
na łuku drogi stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w opłotowanie
posesji oraz budynek gospodarczy
– relacjonuje oficer prasowy KPP
Kępno st. post. Rafał Stramowski. Kierującym okazał się 35-letni
mieszkaniec gminy Baranów. Został
on przetransportowany do szpitala,

gdzie została mu pobrana krew do
badań. Pojazd natomiast został odholowany na parking strzeżony.
Do zdarzenia w Biadaszkach zadysponowano też zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie,
OSP Opatów, OSP Łęka Opatowska
i OSP Biadaszki. - Działania straży
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. Przybyły na
miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego po przebadaniu poszkodowanego podjął decyzję o jego transporcie do szpitala w Kępnie – mówi
mł. kpt. Jakub Sobczak z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.
35-letni mężczyzna odpowie za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do
kontroli oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet
do 5 lat pozbawienia wolności.
Oprac. KR

Kolizja samochodów osobowych w miejscowości Nowa
Wieś Książęca

woj. podkarpackie: gmina Cisna – 75% frekwencji;
woj. podlaskie: gmina Kulesze Kościelne – 72% frekwencji;
woj. pomorskie: miasto Łeba – 85% frekwencji;
woj. śląskie: gmina Koszarawa – 77% frekwencji;

Fot. KP PSP Kępno

Z informacji Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2020 roku dofinansowano
zakup rekordowej liczby 517 samochodów ciężkich, średnich oraz lekkich, które przekazano Ochotniczym
Strażom Pożarnym. Warunkiem tego
był wkład własny samorządu w wysokości 200 tysięcy złotych. Dla naj-

Fot. KP PSP Kępno

Kolejne wozy strażackie dla gmin
o najwyższej frekwencji wyborczej Na „podwójnym gazie”
uciekał przed policją

woj. świętokrzyskie: gmina Masłów – 69% frekwencji;
woj. warmińsko-mazurskie: gmina Stawiguda – 72% frekwencji;
woj. wielkopolskie: gmina Suchy Las – 80% frekwencji;
woj. zachodniopomorskie: gmina Rewal – 86% frekwencji.

Samochody zderzyły się
Odjechała z miejsca zdarzenia.
i wjechały w płot

55-latka z gminy Baranów usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości,
spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym oraz oddalenia się z miejsca zdarzenia

Była pod wpływem alkoholu

27 czerwca br., około godziny
12.00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał
informacje o zdarzeniu drogowym
na ul. Przy Torach w Baranowie.
Funkcjonariusze, którzy udali się
na miejsce, ustalili, że kierująca fordem, 55-letnia mieszkanka gminy
Baranów, zjechała na przeciwległy
pas ruchu i doprowadziła do zderzenia bocznego z osobowym audi,
kierowanym przez 41-letnią miesz-

6

kankę gminy Kępno. Po zaistniałym zdarzeniu kierująca fordem nie
zatrzymała się i oddaliła z miejsca
zdarzenia.
- Podczas wykonywanych czynności na miejscu zdarzenia funkcjonariusze Ruchu Drogowego zauważyli pojazd marki Ford, którego
kierująca, na widok oznakowanego
radiowozu, próbowała zawrócić,
jednak po kilku minutach została
zatrzymana. Jak się okazało, była

nietrzeźwa – poinformował oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski. 55-letnia kierująca w
wydychanym powietrzu miała 0,95
promila alkoholu. Została zatrzymana w policyjnym areszcie, a po
wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty
kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym oraz oddalenia się z miejsca zdarzenia.
Oprac. KR
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20 czerwca br., chwilę po godzinie 11.30, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o kolizji
dwóch samochodów osobowych w
Nowej Wsi Książęcej. Do zdarzenia
zadysponowano zastępy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i
OSP Nowa Wieś Książęca.
- Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na skrzyżowaniu
drogi głównej z podporządkowaną
doszło do kolizji dwóch samochodów
osobowych, które w wyniku zdarze-

nia uszkodziły pobliskie ogrodzenie
posesji. Uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy o własnych siłach przed
przybyciem służb ratunkowych i nie
wymagali pomocy medycznej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w uszkodzonych
pojazdach oraz sorpcji rozlanych
płynów eksploatacyjnych – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno
kpt. Paweł Michalski.
Przyczyny zdarzenia badała Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Informacje

wiadomości

Podczas XX Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 29 czerwca 2020 r., zostały
podjęte uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu
„Szatnia na medal”

Umowa na przekazanie dotacji celowej dla kępińskiego
szpitala

W Rychtalu powstanie szatnia na medal
18 grudnia 2019 r. został ogłoszony nabór wniosków do 3. edycji programu „Szatnia na medal”, w którym
wpłynęły łącznie 74 wnioski: 53 – na
zadania remontowe oraz 21 – na zadania inwestycyjne. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.
przeznaczył na ten cel w budżecie
kwotę 4.000.000 zł (2.700.000 zł – na
zadania remontowe oraz 1.300.000 zł
– na zadania inwestycyjne).
Do 29 czerwca 2020 r. wsparcie
finansowe w ramach 3. edycji programu „Szatnia na medal” otrzymało 12
samorządów. Po XX sesji Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego kolejnych 23 beneficjentów otrzymało
wsparcie finansowe na łączną kwotę
1.526.674 zł. Są to gminy: (zadania
remontowe) Rychtal, Zaniemyśl, Jarocin, Śrem, Opatówek, Ceków- Kolonia, Margonin, Kleczew, Sieraków,
Godziesze Wielkie, Lwówek, Kleszczewo, Przemęt, Zakrzewo, Pępowo,
a także miasto i gmina Złotów oraz
powiat rawicki; (zadania inwestycyjne) Kłecko, Mieścisko, Chrzypsko
Wielkie, Kazimierz Biskupi, Żerków
oraz Kawęczyn.
Oprac. KR

29 czerwca Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął stosowną uchwałą rozstrzygnięcie X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Łączne wsparcie finansowe w
wysokości 3,2 milionów złotych trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa

Wspólnie dla wielkopolskich wsi

Konkurs „Pięknieje wielkopolska
wieś” organizowany jest w ramach
programu „Wielkopolska odnowa wsi”.
Jego głównym celem jest aktywizacja
mieszkańców obszarów wiejskich
na poziomie sołectwa w kierunku
ich zaangażowania na rzecz rozwoju
własnej miejscowości i społeczności.
Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu
przestrzeni publicznej na
wsi, odtwarzaniu dziedzictwa
kulturowego
i przyrodniczego oraz
kultywowaniu tradycji
społeczności lokalnych. „Pięknieje wielkopolska
wieś” to konkurs, który daje szansę
lokalnym społecznościom na zrealizowanie projektów przyczyniających
się do podniesienia walorów kulturowych, przyrodniczych, rekreacyjnych
oraz poprawienia dostępności przestrzeni publicznej dla mieszkańców
„małej ojczyzny”. Tegoroczna edycja
cieszyła się dużym powodzeniem.
Również wcześniejsze edycje konkursu cieszyły się ogromnym zaintereso-

waniem środowisk wiejskich, a dzięki
wsparciu zrealizowanych zostało wiele ciekawych projektów – podkreśla
wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
W tegorocznej edycji złożonych
zostało 290 wniosków. Po ich wnikliwej ocenie formalnej i merytorycznej
zakwalifikowanych zostało 265 projek-

tów, z których dofinansowane zostaną 124, na łączną kwotę 3.250.000 zł.
Dofinansowanie, które może wynieść
maksymalnie 30 tysięcy złotych dla
danego projektu, umożliwia remonty obiektów wspólnej użyteczności
(świetlic wiejskich, ogólnodostępnych
terenów rekreacyjnych i sportowych)
oraz organizację lokalnych spotkań i
wydarzeń integrujących mieszkańców
sołectwa i okolicy.

Dofinansowanie przyznane zostało również sześciu sołectwom,
znajdującym się na terenie powiatu
kępińskiego. Dotację w wysokości
30 tysięcy złotych otrzymają: sołectwo
Czermin (gmina Bralin) – na zadanie
pn. „Sportowa osada na wzgórzu”, sołectwo Weronikopole (gmina Bralin)
– na zagospodarowanie przestrzeni
sołectwa poprzez
ogrodzenie placu
zabaw i utworzenie miniarboretum,
sołectwo
Kliny
(gmina Kępno) – na
remont świetlicy
wiejskiej, sołectwo
Opatów (Łęka Opatowska) – na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz sołectwo Trzebień (Łęka Opatowska) – na remont
wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno-sportowego. Z kolei sołectwo
Miechów (gmina Perzów) otrzyma 20
tysięcy złotych na zagospodarowanie
placu zabaw w ramach zadania pn.
„Plac zabaw – dzieci biegną po zdrowie”.
Oprac. KR

Rozszczelnienie beczki z niebezpiecznymi chemikaliami w Domaninie

Wyciekał roztwór nadtlenku wodoru

1 lipca br., około godziny 18.30,
do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło
zgłoszenie o rozszczelnieniu beczki

z niebezpiecznymi chemikaliami w
Domaninie. - Przybyli na miejsce
strażacy zastali samochód ciężarowy przewożący beczki z niebezpiecznymi chemikaliami. Jedna z nich

Niezbędna była pomoc Specjalistycznej Grupy Ratownictwa
Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego. Fot. Radio SUD

uległa rozszczelnieniu. Działania
straży polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, zidentyfikowaniu wyciekającej substancji oraz
wyznaczeniu strefy zagrożenia – poinformował mł. kpt. Jakub Sobczak
z KP PSP Kępno. Ze względu na charakter zdarzenia niezbędna okazała
się pomoc Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego. W
wyniku wykonanych badań ustalono,
że doszło do wycieku roztworu nadtlenku wodoru. Uszkodzoną beczkę
umieszczono w pojemniku zastępczym. W zdarzeniu nikt nie został
poszkodowany.
W działaniach trwających 11 godzin udział brało 12 jednostek straży
pożarnych.
Oprac. KR

Samorząd gminny
wspiera szpital
W środę, 1 lipca br., burmistrz
miasta i gminy Kępno Piotr Psikus przy kontrasygnacie głównej
księgowej Elżbiety Tomczyk, oraz
dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie Beata Andrzejewska, w
obecności swojego zastępcy Zbigniewa Bery, podpisali umowę na
przekazanie dotacji celowej dla kępińskiego szpitala.
Gmina Kępno przekazała kwotę 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony
osobistej, środków do dezynfekcji
oraz niezbędnej aparatury me-

dycznej na potrzeby udzielania
świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19.
- Wsparcie finansowe dla kępińskiego szpitala udzielane jest od
lat. W ten sposób samorząd wspiera szpital, który może dokonywać
zakupów potrzebnego sprzętu medycznego – podkreśla burmistrz. Jesteśmy wdzięczni za przekazanie
tych środków, zwłaszcza, że sprzęt
ten jest dla nas niezbędny w obecnej sytuacji epidemicznej na terenie powiatu kępińskiego – dodaje
dyrektor szpitala Beata Andrzejewska. 		
Oprac. KR

W ostatnich tygodniach rozpoczęły się roboty drogowe
związane z wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach powiatowych

Będą nowe drogi
Realizacja tych prac możliwa jest
w dużej mierze dzięki współpracy
Powiatu Kępińskiego z samorządami
gminnymi. Obecnie trwa układanie
nakładki asfaltowej na odcinku leśnym
drogi powiatowej łączącym Sadogórę i
Buczek Wielki. Inwestycja to efekt porozumienia pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Rychtal zawartego z
dnia 4 maja br. Zgodnie z dokumentem
Powiat przeznaczył na tę inwestycję
200 000 zł, z kolei Gmina Rychtal 20 000 zł.
Jednocześnie trwają prace na terenie gminy Baranów, gdzie wykonywa-

na jest nakładka na odcinku drogi powiatowej łączącej Joankę ze Słupią pod
Kępnem. Tu w ramach porozumienia
Powiat Kępiński przekazał 200 000 zł,
tyle samo przekazała gmina Baranów.
Ponadto wyznaczone zostały również punkty na drogach powiatowych
w obrębie gminy Trzcinica, które zostały uszkodzone przez wykonawcę inwestycji drogowej realizowanej na odcinku Laski – Laski Borek – Trzcinica.
Stosowne prace zgodnie z wyznaczonym harmonogramem wykonane zostaną w najbliższym czasie.
Oprac. m

Zdarzenie przy ul. Kępińskiej w Bralinie

Fot. KP PSP Kępno

„Szatnia na medal” to autorski
pomysł Samorządu Województwa
Wielkopolskiego – jego pierwsza
edycja miała miejsce w 2018 r. Program okazał się przysłowiowym
„strzałem w dziesiątkę”, o czym
świadczy ilość wniosków składanych każdego roku. Głównym celem
programu jest budowa pozytywnego
wizerunku sportu kojarzonego ze
zdrowiem i higieną, a także poprawa
warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo-sanitarnych przy
obiektach sportowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Sarna wpadła do studzienki
W piątek, 3 lipca br., tuż po godzinie 15.00, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że sarna wpadła do niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej przy ul. Kępińskiej w Bralinie.
Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kępnie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia
potwierdzono, że mała sarna znajdowała się w studzience kanalizacji deszczowej. - Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie wyciągnięto sarnę na zewnątrz
za pomocą siatki do łapania zwierząt.
Po wyciągnięciu zwierzęcia zabezpieczono otwór studzienki – relacjonuje
oficer prasowy KP PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Oprac. KR
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Sport

nożna
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/ straż
pożarna

WYNIKI
I TABELE

PKO Ekstraklasa
34. kolejka | wiosna 2020
Lech Poznań – Legia Warszawa ...............– 2:1
Pogoń Szczecin – Jagiellonia ...................– 2:2
ŁKS Łódź – Wisła Kraków ........................– 1:2
Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin ......– 1:2
Piast Gliwice – Śląsk Wrocław ..................– 1:0
Lechia Gdańsk – Cracovia ........................– 0:3
Korona Kielce – Arka Gdynia ...................– 1:1
Wisła Płock – Górnik Zabrze ....................– 1:0
1. KP Legia Warszawa
34 65 67:33
2. GKS Piast Gliwice
34 57 38:30
3. KKS Lech Poznań
34 57 61:32
4. WKS Śląsk Wrocław
34 53 47:40
5. MKS Cracovia SSA
34 52 47:35
6. KS Lechia Gdańsk
34 52 44:46
7. Jagiellonia Białystok
34 49 46:44
8. MKS Pogoń Szczecin
34 47 32:36
9. RKS Raków Częstochowa
34 50 46:48
10. KS Górnik Zabrze
34 47 45:43
11. KGHM Zagłębie Lubin
34 47 56:51
12. Wisła Płock SA
34 45 40:51
13. Wisła Kraków SA
34 44 42:51
14. MZKS Arka Gdynia
34 34 34:53
15. MKS Korona Kielce
34 31 25:44
16. ŁKS Łódź
34 21 28:61
Fortuna I Liga
30. kolejka | wiosna 2020
Warta Poznań – Puszcza Niepołomice.......– 1:2
Stal Mielec – Odra Opole .........................– 1:1
Wigry Suwałki – GKS 1962 Jastrzębie ......– 2:0
Podbeskidzie – Radomiak Radom ............– 4:2
Zagłębie Sosnowiec – Chrobry Głogów .....– 0:2
Chojniczanka – Sandecja Nowy Sącz ........– 2:1
Olimpia Grudziądz – GKS Bełchatów ........– 1:2
Miedź Legnica – GKS Tychy .....................– 2:2
Termalica Nieciecza – Stomil Olsztyn ........– 2:0
29. kolejka | wiosna 2020
GKS Bełchatów – Podbeskidzie ................– 1:1
Warta Poznań – Chrobry Głogów .............– 1:2
Odra Opole – Chojniczanka .....................– 0:0
Stomil Olsztyn – Olimpia Grudziądz .........– 2:0
Radomiak Radom – Wigry Suwałki ..........– 3:1
Puszcza Niepołomice – Miedź Legnica ......– 0:1
GKS 1962 Jastrzębie – Stal Mielec ...........– 1:2
Sandecja Nowy Sącz – Zagłębie Sosnowiec .....– 1:1
GKS Tychy – Termalica Nieciecza .............– 1:0
1. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 59 57:30
2. FKS Stal Mielec
30 58 48:28
3. KS Warta Poznań
30 53 45:30
4. RKS Radomiak 1910 Radom 30 50 46:40
5. MKS Miedź Legnica
30 44 43:39
6. GKS Tychy
30 43 56:48
7. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 30 42 43:33
8. MZKS Chrobry Głogów
30 40 32:39
9. MKS Puszcza Niepołomice 30 40 31:37
10. GKS Bełchatów
30 39 36:39
11. OKS Stomil Olsztyn
30 39 25:34
12. GKS 1926 Jastrzębie
30 38 40:42
13. GKS Olimpia Grudziądz
30 38 45:53
14. Zagłębie Sosnowiec SA
30 38 44:49
15. MKS Sandecja Nowy Sącz 30 37 42:47
16. OKS Odra Opole
30 36 28:34
17. Chojniczanka 1930 Chojnice 30 30 40:54
18. SKS Wigry Suwałki
30 23 25:50
II Liga
30. kolejka | wiosna 2020
Górnik Łęczna – Olimpia Elbląg ...............– 1:0
Lech II Poznań – Resovia Rzeszów ...........– 2:0
Elana Toruń – GKS Katowice ....................– 1:2
Garbarnia Kraków – Znicz Pruszków ........– 1:0
Stal Rzeszów – Bytovia Bytów .................– 2:1
Pogoń Siedlce – Widzew Łódź ..................– 3:1
Stal Stalowa Wola – Górnik Polkowice ......– 3:0
Legionovia – Gryf Wejherowo ..................– 5:2
Skra Częstochowa – Błękitni Stargard ......– 2:1
29. kolejka | wiosna 2020
Widzew Łódź – Elana Toruń .....................– 1:1
GKS Katowice – Górnik Polkowice ............– 1:2
Stal Stalowa Wola – Lech II Poznań ..........– 2:1
Resovia Rzeszów – Garbarnia Kraków .....– 1:2
Błękitni Stargard – Górnik Łęczna ............– 1:2
Znicz Pruszków – Legionovia ...................– 4:0
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Piłka nożna >>> GKS Grębanin w sobotę po raz pierwszy wybiegnie na boisko po
przerwie związanej z koronawirusem. Drużyna Janusza Luberdy wznowi przerwane
cztery miesiące temu rozgrywki Pucharu Polski

Program 1/8 finału
Sobota, 11 lipca 2020 r.
12:00
12:00
14:00
17:00
17:00
17:00
17:30

growiec
GKS Grębanin – Nielba Wą
a Leszno
Winogrady Poznań – Poloni
Ostrów
tra
Iskra Szydłowo – Cen
Gniezno
Kotwica Kórnik – Mieszko
w
Stella Luboń – Sokół Klecze
rzeszów
Ostrovia Ostrów – Victoria Ost
SKP Słupca – KKS Kalisz

KS Opatówek – Polonia Środa

Pucharowy restart w Grębaninie
Kibice zacierają ręce. Po ponad czterech miesiącach zawieszenia z powodu koronawirusa wraca piłka
nożna w regionalnym wydaniu. Przed nami mecze 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski na szczeblu województwa wielkopolskiego. GKS Grębanin zagra na własnym stadionie z trzecioligową Nielbą Wągrowiec.
Początek sobotniego spotkania (11 lipca) o godzinie 12:00.

Puchar Polski to drugie najważniejsze po lidze rozgrywki klubów z
regionu. Kalendarz obecnego sezonu
Totolotek Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim przerwała epidemia
koronawirusa i związane z nią obostrzenia. Gdyby było inaczej, kibice
znaliby już od paru tygodni zdobywcę trofeum w Wielkopolsce. Zaległe
mecze 1/8 finału zaplanowano na

najbliższą sobotę, 11 lipca. Będą to
pierwsze oficjalne mecze w regionie
od czasu wprowadzenia rządowych
obostrzeń w marcu, a następnie ich
złagodzenie w maju. W najbliższą sobotę rozegranych zostanie jednak siedem spotkań, bowiem do skutku nie
dojdzie pojedynek Klubu Sportowego
Opatówek z Polonią Środa Wielkopolska. Włodarze klubu z Opatówka

poinformowali trzecioligową Polonię
oraz Wydział Gier Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej o rezygnacji
z dalszej walki o Puchar Polski. Tym
samym Polonia Środa Wielkopolska
otrzyma walkower i zapewni sobie
awans do ćwierćfinału, w którym
zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Ostrovia Ostrów Wielkopolski –
Victoria Ostrzeszów. To spotkanie z

Wlkp. - odwołany

kolei odbędzie się w sobotę, 11 lipca
o godzinie 17:00. Mecz zostanie rozegrany w Ostrzeszowie, ale formalnie gospodarzem pojedynku będzie
Ostrovia. Najbliższej soboty z niecierpliwością wyczekują natomiast
kibice w regionie. 11 lipca w samo
południe GKS Grębanin podejmie na
własnym obiekcie Nielbę Wągrowiec.
Mecz z trzecioligowcem z Wągrowca
będzie dla podopiecznych Janusza
Luberdy będzie to pewnego rodzaju
nagroda za zdobycie Pucharu Polski
w strefie kaliskiej, a następnie wyeliminowanie już z rozgrywek szczebla
wojewódzkiego czwartoligowej Unii
Swarzędz. Jeśli drużynie z Grębanina udałoby się sprawić sensację i
wyeliminować z rozgrywek Nielbę,
wówczas piłkarze GKS-u w ćwierćfinale trafią na zwycięzcę pojedynku Iskra Szydłowo – Centra Ostrów
Wielkopolski.		
BAS

Piłka nożna >>> Pierwszoligowa Warta Poznań i drugoligowy KKS Kalisz stworzyły zespoły rezerw. Już niebawem
będą one występować w czwartej lidze, w której podczas minionego tygodnia zaszło sporo zmian

Rezerwy Warty i KKS-u rywalami Polonii

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej coraz prężniej przygotowuje się do wznowienia rozgrywek ligowych na niższych szczeblach i w
minionym tygodniu poinformował w specjalnym komunikacie o dołączeniu do czwartej ligi dwóch nowych zespołów – rezerw Warty
Poznań oraz KKS-u Kalisz. Zainteresowane kluby poznały także liczebność drużyn startujących na zapleczu trzeciej ligi oraz nowy
kształt czwartoligowych rozgrywek.
Na podstawie decyzji Wielkopol- pleczu trzeciej ligi będą 22 zespoły, a fakt, że z czwartej ligi spaść może nawet 34 mecze. Rozgrywki w czwartej lidze
skiego Związku Piłki Nożnej o dołą- rywalizacja będzie się toczyć w systemie osiem zespołów, co w skrajnym przy- zostaną wznowione w weekend 1 sierpczeniu zespołu rezerw KKS-u Kalisz i mieszanym, z podziałem na grupy po padku mogłoby spowodować, że ligę nia. Działacze Wielkopolskiego Związku
Warty Poznań poznaliśmy ostateczną pierwszej rundzie spotkań. W systemie opuściłaby cała grupa spadkowa. Grupa Piłki Nożnej postanowili też, że powrót do
liczbę drużyn w czwartej lidze. Na za- każdy z każdym kluby rozegrają jedną mistrzowska w drugiej rundzie będzie wyjściowej liczby 18 zespołów w czwarrundę, a więc 21 kolejek. Następnie do- rozgrywana na zasadzie mecz i rewanż, tej lidze będzie następował stopniowo. Na
sezonie
konany zostanie podział na dwie gru- czyli będzie 14 dodatkowych meczów, sezon 2021/2022 liczba zespołów zostaSkład IV Ligi w
2020/2021
py - mistrzowską i spadkową. Grupa co dla tych drużyn stworzy liczbę 35 nie zredukowana z 22. do 20. Po sezonie
, Warta II
Victoria Wr ześnia
mistrzowska ma liczyć 8 zespołów, a meczów w sezonie. Grupa spadkowa przejściowym w kampanii rozgrywkowej
Kępno, KKS II
Poznań, Polonia
spadkowa 14. Głównym powodem stwo- będzie za to jednorundowa i każdy ze- 2022/2023 czwarta liga powróci do skłaWi
,
kp.
trów Wl
Kalisz, Ostrovia Os
BAS
rzenia takiego kształtu rozgrywek jest spół zagra 13 razy, czyli łącznie rozegra du 18-zespołowego.
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Bytovia Bytów – Skra Częstochowa ..........– 1:1
Olimpia Elbląg – Pogoń Siedlce.................– 1:0
Gryf Wejherowo – Stal Rzeszów ...............– 0:2
1. GKS Górnik Łęczna
30 58 41:32
2. RTS Widzew Łódź
30 55 61:34
3. GKS Katowice
30 54 53:36
4. ZKS Olimpia Elbląg
30 47 41:30
5. CWKS Resovia Rzeszów
30 46 45:28
6. MKS Bytovia Bytów
30 44 41:41
7. KS Górnik Polkowice
30 43 53:42
8. MKP Pogoń Siedlce
30 42 46:47
9. KS Skra Częstochowa
30 42 33:37
10. RKS Garbarnia Kraków
30 41 35:34
11. ZKS Stal Rzeszów
30 41 46:42
12. KP Błękitni Stargard
30 41 48:49
13. ZKS Stal Stalowa Wola
30 40 38:42
14. MKS Znicz Pruszków
30 40 42:47
15. KKS Lech II Poznań
30 40 41:42
16. TKP Elana Toruń
30 37 39:44
17. KS Legionovia Legionowo 30 24 29:55
18. WKS Gryf Wejherowo
30 14 23:73

Piłka nożna >>> Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podał skład rozgrywek piątej ligi w zbliżającym się
sezonie. W trzech grupach na zapleczu czwartej ligi będą rywalizować 54 zespoły

Strefa kaliska znów z konińską

Piątoligowcy z Wielkopolski poznali podział na grupy rozgrywkowe w nadchodzącym sezonie. Niespodzianki nie było i przedstawiciele strefy kaliskiej znów będą mierzyć się na tym szczeblu rozgrywkowym
głównie z zespołami z regionu konińskiego. Rozgrywki na zapleczu czwartej ligi mają wystartować 1
sierpnia. Podobnie jak w poprzednim sezonie, awans bezpośredni wywalczy mistrz każdej grupy.

W zbliżającym się sezonie
2020/2021 w rozgrywkach piątej ligi
zagrają 54 drużyny. W ubiegłym
tygodniu zostały one podzielone
przez Wydział Gier Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej na trzy grupy,
liczące po 18 zespołów każda. Zespoły reprezentujące strefę kaliską po raz
kolejny znalazły się w trzeciej grupie
rozgrywkowej, którą będą tworzyć
również zespoły z regionu konińskiego. Kto jest wśród nich? To między
innymi występujące już w zeszłym
sezonie na zapleczu czwartej ligi
GKS Sompolno, Polonus Kazimierz
Biskupi, SKP Słupca, Tulisia Tuliszków czy Zjednoczeni Rychwał. Od
najbliższego sezonu region koniński
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będzie miał nowego przedstawiciela,
którym będzie MKS Dąbie. Ponadto
do stawki dołączył wycofany z czwartej ligi Klub Sportowy Opatówek, a
także Lew Pogorzela. To akurat zespół ze strefy leszczyńskiej, który w
poprzednim sezonie grał w grupie
drugiej piątej ligi, a teraz został przeniesiony do grupy trzeciej. Rywalem
zespołów z kaliskiego będzie jeszcze reprezentująca strefę poznańską
Vitcovia Witkowo. Przypomnijmy,
że na tym szczeblu rozgrywkowym
występować będzie dwóch przedstawicieli powiatu kępińskiego – Orzeł
Mroczeń i beniaminek, GKS Rychtal.
Sezon w piątej lidze ma wystartować
1 sierpnia. Awans do czwartej ligi

uzyska mistrz, a wicemistrz będzie
grał w barażach z wicemistrzami
innych grup piątej ligi oraz jednym
zespołem czwartej ligi. Po sezonie
2020/2021 liczba zespołów ma zostać
zmniejszona do szesnastu.
BAS
Skład GRUPY 3
V Ligi
w sezonie 2020
/2021

Astra Krotoszyn, Orz
eł Mroczeń,
Stal Pleszew, GKS
Rychtal, Piast Ko bylin, Vitcovia Witko
wo, KS Opatówek,
MKS Dąbie, GKS
Sompolno, Lew Po
gor zela, SKP Słupca
, Piast Czekanów,
Polonus Kazimierz
Biskupi, Raszkowianka Raszków,
Tulisia Tuliszków,
Victoria Skarszew,
Zefka Kobyla Góra,
Zjednoczeni Rychw
ał.

Sport

piłka nożna
wiadomości

Z kart historii / Polonia Kępno – Piast Błaszki – 0:2
Jesienią minie dokładnie sześćdziesiąt osiem lat od chwili, gdy piłkarze ówczesnego Kolejarza Kępno (obecnie Polonia) po raz pierwszy w historii spotkali się w rozgrywkach ligowych z Piastem Błaszki. Rywalizacja Kępna i Błaszek wpisała się w historię futbolu tych miejscowości na stałe i rozgrzewała kibiców obu drużyn przez kolejne blisko pięćdziesiąt lat. Nowsza historia tej niezwykle elektryzującej rywalizacji nie miałaby swojego początku,
gdyby nie reforma administracyjna z 1975 roku. Błaszki zawsze należały bowiem do ziemi łódzkiej, a w latach 1975-1998 obecna gmina Błaszki należała
do istniejącego wówczas województwa sieradzkiego, które w latach wspomnianego podziału administracyjnego tworzyło wraz z województwem kaliskim (w kolejnych latach także z województwem łódzkim i piotrkowskim) jeden z makroregionów piłkarskich. Dlatego też zwłaszcza w latach 1980-2000
rywalizacja Kępna i Błaszek przykuwała uwagę większości kibiców w Kaliskiem i Sieradzkiem. Mecze Polonii z Piastem były niemal za każdym razem
gwarancją dobrego poziomu i niesamowitych emocji. Także tych pozasportowych...

Pucharowa przygoda Kępna i Błaszek

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. „Zwycięzca
bierze wszystko, przegrany zostaje mały” śpiewał legendarny zespół Abba w jednym ze swoich największych przebojów „The winner takes it all”. Dokładnie tak samo działo się w przypadku rywalizacji Polonii Kępno z Piastem Błaszki w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Historia spotkań pomiędzy Polonią a Piastem jest niezwykle bogata, ale my skupimy się na meczu, który został zapamiętany ze względu na udział obu
zespołów w centralnym szczeblu rozgrywek o Puchar Polski. Był 29 lipca 1998 roku, gdy Piast Błaszki jako zdobywca Pucharu Polski w województwie
sieradzkim jechał do Kępna walczyć o awans do drugiej rundy krajowego Pucharu Polski z Polonią, która w roku jubileuszu 90-lecia istnienia sięgnęła
po trofeum w województwie kaliskim. Niestety, podopieczni Marka Wojtasiaka okazali się bardzo gościnni, a potyczka z drużyną z Błaszek zakończyła
się zwycięstwem graczy Piasta 2:0 (2:0). Piłkarze z Alei Marcinkowskiego zaprzepaścili tym samym wielką szansę, bo w przypadku awansu kępnianie w
drugiej rundzie mogli spotkać się z drugoligowym Naprzodem Rydułtowy.
Mały klub
z wielkimi tradycjami
Od zebrania założycielskiego
Ludowego Klubu Sportowego Piast
Błaszki miną w grudniu siedemdziesiąt dwa lata. Niewielka miejscowość
leżąca obecnie w powiecie sieradzkim
odcisnęła w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
ważny stempel na kartach historii życia
sportowego całego ówczesnego województwa sieradzkiego. Dumą i znakiem rozpoznawczym Błaszek jest długa tradycja kibicowania Widzewowi
Łódź. To małe miasteczko praktycznie
w stu procentach zawsze kibicowało
Widzewowi, a inny klub nie miał racji
bytu. Tymczasem pierwszy poważny
sukces klub z Błaszek osiągnął już w
1952 roku, awansując do ówczesnej klasy B, w której gracze Piasta mieli okazję rywalizować z drużynami z takich

Fogiel czy doskonale znany w Kaliszu
Wojciech Kwiatkowski, późniejszy
trener koordynator i wiceprezes Kaliskiego OZPN. Lata bardziej współczesne to z kolei pojawienie się w Błaszkach prawdziwych perełek, którymi
byli Marcin Kaczmarek, Mariusz
Gostyński, Arkadiusz Maciejewski
oraz Mariusz Stępiński. Mariusz Gostyński przez dwa sezony występował
z Widzewem Łódź w Ekstraklasie,
pełniąc rolę podstawowego obrońcy.
Za sobą ma również grę na boiskach
drugoligowych w Ceramice Opoczno
i KSZO Ostrowcu Świętokrzyskim.
Niezłą przyszłość wróżono również
Arkadiuszowi Maciejewskiemu. W
wieku 22. lat przeniósł się z KKS-u
Kalisz do rezerw Legii Warszawa, ale
nie przebił się do ekstraklasowego zespołu. Na dwa sezony osiadł za to na
zapleczu Ekstraklasy, broniąc barw

Historia meczów Piasta Błaszki z Polonią Kępno sięga początku lat 50-tych. 29 lipca 1998
roku na Stadionie Miejskim w Kępnie rozegrano spotkanie, którego stawka była inna niż
wszystkie. Biało-niebiescy, odpadając z dalszej rywalizacji, zaprzepaścili szansę na grę z
drugoligowym Naprzodem Rydułtowy

miast jak Kalisz, Ostrów Wielkopolski,
Turek, Ostrzeszów, Pleszew czy Kępno. Kolejne, ważne momenty w dziejach klubu miały miejsce w 1962 roku
(awans do klasy A) oraz 1980, kiedy to
Piast awansował do klasy międzyokręgowej kalisz-sieradz będącej rozgrywkami późniejszej czwartej ligi. Przez
ponad pół wieku istnienia Piast był i
w dalszym ciągu jest klubem szczególnym w regionie sieradzkim. Dlaczego?
Przez lata niewielki Piast wychowywał
wielu solidnych piłkarzy. Pierwszymi
wychowankami, którzy zapisali się
w historii, byli: Edward Kuchnicki,
który w 1952 roku odszedł do Calisii
Kalisz oraz Jan Więcław, który także
w tym samym roku zamienił Piasta na
Arkonię Szczecin. Później w Piaście
pojawiali się inni słynni wychowankowie, tacy jak Sylwester Cajdler, Jan

Aluminium Konin, Górnika Polkowice i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.
Jednak w przeciwieństwie do kolegów
nie zagrał na Alei Piłsudskiego. Najbardziej rozpoznawalny był do momentu
pojawienia się Mariusza Stępińskiego,
Marcin Kaczmarek. Pech chciał, że
początkowo nie przeszedł testów w Widzewie i był zmuszony szukać miejsca
gdzie indziej. Fenomenalna postawa w
pierwszej lidze w Ceramice Opoczno,
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski poskutkowały przenosinami na boiska
najwyższej klasy rozgrywkowej. Trzy
sezony spędził w Koronie Kielce, dwa
w Lechii Gdańsk i półtora w ŁKS-ie Łódź. W latach 2012-2014 Marcin
Kaczmarek spełnił wielkie marzenie z
dzieciństwa, decydując się na transfer
do Widzewa Łódź. Wspominamy tych
zawodników nieprzypadkowo, bowiem

podczas pamiętnego meczu z Polonią
Kępno w 1998 roku stanowili oni o sile
drużyny z Błaszek.
Piast i Polonia
szalały w pucharach
Kibice w Błaszkach i Kępnie do
dziś wspominają rok 1998. Dwadzieścia dwa lata temu zarówno Piast jak i
Polonia notowały największe sukcesy
w swojej historii. Zwłaszcza w Błaszkach okres ten wspominany jest z nostalgią, bo gdyby nie Puchar Polski nie
byłoby czego wspominać. Później w
Błaszkach nie udało się już zbudować
tak silnej drużyny. Piast w 1998 roku
miał w składzie wielu dobrych piłkarzy, między innymi przywołanych
wcześniej do tablicy Mariusza Gostyńskiego, Marcina Kaczmarka czy
Arkadiusza Maciejewskiego. Finałowy
mecz o Puchar Polski w województwie
sieradzkim rozegrano w 1998 roku w
Błaszkach. Rywalem Piasta był trzecioligowy wówczas WKS Wieluń.
Piast rozegrał wtedy wielki mecz. Zdeterminowani gospodarze nie dali szans
WKS-owi gromiąc go aż 4:0. Polonia
Kępno finałowy mecz o Puchar Polski
w województwie kaliskim rozgrywała także przed własną publiczności i
podobnie jak w przypadku drużyny z
Błaszek, jej rywalem był również trzecioligowiec. Spotkanie Polonii z Astrą
Krotoszyn było jednak bardziej zacięte,
a kępnianie sięgnęli po trofeum dopiero po rzutach karnych. Polonia i Piast
jako zdobywcy pucharów na szczeblu
wojewódzkim wywalczyły więc historyczną przepustkę do rozgrywek centralnych. Polonia zmagania o krajowe
trofeum miała rozpocząć od pierwszej
rundy, Piast z kolei musiał przebijać
się przez rundę wstępną. Podopieczni
trenera Donata Kuchnickiego gładko
wygrali jednak na wyjeździe z trzecioligową Unią Skierniewice 5:3. Awans
Piasta oznaczał, że pod koniec lipca
1998 drużyna z Błaszek o awans do
dalszych gier miała zagrać w Kępnie
z Polonią, a więc starym znajomym z
rozgrywek na zapleczu trzeciej ligi.
Rachunki do wyrównania
– Z Polonią mamy rachunki
do wyrównania. Z drużyną z Kępna
gramy trzeci mecz o stawkę, więc wypadałoby wreszcie wygrać. Rywalizacja z Kępnem w ubiegłym sezonie
nie była dla nas udana i powinnyśmy
wyrównać rachunki – mówił przed
pucharowym meczem w Kępnie Donat Kuchnicki, trener drużyny z Błaszek. Opiekun Piasta nawiązywał do
zakończonego kilka tygodni wcześniej

1. RUNDA pucharu polski 1998/1999
Środa, 29 lipca 1998 roku – Kępno / Stadion Miejski

KKS Polonia Kępno – LKS Piast Błaszki – 0:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Mariusz Gostyński - 11’, 0:2 Witold Sowała - 32’.
Polonia: Jakub Skrzypiec – Piotr Korabik, Paweł Kaźmierczak,
Dariusz Fabisiak, Aleksander Matkowski, Piotr Matkowski,
Andrzej Mielczarek, Jacek Grześkowicz, Marek
Marczak, Tomasz Bobik, Robert Ciurys.
Trener: Marek Wojtasiak.
Piast: Albert Kamańczyk – Andrzej Sibiński, Piotr Będkowski
(Michał Szewczyk - 66’), Mariusz Gostyński, Janusz Pawlak
(Emil Brocki - 53’), Marcin Kaczmarek, Arkadiusz Maciejewski,
Grzegorz Będkowski, Piotr Stasiak, Artur Polewski
(Grzegorz Grabowski - 76’), Witold Sowała.
Trener: Donat Kuchnicki.
sezonu 1997/1998, w którym drużyna z
Błaszek w rywalizacji z Polonią zdołała
zdobyć zaledwie punkt. Jesienny mecz
na Stadionie Miejskim zakończył się
istnym pogromem Piasta, bowiem Polonia rozbiła swojego wielkiego przeciwnika aż 5:0. Wiosną, podczas meczu
w Błaszkach padł natomiast remis. Faworytem pucharowego spotkania, którego rozegrano 29 lipca 1998 roku byli
piłkarze Piasta. Natomiast osłabiona
brakiem kilku podstawowych piłkarzy
Polonia była skazywana na porażkę. W
zespole gospodarzy zabrakło między
innymi Grzegorza Mędrka, Mariusza Kowalczykowskiego, Adama Jaremko oraz Grzegorza Ratajszczaka.
Trzej pierwsi rozstali się z kępińskim
klubem kilka tygodni wcześniej, z kolei
Grzegorz Ratajszczak musiał pauzować za czerwoną kartkę. Warto dodać
jeszcze, że pucharowe starcie z Piastem
było pożegnalnym meczem Andrzeja
Mielczarka, który kilka dni później
zdecydował się opuścić kępiński zespół
i zamienić go na Metal Kluczbork. Absencja tych graczy sprawiła, że to Piast
od pierwszych minut sprawiał o wiele
lepsze wrażenie. Goście narzucili Polonii swoje tempo i styl. Miejscowi razili
natomiast brakiem pomysłu i nieporadnością w ataku. W zespole Polonii wyróżniali się jedynie Dariusz Fabisiak
i Jakub Skrzypiec, ale okazało się to
za mało na pewnych siebie graczy z
Błaszek. Przyjezdni mogli, a właściwie
powinni objąć prowadzenie już na samym początku spotkania. Dwukrotnie
przed znakomitą szansą stanął Artur
Polewski, ale na posterunku był Jakub
Skrzypiec. W 11. minucie golkiper kępnian okazał się jednak bezradny. Fantastycznym strzałem w samo okienko popisał się Mariusz Gostyński. Popularny
„Gostek” z Kępnem wiąże bardzo miłe
wspomnienia. To właśnie podczas pu-

charowego meczu w Kępnie przeciwko Polonii zdobył on swoją pierwszą
bramkę w seniorskiej piłce. – Odległe
czasy, ale rzeczywiście tak było. Grając w Piaście Błaszki, strzeliłem Polonii swoją pierwszą bramkę w seniorskiej piłce. Ponadto wcześniej podczas
meczu w Kępnie debiutowałem w
rozgrywkach seniorskich jako szesnastolatek. Okres swojej gry w Piaście
Błaszki wspominam bardzo dobrze.
Mieliśmy wówczas zgraną drużynę.
W większości graliśmy swoimi ludźmi,
z zewnątrz było dwóch, może trzech
piłkarzy. Była to fajna ekipa bo chciało nam się grać i przy tym mieliśmy
sukcesy – wspomina w rozmowie z
„Tygodnikiem Kępińskim”, będący
już na piłkarskiej emeryturze, Mariusz
Gostyński. Jego bramka pobudziła
kępnian do lepszej gry. Dwukrotnie
bramkarza przyjezdnych próbował pokonać Robert Ciurys, ale także bramkostrzelny zawodnik biało-niebieskich
miał tego dnia ogromne problemy ze
skutecznością. Gdy Polonia ambitnie
dążyła do wyrównania, została skarcona. W 32. minucie Witold Sowała
ośmieszył obronę kępnian i bez większych problemów umieścił futbolówkę
w siatce miejscowych. Druga część
meczu nie przyniosła spodziewanych
emocji. Polonia walczyła o zmianę niekorzystnego rezultatu, ale z tej walki
zupełnie nic nie wynikało. Polonia w
bardzo smutnych okolicznościach pożegnała się z rozgrywkami centralnego Pucharu Polski, tracąc tym samym
szansę na grę z drugoligowym Naprzodem Rydułtowy. Na tym rywalu skończyła się natomiast pucharowa przygoda błaszkowian. Drugoligowiec wygrał
w Błaszkach 3:1. Pucharowa przygoda
w 1998 roku do dziś uznawana jest za
największy sukces w historii Piasta.
Bartłomiej STEINERT
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Gmina
G£OS TRZCINICY
lipiec 2020, nr 28 (1146)
6 czerwca 2020 roku zakończył się rok szkolny. Uroczystości związane z podsumowaniem czasu nauki wyglądały
zupełnie inaczej. Wręczenie świadectw w gminie Trzcinica
odbywało się w reżimie sanitarnym

Podsumowanie roku szkolnego

W uroczystości zakończenia roku
w Zespole Szkół w Laskach i Zespole
Szkół w Trzcinicy obecny był Grzegorz Hadzik, wójt gminy Trzcinica,
który podziękował wszystkim za rok

skach uzyskała Martyna Namyślak,
uczennica klasy VI a. W Zespole
Szkół Trzcinica najlepszym efektami całorocznej pracy, czyli średnią
5,92 może się pochwalić Nikola No-

W czasie zakończenia
roku szkolnego

pracy i działalności. Podkreślił także, że nie był to łatwy czas zarówno
dla społeczności szkolnej jak i dla
rodziców. Pogratulował osiągnięć i
sukcesów oraz życzył powodzenia
na kolejnym etapie edukacji.
Rok szkolny 2019/2020 zakończyło w obu Zespołach Szkół 421
uczniów, 158 w szkole w Laskach,
a 263 w Trzcinicy. Najwyższą średnia 5,67 w Zespole Szkół w La-

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2020, nr 28 (1254)
Rozdanie nagród w konkursach realizujących ideę małej ojczyzny w gminie Bralin

„Historia Bralina tu
właśnie się zaczyna”

W sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Bralinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów ogłoszonych
przez Gminę Bralin w związku z jubileuszem 100. rocznicy powrotu Ziemi Bralińskiej do Macierzy. Celem
konkursów ogłoszonych pod wspólną
nazwą „Historia Bralina tu właśnie
się zaczyna” było popularyzowanie
idei małej ojczyzny, kształtowanie
postaw patriotycznych oraz pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej
– plastycznej i poetyckiej. Zadaniem
uczestników było przygotowanie pracy
plastycznej w formie obrazu oraz napisanie wiersza.
Mimo pandemii i wynikających
z tego tytułu trudności organizacyjnych, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród

Laureaci konkursu pn. „Historia
Bralina tu właśnie się zaczyna”

Nagrody laureatom wręczyli: wójt
P. Hołoś i sekretarz E. Pieles

czny:
Konkurs plasty

18 czerwca br. dokonano odbioru
inwestycji modernizującej wodociąg
na ulicy Armii Krajowej w miejscowo-

ści Laski kierunek Smardze. Wykonano również prace w stacji ujęcia wody
w miejscowości Teklin.
Oprac. m

Kolejne prace modernizacyjne w gminie

Klasy I:
1. Julia Dombek,
Julia Standziak
Klasy II-III:
1. Iwo Gurdak

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Remont chodnika i zjazdów na ul. Nowej w Bralinie”

Powstaje chodnik przy ul. Nowej

Na początku czerwca br. ogłoszony został przetarg na budowę chodnika przy ul. Nowej w Bralinie. Zadanie
pn. „Remont chodnika i zjazdów na ul.
Nowej w Bralinie” wygrała w postępowaniu przetargowym firma Budownic-

Inwestycje w gminie
W ostatnim czasie w gminie
Trzcinica wykonano kilka kolejnych
prac remontowych i modernizacyjnych. W miejscowości Laski zamontowano nowe ogrodzenie przy
Bibliotece Filialnej, a w Zespole
Szkół przystąpiono do prac związanych z wykonaniem nowego dachu
na trzecim z budynków szkolnych.
Na Orliku w Trzcinicy odnowio-
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no elewację budynku socjalnego.
Zakończono prace przy budowie
placów przy Domach Ludowych w
Smardzach oraz Piotrówce. Doposażono także altanę w Teklinie. Część
wymienionych prac wykonały firmy
zewnętrzne, pracownicy Urzędu
Gminy Trzcinica, w ich realizację
włączyli się też mieszkańcy.
Oprac. m

Klasy IV-VI:
1. Wiktoria Rybczyńska
,
2. Oliwia Hełmińska
3. Anna Polovynka,
Natasza Bartczak
Klasy VII-VIII:
1. Zofia Jokiel
2. Julia Rybczyńska
Powyżej 18. roku
życia:
1. Liliana Gurdak
2. Aleksandra Jokiel

Podczas rozdania nagród

olne:
Dzieci przedszk
s,
1. Aleksander Me
la Pacek,
Nikola Wodziak, Po
ki
ńs
zy
Filip Rybc

Zmodernizowano
linię wodociągową

wydanym z okazji jubileuszu powrotu
Ziemi Bralińskiej do Macierzy oraz w
kolejnym numerze pisma samorządowego gminy Bralin. Nagrody laureatom wręczyli: wójt gminy Bralin Piotr
Hołoś oraz sekretarz Ewelina Pieles.
Justyna Rojkiewicz

Konkurs poetycki:

wak, uczennica klasy VI a. W klasach IV-VIII w ZS w Laskach za
bardzo dobre i wzorowe wyniki w
nauce uhonorowanych zostało 43
uczniów. Natomiast w ZS w Trzcinicy - 51 uczniów.
W trakcie uroczystości w Zespole Szkół w Laskach pożegnano
odchodzącą na emeryturę Bożenę
Jokiel oraz wicedyrektora Piotra
Czarnasiaka.
Oprac. m

W gminie Trzcinica trwa modernizacja linii wodno-kanalizacyjnych

najmłodszych uczestników. Komisja
konkursowa oceniła nadesłane prace i
postanowiła przyznać nagrody rzeczowe. Laureaci otrzymali między innymi
plecaki i torby z nowym logo gminy
Bralin. Wyróżnione prace opublikowane zostaną także w tomiku wierszy

Już następnego dnia po podpisaniu
umowz firma weszła na plac budowy

Tygodnik Kępiński 9 lipca 2020

two Drogowe i Ogólne „BUDO-SAG”
Gmerek Adrian Gmerek z Ostrzeszowa, która zaoferowała najlepszą cenę za
realizację powyższego zadania spośród
czterech złożonych ofert. Kwota wykonania zadania to 34.440,00 zł.

Budowa chodnika zakłada wykonanie powierzchni chodnikowej
z kostki brukowej, z krawężnikami,
na odcinku o powierzchni 215 m2,
od skrzyżowania ul. Nowej z ul. Poprzeczną do skrzyżowania z ul. Miodową.
Dzięki tej inwestycji ul. Nowa w
całości będzie posiadać nowoczesny
chodnik. Jednocześnie wykonanie
tego zadania jest wyjściem naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców, którzy
potrzebę tej inwestycji zgłaszali od
wielu lat.
24 czerwca br. wójt gminy Bralin Piotr Hołoś podpisał umowę na
wykonanie zadania z właścicielem
firmy, która wygrała postępowanie
przetargowe. Już następnego dnia
firma weszła na plac budowy. Długo
wyczekiwany chodnik zostanie wykonany w najbliższych tygodniach.
KW

Region

gmina
wieści znad pomianki
lipiec 2020, nr 22 (975)

GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2020, nr 23 (928)

Ambasadorzy Nadziei po trzyletniej przerwie, 27 czerwca br. znów pobiegli do Częstochowy na Jasną Górę, niosąc ze sobą intencję o zdrowie dla Małgosi zmagającej się z
zaawansowanym glejakiem

Biegiem na Jasną Górę

Jak zaznaczają biegacze, tym
razem bieg był mega trudny, bo w
obie strony i do tego w jednym dniu.
Sportowcy pokonali prawie 200 km.
Dotarli na Jasną Górę i z powrotem
do Opatowa bez kontuzji i większych
przygód. Biegaczy nie zniechęcił upał,
byli zmęczeni, ale bardzo zadowole-

z jego uczestników Marcin Ferdynus: Marzyłem o takim biegu, o
takiej inicjatywie, marzyłem o tym,
aby zrobić coś wielkiego, coś co zostanie zapamiętane na zawsze...Gdy
poproszono mnie o wzięcie udziału
w tym biegu byłem w szoku... Ja?
Ale jak ja? Nie mam żadnych super

Przed Częstochową...

ni z osiągniętego celu. Wszyscy byli
bardzo zmotywowani intencją niesienia wsparcia i pomocy poprzez bieg,
traktując go nie jako rywalizację, ale
jako misję niesienia nadziei. Tuż po
powrocie jednogłośnie zadeklarowali udział w kolejnej sztafecie. - Jako
pomysłodawca przedsięwzięcia składam serdeczne podziękowanie przede
wszystkim tym, którzy pobiegli: Danusi Gąszczak, Tomkowi Gąszczakowi, Rafałowi Stramowskiemu,
Tomkowi Jerczyńskiemu, Marcinowi
Ferdynusowi, Wojtkowi Kłakowi i
Waldkowi Sitkowi. Ponadto dziękuję
tym wszystkim właścicielom firm z
terenu powiatu kępińskiego, którzy
bezinteresownie na okoliczność biegu wpłacili różne kwoty na leczenie
Gosi. Ostatecznie udało się zebrać
17 200,000 zł. Dziękuję kierowcom
busów: Markowi Medze i Michałowi
Flaczykowi, Dawidowi Góreckiemu
za pomoc w pilotowaniu biegu i jego
dokumentowaniu oraz Karolinie Goj
za zadbanie o szczegóły akcji i dokumentowanie całego wydarzenia dziękował Marek Kowalski.
Pięknie swoje odczucia i emocje
towarzyszące biegowi opisał jeden

wyników w bieganiu... Każdy zawodnik na każdym dystansie biega lepiej
ode mnie i jestem najmłodszy z ekipy.
Dlaczego mnie wybrano?? Podobno
poprzez charakter, jaki mam, ale i
dokonaną zmianę w swoim życiu... O
północy krótkie zebranie, modlitwa
i zrozumienie celu, po co i dla kogo

konany. Bieg powrotny... Mogę śmiało powiedzieć, że żar z nieba i słońce
dało nam nie lada wyczyn do pokonania - 30 stopni w cieniu... Dzięki
świetnemu rozumieniu się i przede
wszystkim żelaznej zasadzie, jaka
panowała w grupie (jeden za wszystkich, wszyscy za jednego), poczułem
się jak w nowej rodzinie, każdy był dla
każdego równo ważny, co naprawdę
na długo zapamiętam. Biegać wśród
tak zasłużonych ludzi... I wciąż nie
rozumiejąc, skąd ja się tam w ogóle
wziąłem, czym sobie zasłużyłem na
taki zaszczyt... Czułem na początku
pewien dyskomfort, ale po pewnym
czasie zauważyłem, że mój upór i hart
ducha został pozytywnie obudzony
i miło się poczułem, wiedząc, że jestem wśród swoich. To było więcej niż
marzenie... To było pokazanie życia,
innego życia... Biegałem dla Frania,
biegałem dla Wojtusia, teraz biegłem
dla Gosi i dalej będę dla niej biegał.
Nigdy nie biegałem dla kogoś, kogo
znam osobiście... Nie aż tak... Biegnąc, każdy z nas miał słabe chwile...
Myśli... Wątpliwości... A może się nie
uda. A może to zbyt wiele... Wtedy
każdy z nas mógł liczyć na drugiego,
ale i padały trudne słowa... Biegniesz
dla Gosi, ona się nie poddała, a ty
chcesz się poddać? No i było jasne,
że na odpowiedź długo nie trzeba było

Modernizacja i remont dróg w gminie Perzów

Nowe nawierzchnie dróg

30 czerwca 2020 r. wójt gminy
Perzów Danuta Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów
Edyty Kieruzal podpisała umowę na
wykonanie cząstkowych remontów i
napraw dróg na terenie całej gminy
Perzów. Wykonawca zadania wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zadanie realizowało będzie Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, które przystąpiło do
przetargu jako jedna z sześciu firm,
składających ofertę w postępowaniu.
- Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni dróg
utwardzonych poprzez wykonanie

nakładki MMA w m. Zbyczyna,
wykonanie remontu nawierzchni
utwardzonych poprzez wbudowanie
masy z otaczarki w miejscowościach
Słupia pod Bralinem, Brzezie, Turkowy, Miechów Domasłów, Zbyczyna, Gęsia Górka oraz wykonanie
remontu dróg utwardzonych i nieutwardzonych poprzez uzupełnienie
dziur i nierówności mieszanką granitową w Perzowie oraz wykonanie
poboczy z kruszyw w miejscowości
Domasłów – informuje D. Froń.
Łączny koszt zadania zostanie pokryty w całości z budżetu Gminy Perzów
i wyniesie 192.510,94 złote. Termin
zakończenia prac zgodnie z umową
przewiduje się na 30 września 2020 r.
Oprac. m

Mieszkańcy gminy Perzów bezpłatnie oddają folie rolnicze

„Wbiegamy do Częstochowy”

biegniemy. Pogoda łaskawa dla nas,
ani kropelki przez cały bieg, poczucie bycia częścią czegoś tak wielkiego jeszcze na długo zagości w moim
sercu. Cała nocka zarwana, mało
kto spał z nas, ale euforia dała nam
energię. Na miejscu pełne skupienie i
zrozumienie, że mamy cel w 50 % wy-

czekać. Czy zrobiłbym znów to samo?
Doprowadziłbym się do wyczerpania?
Do zmęczenia na maksa? TAK, TAK
i jeszcze raz TAK bez zastanowienia.
Organizatorzy biegu za pośrednictwem „Tygodnika Kępińskiego” składają serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom biegu.
Oprac. m

Dofinansowanie do placów zabaw dla sołectw w Opatowie i Trzebieniu

Powstaną nowe place zabaw

Sołectwa Opatów oraz Trzebień
uczestniczące w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
znalazły się wśród laureatów X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska
wieś”, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Do konkursu zgłoszono 290
projektów, które zostały ocenione pod
względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Ostatecznie rekomendowanych do
dofinansowania zostały 124 projekty,
w tym dwa projekty z Gminy Łęka
Opatowska: „Budowa placu zabaw
oraz siłowni zewnętrznej w Opatowie” oraz „Remont wraz z rozbudową

kompleksu rekreacyjno-sportowego w
Trzebieniu”.
Projekty otrzymały najwyższe z
możliwych dofinansowania w wysokości 30 000 zł każdy. Plac zabaw w
Opatowie powstanie w sąsiedztwie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie, w miejscu rozebranego starego
przedszkola. Na wyposażeniu placu
zabaw znajdzie się m.in. zestaw sprawnościowy, huśtawka 3-stanowiskowa,
huśtawka wagowa, karuzela. Siłownia
zewnętrzna wyposażona zostanie w
urządzenia: biegacz, orbitrek, prasa
nożna, wioślarz, steper oraz wahadło. Projekt zakłada również montaż
syntetycznej nawierzchni bezpiecznej

wokół urządzeń zabawowych i sportowych, montaż ławek, koszy na śmieci
oraz oświetlenia. Wartość kosztorysowa projektu wynosi 128 000 zł.
W Trzebieniu natomiast istniejący
plac zabaw przy boisku sportowym
przejdzie gruntowną modernizację,
wyposażenie placu zabaw wzbogacone zostanie m.in. o zestaw sprawnościowy huśtawkę 3-stanowiskową,
urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz, orbitrek, prasa nożna, jeździec.
Wokół urządzeń również zainstalowana zostanie syntetyczna nawierzchnia
bezpieczna oraz ławki i kosze na śmieci. Wartość kosztorysowa projektu
wynosi 95 000 zł.
Oprac. m

Bezpłatny odbiór folii
Gmina Perzów zrealizowała
przedsięwzięcie dofinansowane z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Racjonalne gospodarowanie odpadami i
ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”. Przystąpienie do programu
dało rolnikom z terenu gminy Perzów
możliwość bezpłatnego oddania folii
rolniczych, siatek, sznurków do owi-

jania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Usługę odbioru,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów realizowało przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe
SO-MASZ s.c. Janusz Socha Krzysztof Socha z Łasku. Firma zebrała na
terenie gminy Perzów 72,25 Mg odpadów łącznie. Odpady przekazane
zostały do docelowej instalacji oraz
poddane procesowi unieszkodliwienia lub odzysku.
Oprac. m
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Drobne

ogłoszenia

Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam działkę rolną na Lipce koło
Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum pod
mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie
media. Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od Rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncepcja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 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, 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)
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Wynajmę nowe mieszkanie 52 m2, 2-pokojowe, na Oś. Grafitowym w Kępnie.
Tel. 691 023 693
(TK 108/06/20)
Wynajmę mieszkanie 54 m2, umeblowane,
3-pokojowe, II piętro, z piwnicą. Kępno,
Osiedle Kopa. Tel. 695 259 001.
(TK 107/06/20)

Wynajmę mieszkanie 35 m2. Kępno,
ul. Wieluńska 1. Tel. 691 880 865.
(TK 100/06/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

praca
Drobne roboty budowlane i porządkowe na
prywatnej posesji w Kępnie.
(TK 74/05/20)
Tel. 500 080 508.
sprzedam

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: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.

Sprzedam drewno opałowe i rozpałkowe.
(TK 110/07/20)
Tel. 667 189 826.
Sprzedam przegrabiarkę zgrabiarkę 5-gwiazdową
- pająk. Tel. 609 937 850. (TK 106/06/20)
Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 74/05/20)
US£UGI

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.

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 111/07/20)

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

Tynki maszynowe cementowo-wapienne.
Tel. 880 247 805.
(TK 109/06/20)

rolnicze

Przyjmę zlecenie na prace porządkowe w domu
lub ogrodzie. Mogę też zaopiekować się osobą
starszą z Kępna. Tel. 606 757 246.

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)

Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, koszenie kosą spalinową.
Posiadam sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 102/06/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

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

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

Usługi koparkoładowarką. Tel. 695 428 163.		
(TK 91/05/20)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)

WÓJT GMINY PERZÓW
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. 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 gruntowej położonej w miejscowości Perzów o numerze
ewidencyjnym 28/45, stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy
Perzów przeznaczonej do sprzedaży.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.
WÓJT GMINY PERZÓW
/Danuta Froń/
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ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:
- TAPICERÓW
- POMOCNIKÓW TAPICERÓW
- SZWACZKI
- KROJCZE

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

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

Firma handlowa z okolic Kępna
poszukuje do pracy osoby na stanowisko

wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

samodzielnej księgowej

1.		 ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
Przeznacza się do najmu nieruchomość zabudowaną budynkiem o powierzchni 80 m2, położoną w Kępnie przy
ul. Broniewskiego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Miasto
Kępno jako działka ewidencyjna nr 1619/4 o łącznej powierzchni 281,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie
prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00060624/0. Budynek znajdujący się na terenie przedmiotowej nieruchomości obecnie wykorzystywany jest jako pawilon gastronomiczny – bar szybkiej obsługi.
Nieruchomości stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi z wyjątkiem umowy najmu obowiązującej do dnia 31 lipca 2020 roku oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Wymagania:
•    wykształcenie w kierunku rachunkowości i finansów,
•    min. 3 lata doświadczenia w pracy w dziale księgowości,
•    praktyczna znajomość rachunkowości zarządczej,
•    bardzo dobra znajomość zagadnień kadrowo – płacowych,
•    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
•    umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa
podatkowego i ustawy o rachunkowości.

2.		 MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-6300 Kępno,
ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od 9 lipca 2020 r. do 30 lipca 2020 r.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji
		 Publicznej Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl.
3.		 POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe
informacje
można
uzyskać
w
Wydziale
Gospodarki
Komunalnej,
Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 / 59 09 473) lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy
w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

Zapewniamy:
•    możliwość rozwoju i podwyższania kwalifikacji,
•    stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•    atrakcyjne wynagrodzenie,
•    pracę w przyjemnej i profesjonalnej atmosferze.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji
wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres:

rekrutacja@multimasz.pl
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Ogłoszenia

reklamy

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO:
- konstruktor
- ślusarz
- pracownik brygady remontowej
w Dziale Utrzymania Ruchu
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV drogą mailową
na adres: ema-elfa@ema-elfa.pl lub bezpośrednio do siedziby
firmy.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

OFERUJEMY TAK¯E:

do wynajęcia

 bolerka  welony
 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

sprzedam
piękne działki

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.

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

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

kontakt: 600 959 111.

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

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

TEL. 723 882 777

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

kontakt: 666 336 969.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Prywatne

mechanika blacharstwo
samochodowe

Usługi Pielęgniarskie

Kępno i okolice

export - import

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

prośba o pomoc

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

-

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Max Czornyj - „Grób”
W lesie pod Gdańskiem robotnicy odkrywają masowy grób. Wiele wskazuje, że to albo
cmentarzysko ofiar seryjnego mordercy sprzed lat, albo miejsce spoczynku pacjentów poddawanych potwornym eksperymentom przez nazistów. Zmumifikowane ciała noszą tajemnicze
ślady. Śledczy muszą je rozszyfrować. Jednak nie tylko oni interesują się grobem. Tymczasem
lokalny przedsiębiorca otrzymuje przerażającą przesyłkę... Komisarz Liza Langer i profiler
Orest Rembert muszą poprowadzić jedno z najbardziej makabrycznych śledztw w swojej karierze. Okrutny sadysta również ich obrał sobie za cel. Co łączy ofiary? Jakie znaczenie mają
ślady na ich ciałach? Co tak naprawdę interesuje tajemniczego psychopatę?
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Praca zbiorowa - „F**k plastik. 101 sposobów jak uwolnić się
od plastiku i uratować świat”
Nie możesz spać, bo dręczą cię myśli o 51 bilionach fragmentów plastiku pływających w oceanach?Nie panikuj! Wojna z plastikiem już się rozpoczęła. Kolejne rządy, firmy i korporacje na
całym świecie przyglądają się pandemii plastiku, zanim jednak ich działania przyniosą wymierne
rezultaty i na rynku pojawią się dobre zamienniki dla tego tworzywa, sami możemy aktywnie
przystąpić do działania. W tej książce znajdziesz 101 wskazówek, co możesz zrobić – jako
pojedynczy człowiek – aby nie korzystać z jednorazowych wyrobów plastikowych i pomóc
uratować planetę. Żywność i napoje – możesz kupować świeże warzywa zamiast mrożonych,
a zamiast folii spożywczej używać owijki z woskiem pszczelim. W domu – możesz kupować
mydło w kostce zamiast w płynie, możesz też zrezygnować z gąbek do mycia naczyń na
rzecz naturalnych ścierek. Styl życia – możesz zorganizować przyjęcie bez użycia plastiku,
możesz też znaleźć dobre kosmetyki do makijażu dostępne w ekologicznych opakowaniach.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Margaret Mazzantini - „Morze o poranku”
Farid zobaczył morze po raz pierwszy nocą, gdy uciekał ze swojego domu na skraju pustyni,
zostawiwszy tam gazelę, która jadła mu z ręki. Vito patrzy na to samo morze z Sycylii. Jej
plaże stały się składowiskiem przedmiotów wyrzuconych na brzeg, cmentarzyskiem pozostałości łodzi i kutrów, które nigdy nie dopłynęły do celu. Vito zbiera je i przechowuje. To
fragmenty pamięci. Margaret Mazzantini wraca do tematyki wojny i jej ofiar – ludzi, którym
wielki konflikt rujnuje życie. Opowiada o kontrowersyjnych związkach łączących Włochy i
Libię od pierwszych dekad XX wieku, kiedy faszystowska propaganda zachęcała Włochów do osiedlania się w nowej zamorskiej kolonii, przez wypędzenie
włoskich osadników za rządów Kaddafiego w 1970 roku, aż do współczesnych
morskich przepraw uchodźców. Obdarza głosem tych, którzy są zmuszani do
poświęceń, strat i rezygnacji i nie dostają nic w zamian.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 28
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 15 lipca 2020 r.

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

1. Margaret Mazzantini - „Morze o poranku”,
2. Praca zbiorowa - „F**k plastik...,
3. Max Czornyj - „Grób”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 27 nagrody otrzymuj¹:

Paulina Pacyna-Dawid (Kępno),
Dariusz Świątek (Łęka Opat.).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Pewna osoba uzna, że jesteś jej wrogiem. Zastanów się, czy warto się tym przejmować. Nie
rozpraszaj swojej energii, bo stracisz z oczu najważniejsze. Działaj z większą rozwagą, bo możesz
pochopnie zaangażować się w sprawę, która nie
przyniesie korzyści.

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu będziesz spokojniejszy niż zwykle.
Wycofasz się z ryzykownych decyzji, a w obliczu
konfliktów będziesz starał się zachować neutralność.
Czas nie sprzyja rozpoczynaniu nowych spraw. Możesz coś przeoczyć lub o czymś zapomnieć.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu ktoś może rozpraszać Cię i odciągnąć Twoją uwagę od spraw, które są naprawdę
ważne. Różne plotki i pogłoski mogą Cię zdenerwować, a nawet skłonić do zbyt pospiesznych decyzji. Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych
wydarzeń i propozycji.

Rak 23 VI – 22 VII
Pokonasz przeciwnika, z którym od dawna nie dajesz sobie rady. Nie przemocą, ale łagodnością,
sprytem i mądrością udowodnisz sobie i innym, co
potrafisz. W miłości masz szanse nawiązać bardzo namiętny flirt, a nawet romans.

Lew 23 VII – 22 VIII
Nie staraj się być idealny. Pragnienie, aby dobrze
wypaść w oczach innych ludzi, może sprawić, że posuniesz się za daleko w przechwałkach i obietnicach.
Bądź wyrozumiały dla innych ludzi i sam bierz sobie
do serca słów kogoś, kto zazdrości Ci sukcesów.

1.

Apteka „Pod Wagą” - 9.07.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 10.07.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 11.07.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 12.07.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 13.07.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 14.07.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 15.07.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

STOLARZY

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

tel.

Panna 23 VIII – 22 IX

Waga 23 IX – 23 X
Kiedy będzie Ci się wydawać, że wszystko stracone, nadejdzie pomoc z zupełnie nieoczekiwanej strony. Pewna wiadomość poprawi ci humor i
sprawi, że twoje nadzieje odżyją. Z dawnych niepowodzeń wyciągnij wnioski i zacznij działać.

Skorpion 24 X – 21 XI
Dawne konflikty i zwykłe ludzkie urazy mogą ujawnić się w najmniej spodziewanym momencie. Nie
odgrywaj się na osobach, które są słabsze lub
mniej zdolne od ciebie. Szanuj ludzkie uczucia, bo
sam możesz kiedyś potrzebować pomocy.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Dostrzeżesz ukryty wymiar różnych spraw i znajomości. Twoja intuicja znacznie się wyostrzy, ale
trudno Ci będzie zaufać jej wskazówkom. Możesz
mieć wrażenie, że ktoś oszukuje Cię lub wykorzystuje. Przemyśl swoje spostrzeżenia, przedyskutuj
je z zaufaną osobą.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Poczujesz, że nie jesteś samotny. Otoczą Cię przyjaźni ludzie, dla których twój los okaże się ważny.
Skorzystaj z ich rad i podpowiedzi, nie obawiaj
przyznać do błędów. Mów, co leży Ci na sercu.
Ukrywanie przed bliskimi osobami złości czy żalu
może doprowadzić do konfliktów.

Wodnik 20 I – 18 II

Będziesz walczył o swoje sprawy, przekonywał innych do swoich pomysłów i odważnie bronił swojego
stanowiska. Otrzymasz nowe wiadomości, które popchną cię do działania. Energii Ci nie zabraknie i poradzisz sobie ze wszystkimi ambitnymi pomysłami.

Ryby 19 II – 20 III
Pamiętaj o swoich zasadach i wartościach. Ktoś
może kusić Cię do ich porzucenia, mamić Cię
obietnicą szybkiego sukcesu lub pieniędzy. Bądź
szczery wobec siebie i postępuj tak, abyś nie musiał się wstydzić przed sobą i swoimi bliskimi.

Likwidator GS „SCh” w Bralinie
ogłasza do sprzedaży następujące
nieruchomości:
w Nowej Wsi Ks. działka
o pow. 400 m2 i budynek
o pow. 124,80 m2, sklep nr 22
w Bralinie przy ul. Miodowej 5
działka o pow. 1000 m2
i budynek o pow. 172,70 m2.
Informacje można uzyskać w biurze GS Bralin,
ul. Miodowa 3 a w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54
602 857 164

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

(62) 78 292 84

KUPIĘ

ODZNAKI
I WPINKI

SPORTOWE

najlepiej
większe kolekcje

Kontakt:
602 639 236

Z teki Marka Kameckiego

W tym tygodniu pewna trudna sprawa wreszcie się
zakończy. Możesz dostać negatywną odpowiedź
na swoją prośbę lub zerwać pewną znajomość.
Przestaniesz się oszukiwać i wreszcie zobaczysz
jasno, kto Ci sprzyja, a kto tylko udaje.

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

Tygodnik Kępiński 9 lipca 2020

15

Ogłoszenia

reklamy

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe.
WWW.AURAME
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
BLE.PL
oraz Pawilonu meblowego w Kępnie, ul. Rzeźnicka 14
16
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