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Strażak i ultramaratończyk
pobiegnie dla Natalki
KKS zagra
z Polonią
o Puchar Polski
w Wielkopolsce
Finałowy mecz Totolotek
Pucharu Polski na szczeblu
wojewódzkim pomiędzy KKS-em Kalisz a Polonią Środa
Wielkopolska odbędzie się
5 sierpnia na Stadionie Miejskim w Kaliszu.

str. 8

Fot. KPP Kępno

Dawid Lehmann, z pochodzenia kępnianin, obecnie pracujący Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, pobiegnie we wrześniu z Kępna do Kołobrzegu, aby zebrać pieniądze na
rehabilitację Natalki, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie.
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Wakacje na
sportowo

Uciekł i wjechał w bariery
str. 10
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Trzcinioki dla trzcinioków

co tydzień w „TK”

sytuacja

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim
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Umowy na remont
Dworcowej i Armii Krajowej
str. 5
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Informacje

wiadomości
Epidemia koronawirusa w powiecie kępińskim wciąż trwa

Prezydent podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu. Od 24 lipca br., dzwoniąc pod numer telefonu 22 11 22 111, można
uzyskać informacje na temat bonów

660 zakażonych
w powiecie kępińskim Ruszają bony turystyczne.
Jest duże zainteresowanie

W związku z rozprzestrzenianiem
się choroby zakaźnej COVID-19,
wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie
informuje o sytuacji epidemiologicznej w regionie. Specjalnie dla naszych
Czytelników prezentujemy zestawienie danych z terenu powiatu kępińskiego od początku lipca.
W powiecie kępińskim do tej pory
zdiagnozowano 660 potwierdzonych
przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (dane z 28 lipca
br.). 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 510 osobom z
powiatu kępińskiego udało się powrócić do zdrowia. Niestety, jest również
druga strona medalu – w naszym powiecie zmarło już 15 osób, u których
stwierdzono obecność COVID-19.

Koronawirus w szpitalu
Wśród zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 znalazło się również pięć osób z administracji szpitala w Kępnie, w tym dyrektor Beata
Andrzejewska. - Nie wpływa to na
szczęście, na funkcjonowanie szpitala, bo przeszliśmy na tryb pracy
zdalnej. W związku z zaistniałą sytuacją wszyscy pracownicy administracji w najbliższych dniach zostaną poddani badaniu – powiedziała
dyrektor. Na szczęście pracownicy
szpitala przechodzą COVID-19 łagodnie. - Większość z nas, również
ja, przechodzimy to bez większych
objawów, a jeden z pracowników w
ogóle bezobjawowo – dodała B. Andrzejewska.
Sytuacja w województwie
W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 3641 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 195 osób
zmarło, a 2550 wyzdrowiało.
KR

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

8 lipca 2020 r.

585 / 418

343

29

9 lipca 2020 r.

586 / 425

409

27

10 lipca 2020 r.

586 / 425

409

27

11 lipca 2020 r.

586 / 425

409

27

12 lipca 2020 r.

586 / 425

409

24

13 lipca 2020 r.

606 / 453

363

24

14 lipca 2020 r.

610 / 454

412

21

15 lipca 2020 r.

612 / 457

396

21

16 lipca 2020 r.

621 / 461

374

19

17 lipca 2020 r.

621 / 463

393

19

18 lipca 2020 r.

622 / 464

393

19

19 lipca 2020 r.

622 / 464

393

19

20 lipca 2020 r.

640 / 470

404

23

21 lipca 2020 r.

643 / 473

404

23

22 lipca 2020 r.

648 / 493

429

23

23 lipca 2020 r.

648 / 494

465

23

24 lipca 2020 r.

648 / 502

461

23

25 lipca 2020 r.

648 / 502

461

23

26 lipca 2020 r.

648 / 502

461

23

27 lipca 2020 r.

660 / 510

474

23

28 lipca 2020 r.

660 / 510

469
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Ustawa o Polskim Bonie Tury- jest ważny. Pytania dotyczące bonu
stycznym weszła w życie 18 lipca br. można też przesyłać mailem na adres
Świadczenie w formie bonu tu- bon@zus.pl.
- Aby skorzystać z bonu, wyrystycznego będzie przyznawane
na dziecko, na które przysługuje starczy mieć konto na Platformie
świadczenie wychowawcze lub Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
dodatek wychowawczy „Rodzina Można je założyć m.in. przy pomocy
500+”. Na każde dziecko przysługu- Profilu Zaufanego oraz bankowości
je jeden bon w wysokości 500 zł. W elektronicznej. Bon będzie tam czeprzypadku dziecka niepełnospraw- kał na osoby uprawnione. Będzie go
nego przysługuje dodatkowy bon o można aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed platakiej samej wysokości, tj. 500 zł.
Za
pomocą bonu będzie Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r. i nie będzie
można płacić za podlegał wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze
usługi hotelarskie
i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon
będzie ważny do
31 marca 2022 r. i
nie będzie podlegał wymianie na
gotówkę ani inne
środki płatnicze.
- W piątek,
24 lipca br. Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych uruchomił
specjalną, całodobową infolinię. nowanymi wakacjami), po podaniu
Pod numerem telefonu 22 11 22 111 danych kontaktowych (adres e-mail
można uzyskać informacje na te- i numer telefonu komórkowego).
mat Polskiego Bonu Turystycznego. Osoby, które mają niepełnosprawne
Konsultanci wyjaśniają wątpliwo- dziecko i będą chciały uzyskać dości dotyczące m.in. prawa do bonu datkowe świadczenie, będą mogły
– mówi prezes ZUS prof. Gertruda na PUE ZUS złożyć oświadczenie,
Uścińska. Pod numer infolinii mogą które jest podstawą przyznania dodzwonić zarówno osoby prywatne, datkowych 500 zł – informuje rektóre chcą skorzystać z Polskiego gionalny rzecznik prasowy ZUS w
Bonu Turystycznego, jak i podmioty Wielkopolsce Marlena Nowicka.
turystyczne, które chcą przystąpić do - Na stronie ZUS każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroprogramu.
Zainteresowanie bonem tury- ku założyć konto na PUE – dodaje.
stycznym jest bardzo duże. W cią- Co istotne, profil na PUE ZUS można
gu pierwszych czterech godzin od założyć bez konieczności wychodzeuruchomienia infolinii konsultanci nia z domu, przez bankowość elekodebrali ponad 1000 telefonów. - W troniczną, profil zaufany, czy przy
ostatnich tygodniach wykonaliśmy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale
ogromną pracę, żeby przygotować także tradycyjnie, podczas wizyty w
się do obsługi bonu. Zainteresowa- placówce ZUS.
Obecnie dobiegają końca przynie świadczeniem jest bardzo duże.
Przez pierwsze trzy dni od urucho- gotowania do wdrożenia oprogramomienia infolinii zadzwoniło na nią wania. Już wkrótce na PUE ZUS, w
około 6 tysięcy osób. Chcemy pomóc roli „Ogólny” w panelu bocznym, pow dotarciu do szczegółowej informa- wstanie osobna zakładka dla podmiocji – dodaje prezes ZUS. Dzwoniący tów turystycznych oraz osób korzypytają m.in. o to, komu przysługuje stających z bonu. Aby zapłacić bonem
bon turystyczny, co trzeba zrobić, za usługę turystyczną, trzeba będzie
żeby go otrzymać, jak założyć kon- podać osobie przyjmującej płatność
to na Platformie Usług Elektronicz- za usługę hotelarską lub imprezę tunych (PUE) ZUS czy do kiedy bon rystyczną specjalny numer przypisa-

ny do bonu, a następnie jednorazowy
kod autoryzacyjny. - Po wejściu na
PUE dokonujemy aktywacji i otrzymujemy kod, za pomocą którego
płacimy podmiotowi turystycznemu.
Kiedy dokonamy płatności bonem,
otrzymamy potwierdzenie tej płatności SMS-em – przypomniała prof.
G. Uścińska.
- Przedsiębiorcy turystyczni i
organizacje pożytku publicznego,
które chcą przystąpić do programu
Polski Bon Turystyczny, mogą za
pośrednict wem
PUE ZUS złożyć
oświadczenie,
dzięki czemu zostaną wpisane na
listę podmiotów
t ur y s t yc z nyc h ,
prowadzoną
przez Polską Organizację Turystyczną (POT).
Ta opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów
t ur y s t yc z nyc h ,
uprawnionych do
przyjmowania płatności za pomocą
bonu, na stronach internetowych:
www.bonturystyczny.gov.pl, www.
pot.gov.pl oraz www.polska.travel –
informuje rzecznik regionalny ZUS
województwa kujawsko-pomorskiego Krystyna Michałek. Na PUE
ZUS przedsiębiorcy uzyskają też
dostęp do swoich rozliczeń. Do programu Polski Bon Turystyczny, za
pośrednictwem PUE ZUS, zgłosiło
się już ponad 1,4 tysiąca przedsiębiorców turystycznych i organizacji
pożytku publicznego. - Przypominam, że rejestracja do programu
będzie ciągła i można do niego dołączyć także w kolejnych miesiącach.
Pierwsza lista podmiotów zostanie
opublikowana na stronie bonturystyczny.gov.pl 1 sierpnia br. – mówi
prezes POT Robert Andrzejczyk.
Tego dnia bony aktywować będą
mogli na platformie PUE ZUS także
rodzice dzieci do 18. roku życia.
Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach
POT, która ma też ustalać prawo do
bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej i sprawdzać uprawnienia
podmiotów turystycznych.
Oprac. KR
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historia

Wiadomości

Publikujemy ostatnią część opracowania Tomasza Kostka Góreckiego o komendancie policji w Kępnie Ignacym Łysiaku

Podkomisarz Ignacy Łysiak

– III komendant powiatowy Policji Państwowej II RP w Kępnie – część III
Tymczasem jedyny syn Ignacego, Zdzisław Tadeusz Łysiak
(1908-1939), początkowo uczeń 1-3
klasy 8-letniego Gimnazjum Klasycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, potem (w latach
1922-1925) 3-6 klasy Państwowego
Gimnazjum w Kępnie (obecnie I LO
obchodzące właśnie 100-lecie istnienia), wreszcie 7-8 klasy w/w
„Marcinka” (dziś I LO w Poznaniu),
zdał tam maturę w 1927 r. Poza dobrą znajomością języka ojczystego
(wciąż rzadką umiejętnością wśród
samozwańczych tzw. elit III RP),
znał też niemiecki i francuski oraz
łacinę i grekę, a nawet czeski (reprezentując, jak każdy przedwojenny
maturzysta, wszechstronnie wyższy
poziom niż choćby dubler kandydatki w wyborach na prezydenta RP).
Uprawiał ponadto lekkoatletykę,
grał w tenisa i gry zespołowe, nic
więc dziwnego, że najwyżej ocenionym przedmiotem na jego świadectwie maturalnym były ćwiczenia
cielesne. W latach 1927-1930 studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim (dziś UAM), na elitarnym
wydziale prawno-ekonomicznym
(bez porównania z PRL-owskimi
duraczówkami i wychowankami ich
absolwentów, albo tzw. starymi sędziami SN, którzy nie potrafili przez
pół miesiąca postawić kółka lub
krzyżyka, gdy nie ma z tym problemu już nawet przedszkolak…), na
którym uczył się wtedy także; brat
mej babci Rozalii Góreckiej z d.
Kozica; Jan Kozica (1907-1939),
wcześniej maturzysta I rocznika
Gimnazjum w Ostrzeszowie (obecnie I LO, które obchodziło 100-lecie
istnienia w 2019 r.), por. rez. WP II
RP poległy pod Sieradzem w bitwie
nad Wartą 1939, prowadząc pluton
piechoty 31. Pułku Strzelców Kaniowskich w walce na bagnety, o
którym pisałem już w TK
(31.03.2016). W latach 1931-1932
Zdzisław ukończył podchorążówkę
w komp. ckm Baonu Podchorążych
Rezerwy Piechoty nr 7a w Jarocinie,
z lokatą 29 na 118, wynikiem dobrym i następującą opinią komendanta szkoły mjr Jana Krausa
(1894-1940); zamordowanego przez
sowietów w Charkowie, ale po wojnie nadal poszukiwanego przez UB,
awansowanego pośmiertnie na ppłk
w 2007 r.; podpisaną w jego zastępstwie przez kpt. Stawowskiego: …b.
układny i lojalny, energiczny, pracuje wydajnie gdy go praca interesuje, fizycznie b. wytrzymały… Z.
Łysiak nie zasmakował w teorii prawa i preferując ekonomię przeniósł
się do Wyższej Szkoły Handlowej w
Poznaniu (potem Akademia Handlowa, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), którą ukończył w latach
1934-1937. Po zaliczeniu 30 przedmiotów i napisaniu pracy z działu
ubezpieczeniowego otrzymał dyplom nauk handlowych z oceną dobrą, co uprawniało do: …ubiegania
się o stanowiska kat. I w państwowej
służbie cywilnej… Wśród jego zajęć
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na WSH przeważały oczywiście, ówczesny zastępca (w czasie wojny rą i zmarł 22 września w szpitalu
ekonomiczne i administracyjne, ale 1939 już dowódca), płk dypl. To- polowym w Łomiankach pod Warbyły też i inne, w tym np.: prawo cy- masz Rybotycki (1894-1974): nie- szawą. Pochowano go w Kwaterze
wilne, prawo konstytucyjne i zarys zwykle dzielny i wartościowy oficer Wojennej w Kiełpinie znajdującej
ustroju administracyjnego, arytme- rez., ambitny w pracy i doskonały się na cmentarzu par. kat. św. Małtyka polityczna, prawo międzynaro- jako dowódca, nadaje się na dowód- gorzaty Dziewicy i Męczenniczki w
dowe, prawo handlowe morskie, cę plutonu k. m. Po wojnie ten ostat- Łomiankach. W tym czasie jego ojustawodawstwo celne, skarbowość i ni dowódca pułku został w Wielkiej ciec tak jak inni czynni i emerytoprawo skarbowe, etc. Jak więc wi- Brytanii, gdzie pracował jako księ- wani policjanci zgodnie z zarządzedać nie udało mu się uciec od teorii garz i wydawca, do Polski już nie niem prezydenta RP (art. 31 z
prawa. Dyplom podpisał prof. Wik- wrócił, ale ma symboliczny grób 6.03.1928) został zapewne zmobilitor Skalski (1879-1961), absolwent na Powązkach Wojskowych w War- zowany jako porucznik żandarmerii
prawa na Uniwersytecie Lwowskim, szawie. Tymczasem zaraz po praw- WP. Nie są mi jednak znane jego
ówczesny kierownik Katedry Ra- dopodobnie ostatnich przed wojną dokładne losy podczas wojny obronchunkowości i Analizy Bilansów, a ćwiczeniach rezerwy, 28 czerwca nej. Po wejściu Niemców do Poznazarazem prorektor, późniejszy rek- 1938 r. (równo 82 lata przed I turą nia w 1939 r. ul. Skryta szybko
tor oraz więzień niemieckiego KL wyborów prezydenckich 2020) od- zmieniła nazwę na Stiller Winkel
Buchenwald pochowany na poznań- był się w Poznaniu ślub Zdzisława (cichy zakątek, zaciszne miejsce, zaskim Junikowie. W międzyczasie Łysiaka z Haliną Marią Pukacką cisze…) i I. Łysiak z żoną zostali
Zdzisław odbywał okresowe ćwi- (ur. 11.04.1909 r. w Poznaniu), córką początkowo przesiedleni do mieszczenia rezerwy w 57. Pułku Piecho- poległego w I wojnie światowej kania nr 2 w tym samym domu, zaty Wlkp. w Poznaniu, w stopniu ogrodnika miejskiego Józefa (1877- pewne mniejszego, a następnie
podchorążego (1933 i 1934), a po 1918) i Marianny z d. Kruczyńska, 28.02.1940 osadzono ich w obozie
mianowaniu w 1935 r. na ppor. rez., ew. Kruszyńska lub Krużyńska przejściowym Poznań Główna, skąd
już jako oficer (1936 i 1938). Jego (1879-1924). Przyszła żona była już byli wywiezieni do Kocka w GG,
opinię z ćwiczeń w końcu czerwca wtedy sierotą, ale miała 2 starszych obecnie ok. 3 tys. miasta w woj. lu1938 r. sporządził mjr Stanibelskim, słynnego z ostatniej
sław Hrycek (1898-1939),
bitwy wojny obronnej 1939,
wtedy dowódca baonu madowodzonej przez gen. bryg.
newrowego (zmarły z ran odFranciszka
Kleeberga
niesionych w szeregach pułku
(1888-1941) GO „Polesie”.
w wojnie obronnej 1939, poUrzędowa wiadomość o
chowany na Cmentarzu Jeśmierci jedynego syna nie zażyckim w Poznaniu): …służstała już jego rodziców w Pobę oficera rez. pojmuje
znaniu ale przesyłka zgodnie
ideowo i opiera w b. dużej
z niemieckim porządkiem
mierze na tle honoru i ambiodnalazła ich po wysiedleniu.
cji. Wykazał w czasie ćwiczeń
Jako że w GG znajomość nieb. duże zamiłowanie i zaintemieckiego nie była tak poresowanie do służby (…), b.
wszechna jak w Wielkopolobowiązkowy, pilny, enersce, Ignacy objął posadę
giczny, w wystąpieniu przed
urzędniczą sekretarza magifrontem pewny, karny, od
stratu (ratusza) w Kocku.
podwładnych wymagający,
Jego żona, Wacława, nie wyale wykazał też dużą opiekę
trzymała trudów wysiedlenad żołnierzem w godzinach
nia, spotęgowanych cierpiepozasłużbowych (…). Inteliniem po stracie jedynego
gentny, zdolny, o dużej bysyna i mając 57 lat zmarła w
strości umysłowej. Orientuje
Kocku 11.07.1941 r. o godz. 5
się dość szybko, decyzje porano. Ponieważ państwo ŁyZ. Łysiak, zdjęcie maturalne z 1927 r. (CAW WBH, Sygn.: AP
1244)
dejmuje trafne i na czas,
siakowie po wyrzuceniu ich
umiejętności dowodzenia doprzez Niemców z Poznania
bre. Uzupełnił wiadomości z zakre- braci: Henryka (ur. 1902 Kotlin), zamieszkali w domu rolników Józesu strzelania plutonem z ukrycia… ochotnika wojny z bolszewikami fa i Jana Grubów, następnego dnia
Pułkiem dowodził wtedy płk dypl. 1920 r. i Kazimierza (1907-1999), zgłosili to ich gospodarze w USC
Stanisław Edward Grodzki (1895- żołnierza wojny obronnej 1939, jeń- par. kat. Wniebowzięcia NMP. Zo1946), późniejszy gen. bryg. (za- ca w niewoli sowieckiej i niemiec- stała pochowana na tamtejszym
pewne nie z tych Grodzkich od ma- kiej, którego ewentualni potomko- cmentarzu parafialnym, ale że w
jestatu…),
pochowany
na wie mogliby nam chyba coś czasie wojny nie robiono zwykle
Powązkach Wojskowych w Warsza- powiedzieć o dalszych losach sio- trwałych nagrobków, to jej grób
wie. W czasie wojny obronnej 1939 stry swego ojca czy jej teścia? Nie ziemny dawno zaniknął i mimo
szef sztabu Armii „Modlin”, w kon- udało mi się jeszcze ustalić, gdzie wielkiej życzliwości pomocnego ks.
spiracji jako „dr Edward” dowódca pracował Zdzisław od czasu ukoń- proboszcza, obecnie nie udało się go
wojskowy Federacji Organizacji Na- czenia studiów do wybuchu wojny, już odszukać. Nie wiadomo też czy
rodowo-Katolickich „Unia”, do ja- wiadomo tylko, że pozostawał na okupację niemiecką, a potem sokiej pionu cywilnego należał m. in. stanie rezerw PKU Poznań-Miasto. wieckie „wyzwolenie”, przeżył nasz
Karol Wojtyła (1920-2005), póź- Zmobilizowano go najpóźniej 24 tytułowy bohater i czy wrócił do
niejszy wielki papież i święty, które- sierpnia 1939 r., jako ppor. rez. Wielkopolski. Szczególnie, że czergo 100-lecie urodzin obchodziliśmy piech. i dowódcę plutonu KM w sze- woni bandyci po wymordowaniu w
niedawno. Wracając do ostatnich regi znanego mu 57 p. p. wlkp. w latach 1939-1940 kilkunastu tys.
udokumentowanych ćwiczeń (bo Poznaniu, noszącego już wtedy imię polskich policjantów, po wojnie wymógł jeszcze odbyć kolejne w 1939 Karola II Króla Rumunii (1893- łapywali pozostałych i wywozili na
r., z których nie zachowała się doku- 1953), który był zarazem od 1937 r. wschód, skąd niewielu wracało. Nie
mentacja, gdyż akta za ostatnie pół jego honorowym dowódcą. Pułk na- udało się też ustalić dalszych losów
roku palono zwykle w pułku po wy- leżał do 14. Wlkp. Dywizji Piechoty jego synowej, nie wiadomo czy zdąbuchu wojny) oficera rezerwy Z. Ły- Armii „Poznań”. Zdzisław został żył zostać dziadkiem. Poszukiwasiaka, opinię w imieniu w/w dowód- ciężko ranny w walce z niemiecką niom nie pomaga nielogiczne stosocy
pułku
podsumował
jego dywizją pancerną w bitwie nad Bzu- wanie
RODO
w
niektórych
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urzędach, które wbrew prawu, ze
strachu, niewiedzy czy lenistwa, na
wszelki wypadek chronią też dane
osób już dawno zmarłych. Czas pokaże, czy mimo upływu wielu lat
uda się dopisać ciąg dalszy historii
III. komendanta powiatowego PP w
Kępnie, tak jak to było już w kilku
przypadkach bohaterów opisywanych przeze mnie w TK, szczególnie
spośród miejscowych funkcjonariuszy PP i urzędników, co uzupełnię
niebawem. O wojskowe awanse pośmiertne ich obu wystąpiłem za pośrednictwem WKU Poznań i kadr
MON do szefa resortu, pośród złożonych już kilkuset podobnych
wniosków, a cdn. Na drodze policyjnego awansu pośmiertnego naszego
bohatera tradycyjnie staje okoniem
KGP, tak samo jak w przypadku innych opisanych już wcześniej w TK
policjantów. Damy jednak radę, bo
najwyższy czas uhonorować bohaterstwo i nikt i nic nie może tego zablokować, a komunę mimo oporów
trzeba wreszcie usunąć z mentalności urzędników i jak nie zrozumieją
to będzie konieczna ich wymiana.
Cześć pamięci dwóch kolejnych kępińskich bohaterów okresu II RP,
policjanta i jego syna gimnazjalisty,
potem studenta prawa, ekonomisty,
oficera rez. WP, a także męża, który
nie zdążył być może zostać ojcem,
bo poległ za niepodległość Polski, o
którą 20 lat wcześniej walczył w powstaniu wlkp. jego ojciec. Historia
ponownie zatoczyła koło...
Tomasz Kostek Górecki,
Gwardia Narodowa im. AK
Źródła:
CAW WBH, sygn.: I.487.18634
(Kolekcja Akt Powstańców Wlkp.), Odrzuc.12.06.35
(akta
odznaczeniowe
KKiMN), AP 1244 (akta personalne oficera
rez. Z. T. Łysiaka); AP Poznań, USC Buk-miasto, księga urodzeń za rok 1881, akt nr
32, s.32 i przedwojenna kartoteka ewidencji
ludności m. Poznania, Łysiak, sygn.:14759,
k.245 i Pukacki, sygn.14963, k.380-381; AP
Leszno, USC Krobia-wieś, księga urodzeń
za rok 1883, akt nr 179, s.182 (w sieci);
Archiwum UAM w Poznaniu, wpisy na I rok
studiów na wydz. prawno-ekonomicznym
UP: 1927/28, 1928/29 i 1929/30; Archiwum UE w Poznaniu, Rejestr alfabetyczny
dyplomowanych absolwentów WSH; USC
Poznań-miasto, akt ślubu nr B.432/38 II.
z dn. 28.06.1938 r.; Biuro Informacyjne ZG
PCK, listy strat nr 14622 (kartoteka poległych…) i 20398 (kartoteka jeniecka…);
Kancelaria par. kat. Wniebowzięcia NMP
w Kocku i cmentarza par., akt zgonu nr
163 z dn.12.07.1941 r. oraz poszukiwania
grobu; UM w Kocku; AP w Lublinie oddz. w
Radzyniu Podlaskim; R. Rybka, K. Stepan,
Awanse oficerskie w WP 1935-1939, Kraków 2003, s.108; red. B. Affek i in., Księga
pochowanych żołnierzy WP…, t.1, cz.1; T.
Kryska-Karski, Straty korpusu oficerskiego
1939-45, Londyn 1996; M. Rutowska, Lager Glowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy
na Główne w Poznaniu dla ludności polskiej
(1939-1940), Poznań 2008, lista transportowa 21 s.15; red. Z. Zakrzewski, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu 1926-1976, Warszawa-Poznań 1976, s.363; NAC, sygn.:
1-D-1044, fotografia z Ilustrowanego Kuriera Codziennego, z prywatnej wizyty prezydenta Łotwy w Poznaniu w dn.17.08.1931;
IPN, straty.pl; badania i ustalenia własne
autora, absolwenta studiów dr na wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii
Sztuki Wojennej;
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informacje

37 umów o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w obecności wielkopolskich
parlamentarzystów. Wartość zawartych dziś umów z samorządami powiatowymi i gminami naszego województwa to ponad 48 mln zł

Umowy na remont
Dworcowej i Armii Krajowej

21 lipca br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu, w obecności parlamentarzystów Tomasza Ławniczaka,
Zbigniewa Hoffmana i Jana Dziedziczaka, starosta Robert Kieruzal
wspólnie z wicestarostą Alicją Śniegocką przy kontrasygnacie skarbnika
– Marcina Trojaka złożyli podpisy
pod umową o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej
- ulicy Dworcowej w Kępnie”. Ze
strony Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umowę parafował wojewoda Łukasz Mikołajczyk. Wartość
udzielonej Powiatowi Kępińskiemu
dotacji w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych to 2 831 278,22 zł.
Całkowity koszt inwestycji to 5 662
556,43 zł.
Zakres inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie zakłada gruntowną przebudowę drogi powiatowej
- ulicy Dworcowej w Kępnie na odcinku blisko 900 metrów. Wzdłuż drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy.
Znacznej poprawie ulegnie również
organizacja ruchu pod wiaduktem kolejowym, gdzie wyseparowany będzie
ruch pieszych i rowerzystów od ruchu
samochodowego. Dodatkowo przebudowane zostaną przejścia dla pieszych,
które oznaczone będą sygnalizacją
aktywną. Inwestycja to również upo-

rządkowanie kanalizacji deszczowej i
oświetlenia ulicznego oraz właściwe
odprowadzenie wód opadowych.
Obecnie Powiat Kępiński prowadzi postępowanie przetargowe
mające na celu wyłonienie wyko-

...i Urzędu Miasta i Gminy
w Kępnie

Od lewej: prezes „Wodociągów Kępińskich” M. Misała,
B. Sowa z firmy „ELEKTRO-MEX” i burmistrz P. Psikus

gratuluję kolejnych dofinansowań i
cieszę się, że od 2016 do 2020 roku do
Kępna i powiatu trafiło łącznie około 30 mln zł. Rządowy Fundusz Dróg
Samorządowych to wielkie wsparcie
dla wszystkich samorządów w Polsce, a Wielkopolska jest jednym z
największych beneficjentów. Nasze
drogi stają się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. I takie zmiany zajdą również na ul. Dworcowej i Armii
Krajowej w Kępnie. Obie inwestycje
to blisko 4 mln zł dofinansowania
z Fundusz Dróg Samorządowych stwierdził Ł. Mikołajczyk.
Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są na
dofinansowanie budowy, przebudowy i remonty dróg powiatowych i
dróg gminnych, a także budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Fundusz pozwala na finansowanie budowy, przebudowy i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych o znaczeniu obronnym.
Oprac. m

W zaledwie dwa dni 5 kierowców straciło uprawnienia na najbliższe 3 miesiące

Pięciu kierowców ze zbyt
„ciężką nogą” zatrzymanych

Nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wielu wypadków, bardzo często tragicznych w
skutkach. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie każdego dnia kontrolują drogi powiatu
kępińskiego, starając się zapewnić
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. W zaledwie dwa dni
kolejnych pięciu kierowców oddało
im swoje uprawnienia na najbliższe
3 miesiące.
17 lipca br., po godzinie 16.00, w
Kępnie kierujący osobowym volkswagenem, 35-letni mieszkaniec
Kępna, jechał z prędkością 102 km/h
w terenie zabudowanym.

18 lipca br., przed godziną 8.00, w
miejscowości Gola, 35-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego osobowym
volkswagenem w terenie zabudowanym jechał z prędkością 108 km/h.
Tego samego dnia, po godzinie
8.00, w Kierznie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali
do kontroli 29-letniego mieszkańca Wieruszowa, który osobowym
oplem poruszał się w terenie zabudowanym z prędkością 107 km/h.
Również w tym samym dniu,
po godzinie 9.00, w Świbie funkcjonariusze zatrzymali pojazd marki
Mercedes, którym kierował 48-letni
mieszkaniec Wielkiej Brytanii. Mężczyzna jechał z prędkością 112 km/h

Będzie kanalizacja

du Wojewódzkiego tej inwestycji to
1 036 086 zł.
- Zarówno Kępno, jak i Powiat
Kępiński aktywnie działają na rzecz
mieszkańców regionu, co ma odzwierciedlenie w liczbach. Dlatego

Po podpisaniu umowy z władzami
kępińskiego starostwa...

nawcy tego zadania inwestycyjnego.
Realizacja zadania zakończy się w
2021 roku.
Ponadto Krzysztof Godek, II zastępca burmistrza miasta i gminy Kępno oraz zastępca skarbnika Elżbieta
Tomczyk zawarli umowę z wojewodą
w sprawie dofinansowania przebudowy ulicy Armii Krajowej w Kępnie.
Wysokość dofinansowania z Urzę-

„Wodociągi Kępińskie” podpisały bardzo ważną umowę,
która dotyczy kanalizacji sanitarnej

w miejscu, w którym obowiązuje
ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Natomiast przed godziną 11.00 w
Żurawińcu 36-letni mieszkaniec Namysłowa, kierując osobowym volkswagenem, w terenie zabudowanym
pędził z prędkością 118 km/h przy
ograniczeniu prędkości do 50 km/h.
Wszyscy wymienieni kierujący,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostali ukarani wysokimi mandatami karnymi wraz z systemem
punktowym. Zostały im też zatrzymane uprawnienia do kierowania
pojazdami na najbliższe 3 miesiące.
Oprac. KR

W środę, 15 lipca br., Spółka „Wodociągi Kępińskie” zawarła umowę
na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Szklarka Mięlęcka i
Borek Mielęcki.
Zadanie przeznaczone do realizacji nosi nazwę „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Borek Mielęcki oraz Szklarka Mielęcka”. Wykonawcą inwestycji jest
firma ELEKTRO-MEX Sp. z o.o. z
Kępna. Wartość umowy opiewa na
7.479.349,65 zł. Na realizację przedsięwzięcia spółka pozyskała dotację z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która opiewa na kwotę 2.888.264,58 zł.
Rozpoczęcie prac planowane jest na
koniec lipca br. Termin realizacji zadania to koniec grudnia br. - Inwestycja
będzie prowadzona w całości wzdłuż

drogi powiatowej biegnącej z Kępna
w stronę Chojęcina. Trasa kanalizacji przebiega pod drogą szybkiego
ruchu S8. Cała kanalizacja obejmuje
budowę przewiertami kanalizacji grawitacyjnej – blisko 3,5 km, kanalizacji tłocznej – prawie 2 km, obejmuje
również 5 przepompowni i, co najważniejsze, będą wykonane przyłącza do
94 budynków mieszkalnych, zgodnie
z dokumentacją techniczną. Sama
kanalizacja jest dosyć złożona, ponieważ infrastruktura, jaka tam biegnie
– sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna, rowy, istniejąca sieć wodociągowa – na pewno stwarzać będzie
problemy, ale myślę, że tak renomowana firma, jak Elektro-mex,
poradzi sobie z realizacją zadania –
zaznaczył prezes Spółki „Wodociągi
Kępińskie” Marek Misała.
KR

Fartuchy dla szpitala

Monika Kłobuch - sekretarka medyczna oraz Marian
Olejniczak - zastępca dyrektora SPZOZ w Kępnie

Powiat Kępiński zakupił 500
sztuk fartuchów flizelinowych do
wykorzystania na potrzeby pracowników medycznych oddziałów szpitalnych Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zakup to kolejny element wsparcia przez samorząd powiatowy działań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19.
Oprac. m

Napastnik miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu

Groził kurierowi

8 lipca br., przed godziną 11.00,
w Grębaninie do pracownika firmy
przewozowej podszedł młody mężczyzna z prośbą o podwiezienie go
busem. Kurier odmówił i wówczas
26-letni mężczyzna odsłonił koszulkę i pokazał kurierowi przedmiot przypominający broń palną.
Kierowca mimo wszystko odjechał
i natychmiast powiadomił policję. Funkcjonariusze Komendy Powia-

towej Policji w Kępnie kilka chwil
później schwytali mężczyznę i osadzili w pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych – poinformował oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski.
26-latek w chwili zatrzymania
był nietrzeźwy – miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR
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sTRAŻ POŻARNA / policja
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w drugiej edycji „Bitwy o wozy” sfinansuje 49 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gmin, w których frekwencja wyborcza była najwyższa w byłych województwach

Fot. https://auto.wprost.pl

Które gminy dostaną
wozy strażackie?

Przed II turą tegorocznych wyborów prezydenckich ogłoszono kolejną
edycję profrekwencyjnej akcji „Bitwa o wozy”. Minister M. Kamiński
poinformował wówczas, że środki
zostaną przeznaczone na zakup 49
nowych wozów bojowych dla 49
gmin – w każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw z 31.12.1998 r.) gmina do
20 tysięcy mieszkańców z najwyższą
frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.
- 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 II turze
wyborów prezydenckich. Jedynym
elementem, który będzie brany pod
uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił minister Mariusz Kamiński. O
nowe wozy nie mogło jednak ubiegać
się 16 gmin, które otrzymały je w ramach I edycji akcji, po I turze wyborów. Wartość jednego samochodu to
niemal 800 tysięcy złotych.
Promesy na zakup wozów bojowych dla OSP zostały wręczone
wójtom i burmistrzom zwycięskich
gmin 27 lipca br. - Wybory to święto demokracji i cieszę się, że na tym
święcie zyskują Ochotnicze Straże
Pożarne. To są bohaterowie naszych
czasów – ludzie, którzy pracują zawodowo, a znajdują czas, żeby nieść
pomoc swoim sąsiadom – powiedział
wiceminister Maciej Wąsik, wręczając promesy. W uroczystości
wzięli też udział wiceministrowie
Paweł Szefernaker i Błażej Poboży oraz komendant główny PSP
nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
Wiceminister P. Szefernaker podziękował mieszkańcom gmin biorących

udział w akcji za uczestnictwo w wyborach. - Dzięki waszemu zaangażowaniu mamy największą w historii
XXI wieku frekwencję w wyborach
w Polsce i drugi wynik po 1989 r. –
blisko 70% wyborców skorzystało ze
swojego prawa i poszło do wyborów
– zaznaczył. Frekwencja wyborcza
w drugiej turze wyborów prezydenckich wśród zwycięskich gmin wyniosła od 68% do ponad 94%.
Wiceminister M. Wąsik podkreślał istotną rolę, jaką OSP odgrywają
w lokalnych społecznościach. - Nie
ma drugiego państwa w Europie,
gdzie byłby tak dobrze zorganizowany ruch społeczny, jakim są OSP.
Będziemy wspierać małe miejscowości, aby rosło w nich poczucie bezpieczeństwa. Temu właśnie miała
służyć „Bitwa o wozy”, a także inne
działania kierownictwa MSWiA –
stwierdził wiceszef resortu.
W II turze wyborów prezydenckich najwyższą frekwencję odnotowano w gminach: Klwów (powiat
przysuski, byłe województwo radomskie – 94,61%), Szulborze Wielkie
(powiat ostrowski, byłe województwo łomżyńskie – 89,9%) i Słupia
(powiat skierniewicki, byłe województwo skierniewickie – 86,86%).
W byłym województwie kaliskim
najwyższa frekwencja była w gminie
Czajków (powiat ostrzeszowski). Samochód trafił do OSP Mielcuchy.
Pod koniec 2019 r. w Polsce działało ponad 16 tysięcy jednostek OSP. Co
roku w budżecie MSWiA zabezpieczane są środki na ich wsparcie. Łączna
wartość dofinansowania dla OSP planowana w 2020 r. to ponad 293,7 milionów złotych z różnych źródeł. Dzięki
tym środkom w tym roku strażacy-ochotnicy otrzymają m.in. prawie 600
nowych pojazdów, w tym m.in. dzięki
akcji „Bitwa o wozy”.
KR

Fot. KP PSP Kępno

Płonęła trawa
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W sobotę, 18 lipca br., około godziny 14.40, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o pożarze trawy w miejscowości Żurawiniec. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Nowa
Wieś Książęca. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia stwierdzono, pożar trawy o
powierzchni około 30 m2. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch
prądów wody w natarciu, co doprowadziło do ugaszenia pożaru – poinformował oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Niezwykłego wyczynu podejmie się Dawid Lehmann, pochodzący z Kępna

Strażak i ultramaratończyk
pobiegnie dla Natalki

Dawid Lehmann, z pochodzenia
kępnianin, obecnie pracujący w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na
stanowisku ratownika kierowcy w stopniu starszego strażaka, pobiegnie we
wrześniu z Kępna do Kołobrzegu, aby

dowodem na wielkie serce jednego ze
strażaków – Dawida. - Pomysł na tę akcję pojawił się 2 lata temu. Chciałem po
prostu zrobić coś dla innej osoby z tak
zwaną „pompą” na swoje 30. urodziny.
Niestety, dopiero później pojawiła się
taka okazja – poznałem Alicję, nauczy-

Dawid przebędzie prawie 500 km, biegnąc dzień i noc,
tylko z niewielkimi przerwami na krótki odpoczynek

zebrać pieniądze na rehabilitację Natalki, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1
w Kępnie.
Natalka ma za sobą ciężką walkę
z nowotworem złośliwym. Skutkiem
terapii ratującej jej życie jest zanik nerwów, w wyniku czego dziewczynka ma
problemy z chodzeniem, które wymagają intensywnej rehabilitacji.
Strażacy we krwi mają pomaganie
innym – nie każdy bowiem potrafi dobrowolnie narażać swoje zdrowie i życie
dla obcych, oni jednak wybierają odpowiedzialną służbę, w którą wpisane jest
ryzyko. Pomysł na przebycie tak długiego biegu charytatywnego jest kolejnym

cielkę języka angielskiego w szkole, do
której uczęszcza Natalka. I tak to się
zaczęło. A chęć pomocy jest od zawsze,
ale chciałem zrobić też coś poza pracą
strażaka – mówi D. Lehmann.
Choć nasz bohater ma za sobą wiele
przebytych maratonów i ultramaratonów, a bieganie jest jego pasją, aby przebiec tyle kilometrów warto mieć dobrą
motywację. - Największą motywacją
dla mnie jest cel – pomoc Natalce –
podkreśla.
Postawa D. Lehmanna jest godna
podziwu. Na myśl przychodzi jednak
pytanie – czy nie boi się on zmęczenia?
Wszak tak długa trasa jest nie lada wy-

zwaniem. - Oczywiście, że jest wiele
obaw, ale jestem pod opieką trenera
Piotra Hercoga, który na pewno dobrze przygotuje mnie do biegu. Jednak
zawsze pozostaje pewien strach przed
kontuzją lub wycieńczeniem organizmu, ale myślę, że wszystko będzie
dobrze, jestem pozytywnie nastawiony
– zapewnia.
Start biegu zaplanowany jest na
12 września i potrwa do 15 września br.,
co oznacza, że Dawid przebędzie prawie 500 km, biegnąc dzień i noc, tylko z
niewielkimi przerwami na krótki odpoczynek. - Bieg będzie wyglądać następująco: biegnę 100 km, z małymi przerwami w lokalnych jednostkach PSP,
następnie czeka mnie 2-3-godzinny
odpoczynek w lokalnej PSP, gdzie krótko, lecz treściwie, będę spać, aby później
biec dalej. Całość trasy można zobaczyć
na stronie „Pomóżmy wyprzedzić raka”
na Facebooku – zaznacza D. Lehmann.
- Towarzyszy mi suport, obecnie jest
to kilka osób: moja żona Roma, mój
przyjaciel Mateusz (dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kępnie)
oraz mój tato – dodaje.
Akcję można wspomóc finansowo,
wpłacając pieniądze na konto Stowarzyszenia „Uśmiech” lub przyłączając
się do Dawida na fragmencie trasy biegu, aby wyrazić symboliczne wsparcie. - Chciałbym zaprosić wszystkich
do udziału w biegu. Można przyjść
na postój i wrzucić jakiś mały datek
do skrzynki, która będzie wystawiona przez mój support lub biec ze mną
tyle, ile każdy chce i odpowiednim dla
każdego tempem – zachęca strażak i
ultramaratończyk.		
KR

Zdarzenie drogowe z udziałem czterech pojazdów na ul. Wiatrakowej w Kępnie

Spowodował kolizję.
„Wydmuchał” prawie 3 promile

19 lipca br., po godzinie 15.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie o
zdarzeniu drogowym na ul. Wiatrakowej w Kępnie. W zdarzeniu drogowym wzięły udział cztery pojazdy.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy przybyli na miejsce,
ustalili, że kierujący osobowym bmw,
38-letni mieszkaniec Kępna, nieprawidłowo wykonując manewr skrętu,
doprowadził do zderzenia bocznego
z prawidłowo jadącym samochodem,
również marki bmw. Następnie, nie
zatrzymując się w miejscu zdarzenia,
odjechał dalej i, nie dostosowując
prędkości do warunków na drodze,
uderzył w ścianę betonowego garażu i w dwa pojazdy nieuruchomione
marek Volkswagen i Opel, które były
zaparkowane tuż obok garaży. Pod-

czas wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy okazało
się, że sprawca tego zdarzenia jest
pod wpływem alkoholu – badanie
wykazało prawie 3 promile alkoholu

w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym
areszcie i po wytrzeźwieniu zostały
mu postawione odpowiednie zarzuty.
Oprac. KR

Kierujący bmw, 38-letni kępnianin, uderzył
w trzy samochody i ścianę. Fot. KPP Kępno

Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali przy sobie środki odurzające

Zatrzymani z narkotykami

10 lipca br., przed godziną 20.00,
funkcjonariusze Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie,
podczas patrolu w rejonie kępińskiego
skateparku, zauważyli trzech bardzo
dziwnie zachowujących się mężczyzn.
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Policjanci znaleźli przy nich środki
psychotropowe w postaci amfetaminy,
marihuany oraz kilku tabletek nieznanego na tą chwilę pochodzenia. Trzej
mieszkańcy Kępna, w wieku 21, 23 i
24 lat, zostali natychmiast zatrzymani,

przetransportowani do kępińskiej jednostki i osadzeni w pomieszczeniu dla
osób zatrzymanych.
Mężczyźni odpowiedzą za wszystko przed sądem. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi KPP Kępno.
KR

Region

Gmina
wieści znad pomianki
lipiec 2020, nr 25 (978)

Nowe dofinansowania w gminie z funduszu Wrót Wielkopolski

Pieniądze na doposażenie i edukację

21 lipca br. pomiędzy
Stowarzyszeniem
Lokalna
Grupa
Działania Wrota Wielkopolski, a
Gminą Łęka Opatowska zostały zawarte umowy o powierzenie grantów
w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 dla operacji realizowanych
w ramach projektu grantowego.
Gmina Łęka Opatowska zrealizuje dwa projekty: „Doposażenie sali
widowiskowej w Łęce Opatowskiej”,
na który pozyskała grant w wyso-

Po podpisaniu umowy.
Od lewej: G. Grzunka i A. Kopis

kości 7 000 zł. stanowiący 82,64%
kosztów kwalifikowanych oraz projekt pn „Segregacja u podstaw- edukacja przedszkolaków” z grantem w
wysokości 8 000 zł, co stanowi 100%
kosztów zadania.
Projekt doposażenia sali widowiskowej w Łęce Opatowskiej ma
na celu uatrakcyjnienie i poprawę
funkcjonalności sali, poprzez zakup
sprzętu nagłaśniającego- wzmacniacza, miksera, zestawu 2 kolumn oraz
4 mikrofonów.
- Realizacja projektu „Segregacji
u podstaw” ma na celu edukację najmłodszych mieszkańców gminy Łęka
Opatowska na temat prawidłowego
postępowania z odpadami, które sami
wytwarzają oraz prawidłowego sortowania tych odpadów we własnych
gospodarstwach domowych. Zadanie
obejmuje zakup tablic informacyjnych, zestawów koszy do segregacji
odpadów oraz wydanie publikacji o
tematyce ekologicznej – informuje
wójt Adam Kopis.
Oprac. m

21 lipca pomiędzy Powiatem Kępińskim a Urzędem Gminy Łęka Opatowska został zawarty
aneks do porozumienia zawartego w maju br. rozszerzający zakres zadań inwestycyjnych
realizowanych na drogach powiatowych

Wyremontują powiatową drogę

Dzięki oszczędnościom uzyskanym w przetargu, oprócz nakładki
bitumicznej na odcinku drogi powiatowej Łęka Opatowska – Opatów,
zostanie wykonana także nakładka
bitumiczna na odcinku drogi Raków – Siemianice. Całkowity koszt
realizacji obu zadań to 400.000 zł,
w tym udział Gminy Łęka Opatowska i Powiatu Kępińskiego wynosi po
200.000 zł. Umowę parafowali starostowie: Robert Kieruzal i Alicja
Śniegocka oraz wójt Adam Kopis.
Oprac. m

Wójt gminy Łęka Opatowska informuje, że w związku z
awarią studni głębinowej na ujęciu Trzebień - Stacja Uzdatniania Wody Trzebień została czasowo wyłączona z użytkowania

Awaria studni
głębinowej w Trzebieniu
Wobec takiej sytuacji miejscowości dotychczas zasilane z tej stacji zasilane są z innych stacji uzdatniania
wody z terenu gminy, niestety, skutkuje to obniżeniem ciśnienia wody i
niejednokrotnie czasowymi przerwami w jej dostawie również w innych
miejscowościach.
- Ze względu na utrudnienia w
zaopatrywaniu w wodę, które wystąpią w najbliższym czasie, prosimy o
zaprzestanie podlewania ogrodów
przydomowych i trawników. W trosce o Państwa komfort, podjęto działania zmierzające do ustabilizowa-

nia przepływu wody, dokonując jej
rozdziału w sieci. Jest to rozwiązanie
czasowe, zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu wyłączonej
z użytkowania Stacji Uzdatniania
Wody w Trzebieniu - podaje zastępca
wójta Małgorzata Gąszczak.
- Wszelkie prace są prowadzone
po to, aby zapewnić Państwu niezakłócone dostawy wysokiej jakości
wody pod odpowiednim ciśnieniem.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy i prosimy zastosować się do
wspomnianej wyżej prośby - podsumowuje M. Gąszczak.
Oprac. m

GONIEC PERZOWSKI
lipiec 2020, nr 26 (931)
21 lipca br. zawarta została umowa między Starostwem Powiatowym a Gminą Perzów na modernizację drogi

Nowa nakładka na drogę

Władze starostwa i gminy Perzów
podpisały porozumienie

W gabinecie starosty podpisano
umowę na dofinansowanie drogi

kurier baranowa
lipiec 2020, nr 23 (1168)
Wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek 21 lipca br. podpisała umowę na projekt grantowy w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Wrota
Wielkopolski”

Historia w służbie nowoczesnej promocji

W ramach ogłoszonego konkursu
Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie projektu: „Sigillum civitatis
baranoviensis. Signum temporis novum. Historia w służbie nowoczesnej
promocji. Stara pieczęć miejska Bara-

nowa jako znak nowych czasów”. Projekt zakłada nowoczesne wykorzystanie historii w promowaniu gminy oraz
obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR) poprzez zakup trzech namiotów oraz sześciu winderów flago-

Od lewej: prezes „Wrót Wielkopolski” G. Grzunka, wójt gminy Baranów
B. Lewandowska-Siwek i skarbnik M. Żłobińska po podpisaniu umowy

wych, na których widnieć będzie logo
gminy Baranów wraz z mapą obszaru
LSR. Namioty oraz windery będą rozkładane w trakcie uroczystości kulturalnych i sportowych gminy Baranów
w celu promocji lokalnego dziedzictwa historycznego oraz kulinarnego
naszej ziemi. Natomiast zakupione
namioty zapewnią osłonę przed deszczem czy wiatrem, wprowadzą ład w
granicach organizowanej imprezy, a z
uwagi na ich oznakowanie, społeczność lokalna dostrzeże obszar LGD,
w którym się znajdujemy i żyjemy.
Projekt realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie nr 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne
Wrót Wielkopolski”. UG Baranów

Podpisany przez starostę Roberta Kieruzala i wójt Danutę Froń
aneks do umowa jest następstwem
oszczędności poprzetargowych na
realizację zadań w ramach umów
podpisanych z tym samorządem w
maju tego roku.
Przypomnijmy, pierwotna umowa w Gminie Perzów obejmowała
wykonanie nowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej na odcin-

ku Miechów – Ludwiczyn. Zgodnie
z podpisanym aneksem zakres inwestycji w obrębie gminy Perzów
rozszerzy się o budowę chodnika w
miejscowości Domasłów w ciągu
drogi powiatowej. Łączny koszt realizacji obu zadań to 400 000 zł, w tym
Gmina Perzów przekazała 200 000
zł. Z budżetu Powiatu Kępińskiego
przeznaczono na ten cel 200 000 zł.
Oprac. m

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

Piłka nożna >>> Finałowy mecz Totolotek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim pomiędzy KKS-em Kalisz a Polonią Środa Wielkopolska odbędzie
się w środę, 5 sierpnia, na Stadionie Miejskim w Kaliszu

KKS zagra z Polonią o Puchar Polski w Wielkopolsce

Poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia w rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. O trofeum w Wielkopolsce zagrają, podobnie jak przed rokiem, KKS Kalisz i Polonia Środa Wielkopolska. Finał pucharowych rozgrywek zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu, w środę, 5 sierpnia o godzinie 18. W poniedziałek piłkarze z Kalisza i Środy Wielkopolskiej poznali rywala, z którym przyjdzie im się zmierzyć w 1/32 finału Pucharu Polski w sezonie
2020/2021. Triumfator Pucharu Polski w Wielkopolsce zagra na tym etapie z Koroną Kielce, spadkowiczem z PKO Ekstraklasy.
KKS nie forsował tempa, ale spotkanie
Kórnik. Pierwsza, niezwykle wyrów- okazało się kluczowe. Do wyrównania
W minioną sobotę poznaliśmy rozegrano w Trzciance, a Polonia nie
miał pod kontrolą. Niestety, kaliszanie
nana połowa zakończyła się bezbram- doprowadził Piotr Skrobiński. Bramka
pierwsze rozstrzygnięcia rozgrywek dała szans miejscowemu Lubuszaninozwycięstwo i awans do finału okupili
kowym remisem. Sensacją zapachniało ta sprawiła, że z gospodarzy zupełnie
o Totolotek Puchar Polski w naszym wi. Przed rokiem finał rozgrywek o Pukontuzją Michała Boreckiego. Uraz
dziesięć minut po zmianie stron, kiedy uszło powietrze. Dziesięć minut później
województwie. W najważniejszym me- char Polski rozegrano w Środzie Wielkozupełnie niepilnowany Dawid Urbanek faworyt ze Środy Wielkopolskiej objął
ręki okazał się na tyle poważny, że poczu zameldowały się jedenastki KKS-u polskiej. Gospodarze wykorzystali atut
mocnik kaliszan musiał trafić do ostrowmocnym strzałem głową nie dał szans prowadzenie, a w doliczonym czasie gry
Kalisz i Polonii Środa Wielkopolska. własnego boiska i pokonali faworyzoskiego szpitala.
golkiperowi ze Środy Wielkopolskiej. postawił kropkę nad „i”, pieczętując piąBędzie to powtórka finału sprzed roku, wany KKS Kalisz. Piłkarze z najstarszety z rzędu finał Pucharu Polski na szczew którym triumfowali piłkarze spod go miasta w Polsce staną przed szansą
Poznania. Warto dodać, że dla drużyny rewanżu, zwłaszcza, że tegoroczny finał
blu wojewódzkim dla Polonii.
BAS
ze Środy Wielkopolskiej będzie to piąty zostanie rozegrany w Kaliszu, w środę,
finał z rzędu i szansa na sięgnięcie po 5 sierpnia o godzinie 18.00. W sobotnich
czwarte z rzędu trofeum. Polonia zdo- półfinałach łatwiejszą przeprawę mieli
bywała Puchar Polski w Wielkopolsce w kaliszanie, którzy bez większego wyKP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 0 (0)
ostatnich trzech latach. W 2017 r. gracze siłku ograli w Ostrowie Wielkopolskim
KKS 1925 Kalisz
4 (4)
Polonii świętowali w Kościanie, poko- tamtejszą Centrę 4:0. Drużyna RyszarBramki: 0:1 Nikodem Zawistowski - 14’,
nując tamtejszą Obrę. W 2018 roku finał da Wieczorka już w pierwszej połowie,
0:2 Sebastian Kaczyński - 20’, 0:3 Damian
strzelając cztery bramki, rozstrzygnęła
Ślesicki - 24’, 0:4 Mateusz Gawlik - 32’.
losy awansu. Jako pierwszy piłkę w siatKSS Kotwica Kórnik
1 (0)
KS Polonia Środa Wlkp.
3 (0)
ce umieścił Nikodem Zawistowski, a
Bramki: 1:0 Dawid Urbanek - 55’, 1:1 Piotr
kiedy w 20. minucie Sebastian KaczyńSkrobiński - 73’, 1:2 Krystian Pawlak - 83’,
ski przepięknym uderzeniem z wolnego
1:3 Oskar Kozłowski - 90+3’.
podwyższył prowadzenie gości, stało
Fortuna I Liga
się jasne, że marzenia ostrowian o fina34. kolejka | wiosna 2020
Finał Totolotek Pucharu Polski
Kotwica mając korzystny wynik bardzo
le znacznie się oddaliły. Zwłaszcza, że
Bez kontuzji obyło się w drugim
Warta Poznań – Stomil Olsztyn ................– 1:2
Wielkopolskiego ZPN
sobotnim półfinale, w którym trzeciolimądrze broniła i do 73. minuty w Kórcztery minuty później było 3:0, a w 32.
Stal Mielec – Chojniczanka ......................– 4:1
Środa,
5 sierpnia 2020 roku
minucie Mateusz Gawlik dobił miejscogowa Polonia Środa Wielkopolska długo niku pachniało coraz to większą sensaWigry Suwałki – Zagłębie Sosnowiec ........– 0:2
cją. Ale doświadczenie trzecioligowca 18:00................... KKS Kalisz – Polonia Środa
wych czwartą bramką. Po zmianie stron
męczyła się z niżej notowaną Kotwicą
GKS Tychy – GKS Bełchatów ....................– 1:0
Puszcza Niepołomice – Radomiak Radom ....– 4:0
Piłka nożna >>> Polonia Kępno w sobotę po raz pierwszy wybiegnie na boisko po przerwie związanej z koronawiruMiedź Legnica – GKS 1962 Jastrzębie ......– 1:1
sem.
Drużyna z Alei Marcinkowskiego przetrwała bardzo trudny okres i już w najbliższy weekend rozpoczyna nową kamOlimpia Grudziądz – Sandecja Nowy Sącz ....– 0:0
panię rozgrywkową w czwartej lidze
Podbeskidzie – Chrobry Głogów ...............– 0:1
Termalica Nieciecza – Odra Opole ............– 1:0
1. FKS Stal Mielec
34 67 57:31
2. Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 65 64:35
3. KS Warta Poznań
34 60 52:35
Polonia Kępno w sezonie 2020/2021 ponownie występować będzie w czwartej lidze, gdzie na biało-niebieskich czekają nowe wyzwa4. RKS Radomiak 1910 Radom 34 57 52:45
nia, zarówno te sportowe, logistyczne jak i finansowe. W rozgrywkach wystąpi bowiem rekordowa liczba dwudziestu dwóch drużyn.
5. MKS Miedź Legnica
34 51 49:44
Kilka tygodni temu kępińscy piłkarze poznali wszystkich rywali, z którymi przyjdzie im się zmierzyć na zapleczu trzeciej ligi. Zapo6. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 50 47:34
wiada się długi, wyczerpujący i bardzo kosztowny sezon.
7. MZKS Chrobry Głogów
34 49 41:44
8. MKS Puszcza Niepołomice 34 48 36:37
Kilka tygodni temu poznaliśmy
poszczególnych spotkań, Wydział Gier
dni wcześniej (15 sierpnia) Polonia uda
nali 1:0 (bramka Remigiusza Hojki)
9. GKS Tychy
34 47 60:53
pełny skład rozgrywek grupy wiel- i Ewidencji przeprowadził losowanie
się na pierwszy wyjazd do Poznania, na
czwartoligowy Start Namysłów. W dru10. OKS Stomil Olsztyn
34 46 30:38
kopolskiej czwartej ligi w sezonie kolejności, w jakiej zespoły zostały
mecz z Winogradami. Wśród dat, które gim meczu kontrolnym biało-niebiescy
2020/2021. Do ewentualnych zmian
wprowadzone do systemu. Na podstakażdy kibic jedenastki z Alei Marcingościli na Stadionie Miejski Zawiszę
11. Zagłębie Sosnowiec SA
34 44 49:55
dojść może już tylko przy zielonym wie rozlosowanego układu wygenerokowskiego powinien w kalendarzu zaŁęka Opatowska. Beniaminek klasy
12. MKS Sandecja Nowy Sącz 34 44 45:49
stoliku. Rywalizacja zapowiada się nie- wany został w systemie Extranet terznaczyć na czerwono, jako spotkanie z
okręgowej postawił kępnianom bardzo
13. OKS Odra Opole
34 42 33:39
zwykle ciekawie, bo liga będzie bardzo
minarz, wedle którego toczyć się będą
gatunku tych obowiązkowych, powintrudne warunki gry. Po niezwykle za14. GKS 1962 Jastrzębie
34 41 41:46
zacięta. W zbliżających się rozgryw- rozgrywki w pierwszej części sezonu
ny znaleźć się: 5 września (Polonia wyciętym meczu Polonia ograła Zawiszę
15. GKS Bełchatów
34 40 36:45
kach zobaczymy aż dwadzieścia dwa 2020/2021. Na jesień zaplanowano robiera się do Gołuchowa i będą to pierw3:2 (bramki Łukasza Walczak, Re16. GKS Olimpia Grudziądz
34 40 45:56
zespoły. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się,
zegranie 19 serii gier. Dwie ostatnie
sze derby strefy kaliskiej), 12 września
migiusza Hojki i gracza testowanego).
17. Chojniczanka 1930 Chojnice 34 30 46:67
by rozgrywki na zapleczu czwartej ligi
kolejki rundy jesiennej rozgrywek mają
(do Kępna przyjeżdża Tarnovia TarnoPozostałe trzy mecze sparingowe kęp18. SKS Wigry Suwałki
34 26 27:57
były aż tak mocno rozbudowane. Ale
odbyć się wiosną, choć Wydział Gier i wo Podgórne), 4 października (Polonianie rozgrywali już na wyjazdach. W
to nie tylko liczebność ligi, a zespoły Ewidencji zastrzega możliwość przenia wybiera się do Poznania na mecz
Kobylej Górze i w starciu przeciwko
II Liga
w niej startujące mają zagwarantować
niesienia ich na grudzień w przypadku
z rezerwami pierwszoligowej Warty),
Zefce kępnianie zagrali skutecznie i
34. kolejka | wiosna 2020
emocje na starcie nowych rozgrywek.
korzystnych warunków atmosferycz31 października (wyjazdowe derby z
na zero z tyłu, zwyciężając 4:0. Jeszcze
GKS Katowice – Resovia Rzeszów .............– 1:1
Ostatnimi
zespołami,
które
uzupełnił
nych.
Ewentualne
20.
i
21.
kolejka
mogą
rezerwami
drugoligowego
KKS-u
Kawiększą skutecznością Polonia błysnęWidzew Łódź – Znicz Pruszków ................– 0:1
skład na najbliższy sezon będą rezerwy
odbyć się 5-6 i 12-13 grudnia. Decyzje
lisz) czy 28 listopada (derby regionu z
ła w Wieruszowie, ogrywając tamtejszą
Legionovia – Górnik Łęczna .....................– 0:2
Warty
Poznań
oraz
KKS-u
Kalisz.
Strew
tej
kwestii
zapadną
najpóźniej
na
poVictorią
Ostrzeszów).
Dla
kępińskiego
Prosnę 5:0. Zdecydowanie mniej udanie
Stal Rzeszów – Skra Częstochowa ............– 4:0
fa kaliska na tym szczeblu będzie miała
czątku listopada. Po pierwszej rundzie
klubu rozpoczynający się w najbliższy
wypadł ostatni sprawdzian przed ligą,
Lech II Poznań – Błękitni Stargard ...........– 0:3
aż ośmiu przedstawicieli. Do Polonii rozgrywek zespoły zostaną podzielone
weekend sezon będzie po raz kolejny
w którym poloniści przegrali z Orłem
Garbarnia Kraków – Olimpia Elbląg .........– 3:2
Kępno,
Ostrovii
1909
Ostrów
Wielna
dwie
grupy.
Pierwsza
ósemka
walwyzwaniem
finansowo-logistycznym.
Mroczeń 0:2. Drużyna z Alei MarcinElana Toruń – Gryf Wejherowo ................– 6:0
kopolski, Pogoni Nowe Skalmierzyce,
czyć będzie o mistrzostwo czwartej ligi
Zwiększony zasięg terytorialny rozkowskiego do nowego sezonu przystąpi
Górnik Polkowice – Bytovia Bytów ...........– 2:2
Centry
Ostrów
Wielkopolski,
LKS-u
i
awans,
rozgrywając
między
sobą
wiogrywek
czwartej
ligi
sprawia,
że
białopo znaczących zmianach kadrowych.
Stal Stalowa Wola – Pogoń Siedlce ...........– 0:3
Gołuchów (nie otrzymał licencji na grę
sną mecz i rewanż. Pozostałe 14 drużyn
-niebiescy w nadchodzącej rundzie jeJesienią w barwach Polonii kibice nie
1. GKS Górnik Łęczna
34 63 47:37
w III lidze), Victorii Ostrzeszów dołą- weźmie udział w rywalizacji o utrzysiennej będą mieli do pokonania ponad
zobaczą już Filipa Latuska, który za2. RTS Widzew Łódź
34 59 65:37
czyły rezerwy drugoligowego KKS- manie. Ponownie zagrają one jedno1.200 kilometrów. Na taki dystans złogra w trzecioligowym MKS-ie Klucz3. GKS Katowice
34 59 57:40
-u oraz Odolanovia Odolanów, a więc
rundowo (13. spotkań), a układ spotkań
ży się dziesięć meczów wyjazdowych.
bork. Ten sam kierunek obrał jego brat
4. MKS Bytovia Bytów
34 52 50:48
zespół, który w poprzednim sezonie
zostanie określony według schematu
Najbliższym wyjazdem będzie mecz w
Karol, który również zdecydował się
5. CWKS Resovia Rzeszów
34 52 50:32
występował w piątej lidze. Prowadzący
uzależnionego od pozycji po pierwszej
Ostrzeszowie z tamtejszą Victorią. Najna kontynuowanie kariery w wyższej
6. ZKS Stal Rzeszów
34 51 55:44
rozgrywki Wielkopolski Związek Piłki
rundzie, który zostanie przedstawiony
dalej kępnianie pojadą zaś do Szydłowa
lidze. Kadrę opuszcza też Maciej Si7. RKS Garbarnia Kraków
34 50 46:40
Nożnej opublikował ramowy terminarz
w terminie późniejszym.
(okręg pilski) na spotkanie z miejscową
kora, który zagra w Strażaku Słupia.
8. ZKS Olimpia Elbląg
34 50 46:38
zaplecza trzeciej ligi. Rozgrywki na
Iskrą (blisko 300 kilometrów).
Dużą stratę kępiński zespół poniósł na
Długa i kosztowna jesień
9. MKS Znicz Pruszków
34 49 49:52
tym szczeblu rozgrywkowym rozpoczpozycji bramkarza. Polonia rozstała się
W inauguracyjnej kolejce kępniaPrzygotowania w cieniu pandemii
10. MKP Pogoń Siedlce
34 49 54:53
ną się w najbliższy weekend 1-2 sierpbowiem z Grzegorzem Kubiszynem.
nie zmierzą się na wyjeździe z Iskrą
Przedwczesne zakończenie roz11. KS Górnik Polkowice
34 48 60:47
nia i potrwają do 29 listopada.
Bramkarz z Oleśnicy będzie w nowym
Szydłowo. Inauguracja nowego sezonu
grywek sprawiło, że sztab szkoleniowy
12. KP Błękitni Stargard
34 47 54:53
sezonie strzegł bramki Zenitu MięLiga po nowemu
na własnym stadionie nastąpi 8 sierpkępińskiej Polonii został zmuszony do
13. KKS Lech II Poznań
34 47 49:47
dzybórz. Jak dotąd, jedynym potwierZgodnie z przyjętym przez Zania. Do Kępna przyjedzie wówczas zmodyfikowania planu pracy na letnie
14. KS Skra Częstochowa
34 47 37:44
dzonym transferem do Polonii było
rząd Związku systemem rozgrywek,
Polonia Leszno. Kolejny domowy mecz
miesiące. Biało-niebiescy przygoto15. ZKS Stal Stalowa Wola
34 46 45:49
pozyskanie 20-letniego Jakuba Pelca.
22 uczestników zmagań ligowych w
podopiecznych Bogdana Kowalczyka
wania rozpoczęli w okresie, w którym
16. TKP Elana Toruń
34 41 50:54
Wychowanek MKS Kluczbork jesienią
pierwszej rundzie rozegra między sobą
zostanie rozegrany 19 sierpnia, a kępnormalnie kończyliby sezon piłkarski.
17. KS Legionovia Legionowo 34 24 33:64
2015 roku został wypożyczony do drupo jednym spotkaniu. By dochować
nianie zmierzą się przed własną puTrenerzy Bogdan Kowalczyk i Prze18. WKS Gryf Wejherowo
34 14 23:91
żyn młodzieżowych Górnika Zabrze i
pełnej losowości terminów i miejsc
blicznością z Krobianką Krobia. Cztery
mysław Ferenc zaserwowali swoim
w klubie przy Roosevelta kontynuował
zawodnikom pięć letnich sparingów.
swoją karierę. 		
BAS
W pierwszym z nich kępnianie poko-
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Zaczną z Iskrą, zakończą z Victorią
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Sport

piłka nożna
wiadomości

Piłka nożna >>> Jak informuje Wielkopolski ZPN wraz z nowym sezonem wprowadzone
zostają kolejne zmiany w przepisach gry w piłkę nożną

Piłka nożna >>> Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej
postanowił przed sezonem 2020/2021 ujednolicić stawki
ekwiwalentów sędziowskich w całej Polsce

Kolejne zmiany w przepisach gry,
zagranie ramieniem nie będzie
uznane jako ręka

Ujednolicono
stawki sędziowskie
Polski Związek Piłki Nożnej dokonał ujednolicenia stawek sędziowskich w rozgrywkach niższych lig i klas rozgrywkowych w
Polsce. Na skutek dostosowania kwot, zmianie uległy wysokości
ekwiwalentów dla sędziów w klasie okręgowej i części rozgrywek
młodzieżowych.

Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) wprowadziła szereg zmian w przepisach gry w piłkę nożną.
Zmiany nie są rewolucyjne, ale obejmują kilka istotnych aspektów takich jak wykonywanie rzutów
karnych i zagrań piłki ręką. Nowe regulacje wchodzą w życie od sezonu 2020/2021. Z polskojęzyczną
wersją dokumentu można zapoznać się na oficjalnej witrynie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Przerwę w europejskich roz- mieniem nie będzie uznawane jako zapisane będą obie żółte kartki, które
grywkach FIFA wykorzystała na zagranie ręką. Granicę ramienia usta- nie skutkują czerwoną.
Napomnienia
nowelizację zasad gry w piłkę noż- lono na wysokości dolnego punktu
Ważne zmiany, które wprowadzina. Międzynarodowa Rada Piłkarska pachy.
Rzuty karne
ła Międzynarodowa Rada Piłkarska
(IFAB) zaprezentowała szereg zmian,
Zmiany w wykonywaniu rzutów dotyczą jeszcze napomnień kartkami.
które będą obowiązywać od sezonu 2020/2021 we wszystkich ligach. karnych dotyczą głównie pozycji Jeśli arbiter da pozwolenie na szybkie
Dotyczą one głównie zasad działania bramkarza, który przy strzale nie rozegranie rzutu wolnego lub przysystemu VAR, wykonywania rzutów może przekraczać linii bramkowej. zna korzyść drużynie atakującej, a
karnych i zagrań piłki rękę. Do tego Jednak ze względu na częste wykro- gra zostanie w sposób nieprzepisowy
IFAB zarekomendował kolejne zmia- czenia, skutkujące żółtymi kartkami, przerwana, popełniający przewinieny w interpretacji zasad spalonego, zdecydowano się złagodzić interpre- nie nie zobaczy żółtej kartki. Sędzia
by premiowały one grę ofensywną. tację. Jeśli bramkarz naruszy zasady udzieli napomnienia żółtą kartką w
Poruszono również kwestie zdrowot- obrony rzutu karnego, lecz uderze- sytuacji, jeśli zawodnik nie będzie
ne, czyli zmniejszenia liczby wstrzą- nie nie zostanie przez niego odbite przestrzegał obowiązkowej odległosów mózgu wśród piłkarzy, które w jedenastka nie zostanie powtórzona. ści czterech metrów od piłki przy wykonsekwencji mogą prowadzić do po- Stanie się tylko tak, gdy golkiper w konaniu rzutu sędziowskiego. Ciekaważnych urazów głowy w trakcie i po sposób znaczący przeszkodzi strze- wa zmiana dotyczy sytuacji, w której
zakończeniu kariery. Poniżej główne lającemu. Kolejna zmiana dotyczy bramkarz, wykonując aut bramkowy
sytuacji, gdy podczas wykonywania lub rzut wolny, zagra piłkę do partzmiany wprowadzone przez IFAB.
Zagrania ręką
rzutu karnego przepisy jego wykony- nera, a ten odegra mu ją głową lub
Kolejne zmiany w zagraniach wania naruszą zarówno strzelający, klatką piersiową i golkiper złapie ją w
piłki ręką premiują grę ofensywną. jak i bramkarz, jedenastkę rozpatruje ręce. Wówczas akcja zostanie powtóRada IFAB zdecydowała, że, gdy ata- się na korzyść golkipera. Natomiast rzona, a zawodnicy nie zostaną objęci
kujący zagra piłkę ręką, gra zostanie jeśli bramkarz naruszy zasady wy- sankcjami. Stanie się tak wtedy, gdy
przerwana tylko w przypadku, gdy konywania rzutu karnego, powinien przewinienie zostanie powtórzone.
padnie bramka bądź atakujący uzy- najpierw zostać upomniany słownie, Warto dodać, że napomnienia udzieska widoczną korzyść w ofensywie. a dopiero po kolejnym przekroczeniu lone podczas meczów nie są liczoZaostrzono natomiast przepisy do- przepisów otrzymać żółtą kartkę. Z ne w serii rzutów karnych (dotyczy
tyczące zagrań piłki łokciem, które kolei jeśli bramkarz zostanie napo- wszystkich zawodników). Jeżeli ten
będą bezwzględnie karane. Zagranie mniany żółtą kartką w trakcie meczu, sam zawodnik został napomniany w
piłki ręką przez obrońcę będzie bo- nie będzie ona brana pod uwagę w zawodach, a następnie w serii rzutów
wiem określone jako celowe zagranie trakcie konkursu rzutów karnych. Je- karnych fakt ten sędzia odnotuje jako
w momencie określania jego pozycji śli w serii jedenastek golkiper otrzy- dwa napomnienia, ale nie jako wyspalonej. Z kolei zagranie piłki ra- małby drugi kartonik, w protokole kluczenie. 		
BAS

Wtorek, 4 sierpnia 2020 roku
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Od soboty więcej
kibiców na stadionach

Podawane przez „Tygodnik Kępiński” godziny rozpoczęcia meczów
pucharowych i ligowych mogą ulegać zmianom. Godziny podawane na łamach
naszej gazety pochodzą z oficjalnej witryny internetowej Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej i zamieszczane są w dniu oddawania numeru do druku
(każdy wtorek). Zachodzące ewentualne zmiany w godzinach i dniach
rozgrywania meczów można sprawdzać na stronie wielkopolskizpn.pl

W cieniu walki o trofeum na szczeblu wojewódzkim rozegrane zostaną spotkania pierwszej rundy
Pucharu Polski w strefie kaliskiej. Do gry przystępują zespoły młodzieżowe, niezrzeszone oraz te
występujące w najniższych klasach rozgrywkowych.

Sulimirczyk – Błysk Daniszyn
CKS Zduny – Tarchalanka Tarchały
Czarni Wierzbno – Piast II Kobylin
Grom Golina – LZS Cielcza
LKS Jankowy – Strażak Słupia
Pogoń II Nowe S. – Huragan Szczury
PSP Kalisz – Zieloni Koźminek
KKS Kalisz (JS) – Korona Chełmce
Pogoń Trębaczów – Zawisza Łęka O.
LKS Czarnylas – LZS Czajków
Pelikan Nowy Karolew – Prosna Kalisz
Ostrovia Ostrów (JS) – Barycz Janków P.
Iskra Sieroszewice – OKS Ostrów Wlkp.
Gladiatorzy Pieruszyce – Żaki Taczanów

Piłka nożna >>> W minioną sobotę weszły w życie nowe
zasady organizacji wydarzeń sportowych. Dzięki zmianom
na trybunach będzie mogło pojawić się więcej kibiców

Niedziela, 2 sierpnia 2020 roku

Ruszają strefowe rozgrywki
Pucharu Tysiąca Drużyn
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lentów mieszczą się w ramach określonych przez Polski Związek Piłki
Nożnej. Nowe stawki obowiązywać
będą w rozgrywkach czwartej ligi
kobiet. W tych rozgrywkach wzrost
nastąpił o 15 i 10 złotych (sędzia
główny i asystent). W rozgrywkach
klasy okręgowej opłaty sędziowskie
wzrosną odpowiednio o 10 i 5 złotych
– do 190 i 165 złotych brutto. W Lidze
Wojewódzkiej Juniorów Młodszych
wzrost o 5 złotych (wszyscy sędziowie) – do 135 i 115 zł brutto. Z kolei
w ligach okręgowych juniorów starszych nastąpi obniżka o 10 złotych
(sędzia główny) – do 100 zł brutto.
Obniżka nastąpi też w rozgrywkach
młodzików i orlików. W tej klasie
stawkę obniżono wszystkim sędziom
o 5 złotych.
BAS

W sobotę, 25 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii. Dokument zezwala między innymi na powrót kibiców do hal i sal sportowych, całkowite zniesienie limitów na
basenach oraz udział w wydarzeniach i zajęciach sportowych
nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie. Przepisy dotyczą
wszystkich dyscyplin sportowych.
Rozporządzenie z 24 lipca w to nakaz organizacji wydarzeń na
sprawie ustanowienia określonych otwartym powietrzu poza obiektami
ograniczeń, nakazów i zakazów w sportowymi – bez udziału publicznozwiązku z wystąpieniem stanu epide- ści. Drugą ważną zmianą jest zwiękmii zastępuje poprzedni akt uchwalo- szenie liczby uczestników współzany przed nieco ponad miesiąc temu. wodnictwa sportowego do 250 osób.
Najważniejsze zmiany dotyczą liczby Do tej pory dopuszczalna była liczuczestników sportowej rywaliza- ba 150 uczestników we wszelkiego
cji jak i publiczności. Od soboty na rodzaju wydarzeniach i zajęciach.
wszystkich obiektach sportowych Ponadto zmniejszony został tzw.
(nie tylko otwartych i półotwartych) dystans społeczny, jaki należy zamoże pojawiać się do 50% widowni. chowywać w przestrzeni publicznej,
Co do zasady, co drugie miejsce po- z 2 do 1,5 metra. W mocy pozostają
winno pozostać wolne, by zachować wszelkie inne zasady związane z rebezpieczne odstępy. W opublikowa- żimem sanitarnym.
BAS
nym rozporządzeniu utrzymano za

Piłka nożna >>> Już w najbliższy weekend rozegrane zostaną pierwsze spotkania w ramach Pucharu Polski w strefie kaliskiej. Rywalizację rozpoczynają drużyny z najniższych lig

Sobota, 1 sierpnia 2020 r.

Zarząd Polskiego Związku Piłki
Nożnej od sezonu 2020/2021 postanowił wprowadzić tak zwane kwoty
bazowe ryczałtów sędziowskich w
czwartej lidze i niższych klasach oraz
rozgrywkach młodzieżowych. Mając
na względzie dużą różnorodność i
specyficzne warunki w poszczególnych województwach, ustalono możliwe różnice wysokości ryczałtów w
wysokości do 10% kwoty bazowej.
Ponadto przyjęto, że stawki będą waloryzowane przez Zarząd Związku
co dwa lata. Ujednolicenie wywołało
konieczność dostosowania dotychczasowych stawek obowiązujących w
Wielkopolsce do nowych przepisów
ogólnokrajowych. Jak się okazało,
niezbędne zmiany są niewielkie. W
zdecydowanej większości przypadków obowiązujące kwoty ekwiwa-

GKS Żerków – Biały Orzeł
Dąb Dębnica – Olimpia Brzeziny
Masovia Kraszewice – Pelikan Grabów
Błękitni Chruszczyny – Ogniwo Łąkociny
Orzeł Wysocko – Sokoły Droszew
Błękitni-Sparta – Dragon Dzierzbin
Prosna Chocz – LKS II Gołuchów
KS Rogaszyce – LZS Doruchów
Stal II Pleszew – CKS Zbiersk
Zryw Kierzno – Sokół Bralin
GKS Jaraczewo – Jarota II Witaszyce
Liskowiak Lisków – RKS Radliczyce

18:00 Płomień Opatów – GKS Grębanin

UWAGA
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Region

Gmina
WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
lipiec 2020, nr 31 (1257)
Nowe chodniki w Bralinie oddane do użytku

echo rychtala
lipiec 2020, nr 19 (933)
Wakacje 2020 na „Orliku” w Rychtalu

Wybudowali chodniki Wakacje na sportowo
W połowie lipca oddano do użytku dwa ciągi piesze w Bralinie – brakujący odcinek chodnika przy ul. Nowej oraz chodnik przy ul. Dworcowej.
Prace remontowe zostały wykonane
przez firmę Budownictwo Drogowe
i Ogólne „BUDO-SAG” Gmerek z
Ostrzeszowa. - Obie inwestycje przez
wiele lat czekały w kolejce na reali-

zację, teraz zostają oddane do użytku. Obecnie trwają przygotowania
do realizacji kolejnych etapów, które będą sukcesywnie wykonywane.
W najbliższych tygodniach zostaną
wykonane nowe odcinki dróg gminnych na terenie kilku sołectw oraz
inne przedsięwzięcia – mówi wójt
gminy Bralin Piotr Hołoś.
KW

W Taborze Małym 18 punktów świetlnych zostało wymienionych na nowe, ledowe

Nowoczesne oświetlenie

W miejscowości Tabor Mały w
ostatnim tygodniu dokonała się planowana na 2020 rok inwestycja, w
zakresie której wymieniono wszystkie punkty świetlne na długości drogi
gminnej asfaltowej. W ramach zadania
zostało wymienionych 18 punktów
świetlnych. Stare żarówki zostały
zamienione na nowoczesne oświetlenie ledowe. Nowe oświetlenie jest
energooszczędne, a także tańsze w

eksploatacji. - Tabor Mały jest pierwszą miejscowością, w której taka
kompleksowa wymiana nastąpiła. W
następnych latach planowane są wymiany oświetlenia na energooszczędne w kolejnych miejscowościach gminy Bralin – mówi wójt Piotr Hołoś.
Jednocześnie na terenie całej
gminy trwa wymiana pojedynczych
punktów świetlnych, które były zgłaszane jako niesprawne.
KW

Fot. KPP Kępno

Kępińscy policjanci zatrzymali 27-latka, który kierował samochodem, nie posiadając uprawnień, nie zatrzymał się
do kontroli, posiadał przy sobie narkotyki, a także spowodował kolizję

Uciekł i wjechał w bariery
27 lipca br., po godzinie 3.00, policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji
w Kępnie zatrzymali 27-letniego
mieszkańca Mroczenia, który, pomimo wyraźnie wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie
zatrzymał się do kontroli drogowej,
a następnie, uciekając, nie zachował
należytych środków ostrożności i doprowadził do kolizji drogowej, wjeżdżając w barierki oddzielające pasy
jezdni. - Jak się okazało, 27-latek
kierował samochodem, nie posia-
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dając do tego uprawnień. W wyniku
przeszukania ujawniono przy mężczyźnie środki zabronione w postaci
zielonego suszu oraz białego proszku
– poinformował oficer prasowy KPP
Kępno st. post. Rafał Stramowski.
W chwili zatrzymania mężczyzna
był trzeźwy, została pobrana od niego krew do badań. Mężczyzna został
osadzony w pomieszczeniu dla osób
zatrzymanych i w najbliższym czasie
zostaną mu postawione odpowiednie
zarzuty. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

- Mimo obostrzeń epidemiologicznych staramy się, aby wakacje
na rychtalskich obiektach sportowych były dla wszystkich bezpieczne i przede wszystkim przyjemne
– podkreślają rychtalscy animatorzy
Piotr Nasiadek i Dominik Makowski. - Ruch w życiu, szczególnie
młodych ludzi, jest warunkiem ich
prawidłowego rozwoju, dlatego dajemy szanse i wskazujemy możliwości bezpiecznego uprawiania sportu
– dodają.
W lipcu podjęto się realizacji III
Indywidualnego Wieloboju Lekkoatletycznego, trwającego trzy tygodnie. Każdy, kto chciał, w wieku od
5 do 22 lat, mógł przyjść i zaliczyć u
animatora jedną lub więcej zaproponowanych dyscyplin sportowych. W
ten sposób powstała grupa najbardziej kreatywnych sportowo młodych
ludzi, którzy odważnie podjęli próby
sprawnościowe. Należy zaznaczyć,
że wielu z nich kilkukrotnie podejmowało próby dla osiągnięcia lepszego wyniku. Medale i inne nagrody zostaną wręczone na rychtalskim
„Orliku” w piątek, 31 sierpnia br.:
grupa „Orlik młodszy” – o godzinie
17.00, a grupa 7-19 lat – o godzinie
17.30.
Ważną częścią zajęć ruchowych
są także rozgrywki piłkarskie młodych. W weekendowych rozgrywkach piłkarskich zwyciężył zespół
„Kordian i koledzy”, w składzie:

WYNIKI WIELOBOJU

Kordian Lesner, Dominik PionLEKKOATLETYCZNEGO:
tek, Alan Świerczyński, Nataniel
Grupa Orlik młodszy:
Świerczyński, Kacper Namyslak i
Bieg
na dystansie 50 m:
Amadeusz Michalski, drugie miej1. Wojciech Gundra
sce przypadło zespołowi „Dawid i
2. Szymon Szymański, Dominik Wapiński
fajne chłopaki”, a na trzecim upla3. Jan Bożek, Wiktor Wapiński
sowali się „Drogowcy Proszów”. Bieg zwinnościowy 4 x 10 m:
Ważnym akcentem zawodów sporto1. Kacper Ptak
wych, co warto podkreślić, jest tutaj
2. Paweł Hełmiński
spontaniczny udział zawodników w
3. Wojciech Gundra
znacznej rozpiętości wieku, którzy,
Skok w dal:
jak pokazały rozgrywki, potrafią ze
1. Kacper Ptak
sobą współpracować i dzielić się do2. Oliwier Kaczmarski
3. Szymon Szymański, Wiktor Gawlik,
świadczeniami – mówi P. Nasiadek.
Kacper Włoszczyński
Gry piłkarskie seniorskich grup
zorganizowanych, treningi miejscoGrupa 7-19 (max. do 22 lat):
wych klubów sportowych i ich mecze
Bieg na dyst. 50 m:
1. Nikodem Maryniak, Nikodem Skiba
sparingowe oraz ćwiczenia na siłow2. Mikołaj Opac
ni zewnętrznej i wewnętrznej – to
także dość liczna grupa bywalców 3. Nataniel Świerczyński, Patryk Barzyk,
Mateusz Babatz
rychtalskich obiektów sportowych.
Bieg
zwinn
ościowy 4 x 10 m:
Tuż obok hali spora grupa młodych
ludzi korzysta także ze skateparku. 1. Nataniel Świerczyński, Dominika Fryc
2. Maja Gawrońska
- W czasie otwarcia obiekty i sprzęt
3. Nikodem Skiba, Nikodem Maryniak
sportowy są stale dezynfekowane, a
Skok w dal:
uczestnicy mają obowiązek zacho1. Nikodem Skiba
wania dystansu społecznego lub
2. Dominik
mają założone maseczki. Tego my, 3. Nikola Krzemińska, Piontek
Roksana Tyszkowska
animatorzy, bezwzględnie przestrzeBiegi długie (1000/600 m):
gamy, co nie zawsze jest zrozumiałe
1. Dawid Kobielski
dla wąskiej grupy osób. Nadal jed2. Jakub Jański
nak apelujemy o utrzymywanie wła3. Olga Chmielewska
ściwych zasad sanitarnych, nie tylko
Siady z leżenia w czasie 30 s.:
na obiekcie sportowym w Rychtalu,
1. Mikołaj Opac
ale także poza nim – podsumowują
2. Nikodem Skiba
animatorzy.
3. Julia Chmielewska
Oprac. KR

Wkrótce powstanie plac zabaw dla dzieci i miejsce wypoczynku dla mieszkańców w centrum Rychtala

Smoczy Skwer ubarwi Rychtal

24 lipca br. została podpisana umowa pomiędzy parafią pw. Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela w Rychtalu, reprezentowaną przez ks. kan. Mariusza
Białobłockiego a Stowarzyszeniem
„Wrota Wielkopolski”, na czele z prezesem Zarządu Grzegorzem Grzunką, o powierzenie parafii w Rychtalu
grantu wysokości 49.983 zł na utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej
bazy rekreacyjnej dla najmłodszych
mieszkańców Rychtala, zwanej Smoczym Skwerem, przy ul. Ogrodowej
w Rychtalu.
Nazwa Smoczy Skwer nawiązuje
do legendy o smoku ze Smogorzowa,
którego ryk był słyszany aż w Rychtalu, stąd, jak głosi legenda, wzięła się
nazwa miejscowości Rychtal. Bajkowe
rzeźbione smoki obok nowoczesnych
urządzeń rekreacyjnych dla dzieci będą
stanowiły wiodący element wystroju
placu zabaw w centrum Rychtala, którego właścicielem jest tamtejsza parafia.
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To kolejna inicjatywa służąca
promowaniu miejscowej tradycji i historii podjęta w ostatnich latach przez

G. Grzunka i ks. M. Białobłocki
po podpisaniu umowy

miejscową parafię przy merytorycznym wsparciu i współpracy Urzędu
Gminy Rychtal.
Oprac. KR

Region

gmina
Kolejne dofinansowanie pozyskane przez Gminę Trzcinica

G£OS TRZCINICY
lipiec 2020, nr 31 (1149)
Dyrektor trzcinickiej książnicy podpisała 0umowę na wydanie monografii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy

Będzie nowa publikacja

23 lipca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w
Baranowie Renata Gość podpisała

z prezesem Grzegorzem Grzunką
umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pt. „Promocja i wyda-

Prezes Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”
i dyrektor biblioteki po podpisaniu umowy

nie publikacji o działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Trzcinicy”.
Całkowita kwota przyznanych beneficjentce środków finansowych
wynosi 21.000,00 złotych w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
Przedmiotem umowy jest wydanie publikacji książkowej o historii
i działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy. 28 listopada 2020 r. trzcinicka książnica będzie obchodzić 45-lecie utworzenia
na podstawie zarządzenia Nr 5/75
z 28 listopada 1975 r. naczelnika
gminy Trzcinica. Wydanie publikacji
będzie zwieńczeniem długoletniej i
bardzo aktywnej działalności trzcinickiej placówki.
Oprac. m

Usuwanie azbestu w gminie Trzcinica w 2020 roku

Usuwają wyroby azbestowe

Wójt gminy Trzcinica zawarł
umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Gmina
Trzcinica pozyskała 21 000 zł. dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.
„Usuwanie z terenu gminy Trzcinica wyrobów zawierających azbest”.
Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe,
na które odpowiedziały cztery firmy.
24 czerwca 2020 r. została podpisana
umowa na wykonanie tego zadania.
Gmina Trzcinica dofinansowała to
przedsięwzięcie kwotą 7300 zł, a więc
całkowita wartość zadania to 28 300 zł.
Do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości z
terenu gminy Trzcinica, na których
znajdują się wyroby zawierające
azbest. Istnieje możliwość wnioskowania o: odbiór materiałów azbestowych, demontaż i odbiór materiałów
azbestowych, przy czym do wniosku
o demontaż należy dołączyć kopie
zgłoszenia robót budowlanych złożo-

nego do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Kępnie
Wnioski wraz z załącznikami
należy składać do 31 lipca 2020 r. W

numerem telefonu 62 / 78 15 010. - W
poprzednich latach, czyli w latach
2013-2019 usunięto azbest ze 151
posesji na terenie gminy Trzcinica

Są dodatkowe pieniądze
na usunięcie azbestu

celu usprawnienia obsługi osób zainteresowanych składaniem wniosków
prosimy o wcześniejszy kontakt pod

o łącznej masie 371,18 tony – podsumowuje Grzegorz Hadzik, wójt
gminy Trzcinica.
Oprac. m

Inwestycje oświetleniowe w gminie Trzcinica

Będą nowe latarnie w gminie

22 czerwca 2020 roku wójt gminy
Trzcinica Grzegorz Hadzik zawarł

umowę ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na nabycie

Oświetlenie uliczne już działa

dodatkowych udziałów w spółce w
kwocie 45 000 złotych. W ramach
tych udziałów zostaną wykonane
następujące zadania: montaż lamp
na ulicy Pocztowej w Trzcinicy, w
Pomianach, w tym przy drodze powiatowej, w Laskach ulice Ks. Stoińskiego i Osiedle Spółdzielcze. Łącznie 24 lampy. - Jest to trzecia część
tegorocznych inwestycji oświetleniowych gminy Trzcinica. Wykonano
już nową linię oświetlenia ulicznego
w miejscowości Wodziczna, kierunek Teklin oraz wymieniono lampy
w Aniołce Parcele, Ignacówce Trzeciej i Nowej Wsi , łącznie 27 lamp i
odcinek linii oświetleniowej – informuje wójt G. Hadzik.
Oprac. m

Dotacja dla gminy
21 lipca 2020 roku w siedzibie
Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski
w Baranowie wójt gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik podpisał z prezesem Grzegorzem Grzunką umowę o
powierzenie grantu. Całkowita kwota
przyznanych Gminie Trzcinica środków finansowych wynosi 14 580 zł.

w ramach „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
Oprac. m

Pomoc dla poszkodowanych przez powódź w gminie Trzcinica w powiecie jasielskim

Trzcinioki dla trzcinioków

Trzcinica gmina Jasło to miejscowość położona w malowniczym terenie w województwie podkarpackim,
w powiecie jasielskim. Miejscowość
leży nad rzeką Ropą. Z racji wykopalisk archeologicznych Trzcinica nazywana jest „ Troją Północy”. Znajduje się tu skansen archeologiczny
„Karpacka Troja”

firmy a także mieszkańcy.
W dniach od 13 do 15 lipca 2020
roku w poszczególnych sołectwach
gminy Trzcinica zbierane były artykuły pierwszej potrzeby, pościel oraz
meble dla mieszkańców poszkodowanych na skutek powodzi. 21 lipca
2020 roku całość została załadowana, następnie 22 lipca 2020 roku do-

Załadunek towaru
dla powodzian

Z sołectwem Trzcinica gmina
Jasło w 2016 roku została nawiązana
współpraca. Przedstawiciele sołectwa Trzcinica gmina Jasło gościli w
naszej gminie w 2017 roku w trakcie IX Dni Gminy Trzcinica. Wiele
radości sprawił występ kapeli „Trzcinioki”.
27 czerwca 2020 roku tereny, na
których leży Trzcinica gmina Jasło
nawiedziły gwałtowne ulewy, które
spowodowały powódź, skutkiem której były liczne zniszczenia.
1 lipca 2020 roku z inicjatywy
wójta gminy Trzcinica odbyło się
spotkanie z sołtysami gminy Trzcinica w sprawie ewentualnej pomocy dla
osób poszkodowanych w powodzi.
Decyzja była jednogłośna na „tak”. W
pomoc zaangażowali się księża, sołtysi wraz z radami sołeckimi, KGW,
OSP, organizacje i stowarzyszenia,

starczona do Trzcinicy gmina Jasło.
Transport nieodpłatnie udostępnił
Marcin Gatner.
Kolejna pomoc to produkty i
środki rolnicze takie jak ziemniaki,
zboża, sianokiszonka itp. Ten transport dotarł do Trzcinicy gmina Jasło
23 lipca 2020 roku, a w jego organizację włączyli się sołtysi oraz rolnicy.
Całość koordynował Stanisław Polowy, przedstawiciel Izby Rolniczej,
a transport sfinansowało Sołectwo
Trzcinica.
Wójt gminy Trzcinica Grzegorz
Hadzik dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania
pomocy dla poszkodowanych przez
powódź. - Dziękuję za przygotowanie obu transportów i ich dostarczenie na miejsce, a także za każdą
okazaną pomoc – mówi wójt.
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
Zamienię działkę budowlaną 6 arów na
kawalerkę z dopłatą. Tel. 693 065 811.
(TK 113/07/20)
Sprzedam działkę rolną na Lipce koło
Kępna, pod domek holenderski lub domek
całoroczny z bali drewnianych. Pow. 1 ha.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum pod
mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie
media. Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę 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 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 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, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Powierzchnia 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)

Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie na
Oś. Odrodzenia, z garażem.
Tel. 608 487 568.
(TK 121/07/20)
Do wynajęcia kawalerka w centrum Kępna,
na parterze. Tel. 785 512 803.
(TK 117/07/20)
Wynajmę nowe mieszkanie 52 m2, 2-pokojowe, na Oś. Grafitowym w Kępnie.
Tel. 691 023 693.
(TK 108/06/20)
Wynajmę mieszkanie w Kępnie, 35 m2,
pierwsze piętro, po remoncie.
Tel. 603 097 802.
(TK 112/07/20)
Wynajmę mieszkanie 54 m2, umeblowane,
3-pokojowe, II piętro, z piwnicą. Kępno,
Osiedle Kopa. Tel. 695 259 001.
(TK 107/06/20)

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.
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
rolnicze
Sprzedam krowę. Tel. 62 / 78 15 964.		
(TK 119/07/20)

NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię działkę w Klinach lub okolicy.
Tel. 795 413 001.
(TK 116/07/20)

Sprzedam drewno opałowe i rozpałkowe.
Tel. 667 189 826.
(TK 110/07/20)
US£UGI
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)
Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, koszenie kosą spalinową.
Posiadam sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 102/06/20)

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)

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

Sprzedam łóżka piętrowe. Tel. 889 143 311.		
(TK 114/07/20)

AB.6745.1.2020

Kępno, 23.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 256),

zawiadamiam
że dnia 23 lipca 2020 r. została wydana decyzja nr 2/2018-2019-2020 (znak sprawy AB.6745.1.2020) zmieniająca
ostateczną decyzję Starosty Kępińskiego nr 2/2018 z dnia 18 października 2018 r. oraz decyzję nr 2/2018-2019
z dnia 25.03.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie skrzyżowania
drogi krajowej nr 11 klasy GP z drogą gminną (nr G 852539P) klasy L oraz likwidacji dotychczasowego
skrzyżowania wymienionych dróg wraz z przebudową drogi krajowej nr 11, budową nowego odcinka
drogi gminnej (nrG852539P) oraz budową mostu przez rzekę Jamica oraz przebudową i rozbudową
istniejącego odcinka drogi gminnej (nr G852539P) wraz z towarzyszącą infrastrukturą we wsi Baranów,
powiat kępiński” w zakresie zmian polegających na wykonaniu dodatkowego 4 wlotu na skrzyżowanie w pasie
drogowym drogi krajowej nr 11 na działce położonej w gminie Baranów Jednostka ewidencyjna 300801_2.0001
Baranów; ark. 5; nr 802/1, 811, 803/1, 829/1.

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)

78 11 230
„Działki z widokiem na Szczęście”

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

Sprzedam drewno opałowe i kominkowe.
Tel. 721 598 809.
(TK 74/05/20)

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

TEL: (62)

Zakład tapicerski w Baranowie zatrudni krawcowe
na dobrych warunkach pracy i płacy.
Tel. 602 337 423.
(TK 120/07/20)

sprzedam

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

Wielkość: 10 ar
Cena: od 34 tys. zł

praca

Kupię garaż w Kępnie, Wiosny Ludów/
Spółdzielcza. Tel. 661 995 884.
(TK 116/07/20)

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

DZIAŁKI NA
SPRZEDAŻ

W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)

Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

Sprzedam drewno z podkładów kolejowych. Więcej informacji pod numerem tel. 793 438 913.		
(TK 118/07/20)

Sprzedam działkę
wraz z halą produkcyjną.
Całkowita powierzchnia
działki to 4 000 m2.
Droga do działki jest
utwardzona.
Wszystkie media
(tj. prąd, gaz, woda)
są podłączone.

Firma Latmax

Kontakt pod nr tel.
609 123 003.

Więcej informacji:

zatrudni osobę na stanowisko

lakiernik
konstrukcji
stalowych,
ślusarz,
SPAWACZ
ORAZ TOKARZ.
Bardzo dobre
warunki płacy.

Tel. 793 308 355

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5, pok. 116 (tel. 62 / 78 28 946) w godzinach pracy Urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Kępińskiego, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej
wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia w urzędowych publikatorach
teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Kępnie, w urzędach gmin
właściwych ze względu na przebieg drogi – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów, a także w prasie
lokalnej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania.
Z dniem doręczenia Staroście Kępińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia
odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu
administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa
decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.
WICESTAROSTA
Alicja Śniegocka
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ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:

- TAPICERÓW
- POMOCNIKÓW TAPICERÓW
- UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY
2020/21 W ZAWODZIE
TAPICER, KRAWCOWA

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

Ogłoszenia

reklamy

GKNOŚiPP.6845.7.2020/4

Kępno, 27 lipca 2020 r.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

I ustnego przetargu nieograniczonego na najem nieruchomości
gruntowej zabudowanej pawilonem gastronomicznym, położonej w
Kępnie przy ul. Broniewskiego
1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA DO
I PRZETARGU.
Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego jest najem na okres 3 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 80,00 m 2, położonej w Kępnie przy ul. Broniewskiego, obrębie
Miasto Kępno jako działka ewidencyjna nr 1619/4 o powierzchni 281,00 m 2, 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.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi z
wyjątkiem umowy najmu obowiązującej do dnia 31 sierpnia 2020 roku oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset i 00/100
złotych), netto, plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w
Kępnie przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno.
3. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano
w ogłoszeniu o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
- tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
- strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno www.bip.kepno.pl.
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 pisząc
na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

sprzedam
piękne działki

TAPICERÓW

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

tel.:

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:
- Konstruktor
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.)”

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

kontakt: 666 336 969.
SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

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

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Prywatne

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

Usługi Pielęgniarskie

Kępno i okolice
-

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

Tygodnik Kępiński 30 lipca 2020

13

Recenzje

ogłoszenia
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU
- TERENOWY ODDZIAŁ W OSTRZESZOWIE  

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Lysa Walder - „Na sygnale. Z życia ratownika medycznego”

ZAPRASZA NA

Na chodniku leży nastolatek, wykrwawiający się z rany kłutej. Zrozpaczona i zszokowana
matka patrzy oniemiała, jak jej córka przechodzi bardzo silny atak astmy. Młody mężczyzna
rzuca się pod pociąg w Sylwestra o północy. Niewielu ludzi wyobraża sobie życie w świecie,
w którym takie sytuacje należą do codzienności. Dla ratowniczki medycznej Lysy Walder te i
tysiące innych wezwań są częścią pracy. Lysa często widzi tragedie, przerażenie i stratę. Jest
świadkiem wszystkich skutków dzwonienia pod numer 112, do największego i najbardziej
zapracowanego serwisu pogotowia ratunkowego na świecie. Lysa jest pielęgniarką na ostrym
dyżurze i ratowniczką medyczną od ponad 15 lat. W tej książce opowiada historie kryjące się za
wyjącymi syrenami i migoczącymi niebieskimi światłami karetek oraz zdradza,
jak to naprawdę jest mieć pracę, w której nieustannie staje się twarzą w twarz
ze śmiercią i przeznaczeniem.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

AKCJĘ
POBIERANIA KRWI
LASKI

SALA OSP - UL. KĘPIŃSKA 17

2.08.2020 (niedziela)
w godzinach: 9.00 - 12.00
Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy ukończyli 18. rok życia,
z dowodem osobistym i po lekkim posiłku.  

Jocelyne Saucier - „Ptaki padały deszczem”
Tom i Charlie, mocno już posunięci w latach, postanowili wycofać się z normalnego życia. Żyją
teraz w oddaleniu, w środku lasu, gdzie szukają prawdziwej wolności. Wszystko zmienia się, gdy
pewnego lata przybywają do nich dwie kobiety. Jedna z nich to młoda fotografka dokumentująca
serię katastrofalnych pożarów lasów, które spustoszyły północne Ontario na początku XX wieku.
Kobieta szuka Teda Boychucka, ocalałego z pożarów. Druga to starsza kobieta, która w tym samym
czasie opuszcza szpital psychiatryczny, w którym przebywała od szesnastego roku
życia. 82-latka dołącza do mężczyzn i jako Marie-Desneige zaczyna nowe życie.
Z pomocą fotografki grupa znajduje serię obrazów zmarłego Teda, naznaczonych
Wielkimi Pożarami, i zaczyna rozszyfrowywać historię artysty.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Drogi Krwiodawco! Jeśli masz objawy przeziębienia,
temperaturę powyżej 37 st. C, źle się czujesz
lub przebywałeś w ciągu ostatnich 14 dni poza granicami
Polski i od przebytej kwarantanny nie minęło 14 dni,
prosimy o rezygnację z oddawania krwi.

Stephen King, Bev Vincent - „17 podniebnych koszmarów”
Stephen King nie znosi latać. I wraz ze współredaktorem, Bevem Vincentem, pragnie podzielić
się tym strachem przed lataniem z wami. Witajcie w „17 podniebnych koszmarach”, antologii
opowiadającej o nieszczęściach, które mogą was spotkać, kiedy jesteście jedenaście kilometrów
nad ziemią i pędzicie z prędkością ponad ośmiuset kilometrów na godzinę, zamknięci w
metalowej rurze (jak – brrr! – w trumnie) z około setką obcych ludzi. To książka o wszelkich
zdarzeniach mogących zmienić waszą podróż po przyjaznym niebie w horror, w tym także
takich, których dotąd nawet sobie nie wyobrażaliście… ale o których teraz już nie będziecie
mogli przestać myśleć, gdy następnym razem wsiądziecie do samolotu i oddacie swój los w
ręce obcego człowieka. Antologia zawieraja nowe utwory Joe Hilla i Stephena Kinga, a także
czternaście klasycznych opowiadań oraz jeden wiersz. Teksty takich autorów jak Richard
Matheson, Ray Bradbury, Roald Dahl, Dan Simmons sprawiają, że zbiór „17 podniebnych
koszmarów” jest, jak ujmuje to King, „idealną lekturą do samolotu, zwłaszcza podchodzącego do
lądowania podczas burzy.

Nie badamy krwi w kierunku koronawirusa.

do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 31
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 5 sierpnia 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. Vi Keeland - „Seks, nie miłość”,
2. Joanna Jurgała-Jureczka - „Kossakowie...”,
3. Charlotte Malterre-Barthes, Zosia
Dzierżawska - „Eileen Gray. Dom pod słońcem”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 30 nagrody otrzymuj¹:

Zofia Latusek (Syców),
Jan Tomasik (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

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

Byk 21 IV – 21 V
W tym tygodniu będziesz wyrozumiały i serdeczny
w stosunku do innych ludzi. Nie będziesz egoistą
i dostrzeżesz sens czynienia dla innych dobra.
Chętnie pomożesz komuś, kto nie radzi sobie ze
swoimi sprawami.

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

Rak 23 VI – 22 VII

1.

Apteka „Św. Maksymiliana” - 30.07.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 31.07.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 1.08.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 2.08.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 3.08.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 4.08.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
Apteka „Pod Kasztanami” - 5.08.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Zapewnij sobie więcej czasu tylko dla siebie. Odpocznij, skup myśli i poszukaj wewnętrznej równowagi. Z dala od obcych wpływów, szumu plotek
i towarzyskiego rozgardiaszu odnajdziesz spokój.
Wtedy wrócą optymizm i siła.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pojawi się przyjaciel, na którym będziesz mógł polegać. Skorzystaj z jego pomocy, a nie pożałujesz.
Zgódź się na propozycję, która przyjdzie z najmniej oczekiwanej strony. Krótka podróż zapewni
wiele atrakcji i pomoże w podjęciu trudnej decyzji.

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
W tym tygodniu pokażesz innym dobre cechy swojego charakteru. Staniesz się wyrozumiały, cierpliwy i uprzejmy. Osoby, które wymagają pomocy
znajdą w tobie dobrego sojusznika. Inspiracje
znajdziesz w muzyce, sztuce, a nawet w snach.

Waga 23 IX – 23 X
Pewna sprawa, która się opóźniała wreszcie ruszy do przodu. Okaże się, że trudności jest mniej.
Będziesz niecierpliwy i pełen energii. Ktoś, kto ci
przeszkadzał, zajmie się innymi sprawami i zostawi Ci wolne pole do popisu.

Skorpion 24 X – 21 XI
W tym tygodniu unikaj prowizorek. Dobrze zaplanuj swoje przedsięwzięcia, a do ważnych spraw
przygotuj się z wyprzedzeniem. To, co robisz na
ostatnią chwilę, może, niestety, być obarczone
błędem.

Strzelec 22 XI – 21 XII

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

Ktoś zarzuci ci, że wcale nie interesujesz się jego
sprawami. To może być przyjaciel lub inna, bliska Ci
osoba, która próbuje nawiązać z tobą kontakt. Wysłuchaj jej i zastanów się, czy aby nie ma racji. Bądź
w tym tygodniu bardziej życzliwy i wyrozumiały.

Wodnik 20 I – 18 II
Nie ufaj pozorom i zbyt pięknym obietnicom. Ktoś
może mieć dobre chęci, ale zabraknie mu czasu lub siły aby dotrzymać słowa. Karta zwiastuje
opóźnienie ważnej sprawy lub odwołanie spotkania, ale nie martw się, bo uda Ci się odrobić straty.

Ryby 19 II – 20 III
Będziesz w stanie zrozumieć, jakie są przyczyny
konfliktu lub niezrozumienia z bliskim otoczeniem.
W ten sposób nie powtórzysz błędów w przyszłości. Nawet jeśli jesteś zawiedziony w miłości, nie
ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

(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

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

Koziorożec 22 XII – 19 I

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

reklamy

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

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

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
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