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Od 100 lat w służbie
mieszkańcom powiatu

polędwica
sopocka

Tegoroczne obchody Święta Policji połączone
były ze 101. rocznicą uchwalenia ustawy o policji państwowej oraz 100. rocznicą powstania
Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Jak co
roku, uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i mianowania policjantów
na wyższe stopnie służbowe.
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Dodajcie rządowe
do inwestycji

Pamiętają o Powstańcach

Trwa nabór wniosków
do inwestycji z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Wnioski można składać
w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim od 27 lipca
br. na adres elektronicznej
skrzynki podawczej – informuje
Tomasz Stube kierownik
oddziału Mediów i Komunikacji
Społecznej Gabinetu Wojewody.

bohaterach stąd
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sytuacja

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim
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Dwaj 16-latkowie i 17-latek

z narkotykami

Fot. KPP Kępno

co tydzień w „TK”

O granatowych

str. 2

W ramach obchodów 80. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej i 100. rocznicy
powołania Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, Stowarzyszenie
„Nasz bezpieczny powiat kępiński” realizuje projekt pn. „Policyjna lekcja historii Ziemi Kępińskiej”. Jest to zadanie publiczne
współfinansowane ze środków
Powiatu Kępińskiego. W pierwszym etapie wydana została publikacja historyczna „Granatowi
bohaterowie Ziemi Kępińskiej”.
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Strażacy walczyli z żywiołem

str. 6

Informacje

wiadomości
Epidemia koronawirusa w powiecie kępińskim wciąż trwa

685 zakażonych

Obradowała Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej

O suszy i pakiecie antykryzysowym
W czasie obrad Rady Powiatowej
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

w powiecie kępińskim

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.
Sytuacja w powiecie kępińskim
jest dość stabilna – nie rośnie już
gwałtownie liczba osób, u których
zdiagnozowano obecność koronawirusa. W powiecie kępińskim do tej
pory zdiagnozowano 685 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (dane z 4
sierpnia 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 549
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.
7 strażaków
na kwarantannie
U jednego ze strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Kępnie zdiagnozowano obecność koronawirusa. 6 osób z
zastępu, w którym pracował, zostało
skierowanych na kwarantannę. Jednak nie trzeba się obawiać o to, czy
powiat kępiński jest odpowiednio
zabezpieczony w służby ratownicze.
- W KP PSP Kępno mamy 7 osób,
które przebywają w kwarantannie.
Ciągłość służby została zapewniona.
Komenda funkcjonuje bez zastrzeżeń i nie ma problemu z zabezpieczeniem operacyjnego rejonu – uspokaja w rozmowie z jednym z lokalnych
mediów mł. bryg. Lucyna Rudzińska z zespołu prasowego Komendy
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.
Spore ognisko zarażenia COVID-19 powstało w powiecie ostrzeszowskim w jednym z zakładów
przetwórstwa drobiu. Do tej pory potwierdzono 233 przypadki zarażeń, w
tym ognisku, a 170 osób objęto kwarantanną. Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska rozmawiała
na temat sytuacji epidemiologicznej
z władzami Ostrzeszowa i Mikstatu.
Jeszcze w tym tygodniu zostanie uruchomiony mobilny punkt pobierania
wymazów w Mikstacie.
W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 4044 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 200 osób
zmarło, a 2766 wyzdrowiało.
KR

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

667 / 519

443

28

30 lipca 2020 r.

669 / 523

454

28

31 lipca 2020 r.

670 / 529

430

28

1 sierpnia 2020 r.

670 / 529

430

28

2 sierpnia 2020 r.

670 / 529

430

28

3 sierpnia 2020 r.

681 / 549

329

21

4 sierpnia 2020 r.

685 / 549

410

23

Pytanie do...
Krzysztofa Godka

wiceburmistrza miasta i gminy Kępno
Czy jest jakiś harmonogram odbioru kubłów na śmieci,
do kiedy mają być odebrane?
Pojemniki na odpady, które były używane dotychczas należy wystawiać
tak długo, aż zostaną odebrane przez firmę będącą ich właścicielem. Wiemy,
że będzie to czynione sukcesywnie, przy odbiorze poszczególnych frakcji.

Ze względu na pandemię koronawirusa Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie
zebrała się w prywatnym gospodarstwie rolnym przewodniczącego
Rady Krzysztofa Zawady w Zgorzelcu. Krzysztof Zawada jest także
sołtysem Zgorzelca. Nie tak dawno,
bo w czerwcu br. został wybrany
Sołtysem Roku. Jest także radnym
gminy Rychtal. Delegaci Kępińskiej
Rady Powiatowej WIR zapoznali się
ze stanowiskami, które zostały przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia
WIR w Poznaniu, a przedstawił je
obecny na walnym zgromadzeniu
delegat z Kępna Krzysztof Nawrot.
Dotyczyły one aktualnej sytuacji w
rolnictwie między innymi kryzysu na
rynkach rolnych, braku pomocy rolnikom w tarczach antykryzysowych,
zaległości w wypłacaniu pomocy
suszowej oraz sposobu zwalczania
afrykańskiego pomoru świń (ASF).
W dalszej kolejności delegaci Rady
Powiatowej omówili ceny notowań
zbóż w kępińskim oddziale spółki
Elewarr. Ceny jęczmienia są nieco
niższe od cen z roku ubiegłego, natomiast stawki za pozostałe zboża są

wyższe. Przedmiotem analizy były
także aktualne cenniki środków do
produkcji rolnej w szczególności nawozów mineralnych. W trakcie posiedzenia delegaci analizowali stan
realizacji programu „usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w
powiecie kępińskim z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. Członkowie
Rady Powiatowej zwrócili uwagę, że
w trakcie realizacji programu do samorządów i gmin dotarła informacja,
że program zostanie zrealizowany z
pomocy de minimis. Część rolników
będzie musiała z tego powodu zrezygnować z udziału w programie z uwagi na możliwość przekroczenia limitu
pomocy krajowej dla gospodarstwa.
Problematyczny jest też fakt, iż krajowy limit pomocy de minimis jest na
2020 rok już na wyczerpaniu. Długotrwały okres suszy, z którym borykali się rolnicy w kilku ostatnich latach,
a także tegoroczne bardzo intensywne deszcze w niektórych regionach,
zwróciły uwagę na problem z retencją wody w Polsce i małosprawnym

Kępińscy policjanci zatrzymali trzech młodych mieszkańców
Kępna, którzy posiadali łącznie ponad 60 gram marihuany

Dwaj 16-latkowie i 17-latek
z narkotykami
30 lipca br., około godziny 19.00,
w związku z działaniami pn. „Bezpieczne wakacje”, związanymi ze
zwalczaniem przestępczości oraz demoralizacji nieletnich, funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Nieletnich Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie zatrzymali na Al.
Marcinkowskiego w Kępnie trzech
młodych mężczyzn, którzy na widok
mundurowych zaczęli nerwowo się
zachowywać. - Byli to już dobrze znani funkcjonariuszom młodzi mieszkańcy Kępna: dwóch 16-latków oraz

funkcjonowaniem spółek wodnych.
K. Nawrot poruszył również problem
z ubieganiem się o dofinansowanie
na poprawę nawadniania gruntów
uprawnych. Przy większości inwestycji wymagany jest imperat wodnoprawny, za którego przygotowanie
specjaliści pobierają bardzo wysokie
opłaty. Rada Powiatowa poruszyła
zagadnienie związane z przetargami
gruntów rolnych organizowanych
przez KOWR oraz przedłużania
umów na grunty rolne z zasobu Skarbu Państwa. Delegaci podkreślali, że
zainteresowanie ze strony rolników
jest bardzo duże, o czym świadczą
składane dokumenty do przetargu.
Rolnicy zwracają uwagę na zbyt krótkie terminy dostarczania i ewentualnego uzupełniania dokumentów dla
zainteresowanych wydzierżawień.
Okres oczekiwania na rozpatrzenie
dokumentacji przez oddziały terenowe KOWR z kolei jest zbyt długi. Na
zakończenie przewodniczący WIR
K. Zawada podziękował delegatom
za przybycie. Życzył udanych żniw i
wysokich zbiorów.
Andrzej Wawrzyniak

Zatrzymali posiadali łącznie ponad
60 gram marihuany. Fot. KPP Kępno

jeden 17-latek. Od mężczyzn wyczuwalna była silna woń marihuany.
Jak się okazało, każdy z nich posiadał w kieszeni narkotyki w postaci
marihuany o łącznej wadze ponad
60 gram – mówi oficer prasowy KPP
Kępno sierż. Rafał Stramowski.
17-latek został zatrzymany oraz osadzony w policyjnym areszcie. Nieletni zostali przesłuchani i przekazani
rodzicom. Sprawą nieletnich zajmie
się Sąd Rodzinny w Kępnie.
Oprac. KR
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Wiadomości

informacje
1 sierpnia 2020 r. o godzinie „W” kępińscy kibice Lecha Poznań razem z przedstawicielami
Związku Strzeleckiego pod pomnikiem w rynku oddali hołd powstańcom warszawskim

Pamiętają o Powstańcach

1 sierpnia br. tylko kibice kępińskiego fanklubu Lecha Poznań na
cele ze Zbigniewem Wełdzińskim
oraz strzelcy z tutejszego Związku
Strzeleckiego pod komendą Krzysztofa Owczarka pamiętali o 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, składając symboliczne kwiaty
pod pomnikiem w Rynku, oddając
tym samym hołd walczącym w War-

szawie o wolność, godność i niepodległość naszej ojczyzny.
Z kolei starosta kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka, przewodnicząca Rady
Powiatu Jolanta Jedrecka wraz z
kierownikiem KRUS Anetą Rabiegą złożyli kwiaty i zapalili znicz pod
tablicą pamiątkową przy ulicy Kościuszki w godzinę „W”.

Przed tablicą przy ul. Kościuszki kwiaty składają
władze starostwa i kierowniczka KRUS

Przypomnijmy, na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen.
Tadeusza Komorowskiego „Bora”
powstanie warszawskie rozpoczęło
się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw.
godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii
Czerwonej. Armia Krajowa i władze
Polskiego Państwa Podziemnego zamierzały ujawnić się i wystąpić wobec Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego (utworzonego w Lublinie i zależnego od woli Stalina) w roli
gospodarza (jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczypospolitej).
Powstanie, planowane na kilka dni,
upadło 3 października po 63 dniach
walki. W jego wyniku zginęło od
16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od
150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie
zniszczona przez Niemców.
O ile pod względem militarnym
powstanie zakończyło się klęską,
o tyle pod względem politycznym
miało ogromne znaczenie. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali

Tegoroczne obchody Święta Policji połączone były ze 101. rocznicą uchwalenia ustawy o
policji państwowej oraz 100. rocznicą powstania Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Jak co roku, uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i mianowania
policjantów na wyższe stopnie służbowe

Fot. KPP Kępno

Od 100 lat w służbie
mieszkańcom powiatu

29 lipca br. na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
miała miejsce uroczystość z okazji
Święta Policji.
Tegoroczne Święto Policji było
okazją do uczczenia 101. rocznicy
uchwalenia ustawy o policji państwowej oraz 100. rocznicy powstania Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
Obchody rozpoczęły się od uroczystego apelu, podczas którego komendant powiatowy Policji w Kępnie
mł. insp. Mirosław Józefiak wręczył
funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W
tym roku w kępińskiej komendzie
na wyższe stopnie służbowe zostało
mianowanych 50 policjantów: 1 – w
korpusie oficerów starszych, 21 – w
korpusie aspirantów, 19 – w korpusie podoficerów, a 9 – w korpusie
szeregowych. Komendant mł. insp.

4

M. Józefiak złożył wyróżnionym
policjantom życzenia zdrowia oraz
pomyślności, zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas pełnienia tej
jednej z najtrudniejszych służb. Przyznane zostały również wyróżnienia
i medale za zasługi na rzecz NSZZ
Policjantów oraz wielkopolskiej Policji. Uroczystość przebiegła według
policyjnego ceremoniału, jednak z
zachowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń – z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2
w uroczystości wzięli udział jedynie
funkcjonariusze oraz pracownicy policji oraz kilku zaproszonych gości.
Mimo tego wydarzenie było bardzo
podniosłe i dostojne.
Podczas apelu został odczytany
list skierowany do policjantek, policjantów i pracowników policji, przesłany przez komendanta wojewódz-

kiego Policji w Poznaniu nadinsp.
Piotra Mąkę.
Integralną częścią obchodów
było otwarcie wystawy historycznej
oraz prezentacja książki pt. „Granatowi bohaterowie Ziemi Kępińskiej”
autorstwa kom. Mateusza Lewka,
powstała w ramach realizowanego
przez Stowarzyszenie „Nasz bezpieczny powiat kępiński” projektu pn.
„Policyjna lekcja historii Ziemi Kępińskiej” dofinansowanego ze środków Powiatu Kępińskiego. Zarówno
książka, jak i wystawa, dokumentują
losy policjantów Policji Państwowej
II RP związanych z naszym powiatem, więźniów obozu w Ostaszkowie, pomordowanych w Kalininie i
pogrzebanych w Miednoje. Wystawa
od początku lipca jest dostępna dla
zwiedzających na kępińskim Rynku.
KR
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Strzelcy oraz kibice składają
kwiaty pod pomnikiem w Rynku

dążenie do odzyskania i utrzymania
niepodległości.
Osobiste motywy udziału w
powstaniu warszawiaków były rozmaite, w relacjach wielu uczestników
powtarzały się podobne dążenia:
przede wszystkim spełnienie patriotycznego, żołnierskiego obowiązku i
wyzwolenie stolicy spod władzy znienawidzonego okupanta. Pułkownik
Kazimierz Iranek-Osmecki, szef
Oddziału II Komendy Głównej AK,
tak opisywał potrzebę wzięcia udziału
w patriotycznym zrywie: Trzeba było
żyć dzień po dniu, godzina po godzinie przez pięć lat w cieniu więzienia.
Trzeba było przeżyć 5 lat okupacji w
Warszawie, aby czuć to, co czuła ludność i żołnierze na Pawiaku, trzeba
było w ciągu tych miesięcy widzieć,

jak znikają przyjaciele jeden po drugim, odczuć za każdym razem skurcz
serca w piersi, trzeba było codziennie
słyszeć odgłosy salw tak, że się już
przestawało je słyszeć, przyzwyczaić
się do nich, jak do dzwonów kościelnych, trzeba było milcząco asystować
na rogu ulicy w smutny zimowy wieczór lub świetlisty poranek wiosenny,
przy egzekucji dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu przyjaciół, braci
lub nieznajomych, wziętych przypadkowo z tłumu, spędzonych pod mur,
z ustami zaklejonymi gipsem i oczami wyrażającymi rozpacz lub dumę.
Trzeba było to wszystko przeżyć, aby
zrozumieć, że Warszawa nie mogła
się nie bić.
Chwała Bohaterom!
Oprac. m

ZA ZASŁUGI NA RZECZ NSZZ POLICJANTÓW
ORAZ WIELKOPOLSKIEJ POLICJI NADANO:
Medal 100-lecia Powstania Policji Państwowej:
Robert Kieruzal, Piotr Psikus, Grzegorz Hadzik, Mirosław Józefiak
Medal Krzyż Niepodległości kl. II NSZZ Policjantów:
Jan Gabryś, Mateusz Lewek
Srebrny Medal NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego:
Krzysztof Kostusiak, Janusz Błach, Tomasz Urbaniak,
Mirosław Wiśniewski, Andrzej Gruszka, Jarosław Gajda,
Marcin Chmielarz, Dariusz Sodomski, Sława Bentkowska-Doktor
Brązowy Medal NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego:
Danuta Waloszczyk, Monika Musiała, Aleksandra Nóżka,
Gabriela Kurzawa-Szuba, Tomasz Boryczko, Robert Ignasiak,
Tomasz Latański, Łukasz Rabiega, Michał Szefner,
Sebastian Skrobek, Leszek Mikulski, Marcin Stawski, Piotr Świeściak,
Radosław Jędrasiak, Piotr Marciniak, Paweł Haraś,
Andżelika Możdżanowska, Wojciech Grabek,
Emilia Mielcarek-Wojciechowska, Irena Smardz,
Ksiądz Sławomir Nowak, Adam Kopis, Karolina Paprocka,
Paweł Marczyk, Daniel Klimecki
AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE:
Na stopień:
- młodszego inspektora policji – podinsp. Mirosław Józefiak
- młodszego aspiranta policji – sierż. sztab. Mierzwiak Damian
(przedterminowo, w drodze wyróżnienia)
- aspiranta sztabowego policji – st. asp. Arkadiusz Bober
- starszego aspiranta policji – asp. Danuta Waloszczyk,
asp. Aleksander Stefan, asp. Dariusz Duś
- aspiranta policji – mł. asp. Tomasz Mielczarek
- młodszego aspiranta policji – sierż. sztab. Sławomir Biziak,
sierż. sztab. Piotr Ćwiertnia, sierż. sztab. Michał Jurowicz,
sierż. sztab. Tomasz Kapral, sierż. sztab. Mateusz Klaczyński,
sierż. sztab. Arkadiusz Kościelny, sierż. sztab. Monika Musiała,
sierż. sztab. Szymon Musiała, sierż. sztab. Łukasz Rabiega,
sierż. sztab. Kamil Skiba, sierż. sztab. Adam Skotnik,
sierż. sztab. Arkadiusz Skrobek, sierż. sztab. Marcin Stawski,
sierż. sztab. Michał Szefner,
sierż. sztab. Tomasz Wyżnikiewicz
- sierżanta sztabowego policji – st. sierż. Krystian Blabuś,
st. sierż. Paulina Dobrogoszcz, st. sierż. Mariusz Dominik,
st. sierż. Kinga Gierak, st. sierż. Filip Ślęk
- starszego sierżanta policji – sierż. Bartłomiej Białobrzewski,
sierż. Mateusz Joniak, sierż. Maciej Mazurkiewicz,
sierż. Patryk Moska, sierż. Adam Śmiałek, sierż. Mateusz Trojak,
sierż. Dawid Ponitka
- sierżanta policji – st. post. Paweł Balcerzak, st. post. Piotr Cierlak,
st. post. Marcin Drapiewski, st. post. Rafał Stramowski,
st. post. Sylwia Łuszczek, st. post. Wojciech Kędzierski,
st. post. Marcin Kosiński
- starszego posterunkowego policji – post. Tomasz Czapczyński,
post. Dawid Garczarek, post. Marcin Giza, post. Kamil Kanclerz,
post. Marcin Kasprzak, post. Błażej Kos, post. Adrian Lewandowski,
post. Przemysław Szubert, post. Radosław Wróbel
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„Policyjna lekcja historii Ziemi Kępińskiej” – nowy projekt Stowarzyszenia „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński”

O granatowych bohaterach stąd

W ramach obchodów 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 100. rocznicy powołania Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie, Stowarzyszenie
„Nasz bezpieczny powiat kępiński”
realizuje projekt pn. „Policyjna lekcja historii Ziemi Kępińskiej”. Jest to
zadanie publiczne współfinansowane
ze środków Powiatu Kępińskiego.
W pierwszym etapie wydana została
publikacja historyczna „Granatowi
bohaterowie Ziemi Kępińskiej”.
Książka zawiera biogramy kępińskich policjantów Policji Państwowej, którzy zostali zamordowani w
sowieckich i hitlerowskich obozach
zagłady w okresie II wojny światowej. Znalazły się w niej również noty
biograficzne policjantów związanych
rodzinnie z Ziemią Kępińską, a którzy w 1939 roku pełnili służbę poza
Kępnem, następnie trafili do obozu
jenieckiego w Ostaszkowie i zostali
zamordowani wiosną 1940 roku w
Kalininie i pogrzebani w Miednoje.
Zawiera ona wiele nigdzie dotąd
niepublikowanych, informacji (archiwalnych zdjęć, dokumentów, listów i
pamiątek rodzinnych) o przedwojennych policjantach, którzy byli jednymi z tysięcy polskich ofiar zbrodni
katyńskiej. Książka jest próbą ukazania martyrologii katyńskiej przez
pryzmat historii Ziemi Kępińskiej,
losów ludzi z nią związanych. - Ta
książka jest wynikiem dwóch jubileuszy, które przypadały w tym roku
– 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i
100. rocznicy powstania Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie. Jednocześnie ta książka jest efektem
wieloletniej współpracy i przyjaźni
nawiązanych z rodzinami pomordowanych policjantów – mamy bardzo
bliskie relacje z rodziną Eitnerów,
która mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, z
jedynym żyjącym synem policjanta,
który pracował w Kępnie a został zamordowany w Miednoje, panem Ludwikiem Tyczyńskim, z rodziną Łuczaków z Ostrzeszowa, niesamowitą
pomocą wykazała się też pani Maria
Woźnica z Lasek – propagatorka lokalnej historii. Ta książka miała być
próbą pokazania tej wielkiej historii Polski, zbrodni znanej każdemu
Polakowi, zbrodni katyńskiej, ale
przez pryzmat naszych lokalnych bohaterów, tych, których my rokrocznie, na przełomie kwietnia i maja,
staramy się upamiętnić. Odbija się
to szerokim echem wśród mieszkańców, doszliśmy więc do wniosku, że
zainteresowanie tymi ludźmi i ich
biogramami jest duże, stąd wziął
się pomysł, aby to, co do tej udało się zebrać, uzupełnić i umieścić
w tej książce. Jest ona prawdziwie
historyczna, mniej jest tu nas, jako
policjantów i jako stowarzyszenia,
chciałem natomiast, żeby była to
książka naprawdę o tych granatowych bohaterach, stąd, z Kępna. To
jedyne takie wydanie, w którym są
nie tylko ci, którzy tu pracowali, ale
zadałem sobie jeszcze trud i odszukałem 25 innych policjantów, którzy
rodzinnie są związani z Ziemią Kępińską, również zostali pochowani
w Miednoje, a pracowali na terenie

innych powiatów – wyjaśnia autor
książki Mateusz Lewek. Podczas
pisania książki zetknął się on z wieloma ciekawymi wątkami, które w
szczególny sposób zapadły mu w pamięć. - Niesamowita była sytuacja,
o której opowiadał mi pan Ludwik
Tyczyński, syn jednego z naszych
przedwojennych, zamordowanych
policjantów – bardzo filmowa, książkowa. Gdy policjanci z Kępna ewakuowali się w 1939 r., większość ro-

dy po tę książkę sięgnie. Ci, którzy
już się z nią zapoznali, przyznali, że
kiedy to przeczytali, od razu zainteresowali się resztą książki. Myślę, że
to jest kwintesencja – stwierdza M.
Lewek. - Chciałbym, aby jak największa liczba osób z naszego regionu poznała tę wielką polską historię,
ale z naszej lokalnej perspektywy, bo
wiele osób, nawet historyków i osób
pasjonujących się historią, w ogóle
nie wiedziało o tym, że w ramach tej

Autor książki
Mateusz Lewek

werami uciekała na wschód, rodziny
policyjne zostały ewakuowane drogą
kolejową. „Jako 6-letnie dziecko
pamiętam, jak matka mówiła ojcu:
Andrzej, zostań tu z nami, zdejmuj
ten mundur, tu masz ubrania cywilne i zostań z nami (bo mieli rodzinę
gdzieś niedaleko Chełma). A ojciec
odpowiedział: Nie mogę, muszę być
z kolegami z mojego posterunku”.
Ludwik opowiadał też, że pamięta
jak jego brat biegł za ojcem, że ma
wrócić, ale on jednak pojechał. To
jest jak scena jak z filmu. Pamiętam
też dobrze słowa Ludwika, utkwiły
mi one mocno w pamięci: „Słuchaj,
ja przeżyłem wojnę, ojca straciłem na wschodzie i dzisiaj to ja tym
Niemcom muszę być wdzięczny. W
Brześciu nad Bugiem, jak weszła
Armia Czerwona, to oni zaczęli nas
dzielić między siebie – tych, co byli
z zachodu, zabierali Niemcy, a tych
ze wschodu zabierali Rosjanie. Ci
ze wschodu w większości nie wrócili, a my wszyscy wojnę przeżyliśmy.
Może to zabrzmi dziwnie w ustach
człowieka, który przeżył wojnę, tę,
którą wywołali Niemcy, ale ja tak
muszę to powiedzieć”. To też niesamowita historia – wspomina. Zapytaliśmy autora książki, jak zachęciłby
mieszkańców powiatu do przeczytania jego dzieła. - Ja, czytając książki, jak pewnie każdy czytelnik, najpierw odwracam ją tyłem i czytam
na okładce, o czym ona jest. Długo
zastanawiałem się, co na tej okładce
powinno się znaleźć. Twierdzę, że to
był bardzo dobry pomysł, że z tyłu na
okładce znalazły się autentyczne zeznania jednego ze zbrodniarzy, który
jako jedyny został przesłuchany, co
prawda przez stronę sowiecką w charakterze świadka, ale uważam, że jak
każdy zapozna się z fragmentem tych
zeznań, tego, co on powiedział, jak ta
zbrodnia przebiegała, w jaki sposób
była realizowana, to myślę, że każ-

likwidacji elity narodowej, zamordowani zostali też ludzie związani z
Ziemią Kępińską – dodaje.
Stowarzyszenie „Nasz bezpieczny powiat kępiński” wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Kępnie
planuje organizację cyklu plenerowych spotkań promocyjnych połączonych z wystawą historyczną, w trakcie których będzie można bezpłatnie
otrzymać egzemplarz tej książki w
formie drukowanej. Będzie ona również dostępna w całości na stronie internetowej www.bezpiecznykepinski.
pl. - Planujemy spotkania autorskie z
Mateuszem Lewkiem, zostanie to podane do publicznej wiadomości, tam
na pewno będzie można też te książki dostać, bo one są przekazywane
nieodpłatnie. Pierwsze spotkanie
odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w sierpniu, ale będziemy o tym
informować. Przy okazji realizacji
książki powstała współtowarzysząca
wystawa historyczna, która znajduje
się na kępińskim Rynku – zapowiada
M. Wiśniewski.
Parę słów o stowarzyszeniu
Powstanie Stowarzyszenia „Nasz
bezpieczny powiat kępiński” jest nierozerwalnie związane z wieloletnią
działalnością Komendy Powiatowej
Policji w Kępnie w zakresie promowania na terenie powiatu kępińskiego
szeroko rozumianego bezpieczeństwa
publicznego, budowy społeczeństwa
obywatelskiego i upowszechniania
lokalnej pamięci historycznej.
Na przełomie 2013 i 2014 roku
ówczesny Komendant Powiatowy
Policji w Kępnie – insp. Krzysztof
Zimny – wyszedł z inicjatywą powołania do życia stowarzyszenia, które
będzie mogło w pełniejszym zakresie
realizować wymienione powyżej zadania. Podjęto uchwałę o zawiązaniu Stowarzyszenia „Nasz bezpieczny powiat kępiński”. Organizację
zarejestrowano 16 stycznia 2014 r.

Prezesem wybrano Mirosława Wiśniewskiego, wiceprezesem – Marka Soparta, skarbnikiem – Barbarę
Gawryś i członkiem Zarządu – Romualda Kłodnickiego. Członkami
stowarzyszenia w znaczącej mierze
są obecni i emerytowani policjanci,
ale także osoby niezwiązane bezpośrednio z komendą. - Większość
członków stowarzyszenia stanowią
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Z uwagi na to
działalność stowarzyszenia w znacznym zakresie obejmuje sprawy i zagadnienia związane z policją – podkreśla prezes M. Wiśniewski.
Głównymi celami stowarzyszenia są: kształtowanie zasad bezpieczeństwa na terenie powiatu kępińskiego, promowanie i wspieranie
działań w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez
kreowanie właściwych postaw i
zachowań patriotycznych, budowę
lokalnej międzypokoleniowej więzi
historycznej, wspieranie społecznej
aktywności obywateli w zakresie poprawy bezpieczeństwa, integrowanie
organizacji pozarządowych, których
celem jest dbałość o bezpieczeństwo publiczne, pomoc w wymianie
informacji, wiedzy i doświadczeń
między organizacjami, promowanie
współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i
gospodarczym oraz politykami, pozyskiwanie i wydatkowanie środków
na finansowanie zadań związanych z
zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kępińskiego, wspieranie instytucji
państwowych, których celem jest
działanie na rzecz zachowania bezpieczeństwa publicznego, wspieranie działań instytucji państwowych,
pozarządowych i społecznych związanych z prewencją i profilaktyką
dotyczącą bezpieczeństwa, przeciwdziałania uzależnieniom oraz demoralizacji na terenie powiatu kępińskiego. - Wśród naszych głównych
zadań znajduje się działalność związana z upamiętnianiem policjantów,
którzy służyli tu przed wojną. Na
przestrzeni kilku ostatnich lat stowarzyszenie czynnie uczestniczyło
w współtworzeniu wydarzeń, które
służyły wspomnieniu tamtych ludzi
i tamtych czasów, m.in. sadzenie dębów pamięci, utworzenie przed komendą Pomnika Policjantów II RP
Ziemi Kępińskiej Pomordowanych
w Sowieckich i Hitlerowskich Obozach Zagłady, album historyczny na
95-lecie powstania policji, a także
współorganizacja Biegu Ulicznego
o Puchar Starosty Kępińskiego. Od
wielu lat stowarzyszenie zajmuje
się szeroko rozumianą profilaktyką
na rzecz bezpieczeństwa na terenie
powiatu kępińskiego poprzez programy, jak np.: „Bezpieczny senior”,
Triathlon Gimnazjalistów Powiaty
Kępińskiego młodzieży, policyjny

halowy turniej piłki nożnej czy wiele
programów, skierowanych głównie
do seniorów – wymienia M. Wiśniewski.
Stowarzyszenie „Nasz bezpieczny powiat kępiński”, realizując swoje
statutowe cele, ściśle współpracuje
przede wszystkim z Komendą Powiatową Policji w Kępnie. Jednym
z celów jest kultywowanie tradycji
przedwojennej Policji Państwowej.
Ich działania bliskie są inicjatywom
podejmowanym przez Stowarzyszenie „Rodzina policyjna”, które funkcjonowało w latach 1926-1939 przy
Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Kępnie. - Ze względu na
to, że jednym z głównych celów, jakie
postawiło sobie stowarzyszenie, jest
kultywowanie tradycji przedwojennej policji, nasza działalność jest
bardzo bliska celom stowarzyszenia
„Rodzina policyjna”, które bardzo
prężnie działało przed wojną – mówi
M. Lewek.
Stowarzyszenie „Nasz bezpieczny powiat kępiński” to jedyna organizacja na terenie powiatu, która
w tak szerokim zakresie podjęła się
trudu pielęgnowania i dokumentowania lokalnej historii poprzez pryzmat
dziejów służby policyjnej w powiecie
kępińskim. Współpracują z wieloma
innymi podmiotami i organizacjami
z terenu powiatu kępińskiego i nie
tylko. Partnerami stowarzyszenia
są m.in.: Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Policjantów Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Kępnie, samorządy gminne (miasta i gminy Kępno,
gminy: Bralin, Baranów, Trzcinica,
Rychtal, Łęka Opatowska, Perzów),
powiatowe zarządy rejonowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów czy Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu
Kępińskiego”.
A jakie są plany stowarzyszenia na najbliższy czas? - Na ten rok
mamy zaplanowaną dalszą realizację projektu „Policyjna lekcja historii Ziemi Kępińskiej”, bo on jest
szerszy, książka i wystawa to tylko
jedne ze składników. Cały projekt w
tej lekcyjnej części skierowany jest
do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego. W ramach projektu przygotowano pokazy
multimedialne dla młodzieży. Gdyby
nie epidemia, jakieś spotkanie byłoby już przed wakacjami zrealizowane, ale koronawirus pokrzyżował
nam plany. Jednak zorganizujemy
to na pewno, realizacja projektu
zaplanowana jest do końca listopada – zaznacza M. Wiśniewski. - Nie
chcemy uczyć młodzieży o zbrodni
katyńskiej, to jest rola nauczycieli.
My chcielibyśmy pokazać tę zbrodnię w wymiarze lokalnym, tej drogi
Kępno-Ostaszków-Miednoje – podsumowuje M. Lewek.
KR

Drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny jubileusz
wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia, który
opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.
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28 lipca br. odbyło się spotkanie wicestarosty Alicji Śniegockiej z przedstawicielami zespołów śpiewaczych działających na terenie powiatu kępińskiego

Będzie książka o chórzystach
Spotkanie zorganizowane w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w
Kępnie stanowiło pierwszy element
realizacji projektu - „Przegląd Zespołów Śpiewaczych Południowej Wielkopolski” dofinansowanego przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-

blikacji i określenie poszczególnych
zadań związanych z jej wydaniem.
Przez najbliższe tygodnie prowadzona będzie przez Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
zbiórka materiałów. - W założeniu
książka ma być gotowa na początku
października, kiedy to planowane
jest zorganizowanie przeglądu muzycznego - podkreśliła wicestarosta

Muzeum Ziemi Kępińskiej otrzymało dofinansowanie na kolejny realizowany projekt

Wydanie książki z dofinansowaniem

Muzeum Ziemi Kępińskiej im.
T. P. Potworowskiego otrzymało dofinansowanie w kwocie 12 087 zł z

Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz realizacji zadania, którego
celem jest poszerzanie wiedzy spo-

Omówiono projekt dotyczący
wydania Zeszytów Powiatowych

Po podpisaniu porozumienia między Wrotami
Wielkopolskimi a kępińskim muzeum

łeczeństwa z zakresu kultury oraz
historii obszaru LSR poprzez publikację książki Mieczysława Depczyńskiego poświęconej historii
Kępna.
Umowa została zawarta 21 lipca
2020 r. z prezesem Stowarzyszenia
Wrót Wielkopolskich Grzegorzem
Grzunką a Martyną Wycisk z kępińskiego muzeum 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. Publikacja zostanie wydana nieodpłatnie w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej najprawdopodobniej w
styczniu 2021 r.
Oprac. m

Trwa nabór wniosków do inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

woju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
Jednym z elementów projektu jest
opracowanie publikacji dokumentującej historię oraz dorobek poszczególnych zespołów. Będzie to kolejna
pozycja w ramach serii „Zeszyty
Powiatowe”. Zebranie z przedstawicielami poszczególnych zespołów
miało na celu omówienie zakresu pu-

Alicja Śniegocka. - Termin ten jest
jednak ściśle uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń
wynikających z ograniczania skutków epidemii - dodałaj wicestarosta.
Władze starostwa zachęcają
mieszkańców powiatu kępińskiego
do włączenia się w przygotowanie
publikacji i apelują, aby udostępnić
ciekawe zdjęcia czy inne materiały
związane z działalnością zespołów
śpiewaczych do przygotowywanej
książki. 		
Oprac. m

Fot. KP PSP Kępno

Pożar budynku produkcyjno-magazynowego przy ul. Kępińskiej w Bralinie

Strażacy walczyli z żywiołem
W czwartek, 30 lipca br., tuż po
godzinie 4.00, dyżurny Stanowiska
Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Kępnie otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku produkcyjno-magazynowego przy ul. Kępińskiej w Bralinie. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, OSP Bralin, OSP
Nowa Wieś Książęca, OSP Chojęcin
i OSP Baranów – łącznie 9 zastępów,
36 strażaków.
Po przeprowadzeniu dokładnego
rozpoznania nie stwierdzono osób
wymagających pomocy medycznej.
- Działania strażaków we wstępnej
fazie polegały na zabezpieczeniu i
oświetleniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w energię elektrycz-
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ną budynku objętego pożarem oraz
podaniu dwóch prądów gaśniczych
w natarciu na pożar oraz jednego w
obronie sąsiadujących zabudowań.
W miarę przybywania kolejnych zastępów rozbudowywano zaopatrzenie wodne oraz zwiększano ilość prądów gaśniczych. W kulminacyjnym
momencie działań wykorzystano 8
prądów gaśniczych. Po około 40 minutach działań udało się ugasić pożar – relacjonuje oficer prasowy KP
PSP Kępno kpt. Paweł Michalski.
Działania strażaków trwały w sumie 3 godziny. Straty wstępnie oszacowano na około 250 tysięcy złotych.
Okoliczności zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Kępnie.
Oprac. KR

Dodajcie rządowe do inwestycji

Od 27 lipca br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Minimalne bezzwrotne dofinansowanie
to pół miliona złotych, a maksymalne
sięga blisko 100 mln zł. Do wielkopolskich samorządów z ogólnopolskiej puli 6 mld zł trafi aż 526 mln.
Premier Mateusz Morawiecki już
zapowiedział zwiększenie kwoty w
skali kraju z 6 do 12 mld zł, co oznacza, że dofinansowania dla samorządów będą mogły być jeszcze wyższe.
24 lipca br. w Monitorze Polskim
pojawiła się uchwała Rady Ministrów,
która określa zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne
zadania dla samorządów. Dotacje
sięgną od 500 tys. zł do 93 mln zł.
Kluczowym elementem programu
jest wsparcie takich inwestycji, jak
remonty szkół i przedszkoli, inwestycje wodociągowe, kanalizacyjne czy
drogowe.
W Wielkopolsce rządowe wsparcie trafi do 4 miast na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin. –
Celem rządu premiera Mateusza
Morawieckiego jest utrzymanie
wysokiego poziomu inwestycyjnego
w samorządach, które z powodu COVID-19 chcą rezygnować z niektórych działań, np. w kwestii planowanych inwestycji. Ponad pół miliarda
wpłynie na konta wielkopolskich
samorządów na przełomie sierpnia
i września. Kolejne dobre wieści są
takie, że to nie koniec wsparcia, a
premier Mateusz Morawiecki zapowiedział uruchomienie następnej
puli 6 mld zł w skali kraju – tłumaczy wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk.  
W Wielkopolsce z 526 mln zł
największe wsparcie trafi do miasta Poznania (93,5 mln zł) i powiatu
poznańskiego (74,8 mln zł). Wśród
wielkopolskich miast Kalisz otrzyma

8,2 mln zł, Leszno 9,9 mln zł, Konin
10,1 mln zł, Września – 12,1 mln zł,
Jarocin – 7,6 mln zł, Ostrów Wlkp.
– 6,9 mln zł, Piła – 6,5 mln zł, Swarzędz – 6,2 mln zł, Mosina – 6,2 mln
zł, Rawicz – 4,8 mln zł, Czerwonak
– 4,7 mln zł, Kościan – 4,2 mln zł,
Pleszew – 4,2 mln zł, Tarnowo Podgórne – 3,8 mln zł, Kórnik – 3,8 mln
zł, Kostrzyn – 3,8 mln zł, Kępno – 3,6
mln zł, Czempiń – 3 mln zł, Śrem – 3
mln zł czy Międzychód – 2,5 mln zł.
- Wnioski można składać w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
od 27 lipca br. na adres elektronicznej skrzynki podawczej – informuje
Tomasz Stube kierownik oddziału
Mediów i Komunikacji Społecznej
Gabinetu Wojewody.
Na jaki cel będą
zainwestowane
zdobyte granty?
Powiat Kępiński otrzymał w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych wsparcie w kwocie
3 908 663 zł. Obecnie nie ma jeszcze
sprecyzowanego planu wykorzystania w/w kwoty. 5 sierpnia zbierze się
Zarząd Powiatu Kępińskiego, który
podejmie decyzję, na jaki cel zostaną
przeznaczone te środki.
Wiceburmistrz Krzysztof Godek dyplomatycznie odpowiedział na
zadane pytanie - Na dzień dzisiejszy
kwota, o której mówimy jest dla nas
przeznaczona – teraz musimy o nią
wnioskować. Oczywiście, już złożyliśmy stosowne dokumenty. Zgodnie z
przeznaczeniem, gdy środki zostaną
nam przyznane będą z nich ponoszone wydatki majątkowe. Wytyczne
wskazują, że możemy wydatkować
fundusze na wkłady własne inwestycji finansowanych z udziałem innych
środków publicznych. Mamy gotowe
dokumentacje i przedsięwzięcia, które założyliśmy w budżecie na ten rok
– stwierdził K. Godek.

Gmina Perzów otrzymała promesę na kwotę 806 099 zł, którą planuje
przeznaczyć na budowę przedszkola
w Trębaczowie.
Gmina Łęka Opatowska z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała 1 042 138 zł. - Środki
te zostaną przeznaczone na inwestycje zaplanowane w tegorocznym
budżecie. Decyzja, na jakie inwestycje środki te zostaną przeznaczone,
zostanie podjęta po konsultacjach z
Radą Gminy – informuje Adam Kopis wójt gminy.
Gminie Rychtal przyznano kwotę: 500 000 zł. Decyzja ostateczna dotycząca przeznaczenia pieniędzy nie
została jeszcze podjęta
Gmina Trzcinica w ramach
środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała 772 061 zł. Jak
zapewniają władze gminy środki te
zostaną przeznaczone na zrealizowanie kolejnej, gminnej inwestycji.
Gmina Bralin otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
500.000 zł na wydatki związane z
realizacją inwestycji. - Zakładając,
że suma trafi do budżetu Gminy Bralin i po zwiększeniu o środki własne
pozwoli zrealizować przebudowę
ulicy Ćwiejkowskiego w Bralinie.
Jesteśmy gotowi do wykonania tego
zadania i cieszymy się z możliwości
szybszej realizacji – stwierdza Piotr
Hołoś wójt gminy Bralin.
- Gmina Baranów jeszcze nie
otrzymała żadnych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W najbliższych dniach zostanie
sporządzony wniosek o ich przyznanie. Wszelkie informacje o ewentualnej wysokości kwoty i celu, na jaki
zostanie ona przekazana, udostępnimy tuż po ich otrzymaniu – informują
urzędnicy gminni.
m

Drodzy Czytelnicy, „Tygodnik Kępiński” można znaleźć także w internecie.
Serdecznie zapraszamy na stronę www.tygodnikkepinski.pl oraz na Facebook pod adres
www.facebook.com/tygodnikkepinski - Zapraszamy do czytania i komentowania!
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Reklama

ogłoszenie

Po 10 latach udręki

znowu mogę normalnie chodzić!
Pani Elżbieta z Bydgoszczy (57 l.) prawie pół życia walczyła z przewlekłym bólem
stawów. Maści, leki, opaski uciskowe i specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne nie
przynosiły spodziewanych efektów. Ból kolan i pleców stale, niebezpiecznie się
pogłębiał, a lekarze bezradnie rozkładali ręce. Biedna kobieta w końcu niemal
całkowicie przestała chodzić i zagrożono jej zwolnieniem z pracy...

Niespodziewanie znalazła zaskakujące rozwiązanie!

J

ako nauczycielka, byłam w fatalnej sytuacji. Gdy próbowałam podnieść kredę
z podłogi, w oczach robiło mi się ciemno. Ból kręgosłupa nie pozwalał mi zawiązać butów. Do tego ból kolan uniemożliwiał
wchodzenie po schodach. Promieniował
od nóg aż do krzyża. Miałam dreszcze i łzy
w oczach. Każdy wysiłek powodował cierpienie. Co chwila przystawałam, żeby odpocząć. Ludzie patrzyli się z politowaniem.
Modliłam się, by leki, maści oraz zabiegi rehabilitacyjne w końcu zadziałały...

Bałam się, że skończę na wózku!
Nauczyłam się chodzić po schodach tak, żeby
bolało jak najmniej. Pamiętam zdziwione
szepty sąsiadów: „Popatrz, chodzi jak pijana!...”. W klasie siadałam lekko odchylona
i rozluźniałam nogi. Kiedy spadła mi kreda,
udawałam że nie widzę. W przerwach masowałam kręgi szyjne - parę razy podejrzały mnie dzieci, słyszałam jak nabijają się ze
mnie. Dobry Boże, pomyślałam wtedy, żeby
Wam nigdy taka krzywda się nie stała!
Wierzyłam, że jakoś to przetrzymam dotrwam do emerytury. Niestety, 1,5 roku
temu odwróciłam się od tablicy, spojrza-

łam na klasę. Chciałam coś powiedzieć,
ale głos utknął w piersi. Przed oczami
zrobiło się szaro i mgliście. Obraz stracił
ostrość i zemdlałam.

Fatalna diagnoza
W gabinecie usłyszałam, że stawy i kręgosłup są w rozsypce. Powinnam myśleć o operacji albo czeka mnie wózek. Degeneracja
kręgów powoduje ucisk na kręgosłup i nigdy
nie uda się tego wyleczyć. Mogę stosować
leki i rehabilitację, ale niewiele to zmieni...
Jak to możliwe, że moje ciało tak się zmieniło? Przecież nigdy nie uprawiałam wyczynowo sportu. Prowadziłam normalne życie,
jak każdy! Zadzwoniłam do wnucząt, jedno mieszka w Niemczech, drugie jeździ po
świecie. Przez łzy prosiłam, by mi pomogli.
Znają się na internecie, rozumieją współczesny świat, wiedzą znacznie więcej niż ja.
Pierwszy odezwał się Adam. Wysłał mi małą
paczkę z... wkładkami do butów. Nie wiedziałam, co z nimi zrobić. Myślałam, że to
jakaś pomyłka. Nawet nie przeszło mi przez
myśl, żeby wkładać je do butów. 2 dni później przyszła paczka od Marcina. Tu też były
wkładki! Marcin do paczki dołączył list:

naukowca, poświęcona wkładkom, które
„Babciu, 2 tygodnie temu w Niemczech odbyła się konferencja znanego
że regularne noszenie wkładek pozwala
Ci przysyłam. Prof. Stroller pokazał wyniki badań. Wynika z nich,
w kilka tygodni. Skuteczność kuracji
ból
yć
uśmierz
przywrócić całkowitą sprawność ruchową stawów i
wkładkami biomagnetycznymi to aż 97,8%.
y, kręgosłup, nadciśnienie i stawy. Na stopach
Działają m.in. na tarczycę, serce, żołądek, pęcherz, nerki, woreczek żółciow
agnetycznymi i regulować pracę nerek,
elektrom
falami
ć
wpływa
nie
na
jest kilkadziesiąt neuroprzekaźników. Można
organów.
żołądka, limfy oraz zwalczać dolegliwości kręgosłupa, stawów i ważnych
ości! Działa
Badania potwierdzają, że metoda prof. Strollera ma aż 97,8% skuteczn
zy, że
Wystarc
ości.
dolegliw
owania
zaawans
stopień
i
bez względu na wiek, styl życia
sz
zobaczy
h
minutac
5-10
Po
nosić.
ie
regularn
z
będzies
i
butów
do
włożysz wkładki
”.
pierwsze efekty. To całkowicie naturalna, bezpieczna metoda!
Nos 2 Tarczyca 3 Tchawica 4 Gardło
Zatoki czołowe i nosowe 6 Nadnercza
7 Móżdżek 8 Nerw trójdzielny 9 Przytarczyca
10 Oczy 11 Uszy 12 Limfa 13 Mięsień trapezowy
14 Ramiona 15 Płuca i oskrzela 16 Serce
17 Układ trawienny 18 Żołądek 19 Pęcherz
20 Nerka 21 Śledziona 22 Dwunastnica
23 Woreczek żółciowy 24 Trzustka 25 Okrężnica
poprzeczna 26 Kanał moczowy 27 Jelito cienkie
28 Zstępnica 29 Odbytnica 30 Kość guziczna
31 Odbyt 32 Kolana 33 Staw kolanowy
34 Staw biodrowy 35 Jajniki 36 Genitalia
37 Hemoroidy 38 System nerwowy
39 Wyrostek robaczkowy
40 Przysadka mózgowa 41 Nadciśnienie
1
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Zrobiłam jak kazał. I spotkało
mnie coś niewiarygodnego!
Na drugi dzień obudził mnie telefon. Rozhisteryzowana dyrektorka krzyczała do słuchawki:
„Pani Elu, żyje Pani?! Bogu dzięki! Trzecie
zastępstwo już organizuję, a Pani nie ma
i nie ma. Myślałam, że stało się najgorsze.
Ten Pani kręgosłup! Całe szczęście, że Pani
odebrała!”. Nie wiedziałam, o co jej chodzi.
Od dawna ból kręgosłupa budził mnie między 4 a 5 rano – jakby ktoś wbijał mi w plecy tępy kołek. Promieniował na całe ciało.
Spojrzałam na zegarek, a tam 10:34! Dzięki
wkładkom ból ustąpił i spokojnie przespałam całą noc! Pierwszy raz od 5 lat rwanie
w kręgach i promieniujący ból kręgosłupa
nie obudziły mnie. Zaspałam na lekcje! Dopiero teraz zorientowałam się, że przeszłam
do kuchni i stoję w niej od kilku minut robiąc
śniadanie. Prawie bez bólu, bez rozmasowywania i rozchodzenia kolan! Kolejne
3-4 tygodnie kuracji wkładkami skończyły
z moim bólem kolan i kręgosłupa. Szyja już
nie sztywniała, biodra również nie dokuczały. Powoli zaczęłam znów normalnie żyć.
Poprawiło mi się trawienie, nie boli żołądek,
nie mam zgagi i spadło mi ciśnienie.
Mam niższy cholesterol, ciśnienie, serce
pracuje lepiej, wątroba i nerki też. Kolana,
stawy biodrowe, szyja i kręgosłup jak
nowe. Wiekowo cofnęłam się o jakieś 7-10
lat! I to tylko dzięki tym wkładkom do butów. To skandal, że od lekarzy nie można
o nich usłyszeć! We wtorek zadzwonił Marcin, rozpłakałam się do słuchawki. Kochani
chłopcy, uratowaliście mi życie!

WIELKA PROMOCJA KLUBU SENIORA!
Wkładki biomagnetyczne dostępne są również w Polsce.
Pierwsze 80 osób, które zadzwoni do 13 sierpnia 2020 roku,
dostanie 72% zniżki. Otrzymasz wtedy wkładki
biomagnetyczne, za udział w Klubie Seniora
zamiast za 323 zł, tylko za 87 zł (przesyłka GRATIS)!

Zadzwoń już dziś!

81 300 38 85

EW
OWAN

TV

REKLAM

Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
(Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)
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Sport

nożna
policja Piłka
/ straż
pożarna

Wyniki 1. kolejki

IV Liga Grupa Wielkopolska >>> Piłkarze drużyn z
zaplecza trzeciej ligi rozpoczęli w weekend rywalizację w
sezonie 2020/2021. Ze zwycięstwa na inaugurację cieszyło
się dziewięć klubów. Dość niespodziewanie pierwszym liderem rozgrywek została Olimpia Koło

KS LZS Iskra Szydłowo
KKS Polonia Kępno

Polonia: Damian Grondowy – Mateusz Gola,
Mikołaj Kubacha, Kacper Skupień (Szymon
Pawlak - 46’), Remigiusz Hojka, Wojciech Drygas, Jakub Górecki, Amadeusz Rachel, Łukasz
Walczak, Dawid Rachel (Jakub Pelc - 60’), Borys Wawrzyniak. Trener: Bogdan Kowalczyk.

Bezbramkowy
remis Polonii
na inaugurację

Od bezbramkowego remisu piłkarze Polonii Kępno rozpoczęli
sezon 2020/2021 w rozgrywkach grupy wielkopolskiej czwartej
ligi. W premierowej kolejce piłkarze z Alei Marcinkowskiego przywieźli jeden punkt z Szydłowa, a więc najdalszego wyjazdu sezonu. Fantastyczny start sezonu zanotowali piłkarze Olimpii Koło,
którzy w pierwszej kolejce rozbili na wyjeździe rezerwy ekstraklasowej Warty Poznań aż 5:0. Mecz został rozstrzygnięty już w
pierwszych czterdziestu pięciu minutach, bo goście schodzili do
szatni z trzybramkową zaliczką. W niezłym stylu z czwartą ligą
przywitali się beniaminkowie. Niedawni piątoligowcy zdobyli w
sumie siedem punktów.

Spośród pięciu beniaminków
najlepiej wypadły zespoły z Odolanowa oraz Krobi. Krobianka pojechała do Ostrzeszowa na niezwykle
trudny mecz z Victorią, która uchodziła za zdecydowanego faworyta.
Gracze z Krobi zupełnie zaskoczyli

jednak pewnych swego ostrzeszowian. Bramka zdobyta przez Marcina Masełkowskiego już w pierwszej minucie zmusiła gospodarzy do
zmiany taktyki. Miejscowi rzucili się
do odrabiania strat i jeszcze w pierwszej połowie dopięli swego, za spra-

III Liga Grupa 2
1. kolejka | jesień 2020
KP Starogard Gdański – Jarota Jarocin ....– 2:6
Nielba Wągrowiec – Pogoń II Szczecin ......– 1:5
Kotwica Kołobrzeg – Mieszko Gniezno .....– 2:0
Pomorzanin Toruń – Bałtyk Gdynia .........– 0:2
Flota Świnoujście – Unia Janikowo ...........– 3:1
Gwardia Koszalin – Radunia Stężyca ........– 0:1
Unia Swarzędz – Chemik Police ...............– 0:0
Polonia Środa – Sokół Kleczew ................– 2:1
Świt Skolwin-Szczecin – Górnik Konin ......– 3:1
GKS Przodkowo – Bałtyk Koszalin ...........– 0:0
Gryf Wejherowo – Elana Toruń .....– przełożony
1. JKS Jarota Jarocin
1 3
6:2
2. MKS Pogoń II Szczecin
1 3
5:1
3. KS Świt Skolwin-Szczecin
1 3
3:1
=. MKS Flota Świnoujście
1 3
3:1
5. MKP Kotwica Kołobrzeg
1 3 2:0
=. SKS Bałtyk Gdynia
1 3 2:0
7. KS Polonia Środa Wlkp.
1 3
2:1
8. KS Radunia Stężyca
1 3
1:0
9. SKS Unia Swarzędz
1 1 0:0
=. KP Chemik Police
1 1 0:0
=. KKPN Bałtyk Koszalin
1 1 0:0
=. GKS Przodkowo
1 1 0:0
13. WKS Gryf Wejherowo
0 0 0:0
=. TKP Elana Toruń
0 0 0:0
15. KS Sokół Kleczew
1 0
1:2
16. KS Gwardia Koszalin
1 0
0:1
17. KS Unia Janikowo
1 0
1:3
=. KS Górnik Konin
1 0
1:3
19. KS Pomorzanin Toruń
1 0 0:2
=. MKS Mieszko Gniezno
1 0 0:2
21. KP Starogard Gdański
1 0
2:6
22. MKS Nielba Wągrowiec
1 0
1:5
IV Liga Grupa Wielkopolska
1. kolejka | jesień 2020
Iskra Szydłowo – Polonia Kępno ..............– 0:0
Warta II Poznań – Olimpia Koło ...............– 0:5
Ostrovia Ostrów – Lubuszanin ..................– 3:0
KKS II Kalisz – Tarnovia Tarnowo .............– 3:1
Winogrady Poznań – Kotwica Kórnik .......– 2:4
Obra Kościan – Odolanovia .....................– 1:2
Victoria Września – Polonia Leszno ..........– 5:3
Pogoń Nowe S. – Wilki Wilczyn ................– 2:0
Victoria Ostrzeszów – Krobianka Krobia ...– 1:2
LKS Gołuchów – Warta Międzychód ..........– 0:0
Centra Ostrów – GKS Dopiewo .................– 2:0
1. MKS Olimpia Koło
1 3
5:0
2. TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 1 3
3:0

3. MKS Victoria Września
1 3
5:3
4. KSS Kotwica Kórnik
1 3
4:2
5. KKS 1925 II Kalisz
1 3
3:1
6. KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 1 3 2:0
=. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1 3 2:0
8. MLKS Odolanovia Odolanów 1 3
2:1
=. LZS Krobianka Krobia
1 3
2:1
10. KS LZS Iskra Szydłowo
1 1 0:0
=. KKS Polonia Kępno
1 1 0:0
=. MLKP Warta Międzychód
1 1 0:0
=. LKS Gołuchów
1 1 0:0
14. KP Obra 1912 Kościan
1 0
1:2
=. KP Victoria Ostrzeszów
1 0
1:2
16. KS Polonia 1912 Leszno
1 0
3:5
17. TPS Winogrady Poznań
1 0
2:4
18. GKS Tarnovia Tarnowo Podg. 1 0
1:3
19. GKS Dopiewo
1 0 0:2
=. GKS Wilki Wilczyn
1 0 0:2
21. MKS Lubuszanin Trzcianka 1 0
0:3
22. KS Warta II Poznań
1 0 0:5
V Liga Grupa 3
1. kolejka | jesień 2020
SKP Słupca – Orzeł Mroczeń ....................– 3:2
Zjednoczeni – Astra Krotoszyn .................– 1:3
Piast Kobylin – MKS Dąbie ......................– 3:0
Zefka Kobyla Góra – GKS Rychtal ............– 3:1
Victoria Skarszew – KS Opatówek ............– 2:1
Raszkowianka – Piast Czekanów .............– 3:1
Vitcovia Witkowo – GKS Sompolno ...........– 1:1
Polonus Kazimierz – Stal Pleszew ............– 3:0
Tulisia Tuliszków – Lew Pogorzela ......– 3:0 wo.
1. KS Piast Kobylin
1 3
3:0
=. GKS Polonus Kazimierz Bisk. 1 3
3:0
=. MGKS Tulisia Tuliszków
1 3
3:0
4. KKS Astra Krotoszyn
1 3
3:1
=. LKS Raszkowianka Raszków 1 3
3:1
=. KLKS Zefka Kobyla Góra
1 3
3:1
7. SKP Słupca
1 3
3:2
8. KS Victoria Skarszew
1 3
2:1
9. GKS Sompolno
1 1
1:1
=. GKS Vitcovia Witkowo
1 1
1:1
11. LZS Orzeł Mroczeń
1 0
2:3
12. KS Opatówek
1 0
1:2
13. GKS Rychtal
1 0
1:3
=. LKS Piast Czekanów
1 0
1:3
=. LKS Zjednoczeni Rychwał
1 0
1:3
16. KS Stal Pleszew
1 0
0:3
=. MKS Dąbie
1 0
0:3
=. LZS Lew Pogorzela
1 0
0:3

8

0
0

KS Warta II Poznań
MKS Olimpia Koło

0 (0)
5 (3)

Bramki: 0:1 Aleks Sieradzki - 30’, 0:2
Krzysztof Sobieraj - 35’, 0:3 Aleks Sieradzki - 40’, 0:4 Mikołaj Makarowicz 60’, 0:5 Patryk Olczyk - 88’.

TP Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.3 (1)
MKS Lubuszanin Trzcianka 0 (0)

Bramki: 1:0 Krystian Mokrzycki - 15’, 2:0
Maciej Mikulski - 62’, 3:0 Damian Izydorski - 68’.

KKS 1925 II Kalisz
3 (1)
GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 (0)

Bramki: 1:0 Nikodem Zawistowski - 23’,
1:1 Bartłomiej Graczyk - 58’, 2:1 Mateusz
Majewski - 60’, 3:1 Filip Szewczyk - 79’.
W premierowej kolejce Polonia przywiozła cenny punkt z odległe
go Szydłowa.
Wydarzeniem meczu był debiut w kępińskim zespole urodzonego
w 2003 roku
Dawida Rachla (fot. polonia/facebook)

wą Kornela Skorzybóta. W drugiej
połowie trwała wymiana ciosów, z
której zwycięsko wyszli jednak przyjezdni. Losy meczu rozstrzygnęły
się w 65. minucie. Wtedy to do siatki
trafił Joachim Knapp. W późniejszych fragmentach meczu Victoria
szukała okazji do wyrównania, ale
konsekwentna gra gości w obronie
sprawiła, że to beniaminek cieszył się
ostatecznie z kompletu punktów. Na
inaugurację zaskoczył jeszcze beniaminek z Odolanowa. Na inaugurację
sezonu gracze Odolanovii udali się
do Kościana. Tamtejsza Obra była
faworytem meczu, któremu dawano
więcej szans na rozpoczęcie nowej
kampanii od zainkasowania pełnej
puli. Szybko okazało się jednak, że
drużyna z Odolanowa jest zespołem
dobrze zorganizowanym zarówno w
ofensywie jak i defensywie. Wszystko co najważniejsze w tym meczu
wydarzyło się w pierwszej części gry.
Przyjezdni objęli prowadzenie po
trafieniu Jakuba Bąka w 8. minucie.
Obra wyrównała w 33. minucie, ale z
korzystniejszego wyniku cieszyła się
zaledwie sześć minut. W 39. minucie
bramkę na wagę zwycięstwa, jak się
później okazało, zdobył Jakub Kłobusek. Punktów na otwarcie sezonu
nie udało się zainkasować GKS-owi
Dopiewo oraz Wilkom Wilczyn. Beniaminkowie zgodnie przegrali swoje
spotkania 0:2. GKS nie sprostał na
wyjeździe ostrowskiej Centrze, a drużyna z Wilczyna także na wyjeździe
uległa Pogoni Nowe Skalmierzyce.
Z kolei od bezbramkowego remisu piłkarze Polonii Kępno rozpoczęli
zmagania w nowym sezonie. Nie ma
co ukrywać, że dla borykającego się
z ogromnymi problemami organizacyjno-finansowymi klubu z Alei
Marcinkowskiego będzie to jeden z
najtrudniejszych sezonów od lat. –
Jeszcze cztery miesiące temu wszystko wskazywało, że będzie po klubie.
W pewnym momencie skrzyknęliśmy
się z chłopakami i rozpoczęliśmy
proces ratowania Polonii. Cieszę się,
że w ratowanie klubu zaangażowało
się kilka osób, bo to wróży dobrze
na najbliższą przyszłość. Są osoby,
które nie wierzą w nas. My jednak
zrobimy wszystko, aby walczyć dalej

Tygodnik Kępiński 6 sierpnia 2020

dla miasta i dla kibiców – powiedział
Bogdan Kowalczyk, trener Polonii
Kępno. Dlatego też punkt wywalczony w odległym Szydłowie przyjęto w
Kępnie jak zwycięstwo. Biało-niebiescy rozpoczęli sezon w przemeblowanym składzie. W lipcu z klubem
z Alei Marcinkowskiego rozstało się
trzech kluczowych piłkarzy – Filip
Latusek (MKS Kluczbork), Grzegorz Kubiszyn (Zenit Międzybórz) i
Karol Latusek (MKS Kluczbork). W
ich miejsce ściągnięto młodych, choć
bardzo perspektywicznych zawodników. Z Górnika Zabrze do Kępna
przywędrował Jakub Pelc. Debiut w
barwach kępnian zaliczył też Amadeusz Rachel, wychowanek Płomienia Opatów, które przez ostatnie trzy
sezonu występował w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica. W ramach
porozumienia z Marcinkami Kępno
do Polonii przeniósł się jeszcze wychowanek Wilków Opatów, Dawid
Rachel. Urodzony w 2003 roku pomocnik otrzymał od trenera Bogdana
Kowalczyka sześćdziesiąt minut w
Szydłowie, zaliczając bardzo pozytywny występ. Biało-niebiescy do odległego Szydłowa udali się w bardzo
okrojonym składzie. Na ławce rezerwowych zasiadło zaledwie czterech
piłkarzy i nie było wśród nich nominalnego, rezerwowego bramkarza. W
najbliższą sobotę kępnianie zaprezentują się przed własną publicznością.
W pierwszym domowym meczu nowego sezonu Polonia zmierzy się ze
swoją imienniczką z Leszna. Najbliższy rywal biało-niebieskich również
przeszedł latem małą przebudowę. W
Lesznie postanowiono na młodzież.
Na inaugurację młody zespół Polonii
nie sprostał Victorii Września. Leszczynianie już po siedmiu minutach
przegrywali 0:2. Jeszcze przed przerwą gospodarze zaaplikowali Polonii
kolejne dwie bramki i było po meczu.
Zaraz po wznowieniu gry w drugiej
wydawało się, że Mikołaj Jankowski zdobywając piątą bramkę, wbija
gwóźdź do trumny Polonii. Jak się
okazało, ta bramka podrażniła młodych graczy z Leszna. Między 54.,
a 62. minutą Polonia odpowiedziała
trzema trafieniami. Zupełnie zaskoczona takim obrotem wydarzeń Vic-

TPS Winogrady Poznań
KSS Kotwica Kórnik

2 (1)
4 (1)

MKS Victoria Września
KS Polonia 1912 Leszno

5 (4)
3 (0)

KP Victoria Ostrzeszów
LZS Krobianka Krobia

1 (1)
2 (1)

Bramki: 1:0 Jakub Nowacki - 29’ (z karnego), 1:1 Dawid Urbanek - 45’, 2:1 Adrian Niemczyk - 60’, 2:2 Dawid Urbanek 80’, 2:3 Patryk Bordych - 85’ (z karnego),
2:4 Oskar Baraniak - 90’.
Bramki: 1:0 Mikołaj Panowicz - 5’, 2:0
Mikołaj Jankowski - 7’ (z karnego), 3:0
Hubert Oczkowski - 34’, 4:0 Mateusz
Majewski - 37’, 5:0 Mikołaj Jankowski 47’, 5:1 Łukasz Bugzel - 54’, 5:2 Jakub
Harendarz - 59’, 5:3 Damian Nowak - 62’.
Bramki: 0:1 Marcin Masełkowski - 1’, 1:1 Kornel Skorzybót - 43’, 1:2 Joachim Knapp - 65’.

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 (2)
GKS Wilki Wilczyn
0 (0)

Bramki: 1:0 Tomasz Kaczmarek - 28’,
2:0 Mateusz Nogaj - 29’.

KP Centra 1946 Ostrów Wlkp. 2 (1)
GKS Dopiewo
0 (0)

Bramki: 1:0 Jakub Michalski - 9’, 2:0 Patryk Cierniewski - 82’.

KP Obra 1912 Kościan
1 (1)
MLKS Odolanovia Odolanów 2 (2)

Bramki: 0:1 Jakub Bąk - 8’, 1:1 Szymon
Słoma - 33’, 1:2 Jakub Kłobusek - 39’.

LKS Gołuchów
MLKP Warta Międzychód
2
2
2
11:00
12:00
12:00
14:00
15:00
15:30
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00

0
0

Najskuteczniejsi strzelcy
Aleks Sieradzki (Olimpia Koło)
Mikołaj Jankowski (Victoria Września)
Dawid Urbanek (Kotwica Kórnik)
Program 2. kolejki
Sobota, 8 sierpnia 2020 roku
Polonia Kępno – Polonia Leszno
Odolanovia Odolanów – LKS Gołuchów
Lubuszanin – KKS II Kalisz
Iskra Szydłowo – Winogrady Poznań
Warta Międzychód – Centra Ostrów
Olimpia Koło – Ostrovia Ostrów
Kotwica Kórnik – Obra Kościan
Tarnovia Tarnowo – Pogoń Nowe S.
Krobianka Krobia – Victoria Września
Wilki Wilczyn – Victoria Ostrzeszów
GKS Dopiewo – Warta II Poznań

toria zdołała jednak się pozbierać i
dowiozła zasłużone zwycięstwo do
końca.
W wielkim stylu sezon 2020/2021
rozpoczęła zupełnie odmieniona
Olimpia Koło. Akurat zespół, którego trudno było o to podejrzewać,
bo niewiele brakowało a drużyny z
Koła w ogóle nie byłoby w szeregach
czwartoligowców. Tymczasem zespół Tomasza Mikusika rozbił w Poznaniu rezerwy ekstraklasowej Warty aż 5:0 i został pierwszym liderem
rozgrywek na zapleczu trzeciej ligi.
BAS

Sport

piłka nożna
wiadomości

V Liga Grupa 3 >>> Orzeł Mroczeń zawiódł w Słupcy, a beniaminek z Rychtala nie sprostał Zefce w swoim debiucie na tym szczeblu rozgrywkowym. To nie była udana inauguracja rozgrywek na zapleczu czwartej ligi dla przedstawicieli regionu

Klasa Okręgowa Grupa 6 >>> Kolejne trzy zespoły z regionu rozpoczynają sezon 2020/2021. Rywalizacja w klasie
okręgowej nie ma zdecydowanego faworyta, dlatego zapowiada się niezwykle interesująco

do zadowolenia po inauguracji

wkraczają do gry

GKS i Orzeł nie mają powodów Zawisza, Strażak i GKS

Zaczęło się! W sobotę zainaugurowano nowy sezon w piątej lidze. W pierwszej kolejce kibice zobaczyli
trzydzieści jeden bramek. Strzelanie w sezonie 2020/2021 rozpoczął Adam Staszewski z Astry Krotoszyn,
a pierwszymi liderami zostały aż trzy zespoły. Swoje mecze, zgodnie po 3:0 wygrały bowiem Piast Kobylin,
Polonus Kazimierz Biskupi oraz Tulisia Tuliszków. Drużyna z Tuliszkowa pełną pulę zainkasowała jednak
bez konieczności gry. Premierowa kolejka w piątej lidze okazała się pechowa dla zespołów z regionu. Zarówno piłkarze Orła Mroczeń jak i GKS-u Rychtal doznali porażek. Drużyna Marka Wojtasiaka nie sprostała
graczom SKP, przegrywając w Słupcy 2:3 (1:2), a beniaminek z Rychtala w meczu kończącym pierwszą serię
gier uległ w Kobylej Górze tamtejszej Zefce.

Orzeł Mroczeń, podobnie jak
przed rokiem, rozgrywki na zapleczu
czwartej ligi rozpoczął od wyjazdu do
Słupcy. Na inaugurację poprzednich
rozgrywek mroczenianie również zagrali na wyjeździe z SKP. Rozegrane
10 sierpnia ubiegłego roku spotkanie
zakończyło się remisem 2:2 dzięki
bramkom Marcina Góreckiego i
Łukasza Gajewskiego. Ale o takiej
inauguracji, rozpoczętego w miniony
weekend, sezonu podopieczni Marka
Wojtasiaka mogli tylko pomarzyć.
Gospodarze lepiej rozpoczęli sobotni
mecz, ale swoją wyższość udokumentowali dopiero w ostatnich dziesięciu

minutach pierwszej połowy. Wynik
meczu otworzył w 35. minucie Jakub
Kwaśny, a sześć minut później było
już 2:0 dzięki bramce Kamila Sikorskiego. Mroczenianie, myśląc o korzystnym wyniku, musieli odpowiedzieć jeszcze przed przerwą i sztuki
tej dokonali. Dwie minuty przed zejściem do szatni piłkę w bramce miejscowych umieścił Marcin Grądowy.
Ale na drugą połowę piłkarze Orła

Wyniki 1. kolejki
SKP Słupca
LZS Orzeł Mroczeń

3 (2)
2 (1)

Bramki: 1:0 Jakub Kwaśny - 35’, 2:0
Kamil Sikorski - 41’, 2:1 Marcin Grądowy - 43’, 3:1 Jacek Mikołajczyk - 49’, 3:2
Jakub Strąk - 70’.
Orzeł: Rafał Peksa – Łukasz Gajewski, Andrzej
Nowak, Bartosz Moś, Jakub Kupczak, Rafał Janicki, Miłosz Jędrzejewski, Marcin Grądowy (Maciej Osesiak - 56’), Jakub Strąk, Kacper Małolepszy, Marcin Górecki. Trener: Marek Wojtasiak.

KLKS Zefka Kobyla Góra
GKS Rychtal

3 (1)
1 (1)

Bramki: 0:1 Aleksander Muzyka - 20’,
1:1 Błażej Ostry - 31’, 2:1 Adam Szczypkowski - 72’, 3:1 Dawid Ponitka - 86’.
GKS Rychtal: Michał Łuczak - Maciej Sacha,
Piotr Józefkiewicz, Damian Maryniak (Krzysztof Ćwikła - 78’), Fabian Gandecki (Bartłomiej
Zapiór - 78’), Łukasz Bonar (Jakub Drapiewski
- 85’), Aleksander Muzyka, Miłosz Culic, Bartłomiej Kulczycki (Łukasz Rogowski - 65’), Tobiasz
Gajewski (Oskar Sobczyk - 65’), Dawid Sibiński
(Krystian Uruski - 70’). Trener: Marcin Nowacki.

KS Piast Kobylin
MKS Dąbie

3 (2)
0 (0)

GKS Vitcovia Witkowo
GKS Sompolno

1 (0)
1 (0)

Bramki: 1:0 Rajmund Siecla - 36’, 2:0
Jakub Smektała - 41’, 3:0 Mateusz Wachowiak - 64’.
Bramki: 1:0 Oskar Pietrzak - 57’, 1:1
Mateusz Czajka - 65’.

GKS Polonus Kazimierz Biskupi 3 (0)
KS Stal Pleszew
0 (0)

Bramki: 1:0 Mateusz Szymański - 46’,
2:0 Jakub Woźniak - 50’, 3:0 Mateusz
Szymański - 67’.

LKS Zjednoczeni Rychwał 1 (0)
KKS Astra Krotoszyn
3 (2)

Bramki: 0:1 Adam Staszewski - 3’, 0:2
Mateusz Mizerny - 20’, 0:3 Adam Staszewski - 62’, 1:3 Marcin Borowski - 70’.

KS Victoria Skarszew
KS Opatówek

2 (1)
1 (1)

Bramki: 0:1 Fabian Baraniak - 20’ (z
karnego), 1:1 Błażej Ciesielski - 35’, 2:1
Błażej Ciesielski - 82’.

LKS Raszkowianka Raszków 3 (1)
LKS Piast Czekanów
1 (1)

Bramki: 0:1 Bartosz Zmyślony - 4’, 1:1
Mariusz Dolny - 14’, 2:1 Szymon Nowicki
- 59’, 3:1 Łukasz Przybylak - 75’.

MGKS Tulisia Tuliszków
LZS Lew Pogorzela

3
0

WALKOWER: Drużyna z Pogorzeli nie dotarła
na mecz do Tuliszkowa.

Nie udała się inauguracja sezonu piłkarzom
Orła Mroczeń i Stali Pleszew (fot. archiwum).

wyszli chyba wyjątkowo nieskoncentrowani. Gracze SKP wykorzystali
chwilową słabość gości i wykorzystali
to w najlepszy możliwy sposób. Zatem w 49. minucie po trafieniu Jacka
Mikołajczyka gospodarze ponownie
prowadzili różnicą dwóch bramek. W
drugiej połowie lepsze wrażenie sprawiali gracze Orła. W przeciwieństwie
do gospodarzy mroczenianie grali
zdecydowanie płynniej i dokładniej.
Dwadzieścia minut przed końcem
spotkania Orzeł wyprowadził groźny kontratak, zakończony kontaktowym trafieniem Jakuba Strąka. –
Końcówka spotkania była strasznie
nerwowa. Mieliśmy cztery świetne
okazje na dobicie przeciwnika, ale
byliśmy strasznie nieskuteczni. Po
zmianie stron moja drużyna straciła
płynność w grze. Cieszę się jednak z
tego, że na inaugurację zdobywamy
komplet punktów. I to z nie byle kim,
bo Mroczeń jest jednym z kandydatów do awansu – stwierdził po meczu
Mirosław Kwaśny, trener SKP Słupca. Również od porażki zaczęli swój
debiut w piątej lidze piłkarze GKS-u
Rychtal. Beniaminek z Rychtala na
swoje premierowe starcie wybrał się
Najskuteczniejsi strzelcy
Adam Staszewski (Astra Krotoszyn)
Błażej Ciesielski (Victoria Skarszew)
Szymon Szymański (Polonus Kazimierz)
Program 2. kolejki
Środa, 5 sierpnia 2020 roku
18:00
Orzeł Mroczeń – Raszkowianka
Sobota, 8 sierpnia 2020 roku
15:00
GKS Rychtal – Vitcovia Witkowo
16:00
MKS Dąbie – SKP Słupca
16:00
Lew Pogorzela – Piast Kobylin
16:00
KS Opatówek – Tulisia Tuliszków
17:00
GKS Sompolno – Victoria Skarszew
17:00
Zjednoczeni – Zefka Kobyla Góra
Niedziela, 9 sierpnia 2020 roku
11:00 Piast Czekanów – Polonus Kazimierz
15:00
Astra Krotoszyn – Stal Pleszew
2
2
2

w niedzielę do Kobylej Góry. Początek debiutu na zapleczu czwartej ligi
gracze GKS-u mieli jak marzenie, po
tym jak w 20. minucie Aleksander
Muzyka zdobył historyczną bramkę
dla Rychtala na tym szczeblu rozgrywkowym. Radość z prowadzenia
nie trwała jednak zbyt długo, bowiem
w 31. minucie Błażej Ostry doprowadził do wyrównania, uderzając nie do
obrony z rzutu wolnego. Nieco bardziej doświadczona Zefka rozstrzygnęła mecz
na swoją korzyść po
zmianie stron. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 72. minucie,
a cztery minuty przed
końcem wynik ustalił
Dawid Ponitka.
Liderami po pierwszej serii gier zostały aż
trzy zespoły. Zarówno
Piast Kobylin, Tulisia
Tuliszków jak i Polonus Kazimierz Biskupi
wygrały swoje spotkania zgodnie, po 3:0. Największą niespodziankę spośród tej trójki sprawił
Polonus, który dość niespodziewanie
ograł na własnym stadionie Stal Pleszew. Faworyzowanych pleszewian
dwukrotnie pogrążył Mateusz Szymański, a jedna bramka padła łupem
Jakuba Woźniaka. Piast Kobylin
pokonał natomiast beniaminka z Dąbia. MKS był tłem dla dobrze dysponowanego zespołu z Kobylina. Piast
po trafieniach Rajmunda Siecla i Jakuba Smektały już w pierwszej połowie rozstrzygnął losy spotkania. W
drugiej połowie nie mających szans
na nawiązanie walki gości z Dąbia
dobił Mateusz Wachowiak. Bez konieczności gry komplet punktów zainkasowała natomiast Tulisia. Gracze
z Tuliszkowa otrzymali trzy punkty
walkowerem. Stało się tak po tym, jak
Lew Pogorzela nie dotarł na mecz do
Tuliszkowa. Do niezwykle ciekawej
konfrontacji inauguracyjnej kolejki
doszło w Skarszewie, gdzie tamtejsza
Victoria podejmowała eksczwartoligowca z Opatówka. Spotkanie lepiej
rozpoczął niedawny czwartoligowiec,
ale skarszewianie mieli w swoich szeregach Błażeja Ciesielskiego. Były
snajper drugoligowej Calisii, występujący ostatnio w Pleszewie zdobył
dwie bramki, wydzierając korzystny
wynik Opatówkowi. Druga kolejka
piątej ligi rozegrana zostanie już w
najbliższy weekend. Rozpoczęło ją
środowe spotkanie Orła Mroczeń z
Raszkowianką Raszków. W sobotę
z kolei przed własną publicznością
zaprezentuje się GKS Rychtal, który
będzie podejmował Vitcovię. Drużyna z Witkowa na inaugurację sezonu
podzieliła się punktami z GKS-em
Sompolno (1:1).		
BAS

Piłkarze z grupy szóstej Wielkopolskiej Klasy Okręgowej rozpoczną
w sobotę nowy sezon, w którym awans do piątej ligi uzyskają dwie drużyny. Mocne powinny być między innymi: trzecia w poprzedniej edycji
Olimpia Brzeziny, a także aspirujący do powrotu do wyższej ligi Biały
Orzeł Koźmin Wielkopolski. Zbliżający się sezon nie ma jednak wielkiego
faworyta. Na tym szczeblu zobaczy trzech przedstawicieli regionu.

Do występujących w poprzednim
sezonie GKS-u Grębanin oraz Strażaka Słupia dołączyli piłkarze z Łęki
Opatowskiej. Zawisza na inaugurację
nowego sezonu zmierzy się przed
własną publicznością z Białym Orłem
Koźmin Wielkopolski, który uchodzi
za jednego z faworytów do awansu. Z
kolei GKS Grębanin w premierowej
odsłonie sezonu 2020/2021 zmierzy
się także przed własną publicznością
z LKS-em Czarnylas. Atut własnego
boiska będzie chciał wykorzystać
jeszcze Strażak. Słupianie, w niedzielę, 9 sierpnia gościć będą graczy

Gromu Golina. Finisz rundy jesiennej
zaplanowano na weekend 21-22 listopada.			
BAS

Program 1. kolejki
Sobota, 8 sierpnia 2020 roku
14:30
Olimpia Brzeziny – LZS Czajków
16:00
Pelikan Grabów – LKS II Gołuchów
17:00
GKS Grębanin – LKS Czarnylas
Niedziela, 9 sierpnia 2020 roku
11:00
Ogniwo Łąkociny – LZS Doruchów
14:00
CKS Zbiersk – Barycz Janków P.
15:00
Strażak Słupia – Grom Golina
16:00 Jarota II Jarocin – Zieloni Koźminek
17:00
Zawisza Łęka O. – Biały Orzeł

Piłka nożna >>> To będzie wyjątkowy sezon w rozgrywkach drugiej ligi. Wyjątkowy, bo strefa kaliska nareszcie będzie miała swojego przedstawiciela na szczeblu centralnym.
Po raz ostatni, przed sześcioma laty, w rozgrywkach drugiej
ligi występowały Calisia Kalisz, Ostrovia oraz Jarota Jarocin

KKS poznał wszystkich rywali w II lidze
W rozgrywkach drugiej ligi w nowym sezonie 2020/2021 zagra dziewiętnaście zespołów, w tym jedyna nasza drużyna na tym poziomie rozgrywkowym, KKS Kalisz. W ubiegłym tygodniu zapadły ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące awansów na zaplecze ekstraklasy. Baraże wyłoniły
nie tylko beniaminka pierwszej ligi, ale przede wszystkim drużyny, które
w zbliżającym się sezonie będą rywalami kaliskich piłkarzy w drugiej lidze. Dla kibiców w regionie będzie to niezwykle interesująca jesień.

24 lipca, na posiedzeniu Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej, podjęto kluczowe decyzje związane z kalendarzem i regulaminami centralnych
rozgrywek piłkarskich w naszym kraju.
Start zmagań sezonu 2020/2021 w drugiej
lidze zaplanowano na ostatni weekend
sierpnia. Pierwsza kolejka drugiej ligi,
według ramowego terminarza, ma odbyć
się w weekend 29-30 sierpnia 2020 roku,
natomiast zakończenie zmagań będzie
miało miejsce 12-13 czerwca przyszłego
roku. Dokładny układ spotkań poznamy
po przeprowadzonym losowaniu. Mecze
barażowe zaplanowano na 16 i 20 czerwca 2021 roku. Po sezonie 2020/2021 drugą ligę opuszczą trzy zespoły. Podczas
posiedzenia ustalono też istotne zasady
obowiązujące podczas meczów ligowych.
Trenerzy zespołów z drugiej ligi, będą
mogli przeprowadzić 5 zmian, z zastrzeżeniem, że do wymian może dojść w trakcie nie więcej niż trzech przerw w grze.
W nadchodzącym sezonie, w szeregach
dugiej ligi wystąpi dziewiętnaście zespołów. Ubiegłotygodniowe baraże o awans
na zaplecze pierwszej ligi wyłoniły beniaminka pierwszej ligi, ale też zespoły,
które w dalszym ciągu będą występować
w drugiej lidze. Z baraży awansować nie
udało się GKS-owi Katowice, Stali Rzeszów oraz Bytovii Bytów. Do jedenastu
drugoligowców z zakończonego sezonu

dołączyła trójka spadkowiczów z pierwszej ligi - Wigry Suwałki, Chojniczanka
Chojnice oraz Olimpia Grudziądz oraz
piątka beniaminków. Czterech z nich to
zwycięzcy makroregionalnych grup trzeciej ligi: KKS Kalisz (grupa kujawsko-pomorsko-wielkopolska), Śląsk II Wrocław
(grupa dolnośląsko-lubusko-śląsko-opolska), Sokół Ostróda (grupa łódzko-podlasko-mazowiecko-warmińsko-mazurska)
oraz Motor Lublin (grupa lubelsko-małopolsko-podkarpacko-świętokrzyska).
Stawkę beniaminków uzupełnia Hutnik
Kraków. Rozstrzygnięcia w grupie lubelsko-małopolsko-podkarpacko-świętokrzyskiej zakończyły się ogromnym
skandalem. Początkowo decyzją władz
do drugiej ligi awansował Motor Lublin,
mimo że Hutnik Kraków był wyżej w
tabeli. Ostatecznie, po ogromnym zamieszaniu awans postanowiono przyznać obu
klubom. Dlatego też skład drugiej ligi jest
nieparzysty i liczy dziewiętnaście drużyn.
Przypomnijmy, że po raz ostatni strefa
kaliska miała swojego przedstawiciela na
szczeblu centralnym w sezonie 2013/2014.
Przed sześcioma laty w drugiej lidze występowały Ostrovia Ostrów Wielkopolski,
Calisia Kalisz oraz Jarota Jarocin. Sezon
nie okazał się jednak udany dla naszych
przedstawicieli, którzy w komplecie zaliczyli spadek do trzeciej ligi.
BAS

SKŁAD II LIGI W SEZONIE 2020/2021
GKS Katowice, KKS Kalisz, Motor Lublin, Śląsk II Wrocław, Stal Rzeszów, Górnik Polkowice,
Lech II Poznań, Wigry Suwałki, Hutnik Kraków, Garbarnia Kraków, Znicz Pruszków,
Skra Częstochowa, Pogoń Siedlce, Sokół Ostróda, Błękitni Stargard, Olimpia Grudziądz,
Bytovia Bytów, Chojniczanka 1930 Chojnice, Olimpia Elbląg
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Gmina
G£OS TRZCINICY
sierpnień 2020, nr 32 (1150)
Gmina Trzcinica w obiektywie – rozstrzygnięcie konkursu

Nagrodzone fotografie

W lipcu 2020 roku dokonano
oceny prac i rozstrzygnięto kolejna
edycję ogłoszonego przez wójta gminy Trzcinica konkursu fotograficznego „Gmina Trzcinica w obiektywie”
pod hasłem „Moje miejsce – odkrywamy piękno gminy Trzcinica”.
Była to VIII edycja tego konkursu, a
udział w nim wzięło 21 osób, które
zgłosiły łącznie 39 prace.
Konkurs miał na celu budzenie
zainteresowań przyrodą własnego

regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz rozpowszechnianie idei
fotografowania jako aktywnej formy
spędzania wolnego czasu.
Zgodnie z regulaminem fotografie zostały ocenione w 3 kategoriach
wiekowych: dzieci i młodzież do lat
14, młodzież od 15 do 17 lat i osoby
pełnoletnie.
W każdej kategorii wiekowej
wybrane zostały 3 najlepsze prace.
Organizatorzy zapewniają, że lau-

WYNIKI KONKURSU

Dzieci i młodzież do lat 14:
I - Maja Grycman - „Przemijanie”
II - Adam Matysiak
- „Las w słońcu”
III - Zofia Grycman
- „W brązach jesieni”
Wyróżnienie:
Lena Przybylska
- „Jesienny krajobraz”,
Wiktor Lorenc
- „Urokliwa rzeka Pomianka”

Osoby pełnoletnie:
I - Piotr Podejma
- „W lustrzanym odbiciu”
Wyróżnienie:
Dominika Adamska
- „Zwierzęta szukające
pożywienia”,
Patrycja Jeż - „Nad stawem”

Trwają prace przy budowie posterunku Policji w Laskach

Już niebawem otwarcie posterunku
Dobiegają końca prace w ramach zadania „Budowa
Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach”,
realizowanego ze środków budżetu Państwa w wysokości 1 919 085,60 zł. 31 października 2019 roku nastąpiło
przekazanie placu budowy pod nowy budynek Posterunku Policji, z terminem wykonania inwestycji do końca
sierpnia 2020 roku. Wykonawcą jest Zakład Projektowo-Budowlany PROJEKTOBUD. Gmina Trzcinica wsparła
to zadanie kwotą 7000 zł na zakup wyposażenia. 29 lipca
2020 roku w trakcie uroczystości 100-lecia powołania
Jednostki Policji w Kępnie przekazana została informacja o wyróżnieniu wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika Medalem Stulecia Utworzenia Policji Państwowej,
a wręczenie dokonane zostanie w trakcie uroczystości
otwarcia nowego Posterunku Policji w Laskach.
Oprac. m

Cały czas trwa przebudowa odcinka drogi Laski-Trzcinica

Trwają remonty dróg

Wyremontowana droga
w gminie Trzcinica

10

Agregatorownia w Laskach

reaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród.
Oprac. m

Młodzież od 15 do 17 lat:
Wyróżnienie:
Julia Jenda - „Dar jesieni”,
Alicja Zimoch - „Jesienna lipa”

Obrady komisji konkursowej

1 lipca 2020 r. wójt gminy Trzcinica zawarł umowę z firmą
Agregaty Polska Sp. z o. o z Poznania na instalację agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego Stacji Uzdatniania Wody w Laskach

Budynek nowego
posterunku policji

Kontynuowana jest inwestycja „Przebudowa
drogi powiatowej Mroczeń-Laski Borek i Laski
Borek-Wielki Buczek” na odcinku Trzcinica-Laski. Wartość całkowita zadania to 11 038 276,36
złotych, w tym 80% to dofinansowanie w kwocie
8 830 621 złotych z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostałe środki finansowe to 1 776 524,39 złotych Powiatu Kępińskiego i
431 130,97 złotych Gminy Trzcinica. - W ramach
zawartego porozumienia Gmina Trzcinica finansuje uzupełnienie środków z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w zakresie
ścieżki pieszo-rowerowej, ścieku przy krawężnikach oraz sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem sygnalizacji – wyjaśnia Grzegorz Hadzik
wójt gminy Trzcinica. Ścieżka pieszo-rowerowa
na dużym odcinku jest już wykonana. Elementem, który jest finansowany w całości przez Urząd
Gminy w Trzcinicy są wiaty przystankowe, które
umiejscowione będą w pobliżu poprzednich lokalizacji. Rozpoczęły się już prace ziemne związane
z ich wykonaniem.
Oprac. m
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Wyremontowana agregatorownia
w Laskach

Wykonawcą został wybrany w
trybie zapytania ofertowego, w ramach którego oferty złożyły cztery
firmy. Wartość prac to 59 040 złotych
i po ich wykonaniu dostawy wody ze

SUW w Laskach nie będą zależeć od
przerw w dostawie prądu. Termin
wykonania zadania to 30 września
2020 r.
Oprac. m

W lipcu br. został zakończony proces komputeryzacji zbiorów bibliotecznych i elektronicznej ewidencji czytelników
Filii Bibliotecznej w Laskach

Zakończone katalogowanie
w bibliotece

W Filii Bibliotecznej proces
komputeryzacji rozpoczęto w 2013
r. Umożliwiła to realizacja projektu,
opracowanego przez Renatę Gość –
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy pn. „e-Kultur@ w
Bibliotece” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007
-2013 W ramach projektu biblioteka została doposażona w moduły
biblioteczne programu biblioteczne-

gów bibliotecznych i zamówić on-line
potrzebną książkę.
W latach 2011-2014 zostały
skomputeryzowane w programie
bibliotecznym SOWA SQL wszystkie zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, natomiast w
Filii Bibliotecznej w Laskach proces
komputeryzacji połączony z elektroniczną ewidencją czytelników został
zakończony w lipcu 2020 r. Obecnie
czytelnikom filii są wydawane nowe
karty biblioteczne.

Portal Gminnej Biblioteki
w Trzcinicy

go - moduł obsługi wypożyczalni,
statystyk, scontrun, moduł obsługi
serwisu WWW, moduł rejestracji
pracy czytelni, moduł zamawiania
i rezerwowania – umożliwiający
czytelnikom sprawdzenie zasobów
bibliotecznych w sieci, aby użytkownik mógł wyszukiwać informację w
katalogu on-line, korzystając z typowej przeglądarki internetowej. Dodatkowo w ramach projektu została
utworzona strona internetowa, dzięki
której mieszkańcy mogą zapoznać się
z działalnością biblioteki, jak również bez konieczności wychodzenia
z domu sprawdzić zawartość katalo-

Biblioteka w Laskach została
założona w 1946 r. Wówczas lokal
biblioteki mieścił się w Szkole Podstawowej w Laskach i składał się z
1 pomieszczenia o powierzchni 48 m².
Placówka biblioteczna powstała dzięki inicjatywie nauczyciela Ludwika
Asłanowicza. Księgozbiór początkowo niewielki – 114 woluminów, powstał z darowizn osób prywatnych i
organizacji społecznych oraz książek
przekazanych z biblioteki szkolnej.
Pierwszym kierownikiem powstałej
książnicy był Ludwik Asłanowicz,
który tę funkcję pełnił do grudnia
1969 r. 		
Oprac. m

Region

gmina
Sport w formie rekreacyjnej, w dobie koronawirusa

echo rychtala
sierpnień 2020, nr 20 (934)

Wspomnienie z dawnych, rychtalskich lat
Pieśń żałosna
Jest w Krzyżownikach – blisko Rychtala
podobno gminna świetlica,
chociaż GRN jej nie zachwala,
całą ją zna okolica.
Lokal wybrano przestronny, duży
i chyba nie od parady,
cóż, kiedy na skład rupieciom służy
za wiedzą całej gromady.
Na ścianach wilgoć siedzi wraz z brudem
i siostrą swą, pajęczyną,
przez szyby słonko wciska się z trudem
bladą, dziadowską łysiną.
I to wam jeszcze powiem na ucho,
ludkowie i czytelnicy
– o jakiejkolwiek robocie głucho
w tej to rychtalskiej świetlicy.
Za to w sklepiku, słuchaj, GS-ie
wódeczka co dnia się leje,
niejeden młodzian, jak gadka niesie,
do domu wraca, gdy dnieje.
Cóż na to gminna, rychtalska Rada
i w Kępnie Wydział Kultury?
Pierwsza bezradnie ręce rozkłada,
a drugi milczy ponury.
Franciszek Kirło-Nowaczyk, 1967 r.

Wiersz pochodzi ze zbioru
„Wiersze o Kępnie”
w Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego,
zaczerpnięty z opracowania
Feliksa Gruszki „Dawne Kępno”
(piosenki, wiersze, fotografie),
Kępno 1999 r.

Franciszek Kirło-Nowaczyk – urodził
się 23.09.1907 r. w Hiltrop (Westwalia) jako
syn górnika emigranta – Wincentego i Jadwigi z Safatów. W 1914 r. wraz z rodziną wrócił
do Polski. Po skończeniu studiów rozpoczął
pracę jako nauczyciel. W czasie okupacji
działał jako szef propagandy i agent wywiadu
AK na terenie tzw. „Kraiku Rychtalskiego”.
W 1945 r. wrócił z Maklemburgii, gdzie został przymusowo wywieziony w 1944 r., do
Żurawińca. Od 1947 roku do emerytury Franciszek Kirło-Nowaczyk pracował na stanowisku kierownika szkoły w Łęce Mroczeńskiej.
Debiutował w 1923 r. jako poeta i prozaik.
Pod pseudonimem Adama Kirło wydał w
Wilnie w 1927 r. zbiór wierszy pt.: „Biała
lutnia”. Pisywał do rozgłośni poznańskiej
Polskiego Radia reportaże o charakterze regionalnym i słuchowiska dla wsi.
Tworzył wiersze dla dzieci. Po wojnie publikował swe utwory (poezja, proza, publicystyka) w takich czasopismach jak: „Wieś”, „Nowa Kultura”, „Twórczość”, „Zielony Sztandar”, „Dziś i Jutro”, „Życie Literackie”, „Południowa
Wielkopolska”. W 1949 r. jego wiersze wydane zostały w zbiorze pt.: „Chleb
powszedni”, a 1958 r. w Poznaniu ukazała się powieść „Szkoła przy topolowej
drodze”. Utwór ten przedstawiał życie i działalność Ewarysta Estkowskiego
– pedagoga XIX wieku. W 1968 r. ukazały się jego wspomnienia pt.: „Między Prosną a Widawą” dotyczące kępińsko-namysłowskiej działalności AK.
Szczególną pozycję w publicystyce Kirło-Nowaczyka zajmują artykuły
o tematyce regionalnej oraz felietony zamieszczane w miesięczniku „Południowa Wielkopolska” sygnowane pseudonimem Mateusz Zgrzebło.
Wśród kilkudziesięciu publikacji na uwagę zasługują artykuły: „Skarby na poddaszu”, „O okupowanym Rychtalu”, „Kępno pod jarzmem swastyki” oraz „Leśniczówka Wesoła”. Wiele zainteresowania wśród czytelników wzbudziły artykuły „Piękne hobby i smutny epilog” – o bibliofilu Feliksie Wężyku
z Mroczenia, właścicielu pałacu, w którym obecnie mieści się nasze gimnazjum.
Franciszek Kirło-Nowaczyk za swoją twórczość był wielokrotnie wyróżniany nie tylko odznaczeniami literackimi, ale i państwowymi. Wystarczy tutaj
wspomnieć o Złotym i Srebrnym Krzyżu Zasługi, Medalu X-lecia PRL czy
Odznace Zasłużonego Działacza Kultury. Za to, że był w AK władze odmówiły mu wyższych wyróżnień. Pisarz zmarł 6 kwietnia 1975 r. w Łęce Mroczeńskiej, a pochowany jest na cmentarzu w Kępnie.
bibliotekakepno.pl

GONIEC PERZOWSKI
sierpnień 2020, nr 27 (932)
Dofinansowania do projektów ze stowarzyszenia Wrota Wielkopolski

Dofinansowanie do placu zabaw
21 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w Baranowie wójt Gminy Perzów Danuta

tegii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podpisanie umowy
o dofinansowanie placu zabaw

Froń przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Perzów Edyty Kieruzal
podpisały z prezesem Grzegorzem
Grzunką umowę o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach stra-

na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
Kwota przyznanych Gminie
Perzów środków finansowych wynosi
15 000 zł. Wkład własny grantobior-

cy to 22 250 zł., a całość projektu to
koszt w wysokości: 37 250 zł.
Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania „Modernizacja
placu zabaw w Perzowie”, aby osiągnąć cel: „utworzenie atrakcyjnej i
nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”.
- W ramach zadania zostanie zakupiony i zamontowany nowy sprzęt
zabawowy na istniejącym placu
zabaw przy budynku Przedszkola
w Perzowie zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym. Nowe urządzenia to m.in. huśtawka wahadłowa sześciostanowiskowa, huśtawka
wagowa dwuosobowa, zestaw zabawowy dwuwieżowy ze ślizgiem wysokości 120 cm ze ścianką wspinaczkową, tubą przejściową, balkonikiem,
drabinką łukową, zestaw zabawowy
jednowieżowy ze ślizgiem z tworzywa
poliestrowego. Realizację zadania
przewiduję się na przełomie miesięcy wrzesień-październik br. - informuje D. Froń.
Oprac. m

Zapowiedź turnieju
Wszystkich nas, w jakiś sposób
dotknęły sytuacje związane z ograniczeniami w codziennym życiu, a
związanymi z pandemią koronawirusa. Dystans społeczny, noszenie
maseczek, praca i nauka zdalna,
telefoniczny kontakt z lekarzem, to
coś, z czym do dzisiaj jeszcze trudno nam się oswoić. Musimy jednak
żyć, ale i dać żyć innym. W związku
z czym w każdej prawie sytuacji życia codzienne, powinniśmy uważnie
podejmować decyzje chroniące nas
przez zakażeniem, a jednocześnie
pozwalające na pewną swobodę za-

w miejscach publicznych, również
na boiskach – właśnie nadszedł na to
czas.
Gry zespołowe w swojej naturze wymuszają szybkość przemieszczania się, do tego świadomie
wprowadzone ograniczenia w ilości
zawodników dla sportu w formie rekreacyjnej, dystans społeczny rezerwowych zawodników, kibiców i drużyny oczekującej na grę oraz stały
dostęp do środków dezynfekcji rąk,
sprzętu i elementów obiektu, mogą
stanowić o względnym bezpieczeństwie dla zdrowia uczestników.

Ubiegłoroczne rozgrywki Turnieju
Piłki Plażowej w Rychtalu

chowań i powrót do normalności.
Zachowań powiązanych na przykład
z uprawianiem sportu czy współzawodnictwem. Czy można zatem i tu
zrobić coś, aby doświadczać upustu
emocji podczas zawodów sportowych, szczególnie dzieci i młodzieży? Ryzyko jest zawsze i może być
wszędzie, ale można je ograniczyć
do minimum. Ostatnie imprezy
rekreacyjno-sportowe na rychtalskim Orliku pokazują, że większość
uczestników przestrzega obecnych
zasad epidemiologicznych. Dlaczego
większość, a nie wszyscy? Musimy
się nauczyć nowych zasad, zbudować
nawyki związane z przebywaniem

W kolejnym X Turnieju Siatkówki Plażowej w Krzyżownikach będą
zachowane wszelkie warunki bezpieczeństwa, podkreślają organizatorzy:
OSP Krzyżowniki, Rada Sołecka i
gminny koordynator sportu. Zapraszamy zatem po dłuższej przerwie
siatkarzy na zawody, które odbędą
się 15 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00.
Zgłoszenia zespołów i regulamin na
facebooku – Piotr Nasiadek lub 661
205 641 do 14 sierpnia 2020 r., do
godz. 18.00. Przewidujemy bowiem
wcześniejsze rozlosowanie poszczególnych gier dla zminimalizowania
kontaktów.
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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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 m każda.
W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
2

Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie na
Os. Odrodzenia, z garażem.
Tel. 608 487 568.
(TK 121/07/20)
Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy.
Tel. 889 143 311.
(TK 115/07/20)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
Kupię działkę w Klinach lub okolicy.
Tel. 795 413 001.
(TK 116/07/20)

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

Gospodarstwo rolne AKWAROL s.c.
400 ha, Laski, gmina Trzcinica

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

Zatrudnimy na umowę o pracę lub inne:

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

Zootechnik lub weterynarz fermy krów mlecznych

US£UGI
Kupię garaż w Kępnie, Wiosny Ludów/
Spółdzielcza. Tel. 661 995 884.
(TK 116/07/20)
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.
Kupię łąki, nieużytki i grunty rolne przy
drodze asfaltowej w miejscowości Kępno,
Baranów, Jankowy, Mroczeń, Łęka Mroczeńska, Łęka Opatowska, Donaborów,
Mianowice, Kliny, Bralin, Chojęcin i w
okolicy. Tel. 731 200 552.
Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
różne
Loty balonowe nad Kępnem.
Tel. 606 757 246.

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane
i zabudowy z płyt gipsowych, panele podłogowe,
płytki łazienkowe, murowanie, kostka brukowa,
montaż sanitariatu, inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 111/07/20)
Wytnę drzewa, potnę, porąbię
drewno, koszenie kosą spalinową.
Posiadam sprzęt. Tel. 692 963 835.
(TK 102/06/20)
Tynki maszynowe cementowo-wapienne.
Tel. 880 247 805.
(TK 109/06/20)
Przyjmę zlecenie na prace porządkowe w domu
lub ogrodzie. Mogę też zaopiekować się osobą
starszą z Kępna. Tel. 606 757 246.
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)

praca

rolnicze

FORBIRE Firma sprzątająca zatrudni Panie
do pracy na stanowisku sprzątaczka.
CV można składać w biurze firmy ul. Cło
31a Baranów w godz. 8.00-14.00.
Telefon kontaktowy w sprawie pracy
+48 601 316 797.
(TK 122/08/20)

Sprzedam krowę. Tel. 62 / 78 15 964.		
(TK 119/07/20)

NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Poszukuję pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.

sprzedam

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

Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)

Firma Latmax
zatrudni osobę na stanowisko

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

Więcej informacji:

Tel. 793 308 355
Firma Stolarz-Lempert
przyjmie uczniów
na praktyczną naukę zawodu
na kierunku STOLARZ.
Oferujemy pracę z doświadczonymi
operatorami oraz praktyczną naukę
zawodu na nowoczesnym
parku maszynowym: zautomatyzowanych
liniach produkcyjnych do rozkroju płyt,
okleiniarkach 4-stronnych, wiertarkach.
Kontakt pod nr telefonu: 62 78 26 501
12
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Wymagania:
- doświadczenie mile widziane w hodowli bydła
mlecznego
		lub chęci jego nabycia;
- wykształcenie wyższe zootechniczne lub weterynaryjne;
- znajomość z zakresu hodowli bydła mlecznego;
- zdolność i komunikatywność do samodzielnego
zarządzania.

Pracownik hodowli zwierząt

Wymagania:
- wykształcenie rolnicze;
- zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy;
- zadawanie pokarmów;
- utrzymywanie czystości w oborach;
Kontakt:
- prowadzenie udojów.
Tel. 601 760628
e-mail: biuro@limore.pl

NABÓR NA STANOWISKO

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEO
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kępnie
ogłosił konkurs na stanowisko

inspektora nadzoru budowlanego
- ds. inspekcji i kontroli.
Kandydat musi spełniać m.in. warunek
dysponowania uprawnieniami budowlanymi.
Szczegóły naboru na stronie:
https://bip.powiatkepno.pl/powiatowy_inspektorat_nadzoru_budowlanego/
Nabor_pracownikow.html oraz na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/,
a także w siedzibie Inspektoratu w Kępnie przy ul. Kościuszki 9,
nr tel. 62-78-28-952.

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Zlecę
odczyty
liczników

energii

elektrycznej.
Rejon Kępno.
kontakt:

509 472 574

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.
Kontakt pod nr tel.
609 123 003.

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

FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

Wójt Gminy Perzów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020, poz.65 ze zm.)

informuje, że podano do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Perzów,
wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej zasób mienia
komunalnego Gminy Perzów przeznaczonej do sprzedaży,
położonej w miejscowości Trębaczów numer 139/2,
na działce gruntu numer 128.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

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

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

sprzedam
piękne działki

TAPICERÓW

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

tel.:

Wójt Gminy Perzów
/Danuta Froń/

Gabinet chirurgiczny

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

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.

Gabinet Internistyczno
-Kardiologiczny

do wynajęcia

TEL. 723 882 777

Agnieszka Żółtaszek
Środy od 16:00 / tel. 501 508 670.

lokal handlowo-usługowy

MYS-MEDICA, al. Topolowa 1, Kępno
Telefon: 62 501 32 32.

w sklepie intermarche
w wieruszowie.

o powierzchni 21 m2
kontakt: 600 959 111.

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

kontakt: 666 336 969.

Fachowa

korekta
tekstów.

Tel. 608 737 766.

TAPICERÓW, stolarzy
oraz osoby
do zbijania stelaży
tapicerskich.
Prywatne

Usługi Pielęgniarskie

mechanika blacharstwo
samochodowe

Kępno i okolice
-

export - import

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

prośba o pomoc

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

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

Wszystkie usługi świadczymy
z dojazdem i u pacjenta w domu

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

ogłoszenia

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Cube Kid – „ESCAPE BOOK. Pamiętnik 8-bitowego wojownika.
PRZEKLĘTA MEGAświątynia”
Byłeś noobem, jesteś wojownikiem. W złowrogiej pułapce zastawionej przez samego Herobrine’a musisz wykazać się śmiałością, determinacją, wytrwałością i przede wszystkim przemyślnością. Zdobywaj cenny ekwipunek, odkrywaj wszystkie tajemnice przeklętej świątyni!
Nieustraszona Breeze rozpoczęła eksplorację, a Billy, kotek Netheru, gotów jest ci towarzyszyć.
Nadeszła więc pora, abyś Ty, dzielny Runcie, spełnił swą obietnicę. Dobądź oręża i walcz!
„Escape book” prowadzi nas w mroczne czeluści przeklętej świątyni, która wyłoniła się z
odmętów. Przedstawiamy książkę złożoną z wielu zagadek, wyzwań i zadań. Escape book
„Przeklęta MEGAświątynia” oparty jest na realiach najpopularniejszej z popularnych gier –
Minecrafta – a jej autorem jest sam Cube Kid, twórca wiekopomnych „Pamiętników 8-bitowego
wojownika” Runta i Kota Netheru – Billy’ego. To gwarancja przygody, świetnej
zabawy i przyjemnego główkowania w kubicznym klimacie.
Ta książka to gra i labirynt.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Joanna Lessnau – „Oswoić Hiszpanię. Tom 1”
„Oswoić Hiszpanię” to coś znacznie więcej niż kolejny przewodnik turystyczny. Nie znajdziemy
tu opisu najpopularniejszych atrakcji Hiszpanii, próżno też szukać informacji o ubóstwianych przez turystów miejscach wypoczynku. Poznamy za to wiele legend, m in. o dzielnej
Armengoli, dowiemy się, skąd pochodzi nazwa Pireneje i nauczymy się przyrządzać hiszpańskie churrosy. Bogatą wiedzę na temat tego fascynującego kraju autorka czerpie ze swoich
wieloletnich podróży. Wraz z mężem i synem przemierzyła tysiące kilometrów: od rajskich
plaż po górskie szczyty, od metropolii po rybackie wioski, odkrywając mniej znane oblicze
Hiszpanii i korygując tkwiące w jej głowie stereotypy. Teraz dzieli się swoimi
wrażeniami, zachęcając do podróżowania w stylu slow. Daj się zainspirować!
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Tom Perrotta – „Pani Fletcher”
Kiedy jej syn wyjeżdża na studia, Eve, wciąż atrakcyjna rozwódka, wreszcie ma czas tylko
dla siebie i zyskuje wolność, której do tej pory tak naprawdę nie zaznała. Niemal przypadkiem
zaczyna odkrywać świat internetowej pornografii i niekonwencjonalnego seksu. Coś, co kiedyś
było dla niej nie do zaakceptowania, teraz okazuje się pociągające i wyzwalające. Eve musi się
odnaleźć w czasach Tindera i gender studies, aby zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebuje.
Tymczasem jej rozpieszczonego syna czeka na kampusie bolesne zderzenie z rzeczywistością.
Okazuje się, że znana mu z filmów porno wizja intymności nie ma nic wspólnego z tym, jak
wyglądają prawdziwe relacje z kobietami. Pełnokrwista, podszyta cierpkim humorem powieść
Toma Perrotty to błyskotliwy komentarz do skomplikowanej obyczajowej
panoramy naszych czasów.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 32
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 12 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. Cube Kid – „ESCAPE BOOK...”,
2. Joanna Lessnau – „Oswoić Hiszpanię...”,
3. Tom Perrotta – „Pani Fletcher”
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 31 nagrody otrzymuj¹:

Sławomir Bąk (Bralin), Krystyna Świątek (Szklarka M.).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia

DY¯URY APTEK

Baran 21 III – 20 IV
Będziesz w stanie zdobyć wiedzę czy informacje,
które pomogą ci w karierze lub w rozwoju duchowym. Nie żałuj w tym tygodniu pieniędzy na książki czy czasopisma. Możesz stać się autorytetem
dla innych.

Byk 21 IV – 21 V
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem i
wyjaśnić sprawę, jaka was poróżniła.

Bliźnięta 22 V – 22 VI
Rozwiążesz dylemat zawodowy, jaki od jakiegoś
czasu spędza ci sen z powiek. Nadszedł czas
podjęcia jasnej, jednoznacznej decyzji. W związkach masz możliwość pogodzić się z partnerem.

Rak 23 VI – 22 VII

1.	Apteka „Św. Marcina” - 6.08.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
2.	Apteka „Na Kopie” - 7.08.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
3.	Apteka „Nowa” - 8.08.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
4.	Apteka „Prima” - 9.08.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
5.	Apteka „Centrum” - 10.08.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
6.	Apteka „Św. Maksymiliana” - 11.08.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
7.	Apteka „Burchacińscy” - 12.08.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Nie będziesz egoistą i dostrzeżesz sens czynienia
dla innych dobra. Chętnie pomożesz komuś, kto
nie radzi sobie ze swoimi sprawami. Zapowiada
się więcej towarzyskich wydarzeń i okazji do wymiany doświadczeń.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pojawi się szansa na pomyślne załatwienie spraw
urzędowych lub zawodowych. Nie zwlekaj, bo
szczęście ci sprzyja. Twoja szczerość, odwaga i
zapał zostaną docenione. Nie próbuj iść na skróty.

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
Rozwiążesz swoje problemy dzięki intuicji i właściwemu wyczuciu sytuacji. Pojawisz się właśnie
tam, gdzie trzeba i w porę zapobiegniesz kłopotom. Uśmiechem i dowcipem zdziałasz więcej niż
marsową miną.

Waga 23 IX – 23 X
Uważaj, aby duma i chęć zaimponowania innym
ludziom nie stały się przyczyną twoich strat. Nie
kupuj tego, na co cię nie stać, tylko dlatego, że
nie chcesz być gorszy od znajomych lub współpracowników.

Skorpion 24 X – 21 XI
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.

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

Będziesz energiczny i pomysłowy. Nie będziesz
zwlekać z tym, co ważne. Przypomnisz sobie o
swoich marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Twój przykład pokaże innym, jak działać.

Wodnik 20 I – 18 II
W pracy przygotuj się do ważnego zadania i staraj się nie ryzykować. Sprawa, na której ci zależy
może opóźniać się i komplikować, choćbyś nawet
starał się z całych swoich sił. W miłości możliwe
jest zamieszanie.

Ryby 19 II – 20 III
W sprawach, które wymagają współpracy z innymi
ludźmi postaraj się jasno określić, co masz wykonać sam, a co należy do drugiej osoby. Inaczej
napracujesz się za dwoje! Karta zapowiada więcej
codziennych obowiązków.

(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

Postaraj się docenić dobre rzeczy, jakie cię otaczają i na jakie sam zapracowałeś. Nic ci teraz nie
grozi i możesz być pewien, że sporne sprawy wyjaśnią się na twoją korzyść.

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.AURAM
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego
EBLE.PL
oraz Pawilonu meblowego w Kępnie, ul. Rzeźnicka 14

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

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

Zapraszamy do hurtowni
Piaski k. Kępna 1A
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