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W Kępińskiem nie ma koronawirusa

W powiecie kępińskim (17.03.br.) nie ma
przypadków zachorowań na koronawirusa. Jak podaje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, obecnie w powiecie
kępińskim 12 osób przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a nadzorem epidemiologicznym objęto 67 osób.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

Koronawirus a puste półki

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu
Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21
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Co tydzień
w „TK”

raport

SMOG-owy!
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Łóżko-fotele dla rodziców
w kępińskim szpitalu
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Kontrole
przed magistratem
str. 5

Informacje

wiadomości

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół i uczelni. Placówki oświatowe są zamknięte od poniedziałku, 16 marca br. 12 i 13 marca szkoły zapewniały opiekę, ale nie odbywały się w nich normalne lekcje

Naszemu koledze

Zbigniewowi Hadrysiowi
wyrazy głębokiego
współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

TATY
składają

koleżanki i koledzy z Departamentu IT
z firmy ENERGA-OPERATOR SA

Z głębokim żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kazimierza Kleina
Radnego Rady Miejskiej II kadencji.

Jego odejście dotknęło nas wszystkich,
żegnamy Go z wielkim smutkiem.
Wyrazy współczucia rodzinie składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
oraz Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

Przewodniczący
oraz Radni Rady Miejskiej
w Kępnie

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

Koronawirus zamyka szkoły na dwa tygodnie

W związku z pojawieniem się koronawirusa w Polsce i rosnącą liczbą
zarażonych, podejmowane są coraz
bardziej radykalne, ale potrzebne,
kroki, mające nas chronić. Jedną z
nich jest decyzja polskiego rządu o
zamknięciu wszystkich placówek
oświatowych – szkół podstawowych,
przedszkoli i żłobków – oraz szkół
wyższych na dwa tygodnie – od 16
do 25 marca br. Dotyczy to również
placówek niepublicznych. Premier
Mateusz Morawiecki zaapelował
jednak, by już od 12 marca br. ci,
którzy mogą, powstrzymali się od
posyłania dzieci do szkoły. - Już od
jutra szkoły nie będą dostępne dla
procesu edukacyjnego. Ze względu
na to, że rodzicom trudno jest tak
szybko zorganizować opiekę nad
dziećmi, w czwartek i piątek placówki będą otwarte, nauczyciele będą
mogli sprawować opiekę nad dziećmi, ale nie będzie normalnych zajęć
– oświadczył premier podczas środowej konferencji, 11 marca br. - To
czas kwarantanny społeczeństwa.
Lepiej być mądrym przed szkodą
(...). Jest dla nas jasne, że koronawirus i epidemia może stać się bardzo
groźna. Do opanowania tej sytuacji,
do łagodnego przebiegu, bo jesteśmy
przekonani, że wirus będzie się rozprzestrzeniał, potrzebne są zdeterminowane działania – dodał.
Głos zabrała również minister
rodziny, pracy i polityki społecz-

nej Marlena Maląg. - Zadbaliśmy
przede wszystkim o to, aby rodzice
mogli zaopiekować się swoimi dziećmi. Specustawa (...) wprowadziła
dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14
dni dla rodziców dzieci do lat ośmiu
– powiedziała. Dodała, że w takim
przypadku zwolnienie lekarskie nie
jest wymagane, wystarczy złożenie
oświadczenia u pracodawcy. Wzór
oświadczenia jest dostępny na stronie
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i zapewniają uczniom
pewne możliwości kształcenia.
Wśród alternatywnych sposobów są
platformy cyfrowe, e-learningowe
czy prace zdalne.
Decyzja na razie nie wpływa na
terminarz roku szkolnego czy terminarz egzaminów. Minister Edukacji
Narodowej Dariusz Piontkowski
podkreślił, że jeżeli będzie taka potrzeba, to w uzgodnieniu z ministrem
zdrowia oraz inspekcją sanitarną, podejmowane będą dalsze decyzje w tej
sprawie.
Od 12 marca br. zawieszone są
też zajęcia dydaktyczne na uczelniach. Władze uczelni zobowiązane
są do tego, żeby w jak najszerszym
zakresie umożliwić studentom odbywanie zajęć online.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski w związku z ogłoszeniem na
środowej konferencji prasowej decyzji o zamknięciu placówek oświato-

wych, podkreślił, że jest to działanie
prewencyjne. - To nie ferie. To czas
kwarantanny, który dzieci i młodzież
powinny spędzić w domu – dodał.
Jak wygląda sytuacja
w gminie Kępno?
Po ogłoszeniu zamknięcia szkół,
wielu rodziców poszło za radą premiera M. Morawieckiego i nie wysłało dzieci do placówek już w czwartek.
12 marca br. we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy
Kępno było w sumie tylko 14 dzieci:
1 – w Szkole Podstawowej w Olszowie, 7 – w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie, 6 – w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Kępnie,
a 2 – w Przedszkolu Samorządowym
w Hanulinie. Z kolei w piątek, 13
marca br., dzieci w placówkach było
zaledwie 3: 2 – w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie i 1 – w
Przedszkolu Samorządowym nr 5 w
Kępnie. Wszystkie żłobki w gminie
były zamknięte już od czwartku. Zgodnie z wytycznymi realizujemy
działania, do jakich jesteśmy zobligowani. Ze swojej strony udzielamy
również wszelkiej pomocy w tej trudnej sytuacji. Chciałbym po raz kolejny dodać rzecz bardzo istotną: to nie
są wakacje. Dzieci i młodzież muszą
wykorzystać ten czas na naukę, a
przede wszystkim zostać w domu, by
nie narażać siebie i innych – zaznaczył burmistrz miasta i gminy Kępno
Piotr Psikus.		
KR

Zdarzenie drogowe w Kierznie

Samochód wypadł z drogi i zatrzymał się w polu

10 marca br., tuż po godzinie przybyli na miejsce zdarzenia, zastali Kępno st. post. Rafał Stramowski.
18.00, dyżurny Stanowiska Kiero- dwóch mężczyzn, którzy porusza- - Działania strażaków polegały na
wania Komendanta Powiatowego li się tym pojazdem. To mieszkańcy zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca
Państwowej Straży Pożarnej w Kęp- Kępna w wieku 20 i 21 lat. - W po- zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej
nie otrzymał zgłoszenie zdarzeniu z jeździe najprawdopodobniej znajdo- pierwszej pomocy osobom poszkoudziałem samochodu osobowego w wał się trzeci mężczyzna, który przed dowanym oraz odłączeniu źródeł
miejscowości Kierzno. Na miejsce przybyciem funkcjonariuszy zbiegł zasiania w uszkodzonym pojeździe
zadysponowano zastępy z: Jednost- z miejsca zdarzenia. Tożsamość tego – powiedział oficer prasowy KP PSP
ki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie, obywatela jest w tej chwili ustalana Kępno kpt. Paweł Michalski.
OSP Kierzno, OSP Mikorzyn i OSP – poinformował oficer prasowy KPP
W wyniku zdarzenia wszyscy
uczestnicy doznali ogólnych
My j o m i c e - O s t r ów i e c ,
obrażeń ciała i zostali przefunkcjonariuszy Komendy
transportowani do kępińPowiatowej Policji w Kępskiego szpitala. - Przybyły
nie oraz Zespół Ratownicna miejsce zdarzenia Zespół
twa Medycznego z Kępna.
Pogotowia Ratunkowego,
Niedostosowanie
po przebadaniu poszkodoprędkości do panujących
wanych, podjął decyzję o
warunków na drodze najprzetransportowaniu ich do
prawdopodobniej
było
szpitala – dodał.
przyczyną wypadnięcia z
Mężczyznom
została
drogi samochodu osobopobrana krew do badań. Powego marki Opel, który
stępowanie w sprawie tego
następnie zatrzymał się
kilkanaście metrów dalej Przyczyną wypadnięcia samochodu z drogi najprawdopodobniej było zdarzenia prowadzi KPP
KR
w polu. Policjanci, którzy niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Fot. KPP Kępno Kępno.		
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Aktualności

informacje

Gminę Kępno na finale Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu wspaniałych” reprezentować będzie Zuzanna Górecka ze Szkoły Podstawowej
w Krążkowach. Tak zdecydowało jury eliminacji gminnych, które odbyły się w kępińskim ratuszu

Nowa naczelnik kępińskiej skarbówki wcześniej kierowała
Urzędem Skarbowym w Sieradzu, skąd pochodzi i gdzie
mieszka, a następnie w Wieruszowie. Od 9 marca br. rozpoczęła pracę w Kępnie

Gminne eliminacje „Ośmiu wspaniałych” Nowa naczelnik i wstrzymanie
Pamiątkowa fotografia uczestników eliminacji
gminnych wraz z komisją konkursową

Dotychczasowe
dokonania,
osiągnięcia i postawę wolontariuszy oceniała komisja konkursowa w
składzie: Irena Sadek – radna Rady
Miejskiej w Kępnie, Halina Pazek
– prezes Stowarzyszenia „Kępiński
Klub Amazonki”, Anna Jarczak –
kierownik Klubu Seniora „Pod Żurawiem”, Magdalena Wieczorek
– dyrektor Samorządowej Biblioteki
Publicznej im. Marii z Fredrów hr.
Szembekowej oraz Anna Dulian –
inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kępnie.
Po wnikliwej analizie zgłoszeń

i wysłuchaniu kandydatów, jury postanowiło, że laureatem w kategorii „Ósemeczka” zostanie Szymon
Górecki ze Szkoły Podstawowej w
Krążkowach, zaś wyróżnienie przyznano Julii Szych ze Szkoły Podstawowej w Świbie.
W kategorii „Ósemka” laureatką
została Zuzanna Górecka ze Szkoły Podstawowej w Krążkowach. Jury
przyznało również wyróżnienia dla:
Natalii Wielgoś ze Szkoły Podstawowej w Krążkowych oraz Zuzanny
Mielczarek ze Szkoły Podstawowej
w Kierznie.

Głównym celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
wspaniałych” jest kreowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań
dzieci i młodzieży, jak również upowszechnianie idei młodzieżowego
wolontariatu.
Konkurs promuje młodzież, która bezinteresownie działa na rzecz innych, nie pozostaje bierna i obojętna
na potrzeby słabszych i uboższych, a
dzięki swojej postawie, zaangażowaniu i działalności może być wzorem
dla rówieśników.
Oprac. KR

Pożegnanie z mentolowymi
Kończy się era papierosów.
20 maja wchodzi
zakaz handlu mentolowymi
W latach 80. Polacy palili najwięcej papierosów na świecie. Kiedy
na Zachodzie zaczynała się moda na
niepalenie, pogrążona w stanie wojennym i niedostatku dóbr codziennych cała Polska paliła na potęgę.
Statystycznie dorosła osoba wypalała
ponad 3,6 tys. papierosów rocznie, a
każdego roku wypalano aż 104 mld
sztuk papierosów. Dziś około 70 tys.
ówczesnych palaczy umiera rocznie
na raka płuca czy inne choroby mające związek z paleniem. Chorują też
ludzie młodsi, którzy jako dzieci wychowywali się w zadymionych przez
rodziców, małych mieszkaniach,
bierni palacze z tamtego okresu.
Pierwsze kampanie antynikotynowe
z lat osiemdziesiątych, inicjowane
przez lekarza, prof. Witolda Zatońskiego były nagradzane zagranicą,
ale w kraju odnosiły niewielki skutek.
Lek czy zło?
Przewrotna jest historia tytoniu
na naszym kontynencie. Kiedy pojawił się tu na sprawą Krzysztofa Kolumba, przez kilkaset lat był uważany za lekarstwo, a jego dym miał
nawet chronić od zachorowania na
cholerę. Był też zwalczany, najczęściej przez dyktatorów, którzy potrafili wykorzystać każdą okazję, by

zastraszyć poddanych. Może dlatego
rosyjski car nałogowym palaczom
za karę obcinał nosy, a turecki sułtan
rozcinał im wargi. Hitler też zakazał
palenia. Kiedy w latach 30. XX wieku lekarze po raz pierwszy zwrócili
uwagę, że palenie szkodzi zdrowiu,
stawało się ono modne wśród artystów, aktorów, intelektualistów i

dzono pierwsze ostrzeżenia tej treści
na paczkach papierosów. Od 2010
roku obowiązuje zakaz palenia w
budynkach i miejscach publicznych.
Pomimo mody na niepalenie, która
przyszła też do Polski, codziennie po
papierosa sięga 8 mln osób w naszym
kraju. 20% z nich nigdy nie rzuci palenia, twierdzą lekarze, uzasadniając

pracy kępińskiej skarbówki

Urząd Skarbowy w Kępnie ma nowego naczelnika. Została nim Izabela
Kuciapa. Zastąpiła na tym stanowisku Justynę Mularczyk. Dotychczasowa naczelnik J. Mularczyk została
zastępcą naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Nowa naczelnik z administracją
skarbową zawiązana jest od 1989
r., kiedy to została zatrudniona na
stanowisku referenta w Urzędzie
Skarbowym w Sieradzu. - Przechodząc przez poszczególne stanowiska
służbowe, zdobyłam bogate doświadczenie zawodowe w zakresie szeroko
rozumianego prawa podatkowego,
ale również w zakresie zarządzania
ludźmi – podkreśla I. Kuciapa. W
2009 r. została powołana na stanowisko naczelnika Urzędu Skarbowego
w Sieradzu, gdzie pracowała do 2017
r. Następnie, decyzją szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, została
powołana na stanowisko naczelnika
Urzędu Skarbowego w Wieruszowie.
Od 9 marca br. pełni funkcję naczelnika Urzędu Skarbowego w Kępnie.
- Jest to mój pierwszy tydzień pracy,
który w całości poświęciłam na zapoznanie się z pracownikami, poznanie lokalnych przedsiębiorców,
sytuacji gospodarczej w rejonie –
mówi naczelnik.
-Moje pierwsze dni pracy w nowym urzędzie zdominowała trudna
sytuacja związana z rozprzestrzeCo najbardziej szkodzi?
Dym papierosowy zawiera prawie 5 tys. szkodliwych substancji
smolistych, które są główną przyczyną chorób nowotworowych. Pierwotnie sądzono, że palaczy uchroni od
nich filtr celulozowy, który pojawił
się w masowej produkcji w latach 40.
ubiegłego stulecia. Okazało się, że
to złudzenie. Szkodliwe substancje
przenikają przez filtry bez specjalnego oporu. Dziś ekolodzy nie pozostawiają na filtrach suchej nitki, twierdząc, że rozkładają się ponad 10 lat, a
miliardy niedopałków zaśmiecają nie
tylko chodniki i ulice miast, ale całą
planetę. Apelują do producentów o
wycofanie papierosów z filtrem.
Na razie Unia Europejska postawiła warunek wycofania każdego
wyrobu tytoniowego, który swoim
smakiem miałby uprzyjemniać samo
palenie. Dlatego po 20 maja 2020
roku nie kupimy w Polsce żadnego
papierosa mentolowego, ani też papierosa z kapsułką smakową. Chyba,
że będzie to wyrób z kontrabandy.
Szukanie alternatywy
Kilkanaście lat temu pojawiły się
tzw. e-papierosy. Skutki zdrowotne
e-papierosów nie są jeszcze w pełni

kobiet, które, paląc demonstrowały
swoją niezależność. Papierosy były
walutą w czasie wojny, lekiem na
bol zębów, sposobem na depresję i
symbolem upragnionej wolności dla
więźniów i żołnierzy.
O tym, że „palenie zabija” wie w
naszym kraju każdy palacz przynajmniej od 1994 roku, kiedy wprowa-

swoją diagnozę silnym uzależnieniem organizmu od nikotyny i szczególnymi predyspozycjami niektórych
osób do ulegania uzależnieniu. Nie
zniechęci ich ani wyższa akcyza na
papierosy, które od stycznia 2020 z
tego powodu podrożały o około 20%,
ani żadne zakazy.

nianiem się koronawirusa. Dbając
o bezpieczeństwo pracowników, jak i
podatników, podjęta została decyzja
o czasowym zamknięciu urzędu dla
klientów zewnętrznych. Preferujemy i zalecamy inne dostępne formy
kontaktu w tym przede wszystkim
kontakt telefoniczny, e-mailowy, e-puap, pocztę tradycyjną – dodaje.
Przed wejściem do urzędu udostępniono urnę, do której można wrzucać dokumenty. Nie ma natomiast
gwarancji potwierdzenia wpływu
tak złożonych dokumentów. Najbezpieczniejszą formą złożenia zeznania
podatkowego czy innych deklaracji podatkowych jest skorzystanie z
usługi „Twój e-PIT” lub e-deklaracji.
Usługi dostępne są na stronie podatki.
gov.pl. - W związku z zaistniałą sytuacją prosimy podatników o wyrozumiałość – apeluje J. Kuciapa.
KR
znane, ale już wiadomo, że jeśli są
wyprodukowane w sposób zgodny z
normami, zawierają mniej substancji
szkodliwych niż papierosy tradycyjne.
Producenci tytoniu szukają też
innych, mniej szkodliwych od papierosów alternatyw, przeznaczonych
dla osób uzależnionych, które chcą
ograniczyć ryzyko zachorowania
albo po prostu nie są w stanie rzucić
palenia.
- Produkty o obniżonej szkodliwości to nadzieja na walkę z epidemią chorób odtytoniowych – uważa
Scott Gottlieb, były szef amerykańskiej Food and Drug Administration
(FDA). Ta restrykcyjna zazwyczaj organizacja dopuściła do użytku m.in.
tak zwane podgrzewacze tytoniu,
które podgrzewają tytoń bez spalania
go. To pozwala oczyścić tytoń ze zdecydowanej większosci szkodliwych
substancji. Palacz zaciąga się wówczas niemal czystą nikotyną bez zapachu i bez dymu (efekt dymu pochodzi
wyłącznie z pary wodnej). Wyroby takie (np. IQOS) są oferowane w Polsce
jako zamiennik tradycyjnych papierosów. Po 20 maja będzie to jedyny
legalny mentolowy wyrób tytoniowy,
bowiem zakaz nie obejmuje podgrzewaczy tytoniu i e-papierosów.

Styl palacza legł radykalnej zmianie kulturowej na naszych oczach. Przestrzeń publiczna jest dziś wolna od dymu. Kampanie edukacyjne zachęcają do rzucenia palenia w trosce o zdrowie. Palenie stało się passe.
Każdą okazję warto wykorzystać by rzucić palenie, choćby podwyżki cen
papierosów czy restrykcje w handlu. Kto nie jest w stanie od razu uwolnić
się od nałogu, lepiej żeby wybierał mniej szkodliwe alternatywny.
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Wiadomości

historia
Kontynuujemy cykl artykułów dotyczących Powstania Wielkopolskiego w południowej Wielkopolsce

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”
Tło historyczne wydarzeń Powstania Wielkopolskiego - Część 5
Przebieg i znaczenie
powstania wielkopolskiego
na terenie powiatu
ostrzeszowskiego
– dowodzący Stanisław Thiel
Najbardziej zagrożony był odcinek Kobylej Góry. Walczyła tam
kompania pleszewska. Jej zadaniem
było odbicie zajętej wsi Ligota wraz
ze wzgórzem nr 284. Powstańcy stoczyli ciężki bój, stracili dwóch żołnierzy (zginął Witczak i Spalony), a
ciężko ranny Kwiatek dostał się do
niewoli. Rannych Kaniewskiego i
Kuśnierka opatrzyli powstańcy. Nieprzyjacielska piechota była wspierana
przez baterię artylerii lekkiej.
14 stycznia 1919 r. - jak podaje
Władysław Golus - oddziały powstańcze pośpiesznie koncentrowały się w Ostrzeszowie. Znajdowała
się tu kompania skalmierzycka pod
dowództwem Józefa Idziora, część
kompanii pleszewskiej, czwarta kompania batalionu pogranicznego pod
dowództwem Mieczysława Szreybrowskiego, oddział powstańczy z
Mikstatu pod dowództwem Stanisława Polaka i oddział grabowski dowodzony przez Andrzeja Krajeńskiego.
Cała skoncentrowana załoga wyruszyła do Ligoty, gdzie stoczono ciężki
i krwawy bój.
Zygmunt Wieliczka szef VII
Okręgu Wojskowego, tak opisuje
walkę o Ligotę („Od Prosny po Rawicz” Wspomnienia z Powstania
Wielkopolskiego 1919 – 1919 Poznań
1931 r.):
„…O godzinie 7.00 rano zaczęło
się. Najpierw ozwał się odgłos walki
na Trzech Kamieniach, zrazu rzadki
ogień karabinowy, potem regularnymi salwami. Po odgłosie wnioskowałem, że grupa Szreybrowskego
zbliża się i wkrótce wzgórze 283 był
w naszych rękach. Obsada niemiecka
stawia stały opór i poddaje się gwałtownie szturmującej grupie Pamina.
Zaczęto działać i podsunięto się w
skokach po północny kraniec Ligoty, gdzie powstrzymał atakujących
gwałtowny ogień nieprzyjacielski z
karabinów maszynowych. Na prawym skrzydle i w centrum tyraliery
znajdowali się skalmierzyczanie, na
lewym pleszewiacy. Chwilkę tylko
odpoczęli żołnierze, poczem Pamin
poderwał tyralierę do rozstrzygającego ataku na bagnety. W zaciekłych
zmaganiach zwyciężył duch i patriotyzm powstańców…”.
19 stycznia 1919 roku około godziny 10:00 rano w odwet za klęskę
pod Kobylą Górą nieprzyjaciel przy
wsparciu artyleryjskim rzucił się na
Rogaszyce i Parzynów, ale atak ten
rozbił się o pełną męstwa i odwagi
postawę powstańców. Zamiarem nieprzyjaciela było nie tylko ograbienie folwarku Rogaszyce, ale przede
wszystkim pojmanie prezesa Powiatowej Rady Ludowej Józefa Wężyka
(właściciela folwarku). Pluton Stanisława Pietrzaka wraz z oddziałem
ostrowskim pod dowództwem Twardowskiego wyparł wroga poza linię
frontu. W tym natarciu wzmocnił
walczących powstańców oddział Lu-
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dwika Janiaka i Straż Ludowa z Tokarzewa.
Około południa Niemcy natarli
na Parzynów. Powstańcy wycofali się
do majątku Olszyna. Około godziny
15.00 natarł na wroga wezwany na
pomoc oddział Twardowskiego. Brawurowy atak zmusił Niemców do
ucieczki przy stratach powstańców
niepomiernie mniejszych niż straty
Niemców.
24 stycznia 1919 roku nieprzyjaciel ponowił atak na Parzynów.
Powstańcy zdołali odeprzeć wroga
– mimo trzykrotnej przewagi nieprzyjaciela – gnając go daleko za
Zmyśloną Parzynowską. Za wybitne
męstwo w tych walkach, rozkazem
dowódcy awansowali: Michał Styperek i Franciszek Kęsy. Zwycięskie

oddziałów ostrzeszowskich przeprowadził generał Dowbór – Muśnicki.
2 lutego 1919 roku obsadę południowego frontu ostrzeszowskiego
stanowiły następujące formacje powstańcze: kompania Twardowskiego – 160 bagnetów, 2 ckm i 3 lekkie
kulomioty, kompania ostrzeszowska
Gorgolewskiego – 220 bagnetów, 1
ckm i 2 lekkie kulomioty, kompania
Mędlewskiego – 100 bagnetów, 2
lekkie kulomioty, kompania grabowska Gangego (rezerwowa) – 150 bagnetów, 1 ckm i 2 lekkie kulomioty.
Razem formacja powstańcza obejmowała 750 ludzi, 7 ckm i 11 lekkich
kulomiotów.
8 lutego 1919 roku Niemcy z
Kępna zorganizowali nowy wypad w
kierunku Ostrzeszowa. Posługiwali

Rozwój Powstania Wielkopolskiego od 27 grudnia 1918 roku do 16 lutego 1919 roku

bitwy stoczone przy dużej przewadze
Niemców przekonały wroga, że każda próba posunięcia się w kierunku
Ostrzeszowa napotka na zdecydowany opór powstańców.
29 stycznia 1919 roku nieprzyjaciel napadł na Torzeniec w sile 100
ludzi, 3 karabinów maszynowych i
dwóch armat. Na ten odcinek walki, podążyły z odsieczą oddziały z
Ostrzeszowa i Grabowa. Bitwą dowodził Andrzej Krajeński z Grabowa.
Wroga wyparto. Niemcy porzucili
w popłochu zrabowany, naładowany
wóz pszenicy, 500 litrów spirytusu (z
miejscowej gorzelni) i broń. Mieszkańcy wsi Torzeniec opowiadają, że
w walce tej zginął oficer niemiecki.
W ciągu czterech tygodni uformowano i wyekwipowano w Ostrzeszowie
około 700 powstańców.
29 stycznia 1919 roku inspekcję

się również pociągiem pancernym.
W okolicy Dobrej wypad ten został
odparty. Do oddziałów ostrzeszowskich powstańców zgłaszali się także
ochotnicy z powiatu kępińskiego.
12 lutego 1919 roku batalion
ostrzeszowski wzrósł do 1 000 bagnetów, 8 ciężkich i 12 lekkich karabinów maszynowych.
12 lutego 1919 roku Niemcy
przygotowali atak na Ligotę. Zaalarmowana komenda batalionu wysłała
tam z pomocą osobny oddział ochotników. Rozgorzał niezwykle zacięty
bój. Powstańcy wyparli nieprzyjaciela z Ligoty. Do niewoli zabrano 16
jeńców, zdobyto broń i jeden czterokonny wóz. Niemcy ponowili atak,
lecz i ten został odparty.
Po zwycięskiej bitwie o Ligotę
powstańcy wycofali się do Kobylej
Góry, którą (w sile 400 żołnierzy)
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Niemcy zaatakowali w celu odbicia
jeńców. Wywiązała się walka. Wzięło w niej udział 90 powstańców. I tu
zmuszono nieprzyjaciela do odwrotu.
13 lutego 1919 roku 11. kompania została przeniesiona do Antonina
i wzrosła po pewnym czasie do 150
żołnierzy i obsadziła Szklarkę Myślniewską. Siły powstańcze wzmocniła
12. kompania Tadeusza Życkiego, licząca także 150 ludzi, 1 karabin maszynowy, stanowiąc rezerwę odcinka
z siedzibą w Ostrzeszowie.
13 lutego 1919 roku dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi
najazdami pociągów pancernych od
strony Kępna zniszczono tor kolejowy na wysokości Myjomic, czyniąc
przygotowanie do właściwego natarcia powstańców na Kępno. Niemcy
nie przebierali w
środkach. Urządzali
nawet zbójeckie napady w cywilnych
ubraniach, np. w Turzu ofiarą padł stary
szczypiorniak Wacław Ziółkowski.
od 3 lutego
1919 roku do 13
lutego 1919 roku
powstańcy zdołali
jednak
przesunąć
front z Doruchowa
do Mirkowa, tj. o 12
km, zajmując obszar
około 170 km² - ten
wyczyn powstańców
uważać należy za
wielki sukces tym
bardziej, że był on
tylko przygotowaniem wstępnym do
wyparcia ostatecznego Grentzschutzu
z Kępna.
Podczas przesuwania frontu wzdłuż
Prosny
kompania
grabowska
zajęła
Lubczynę i Jutrków. W czasie walk
o Teklinów zginął
powstaniec
Stanisław Woźniak, a do
niewoli powstańczej
wzięto oficera dowodzącego oddziałem niemieckim.
Ofensywa powstańcza zmierzała
do zajęcia Podzamcza i zaatakowania
kolejowej linii niemieckiej wzdłuż
toru Podzamcze – Kępno. Niestety,
wszelkie przygotowania, które mogły
się zakończyć sukcesem powstańców
na skutek zdrady zostały pokrzyżowane i zamiar uderzenia z 17 na 18
lutego 1919 roku na Podzamcze,
Świbę i Kępno został odwołany - w
obawie przed wielkimi stratami, jakie
mogły spowodować walki z większymi siłami Niemców, ściągniętych na

ten odcinek. W Kępnie stała grupa
majora von Lierau, wspierana formacjami miejscowych kolonistów niemieckich, przez garnizon z Oleśnicy
oraz żołnierzy niemieckich z Gliwic
i Wrocławia. Niemcy świetnie byli
wyposażeni w broń. Przewaga siły
leżała więc po stronie wroga, była
wyraźna i narzucająca się każdemu,
lecz różna była po obu stronach skala ofiarności. Dowodzący odcinkiem
frontu powstańczego wyciągnęli
więc prosty wniosek, jedyny i oczywisty: zrezygnować ze zdobycia
Kępna. W szeregach powstańczych
wzrosły nastroje niezadowolenia,
bowiem dotychczasowe zwycięstwa
i brawurowe walki rodziły - jak do tej
pory - wielki optymizm.
Szukając słabych punktów oporu
nieprzyjaciela, udało się powstańcom obsadzić osadę Kliny pod Hanulinem (16 lutego 1919 roku), a w
dniu następnym Korzeń (17 lutego
1919 roku). Do Korzenia ściągnięto
powstańców znajdujących się na pozycjach w Turzu i Kochłowach. Załoga Korzenia liczyła około 50 ludzi,
którymi dowodził Witold Prusinkiewicz. Korzeń miał się stać pozycją
wypadową na Kępno.
Rachuby jednak zawiodły. Niemcom udało się w trzecim dniu ataku
– pod osłoną gęstej mgły – otoczyć i
zgnieść oddziały powstańcze. Była to
jedyna większa klęska powstańców
w okresie walk na froncie południowym. Jak podaje Witold Prusinkiewicz, była to klęska tym boleśniejsza, iż strona polska miała duże straty
w zabitych i rannych, a wielu powstańców dostało się do niewoli.
16 lutego 1919 roku został zawarty rozejm podpisany w Trewirze
jako akt pokojowy i główne dowództwo powstańcze, nakazało zawieszenie broni 20 lutego 1919 roku.
Trzeba było zaniechać wyzwolenia
Kępna. Niemcy jednak wielokrotnie
łamali warunki rozejmu, napadali na
powstańców i nękali ich aż do wkroczenia wojsk powstańczych pod dowództwem mjr. Stanisława Thiela do
Kępna 17 stycznia 1920 roku – przyłączonego do Polski na podstawie
Traktatu Pokojowego w Wersalu, z 28
czerwca 1919 roku.
Zaszczyt zajęcia miasta Kępna przypadł 11. Pułkowi Strzelców
Wielkopolskich pod dowództwem
mjr. Stanisława Thiela wraz ze swym
adiutantem Ignacym Wieruszem.
Opracował: Władysław Garbiński
(Mikorzyn) na podstawie pracy
swej mamy Anny Garbińskiej
(z d. Zbierska – Tokarzew),
pt. „Przebieg i znaczenie Powstania Wielkopolskiego na terenie
Powiatu Ostrzeszowskiego”
– obszerny skrót

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

Wiadomości

informacje
Od kilku dni strażnicy miejscy kontrolują wchodzących do
urzędu

Odbyły się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Kontrole
przed magistratem

Przed wejściem do ratusza strażnicy
kontrolują każdego wchodzącego

Rozmawiali o sytuacji epidemiologicznej
w kraju i powiecie
12 i 16 marca br. w Starostwie
Powiatowym w Kępnie odbyły się
posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod
przewodnictwem starosty kępińskiego Roberta Kieruzala, zwołane w
związku z sytuacją epidemiologiczną
w kraju.
W posiedzeniu zespołu uczestniczyli przedstawiciele Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie oraz Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Kępnie. Do udziału w drugim posiedzeniu zaproszeni zostali również
włodarze siedmiu gmin powiatu kępińskiego.
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Wanda
Lepka przedstawiła informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie. Przypomniała
informacje oraz profilaktyczne zasady postępowania, by zminimalizować ryzyko zachorowania.
Każdy z przedstawicieli jednostek i instytucji zreferował wszystkim zgromadzonym stan przeprowadzonych przygotowań oraz podjętych

działań i środków zabezpieczających.
Sytuacja w powiecie jest stale monitorowana. Szpital oraz służby są
przygotowane i gotowe do działania.
Niepokój to naturalny odruch w
przypadku występowania nowego
zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj
ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które
publikowane są na stronach internetowych GiS i MZ. Wiedza naukowa oraz stosowanie się do zaleceń
służb to jedne z najskuteczniejszych
narzędzi w walce z koronawirusem.
Oprac. KR

28 lutego w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się VIII edycja powiatowego
konkursu „Sprawni w przyszłym zawodzie”

Koronawirus spowodował, że
po raz pierwszy od stanu wojennego, wchodząc do Urzędu Miasta,
„spisywane” są nasze dane osobowe
przez służby mundurowe. Rankiem,
12 marca br., przed ratuszem, gdzie
urzędują władze miasta zaczęli pełnić służbę prewencyjną strażnicy
miejscy. Wszystkich wchodzących do

urzędu pytano, w jakim celu i do którego wydziału się udają, jak również
spisano ich personalia. Do budynku
wpuszczano tylko ograniczoną ilość
petentów. Miejmy nadzieję, że nie
stanie się to standardem i kontrole
skończą się w miarę szybko. Stan wojenny też się skończył...
m

W związku z epidemią koronawirusa w Sądzie Rejonowym w
Kępnie odbywać się będą tylko pilne rozprawy i posiedzenia

Kępiński sąd odwołuje
zaplanowane rozprawy

Przyszli fachowcy na starcie
Po likwidacji gimnazjów konkurs został skierowany do uczniów
szkół podstawowych. Organizatorem jak co roku był Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie, ul.
Przemysłowa oraz Starostwo Powiatowe w Kępnie, które było głównym
sponsorem nagród.
Celem konkursu jest rozwój
kształcenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi
wśród uczniów na różnych etapach
edukacyjnych, co w przyszłości ma
pomóc przy wyborze odpowied-

niego zawodu. W konkursie wzięli
udział uczniowie klas VIII prawie
wszystkich szkół podstawowych z
powiatu kępińskiego, w drużynach
5 osobowych składających się z 4
uczniów i opiekuna. Konkurs polegał
na wykonywaniu zadań technicznych
pod nadzorem nauczycieli ZSP nr 2,
przygotowanych z zakresu wiedzy
obejmującej podstawę programową
na poziomie podstawowym. Konkurs
był przeprowadzany tematycznie, w
różnych pracowniach technicznych
ZSP nr 2 w Kępnie: agrobiznesu,
budowlano - projektowej, elektrycz-

Wyniki Konkursu:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Książęcej
(Katarzyna Gogół, Anastazja Krowiarz, Szymon Głowik, Andrzej Sobczak)
II  miejsce: Szkoła Podstawowa w Mroczeniu
(Amelia Dwornik, Martyna Czaja, Przemysław Hełka, Przemysław Domagała)
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Donaborowie
(Sandra Rzepka, Jan Drożdż, Kacper Froń, Adam Skiba)

nej, handlowej, fryzjerskiej, gastronomicznej, logistycznej, mechaniki
pojazdowej i ślusarstwa, rolniczej,
technologii drzewnych i tapicerskich.
Organizatorzy obdarowali wszystkich uczestników upominkami, zapewnili poczęstunek dla uczniów
oraz nauczycieli, którzy obserwowali
poczynania swoich podopiecznych.
Podsumowania konkursu i podliczenia wyników dokonała komisja
w składzie: - dyrektor ZSP nr 2 w
Kępnie Barbara Howis - przewodniczący zespołu nauczycieli uczących
przedmiotów zawodowych Maciej
Wieczorek, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego ZSP nr 2 Laura Antoszków.
Zwyciezcom i uczestnikom nagrody i dyplomy wręczył starosta
kępiński Robert Kieruzal w towarzystwie dyrektor Barbary Howis
oraz naczelnika Wydziału Edukacji
i Sportu Andrzeja Jóźwika.
Oprac. m

Dostęp do sądu będzie możliwy jedynie dla osób
wezwanych lub zawiadomionych. Fot. Radio SUD

Zarządzeniem prezesa Sądu Rejonowego w Kępnie odwołane zostają
wszystkie zaplanowane rozprawy i
posiedzenia w Sądzie Rejonowym
w Kępnie, wyznaczone na terminy
od 13 do 31 marca br., z wyjątkiem
spraw pilnych, w sposób oczywisty
wymagających odbycia posiedzenia.
Ograniczony zostaje też dostęp
do sądu - będzie on możliwy jedynie
dla osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań
sądowych). Praca w Biurze Podawczym ograniczy się do pracy zdalnej
oraz zaprzestaje się bezpośredniej
obsługi interesantów. Odwołane zo-

stają planowane czynności terenowe,
z wyjątkiem niecierpiących zwłoki
oraz przyjęć interesantów przez kuratorów sądowych. - W zaistniałej sytuacji będą się odbywały tylko sprawy
pilne, gdy jest konieczność wydania
jakiegoś orzeczenia sądowego, np.
aresztu lub umieszczenia dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej. Sąd w tym okresie będzie pracować, jednak będzie zamknięty dla
osób z zewnątrz. Będą mogły wejść
tylko te osoby, które mają wezwanie
sądowe – podkreślił prezes Sądu Rejonowego w Kępnie Aleksander Dziwiński.		
Oprac. KR
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Aktualności

wiadomości
Po wprowadzeniu przez ministra zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego w związku
z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zmieniło się życie wielu kępnian

Po zatrzymaniu „Wielkopolanina”
służby kolejowe patrolowały dworzec

W Kępińskiem nie ma koronawirusa
Stan zagrożenia epidemiologicznego oznacza, że z soboty na
niedzielę zostały wstrzymane międzynarodowe połączenia lotnicze i
kolejowe. Polacy wracający z podróży zagranicznych będą przechodzić
14-dniową kwarantannę. Decyzję o
zamknięciu granic ogłosiły również
władze Ukrainy, mimo iż mają dopiero jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Nie ogłoszono jeszcze

Akceptując wniosek skierowany przez wojewodę wielkopolskiego
Ł. Mikołajczyka, premier Mateusz
Morawiecki nałożył na OLX i Allegro trzy postanowienia: zablokowanie aktualnych ofert sprzedaży
maseczek, środków ochronnych i
dezynfekcyjnych, zakaz umieszczania nowych ofert sprzedaży tych
towarów, wpisanie do regulaminu
serwisów punktu, z którego wynika,
Przed pocztą kolejkowicze
zachowują stosowne odstępy

konkretnego terminu, jednak może to
nastąpić w każdej chwili. Wszystkie
spotkania w grupach większych niż
50 osobowe zostają zawieszone. W
ten sposób ograniczono możliwość
uczestniczenia we mszach św. - Zachęcam do skorzystania z dyspensy
od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i codziennych mszach
świętych - sugerował biskup kaliski
Edward Janiak. Msze są transmitowane za pośrednictwem internetu, telewizji i radia. Na czas stanu zagrożenia epidemiologicznego działalność
barów, klubów, restauracji i kasyn
będzie zawieszona. Spowodowało to,
że w ubiegłą sobotę ruch w centrum
Kępna był zdecydowanie mniejszy.

że wymienione towary są przedmiotami zabronionymi do wystawiania
na platformach. - Zasady te pomogą
uchronić kupujących przed towarem niewiadomego pochodzenia i
podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Zakaz obejmuje m.in. żele i
substancje o działaniu antybakteryjnym i przeznaczone do dezynfekcji,
maseczki chirurgiczne i ochronne,
fartuchy chirurgiczne, odzież operacyjną i medyczne ochraniacze na
buty, rękawice chirurgiczne, czepki
medyczne oraz produkty aspetyczne, jałowe albo sterylne - informuje
Tomasz Stube, kierownik Oddziału
Mediów i Komunikacji Społecznej
Gabinetu Wojewody.

Leki kupimy tylko przez
„dyżurne okienko”

Ruch był tylko w sklepach spożywczych, większość mieszkańców pozostał w domu.
Została ograniczona także działalność galerii handlowych, jednak
sklepy spożywcze, drogerie, apteki,
banki czy inne punkty usługowe pozostają otwarte. Połączenia towarowe
nie będą na razie wstrzymane, działać
też będą instytucje finansowe.
W ramach ochrony Wielkopolan
wojewoda Łukasz Mikołajczyk od
13 marca br. polecił, aby straże ochrony kolei dokonywały pomiaru temperatury ciała osób wjeżdżających na
teren województwa wielkopolskiego
w pociągach przewożących pasażerów na trasach międzynarodowych.
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Aktualne z powodu koronawirusa w Wielkopolsce (17.03.br.) hospitalizowane są 62 osoby, objętych
kwarantanną 533 osoby, a 1919 pozostaje w nadzorze epidemiologicznym.
Obecnie 13 zakażonych pacjentów z
Wielkopolski przebywa w szpitalu
bądź kwarantannie. Jedną z nich jest
mężczyzna w podeszłym wieku z
powiatu krotoszyńskiego. Został hospitalizowany w szpitalu zakaźnym
w Kaliszu. - Miał kontakt z osobą,
która przybyła z kraju transmisji koronawirusa. Lekarze określają stan
pacjenta na średnio dobry – stwierdza T. Stube. Potwierdzono obecność
koronawirusa u drugiego mieszkańca
Krotoszyna. To mężczyzna zwią-

zany z 85-latkiem, którego wynik
poznaliśmy 16.03.br. Z wywiadu
epidemiologicznego wynikało, że
dojrzały wiekiem mężczyzna zaraził się najprawdopodobniej od syna,
który przebywał wcześniej w Belgii.
- Większość z zarażonych osób jest
w stanie dobrym – mówi rzecznik
wojewody.
Na dziś (17.03.br.) w powiecie kępińskim nie ma przypadków zachorowań na koronawirusa. Jak podaje
Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego, obecnie w powiecie
kępińskim 12 osób przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a nadzorem
epidemiologicznym objęto 67 osób.
Określenie, że ktoś jest objęty
kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z
osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.
Przebywa w swoim mieszkaniu przez
dwa tygodnie - liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od
dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie
wolno mu wychodzić, nawet z psem
na spacer, do sklepu czy do lekarza.
To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem
koronawirusa i zakażać, choć sam nie
ma objawów.
Nikomu nie wolno do niego przychodzić. Jeśli poczuje się gorzej, a
zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić
stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
Natomiast stwierdzenie o objęciu nadzorem epidemiologicznym
dotyczy osób, które np. pracował
w budynku, w którym przebywał
nosiciel koronawirusa, był w tej samej przestrzeni. Czyli w takiej sytuacji, gdy nie było bezpośredniego
kontaktu z nosicielem lub chorym,
ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby.
Nadzór epidemiologiczny trwa 14
dni. Odbywa się w porozumieniu z
pracownikami inspekcji sanitarnej po
wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu,
zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy
dziennie mierzyć sobie temperaturę,
kontrolować swój stan zdrowia.
Jak już informowaliśmy, dla
mieszkańców powiatu kępińskiego i
ościennych powiatów uruchomiono
specjalny transport sanitarny. Kępińska karetka przeznaczona jest dla
pacjentów z podejrzeniem koronowirusa. Przygotowany jest także transport, który pobiera próbki i przewozi
je do laboratorium. Taka karetka laboratoryjna potrzebna jest, aby jak
najszybciej poznać wyniki pobieranych próbek. Wojewoda wielkopolski
dziękuje wszystkim osobom, które
aktualnie są w kwarantannie i proszę,
aby nie wychodzić z domu. - Bardzo
proszę, aby wszyscy tego restrykcyjnie przestrzegali - podkreślił Ł. Mikołajczyk.
W ubiegłym tygodniu na wniosek
starosty Roberta Kieruzala odbyło
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się spotkanie, na którym omówiono
aktualną sytuację w związku z pojawieniem się pierwszych przypadków koronawirusa w Wielkopolsce.
Szczegółowo omówiono zasady postępowania w przypadku podejrzenia
zarażenia koronawirusem. W spotkaniu udział wzięli: starosta, wicestarosta Alicja Śniegocka, p.o. dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kępnie Wanda
Lepka oraz czterech przedstawicieli
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Starosta zdecydował o ograniczonym dostępie do wydziałów starostwa.
Koronawirus wprowadził zmiany w instytucjach państwowych min.
zarządzeniem prezesa Sądu Rejonowego w Kępnie odwołane zostają
wszystkie zaplanowane rozprawy i
posiedzenia wyznaczonych na terminy w okresie od 13 do 31 marca br.,
z wyjątkiem spraw pilnych w sposób
oczywisty wymagających odbycia
posiedzenia. Poczta Polska pracuje
również w ograniczonych godz. od
10:00 do 18:00, podobnie jak tutejsze
banki i ARiMR, gdzie kontakt jest

wyłącznie telefoniczny lub pisemny
(za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).
Zatrzymany pociąg
16.03.br. na stacji kolejowej w
Kępnie zatrzymano pociąg relacji Poznań – Kraków. Pociągiem podróżował 32-letni mieszkaniec Warszawy
z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. – Kilka dni temu mężczyzna wrócił z Austrii – poinformował
rzecznik prasowy kępińskiej policji
st. post. Rafał Stramowski. W pociągu znajdowało się około 50 pasażerów. Pociąg zabezpieczany był przez
policję i straż kolei. Po ewakuowaniu
podejrzanego przez specjalistyczny
zespół ratownictwa medycznego pociąg po kilkunastu minutach odjechał
do Krakowa. Wagon został na dalszą
część trasy zamknięty. - Przedział
wagonu i miejsca, w których wcześniej znajdował się pasażer, został
później zdezynfekowany - poinformowała W Lepka z kępińskiego sanepidu. Wszyscy pasażerowie ostatniego wagonu, gdzie podróżował
potencjalny nosiciel koronawirusa,
zostaną poddani kwarantannie.
m

W wyniku nieustąpienia pierwszeństwa doszło do zdarzenia drogowego w Trzebieniu

Ojciec i syn

przetransportowani do szpitala

Kierowca seta i jadący z nim pasażer doznali ogólnych obrażeń ciała
i zostali przewiezieni przez ZRM do szpitala w Kępnie. Fot. Radio SUD

26 lutego br., przed godziną 17.00,
w Trzebieniu doszło do zdarzenia z
udziałem dwóch samochodów osobowych. Na miejsce zadysponowano
Zespoły Ratownictwa Medycznego,
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie oraz zastępy z:
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Kępnie, OSP Łęka Opatowska, OSP
Trzebień i OSP Opatów.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że prawdopodobną przyczyną wypadku było
nieustąpienie pierwszeństwa prze-

jazdu przez kierującego samochodem marki Hyundai, 26-letniego
mieszkańca powiatu kaliskiego,
który doprowadził do zderzenia z
seatem, za kierownicą którego siedział 42-letni mieszkaniec Opatowa
– poinformował oficer prasowy KPP
Kępno st. post. Rafał Stramowski.
W wyniku zdarzenia kierowca
seta i jadący z nim 18-letni pasażer
doznali ogólnych obrażeń ciała i
zostali przewiezieni przez ZRM do
szpitala w Kępnie.
Oprac. KR
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informacje

Szturm klientów na sklepy i apteki. Ludzie wykupują towary z długimi terminami ważności. Przedstawiciele sklepów tłumaczą, że dostawy są i będą realizowane na bieżąco

Koronawirus a puste półki

Wykupują makarony, cukier…
Po zwiększonej zachorowalności
na koronawirusa w Wielkopolsce i
na Dolnym Śląsku placówki handlowe w Kępnie przeżywają oblężenie
klientów. Szczególnie w supermarketach ludzie wykupują towary mające długi termin przydatności do
spożycia, jak też środki czystości.
W wózkach wywożą całe zgrzewki mleka, mąki, makaronów, ryżu,
kaszy, konserw, wody mineralnej,
papieru toaletowego, a nawet słody-

zrobić zakupy nie tylko dla mojej
czteroosobowej rodziny, ale również
dla rodziców, żeby niepotrzebnie nie
wychodzili z domu i nie narażali się
na zarażenie. Robert (technik elektronik, 33 lata) obserwujący z parkingu wywożących w urojonej panice
masę artykułów spożywczych tak to
komentuje – Zakup większej ilości
spożywki miałby sens w momencie,
gdyby ci ludzie po zrobieniu przykładowo miesięcznych zapasów nie wychodzili z domu. Inaczej jest to złud-

W ubiegłym tygodniu kępnian ogarnął
„szał zakupów” - wykupiono cukier...

czy. - To prawdziwa panika, gorzej
niż przed wojną. Ludzie wykupują,
co się da. Nie nadążamy z wykładaniem towarów. Kończą nam się
zapasy w magazynie - usłyszeliśmy
od sprzedawczyni jednego z wiodących marketów w Kępnie. W obawie
przed epidemią koronawirusa Polacy
robią w sklepach wielkie zapasy. Jak
wyjaśniała nam pracownica jednego
z marketów, w ciągu ubiegłego weekendu zrobili taki obrót, jaki normalnie przez 4 dni. Pomimo że wszystkie
kasy są czynne, kolejka i tak sięgała
połowy sklepu. - W najgorszej sytuacji są osoby, które przyszły po normalne, bieżące drobne zakupy. Mu-

na ochrona przed wirusem. Będąc
w sklepie, widziałem kobietę, która
w wózku prócz mało psującego się
towaru miała dwa kartony bananów.
Zje je w 3 dni?
...mydło i leki
W sieciach drogeryjnych jaki i
prywatnych drogeriach wykupywane
są „ na potęgę”: środki dezynfekujące, mydła w płynie, środki ochronne,
podpaski, papier toaletowy a nawet…
pasta do zębów. Zagrożenie zarażeniem koronawirusem wywołuje lęk,
stąd i te kolejki w drogeriach po towary jednorazowego użytku. Ludzie się
boją i w ten sposób starają się stworzyć jakieś poczucie bezpieczeństwa.

... mrożonki i mięso ...

szą spędzić w kolejce kilkadziesiąt
minut – dodaje ekspedientka.
W sklepach wiele półek jest pustych, jednak jak zapewniają kierownicy, na razie wszystkie dostawy odbywają się na bieżąco i nie ma obawy,
aby czegokolwiek zabrakło. - Robię
tak duże zakupy, żeby nie jeździć co
chwilę do sklepu. To ograniczy moje
potencjalne zarażenie – wyjaśnia
Kasia, wyjeżdżająca z pełnym koszykiem towaru. Z kolei Magdalena
tak usprawiedliwia swoje „poważne” zakupy – Ja dziś postanowiłam

Ja na bieżąco oglądam informacje w
telewizji i stosuję się do zaleceń ministra zdrowia – stwierdza Janusz.
13 marca br. Rossmann wprowadził w swoich sklepach zasadę,
że klienci mogą kupić maksymalnie trzy sztuki wybranych towarów.
Chodzi o produkty typu: żele, mydła
antybakteryjne, papier toaletowy,
ręczniki kuchenne. - Obostrzenia w
sieci Rossmann są spowodowane
sytuacją z koronawirusem. Od kilku
dni ludzie masowo wykupywali produkty typu żele czy mydła antybakte-

ryjne i papier toaletowy. Półki z tymi
produktami świeciły i nadal świecą
przysłowiowymi pustkami. Firma
podjęła decyzję, by wprowadzić reglamentację wybranych towarów.
Chodzi o produkty typu: żele, mydła
antybakteryjne, papier toaletowy,
ręczniki kuchenne - informuje w
komunikacie Agata Nowakowska,
rzecznik prasowy firmy.
W aptekach kępnianie od kilku dni wykupują podstawowe leki,
środki przeciwbólowe, opatrunkowe i dezynfekcyjne. Przed aptekami
tworzą się kolejki, albowiem niektóre
z nich mają otwarte dla kupujących
tylko okienko, jak w czasie dyżurów
nocnych. - To po to by nie tworzyły
się w aptece kolejki, gdzie można
łatwo zarazić się koronawirusem,
a i popularną grypą – mówi ze zrozumieniem Magda stojącą w kolejce
po leki na receptę. Właściciele aptek
zapewniają, że podstawowych leków
nie zabraknie.
Rząd uspokaja
11 marca br. minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz napisała na
Twitterze: Stanowczo dementuję pojawiające się #fakenews.y Wszystkie
sklepy działają i będą działać normalnie! Nie ma mowy o zamykaniu
żadnych placówek handlowych!
Jednocześnie apelowała - Chciałabym zaapelować o zdrowy rozsądek i
ostrożność. Cała branża produkcyjna, my jesteśmy z nią w kontakcie,
produkująca dziś żywność w Polsce,
jest zaangażowana na około 80%
swoich mocy produkcyjnych. Zatem
mamy jeszcze potencjał do tego, żeby
produkować więcej. Zasoby i zapasy
naprawdę dzisiaj w Polsce są – oceniła J. Emilewicz. - Nie rekomendujemy dużych zakupów. Apelujemy o
racjonalne zachowania w sklepie,
jednocześnie przypominając, że z
roku na rok notujemy coraz większe
liczby, jeśli chodzi o marnowanie
żywności - zaznaczyła minister. Podkreśliła, by nie traktować kwarantanny, przerwy w zajęciach szkolnych
na to, by spędzać czas towarzysko
w kinach czy teatrach. - Zostańmy w domu - zalecała.
Czy grozi nam reglamentacja?
Zgodnie z podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą w
sprawie koronawirusa możliwe jest,
że rząd wprowadzi reglamentację
żywności i leków, bowiem taką moc
daje władzom lokalnym i państwowym nowy dokument.
Przypadki zarażeń koronawirusem w Polsce, które rosną w zastraszającym tempie sprawiły, że rząd
podjął najpierw decyzję o wprowadzeniu specjalnej ustawy związanej
z chorobą, a następnie o zamknięciu
szkól, kin czy placówek kultury.
Władze mogą zadecydować nawet o reglamentacji towarów takich
jak żywność czy leki. Taką decyzję
już podjęto – Tesco w Anglii wprowadziło reglamentację niektórych
podstawowych produktów żywnościowych i higienicznych, które klienci masowo wykupywali w
związku z epidemią koronawirusa.
Limity dotyczą zarówno zakupów w
sklepach stacjonarnych, jak i przez

... oraz środki dezynfekcyjne, papier
toaletowy i ręczniki papierowe

internet. Podobną zasadę wprowadzili właściciele największej sieci
marketów w Australii odnośnie papieru toaletowego. - Ja pamiętam
kartki. Ale czy teraz miałyby zostać
znów wprowadzone… wątpię – zastanawia się Marian. Innego zdania
jest emerytka Zofia – Gdy zabraknie
środków dezynfekcyjnych, a zaraza
będzie się rozprzestrzeniała to oczywiste jest wprowadzenie kartek na
najważniejsze rzeczy chroniące ludzi
- mówi stanowczo emerytka.
Kartki funkcjonowały bowiem
w Polsce już w 1944 roku, zaraz po
II wojnie światowej. Reglamentacja
dotyczyła wówczas większości produktów żywieniowych. Dopiero w
1949 roku zdecydowano, że przyszedł czas na koniec kartek… do następnego razu. Ponowna reglamentacja weszła w życie już w 1951 r.,
kiedy to na kartki, do 1953 r. Polacy
kupowali mięso, tłuszcze wieprzowe,
przetwory mięsne, masło, tłuszcze
roślinne, mydło i środki piorące oraz
cukier i cukierki. Trzeci okres kartek
wprowadzono w 1976 r. Pierwsze
były na cukier, a później na mięso,

wędliny, środki czystości, alkohol,
papierosy, słodycze, benzynę, a nawet… buty. Zniesiono reglamentację
dopiero w 1989 r., kiedy to ostatnim
produktem na kartki było mięso.
Wzmożone zakupy, nakaz pracy
zdalnej, czy ograniczanie kontaktów
handlowych z krajami, w których panuje epidemia koronawirusa redukuje możliwości zarażenia. Zamknięte
są już granice, jak to zrobił Izrael,
Czechy i częściowo USA. - Jestem
za tym, aby do minimum ograniczyć
teraz wjazd do naszego kraju – jednoznacznie stwierdza Janusz.
Wydaje się, że zarazy na miarę tych z poprzednich wieków już
nam nie grożą. Mamy lepszy obieg
informacji. Dziś paradoksalnie media, które służą poniekąd do wyszukiwania sensacji, mogą skutecznie
informując, wyciszać pojawiające
się symptomy paniki. Dzięki szybkiemu obiegowi informacji również
decyzje i działania służb sanitarnych
są skuteczniejsze, bo podejmowane
znacznie szybciej niż to miało miejsce kiedyś. 		
m

Przy szpitalu postawiono
namiot dla ratowników

W Kępnie znajduje się jeden z 33 namiotów
postawionych przy szpitalach w Wielkopolsce

Od początku marca br. w miastach województwa wielkopolskiego strażacy rozstawili 33 namioty,
z czego 27 przy szpitalach. Wśród
tych miejsc jest również Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie. - Jest to miejsce

przebrania i dezynfekcji dla pracowników Ratownictwa Medycznego i Transportu, wykonujących
pracę w zakresie transportu osób z
podejrzeniem w kierunku koronowirusa – wyjaśniła dyrektor szpitala
Beata Andrzejewska.
KR
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aktualności
Dar Fundacji Ronalda McDonalda dla oddziałów pediatrycznych w szpitalach

Zapytaliśmy uczniów i studentów, a także nauczycielkę, jak spędzają wolny czas w związku z odwołaniem zajęć lekcyjnych ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2

Łóżko-fotele dla rodziców
w kępińskim szpitalu

Co robić z wolnym czasem?

Podczas spotkania w kępińskim szpitalu oficjalnie poinformowano
o otrzymanym przez szpital darze z Fundacji Ronalda McDonalda

Szkoły i uczelnie zamknięte.
Tadeusz (22 lata, student Politechniki Wrocławskiej): Miałem jechać na narty, ale z wyjazdu rezygnuję. Wychodzę z założenia, że lepiej kilka razy umyć czystą rękę niż raz jej nie domyć, że można zrezygnować ze spraw, które nie
są pilne i świat się nie zwali, jeśli ich nie wykonamy. Zwłaszcza, że od tych najbliższych dni bardzo wiele zależy. Każdy
odpowiada nie tylko za siebie, ale za setki innych osób, w tym swoich najbliższych. I trafia mnie (wiecie co), jak widzę,
ile osób podchodzi do zarządzeń służb „lekko”, na zasadzie: „mnie to nie dotyczy” albo „żyjmy normalnie i będzie ok,
nic takiego się nie dzieje”. A tak nie jest – od tego, jak odpowiedzialni będziemy dziś, zależy to, jak wyglądać będzie
nasza społeczność za kilka dni. Oby nie było gorzej. Ten czas zaplanowanego urlopu spędzę w domu, może czytając
„Dżumę” Alberta Camus.
Monika (18 lat, licealistka): Jestem zaproszona na 18-nastkę do koleżanki. Mama radziła, żebym nie szła, miałam
dylemat. Jednak kamień z serca – wczoraj dowiedziałam się, że impreza została przesunięta na lato. Myślę, że już nie
będzie koronawirusa, a będą wakacje i ciepło, więc będzie można bawić się w plenerze. A teraz surfuję w Internecie,
kupiłam buty z przeceny. Z koleżankami mamy kontakt na Messengerze.
Szymon (10 lat): Wszyscy w klasie ucieszyli się, że mamy wolne. A teraz chciałbym wyjść pograć w piłkę, ale koledzy nie wychodzą na dwór. Ja też mam zakaz. Dziadek pilnuje. Byłem tylko na działce z dziadkiem, ale tam nikogo
nie było.

Łóżko dla rodzica przy łóżku
dziecka w wielu szpitalach wciąż
jest marzeniem. Brak przestrzeni
to najczęstszy powód tego, że rodzice czują się jak goście. Dlatego,
wychodząc naprzeciw potrzebom
rodziców, oddział dziecięcy szpitala
w Kępnie otrzymał 10 wielofunkcyjnych łóżek oraz komplety pościeli od Fundacji Ronalda McDonalda. Zgodnie z misją Fundacji:
„Aby rodzina mogła być razem” dar
uzupełnia podstawowe wyposażenie oddziałów dziecięcych i służy
rodzicom wspierającym dziecko w
czasie pobytu w szpitalu.
W spotkaniu w kępińskim szpitalu, podczas którego oficjalnie poinformowano o otrzymanym przez szpital
darze, udział wzięli: dyrekcja szpitala
Beata Andrzejewska i Zbigniew
Bera, donatorzy Fundacji Justyna i
Przemysław Lisieccy, koordynator

dacja jako pierwsza odpowiedziała
na apel szpitala w Kępnie w zakresie
potrzeb na dostarczenie łóżko-foteli
dla rodziców dzieci przebywających
na naszym oddziale – podkreśliła
dyrektor kępińskiego szpitala Beata
Andrzejewska. Dzięki angażowaniu lokalnych darczyńców Fundacja
zmienia rzeczywistość szpitali dziecięcych. Bardzo często zdarza się,
że szpital prosi o pomoc, a Fundacja
wśród regularnych donatorów znajduje osobę, która dołącza prywatnie
do pomocy w swoim mieście. Państwo Justyna i Przemysław Lisieccy
z Kępna pomagają kępińskiemu szpitalowi.
We współpracę dla Kępna włączył się także „Metalowiec” – firma
produkująca łóżka, które Fundacja
5 lat temu wybrała do swoich programów. Łóżka zostało wykonane w
sposób, który umożliwia bardzo wy-

Nowe łóżka z kompletami pościeli to połączenie komfortowego
fotela w ciągu dnia z wygodnym miejscem do spania w nocy

ds. operacyjnych Justyna Gasztych
oraz kierownik restauracji McDonald’s w Krotoszynie, wcześniej również
w Kępnie, Irena Maciejewska.
Nowe łóżka z kompletami pościeli to połączenie komfortowego
fotela w ciągu dnia z wygodnym
miejscem do spania w nocy. Dzięki
takiej funkcjonalności rodzice hospitalizowanych dzieci mogą towarzyszyć maluszkowi na oddziale w dużo
lepszych warunkach. 10 łóżek wraz z
kompletami pościeli w Kępnie przekazała donatorka Fundacji Justyna
Lisiecka, licencjobiorca McDonald’s
oraz Katarzyna Nowakowska, wiceprezes i dyrektor Fundacji. - Fun-
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godną dezynfekcję, a do zachowania
warunków higieny w ciągu dnia służy specjalny kosz za zagłówkiem, do
którego rodzic wkłada pościel. Łóżko
ma bezpieczną wysokość, jego kolor
nie męczy, idealnie wpisuje się w
przestrzeń szpitala, a pościel, oprócz
jakości, ma specjalny, miły dla oczu
jasnoniebieski kolor. Fundacja, dbając o wygodę rodziców, dba także o
estetykę sal, w których dzieci wracają
do zdrowia.
Pod hasłem „Aby rodzina mogła
być razem” działają wszystkie programy Fundacji Ronalda McDonalda
na świecie i w Polsce.
KR

Mateusz (12 lat): Nie podoba mi się to, bo lubię chodzić do szkoły, mam wielu kolegów. Nie mam z nimi teraz kontaktu, dzwonimy tylko do siebie i kontaktujemy przez Internet. Ale rozumiem, że to choroba, od której można umrzeć.
Tata musi chodzić do pracy, z mamą byliśmy tylko na zakupach i przyszła sąsiadka. Do mnie koledzy nie mogą przyjść.
Chcę, żeby już jak najszybciej skończyła się ta przerwa.
Julia (16 lat): W wolnym czasie spędzam dużo czasu na świeżym powietrzu. Wychodzę na spacer do lasu, oglądam
telewizję i kontaktuję się ze znajomymi za pomocą Internetu. Robię też zadania, o które prosili nauczyciele. Poświęcam
także więcej czasu młodszej siostrze.
Kinga (18 lat): Przygotowuję się do matury poprzez stosowanie swej wiedzy zdobytej dotychczas w praktyce, tzn.
rozwiązuję różne zadania związane z przedmiotami, które będę zdawać podczas egzaminu dojrzałości.
Karolina (17 lat): W ciągu trwania przerwy skupiam się na czynnościach, na które nie mam czasu w trakcie szkoły,
m.in. czytanie ulubionych książek, ćwiczenia, oglądanie filmów, gotowanie. Jednak sporo czasu poświęcam również na
naukę. Nauczyciele robią wszystko, żebyśmy nie mieli zbytnich zaległości. To również okazja, żeby nadrobić lektury
szkolne i powtórzyć zagadnienia.
Julita (16 lat): Czas wolny od zajęć dydaktycznych spędzam w domu. Nauczyciele przesyłają nam przez dziennik
elektroniczny zadania z różnych przedmiotów, które wykonuję. Pomagają mi w tym filmiki udostępniane przez profesorów. Nie ukrywam, że w tej chwili mam więcej czasu dla siebie. Mogę przeznaczyć go na rzeczy, które sprawiają mi
przyjemność, np. czytanie książek, oglądanie filmów. Przedtem nie starczało mi na to czasu. Spędzam również więcej
czasu z rodziną. Jednak mam nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje i będę mogła wrócić do szkoły, ponieważ zaczyna
brakować mi kontaktu z rówieśnikami. Lepiej również przyswajam naukę w szkole, kiedy nauczyciele tłumaczą nowy
materiał na lekcji.
Tomasz (19 lat, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu): Pierwszy raz jest mi smutno, że
nie jestem na zajęciach. Przymusową przerwę w zajęciach zamierzam spędzić na zrobieniu prac samokształceniowych
na studia, jest trochę wolnego czasu i warto wykorzystać go w jakiś produktywny sposób. Możemy poświęcić się też
swoim pasjom. Moją pasją jest straż pożarna. Czytam różne artykuły strażackie w Internecie, oglądam oraz zapoznaje
się ze specyfikacją sprzętu pożarniczego. Nadrabiam również zaległości w moich serialach lub zajmuje się pracami
wiosennymi w ogrodzie.
Dominika (22 lata, Uniwersytet Warszawski): Odwołane zajęcia na uczelniach to niełatwa sytuacja. Wydawać by
się mogło, że wszyscy studenci się cieszą, bo nie muszą wstawać rano na zajęcia, ale prawda jest taka, że tak nagłe decyzje władz uczelni wywołały ogromne poruszenie i niepokój. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i rozumiemy takie działania, jednak zrodziła się panika. We wtorek poinformowano, że Biblioteka Uniwersytecka od środy będzie
zamknięta, a liczba możliwych do wypożyczenia wolumenów to 20. Można było łatwo przewidzieć, że decyzja, która
miała ograniczyć tworzenie się dużych skupisk ludzkich, przyniosła zupełnie odwrotny skutek. W kolejce po wypożyczenie książek czekało się nawet do 4 godzin, a pracownicy obsługiwali czytelników aż do północy. Trzeba pamiętać, że
dane nam wolne to nie są wakacje. Nie chodzimy do barów, pubów, klubów. Nie spotykamy się w dużych grupach, nie
organizujemy domówek. To kwarantanna. Trzeba zdać sobie sprawę, że powinniśmy zostać w domu i czytać, oglądać
zaległe seriale, filmy, pisać prace dyplomowe. To idealny czas, żeby nadgonić wszystko to, na co brakuje nam czasu w
codziennym biegu. Ja na pewno planuję się wyspać, zrobić porządki w szafach i nadrabiać uczelniane zaległości.
Weronika (23 lata, Uniwersytet Warszawski): Staram się ograniczyć wyjścia do minimum, bo uważam, że w tej
sytuacji musimy współpracować jako społeczeństwo. Pracę wykonuję zdalnie, mogę w końcu nadrobić seriale na Netfliksie i zrobić porządki w mieszkaniu. Czas w domu umilają mi koty.
Bartłomiej (15 lat): Ze względu na epidemię muszę pozostać w domu. Ponieważ siłownia jest zamknięta, a treningi
MMA wstrzymane, trenuję w domu, sam lub z bratem. Czytam też książkę o Miku Tysonie i, oczywiście, uczę się.
Anna (29 lat, nauczyciel przedszkola): Jestem nauczycielem w przedszkolu i w czasie zawieszenia działalności
placówki pozostaję w gotowości do pracy. Nasz dyrektor stara się do minimum ograniczyć obecność nauczycieli w placówce, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zgodnie z zaleceniami MEN. Dlatego w tym czasie staramy
się kontaktować z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami w każdy inny możliwy sposób. Mam z rodzicami kontakt
telefoniczny i internetowy. Zachęcam ich do śledzenia strony internetowej przedszkola, na której umieszczamy najważniejsze, aktualne informacje. Stworzona została także zakładka „Materiały do pracy w domu”, gdzie nauczyciele
poszczególnych grup zamieszczają propozycje zajęć z dziećmi w domu, bazujących na tematyce tygodnia. Staram się
podpowiadać rodzicom, w jaki sposób spędzić z dziećmi ten czas. Ponadto pani dyrektor jest z nami w stałym kontakcie,
otrzymujemy różne zadania do wykonania, które można wykonywać zdalnie, będąc w domu, jednocześnie nie zaniedbując swoich obowiązków.
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wiadomości

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Dlatego w tym numerze chcemy poświęcić nieco więcej miejsca poezji i poetom,
szczególnie tym nam najbliższym. Już chyba wszyscy czytelnicy
„Tygodnika Kępińskiego” wiedzą o działającym na naszym terenie Kępińskim Kole Literatów, zrzeszającym w swych szeregach
poetów z powiatu kępińskiego i nie tylko

Poetą Być

Kępińskie Koło Literatów powstało w 2016 roku z inicjatywy
Anny Niesobskiej, ówczesnej dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury. Od
tej pory literaci wyraźnie zaznaczyli
się w przestrzeni kulturalnej Kępna
jak i całego powiatu. Są widoczni na
licznych uroczystościach lokalnych.
Już w tym roku włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, wzięli udział w uroczystościach gminnych z okazji 100. rocznicy powrotu terenów gminy Trzcinica do Macierzy. Swoimi wierszami
o tematyce świątecznej poprzedzili
jedną z mszy św. w Hanulinie, wydali kolejną „Antologię KępińskieDanuta, Zofia Buks
Apel do poety
Dawni poeci od czasów antycznych,
słowem malując, zmieniali świat wokół.
Wiersze król czytał, wieśniak i ulicznik,
bo mądre były i pełne polotu.
Gdy pióro w ręku, a obok Erato*
albo Kaliope** szepcze ci do ucha,
zapełniasz karty i marzysz nieśmiało,
by ludzkie serca jak dawniej poruszać.
Drogi poeto zejdź już z chmur na ziemię.
Wiesz, że fake newsy zamiast poematów
czytają ludzie, a sumienia drzemią.
Przestań więc pisać i słowem nie szafuj.
W dzisiejszym świecie wierszy nie cenimy;
jesteś wyłącznie głosem na pustyni.

go Koła Literatów” i zorganizowali
wieczór promujący tę nową pozycję
literacką. Z sukcesami brali udział w
konkursach literackich, wydali kolejne tomiki poezji i byli współautorami
licznych antologii. To tylko niektóre
inicjatywy z wielu innych, jakie podejmowali kępińscy literaci.
Z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Poezji wszystkim członkom Kępińskiego Koła Literatów
życzymy przyjemności płynącej z
pochylania się nad „słowem”, wielu
sił i kreatywności do podejmowania
kolejnych wyzwań kulturalno–literackich.
Oprac. m
Ewa Walentyna Maciejewska
Poezja jest kobietą
Poezja jest kobietą
przystraja się w suknię słów
uczuć i przeżyć
żyje kolorową gamą
fundamentalnych pytań
bez odpowiedzi
wyciąga ręce
i zaprasza do tańca zmysłów
tęsknoty z pragnieniami
miłości z niespełnieniem
nienawiści i przebaczenia
wirują falbany perspektywą
muślinowych wzruszeń
Jadwiga Miesiąc
Pozwalam tańczyć

Kępno, 1.03.2020 r. na nikłych strofach mojej poezji
pozwalam tańczyć późnej miłości
przypinam jej skrzydła Pegaza
*Erato - w mitologii greckiej muza poezji
składam hołd na ołtarzu świętości
miłosnej.
ubieram ją w barwne epitety
**Kaliope - w mitologii greckiej muza poezji
tęsknotą rozłąki malowane
epickiej.
z czułością rozkochanej kobiety
nucę te pieśni zapamiętane
przytulam ją w strofach rozsypanych
Aleksandra Jokiel
na klawiaturze zauroczenia
To coś
spowiadam się z grzechów niepopełnionych
bez pokuty bez nadziei zbawienia
To był szczególny dzień
metafory w obrazach zamknięte
odkryłam w nim to coś
są jak moja miłość
odsunął wszystko w cień
takie wspaniałe takie czyste
przeniknął mnie na wskroś
przepiękne
odkryłam w nim to coś
złożywszy słowa w rym
Monika Banaś
przeniknął mnie na wskroś
‚requiem dla poety’
i utonęłam w nim
złożywszy słowa w rym
zrodziłam pierwszy wiersz
i utonęłam w nim
myśl sobie co tam chcesz
zrodziłam pierwszy wiersz
poczułam jego rytm
myśl sobie co tam chcesz
poezją we mnie kwitł
poczułam jego rytm
odsunął wszystko w cień
poezją we mnie kwitł
to był szczególny dzień

zagrany na trąbce
przypomina o złamanym piórze
i atramentowej krwi
rozlanej na pergaminie
którego postrzępione
w roztargnieniu brzegi
zapomniały natchnienia
muza niespiesznie odeszła
potrząsając głową
zostawiając po sobie
pustkę myśli
cisza
jedynym towarzyszem

Poeci z Kępińskiego Koła Literatów

Marek Kowalski
Wracam
Czas na działanie
Fale weneckich
kanałów
Tłumy ludzi o dziwnych
intencjach
Pary szczęśliwie jeszcze zakochanych
Zakochanych beznadziejnie
Samotników zagubionych w życiu
Turystów pospiesznie powierzchownych
- takie oto weneckie lustro

Andrzej Mularczyk
Prawda
nie pisać wierszy łatwo
wstawać o szóstej
zasypiać o dziesiątej
iść przez życie tak jakby
zamykało się i otwierało drzwi
i nie było czasu na wrażliwość
gwóźdź wbity w ścianę
na którym zawsze wisi parasol
a pod nim straż trzymają kalosze

* Wenecja 30.04.2014 prawda to taka droga
na której nie ma wątpliwości
więc po co pisać
Piotr Wieczorek
przesyłka
dostałem słowem prosto w twarz
oczy zaskoczone zmrużyłem
zamilkłem
usłyszałaś jedynie
nierówne bicie…
światło straciło intensywność
wybaczyłem
rozbłysło nowym promieniem

Marek Paprocki
Życie i poezja
Życie jest takie jakie jest.
Czy chcesz czy nie chcesz płynie.
Biegnie jak ten bezpański pies.
Niejedno nosi imię.
Poezja to jest taki głos
co życie opowiada;
na cztery części dzieli włos
to znów mozaikę składa.

Renata Adamska
***
zapełniam wierszem
kolejną kartkę
wypełniam myślami
co kłębią się w głowie
sięgam po najskrytsze emocje
by ubrane w słowa
najtrafniej
zagrały w czyjejś duszy
gdy je ktoś przeczyta

Poezja życiu daje smak.
Życie poezji- życie.
Gdy jedno jest drugiemu brak
odczuwa należycie.

Beata Szymoniak
***

Anna Niesobska
***
Wiem,
zbyt lekkomyślnie zadawałam się ze światem,
porywając się z motyką na słońce.
Wędrowałam od euforii po łzy.
Wyuczona pokory konałam w ciszy
popełniając grzech zaniechania.
Czasem zbiegnę z matni wyobrażeń,
by znów stąpać po kamieniach.
Bezradni Aniołowie nie wmawiajcie mi życia...
Czekam aż poezja spuści mnie z łańcucha.

Dziś stwierdzam, że wiersz może wszystko
A to czego nie może - któż mu zabroni
Wiersz wyprzedzi twoją nieśmiałość i zatrze
wszelkie granice
Wiersz nie zapłaci za słowa - są sprytne i dobrze
skrojone
Wiersz może udawać każdego i każdym stać
się może
Obnaża
Zataja
Prowokuje domysły
Wiersz może wszystko

Kinga Szupak
kamienie w motyle zamienię
ja w Ciebie wierzę
nawet jeśli Ty sam w siebie
wierzyć przestaniesz
i jak się poddasz
braknie Ci sił
to w lekkie motyle zamienię
słowa Twoje ciężkie jak kamień
i wszystkie te złe wypuścisz przed siebie
niech zginą, niech ich znaczenie przeminie
a dobre schowaj do ręki w kieszenie
przy Tobie moc ich nie zginie

Józef Frąckowiak
Prawo do myślenia
Są tacy, którzy myślą
tylko dziś.
Są tacy, którzy myślą
o jutrze
i przez jutro dziś kształtują.
Są tacy co żywią się
wczoraj
i bywa wczoraj im zatruwa
dziś i jutro
zamiast być
doświadczeniem, wnioskiem
dla teraźniejszości i przyszłości.
Myślenie
i akceptacje racji
dla demokracji,
którą budujemy;
nie zawłaszczamy
proszę
w imię nikomu niepotrzebnej
dominacji.
Wsłuchajmy się
by budzić miłość
do OJCZYZNY
przez dobro
wszystkich ludzi
by demony studzić,
by studzić dla ludzi.
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ogłoszenia
Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców
Szkół Ponadpodstawowych odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie

LOWE - szkolenia w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS+ dla nauczycieli ZSP nr 2
w Kępnie

Młodzi siatkarze rywalizowali

W kategorii dziewcząt tytuł mistrzowski
przypadł reprezentacji ZSP nr 1 w Kępnie

3 i 4 marca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce
Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych. Do rywalizacji
w kategorii dziewcząt i chłopców
wystartowały wszystkie szkoły ponadpodstawowe z powiatu kępińskiego. Zawody przeprowadzono,
rozgrywając turniej systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych
setów. Wszystkie spotkania charakteryzowały się dużym zaangażowaniem sportowym zawodniczek i
zawodników.
W kategorii dziewcząt tytuł
mistrzowski przypadł reprezentacji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. Miejsce drugie wywalczyła drużyna Liceum
Ogólnokształcącego nr I im. mjra
H. Sucharskiego w Kępnie. Z kolei
trzecie miejsce zajęli zawodnicy

z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie.
Wśród chłopców, po bardzo wyrównanej grze wszystkich trzech drużyn, zwycięstwo przypadło drużynie
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Kępnie. Miejsce drugie zajęła
reprezentacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie. Trzecie miejsce przypadło zawodnikom z
Liceum Ogólnokształcącego nr I im.
mjra H. Sucharskiego w Kępnie.
Najlepszą
siatkarką
została
Agnieszka Wodnik. Mateusz Kubiak okazał się najlepszym zawodnikiem turnieju. Oboje to reprezentanci
ZSP nr 1 w Kępnie.
Pamiątkowe puchary, dyplomy i
piłki do siatkówki dla każdej z drużyn wręczyli: starosta kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja
Śniegocka i dyrektor ZSP nr 1 w
Kępnie Bogumiła Drobina.
Oprac. KR

Zwycięzcy rywalizacji otrzymali pamiątkowe puchary,
dyplomy i piłki do siatkówki dla każdej z drużyn

Szkolenia w ramach LOWE
Od 16.02 do 22.02. 2020 r. Edyta Tecław - nauczyciel ZSP nr 2
w Kępnie i koordynator LOWE w
Kępnie (Lokalnego Ośrodka
Wiedzy i Edukacji) brała udział
w mobilności kadry edukacji
dorosłych w ramach programu
ERASMUS +. Szkolenie odbyło się w miejscowości Reus w
Hiszpanii i brali w nim udział
przedstawiciele kadry administracyjnej z 11 Lokalnych
Ośrodków Wiedzy i Edukacji
LOWE z różnych stron Polski.
Program szkolenia dotyczył
funkcjonowania, komunikacji z
lokalnym rynkiem i finansowania instytucji szkoleniowych w
Hiszpanii, co pozwoliło porównać warunki u nas i partnerów
projektu, a także wymienić się

doświadczeniem. Organizator szkolenia, Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Gospodarczego „OIC

Poland” z siedzibą w Lublinie, zadbała nie tylko o stronę merytoryczną
szkolenia, ale uczestnikom projektu
zapewniła możliwość poznania
kultury regionu Katalonii, jej
zabytków oraz historii.
Wcześniej w listopadzie
2019 r. w Reus odbyło się szkolenie „ Dobre praktyki i strategie w edukacji dorosłych o niskich kwalifikacjach” w którym
uczestniczyła Barbara Gruszka – trener LOWE. Kolejne wyjazdy miały się odbyć na Litwę
w marcu i w maju br. Nauczyciele ZSP nr 2 w Kępnie poznają
tamtejsze strategie edukacyjne
i funkcjonowanie podobnych
ośrodków, jak w Polsce.
Oprac. m
E. Tecław na szkoleniu

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem na IX Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego

Do you speak English? Yes, of course!

3 marca br. w Zespole Szkół Specjalnych
w Ostrowie Wielkopolskim odbył się IX Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego.
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
reprezentowali: Klaudia Czapczyńska z klasy
V, Dagmara Nawrot z klasy VIII i Nikodem
Młot z klasy VI. Uczestnicy zmagali się z zadaniami językowymi i z wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Dagmara Nawrot zajęła drugie miejsce w
kategorii klas VII-VIII. W kategorii klas IV-VI
Klaudia Czapczyńska zajęła drugie miejsce, a
Nikodem Młot – trzecie. W konkursie z wiedzy o Wielkiej Brytanii drużyna ze Słupi zajęła pierwsze miejsce, bijąc rywali dużą różnicą
punktów. Gratulujemy!
Oprac. KR

W swoich kategoriach wiekowych Dagmara Nawrot i Klaudia
Czapczyńska zajęły drugie miejsce, a Nikodem Młot – trzecie

Raport SMOG-owy
W „Tygodniku Kępińskim” publikujemy dane pomiarowe z sensora Syngeos, dotyczące poziomu pyłów PM 2.5 i PM 10 w Kępnie (ul. H. Sienkiewicza 21), Baranowie (ul. Ogrodowa 2)
i Perzowie, w najgorszym momencie dnia, kiedy poziom zanieczyszczeń jest najwyższy. W Polsce dobowa norma stężenia pyłu PM 10 wynosi 50 µg/m3, poziom informowania występuje
przy 200 µg/m3, a alarmowy – przy 300 µg/m3.

Kępno (ul. H. Sienkiewicza 21)
DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY	
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03

23 (94%)
16 (63%)
12 (50%)
22 (90%)
27 (108%)
31 (124%)
48 (191%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY
39 (78%)
26 (52%)
21 (42%)
38 (76%)
45 (90%)
52 (104%)
79 (158%)

JAKOŚĆ
POWIETRZA
Dobra
Dobra
Dobra
Dobra
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana

DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY	
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03

30 (120%)
58 (234%)
23 (94%)
33 (132%)
27 (108%)
61 (246%)
54 (218%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

50 (100%)
98 (196%)
39 (78%)
55 (110%)
45 (90%)
103 (206%)
90 (180%)

Umiarkowana
Bywało lepiej
Dobra
Umiarkowana
Dobra
Bywało lepiej
Umiarkowana

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
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DATA
PYŁ PM 2.5
		
(µg/m3)
		 – % NORMY	
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03

38 (153%)
30 (120%)
15 (59%)
34 (136%)
32 (128%)
49 (195%)
46 (186%)

PYŁ PM 10
(µg/m3)
– % NORMY

JAKOŚĆ
POWIETRZA

64 (128%)
50 (100%)
24 (48%)
56 (112%)
54 (108%)
82 (164%)
77 (154%)

Umiarkowana
Umiarkowana
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana

Raport będziemy publikować co tydzień.

Oznaczenie kolorów:
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Bywało lepiej
Zła
Zagrożenie dla zdrowia

Region

gmina

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Świbie biorą udział w projekcie Fundacji „Uniwersytet dzieci”’

„Mali detektywi” w akcji

24 lutego br. uczniowie klasy I
Szkoły Podstawowej w Świbie rozpoczęli udział w projekcie „Mali detektywi”. Jest to jeden z projektów
edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych stworzonych przez Fundację „Uniwersytet dzieci”.
Dzięki uczestnictwu w projekcie
,,Mali detektywi” uczniowie klasy
I staną się studentami „Uniwersytetu dzieci”. W prezencie otrzymają
specjalny indeks, w którym będą
notowali swoje postępy w nauce. Realizując projekt, dzieci będą uczyły
się poprzez zabawę i doświadczenie.
Dowiedzą się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwiną kompetencje potrzebne
w dorosłym życiu, takie jak planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie
wniosków i współpraca w grupie.
Podczas pierwszych zajęć mali
„studenci” przeprowadzili wywiady
z pracownikami szkoły, poszukując
odpowiedzi na pytanie: czym jest
strach?		
Oprac. KR

Jeden z mężczyzn zatrzymanych za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym zaproponował policjantom korzyść majątkową w zamian za odstąpienie od ukarania

Chciał przekupić policjantów.
Usłyszy odpowiednie zarzuty

Za usiłowanie wręczenia „łapówki”
funkcjonariuszom 34-latkowi grozi kara do
10 lat pozbawienia wolności. Fot. KPP Kępno

1 marca br., po godzinie 16.00, na ul. Szkolnej w Łęce
Opatowskiej, w rejonie boiska szkolnego, funkcjonariusze
Posterunku Policji w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie podjęli czynności służbowe wobec dwóch mężczyzn,
którzy spożywali alkohol w miejscu niedozwolonym. Dwaj
obywatele Ukrainy, 34- i 36-latek zostali wylegitymowani i
poinformowani o popełnionym wykroczeniu. Wtedy 34-latek zaproponował policjantom korzyść majątkową w zamian
za odstąpienie od ukarania. - Na taką propozycję reakcja
naszych funkcjonariuszy mogła być tylko jedna – założyli mężczyźnie kajdanki i przewieźli prosto do kępińskiej
jednostki – podkreślił oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski. Teraz 34-latek odpowie nie tylko za popełnione wykroczenie, ale również za usiłowanie wręczenia
korzyści majątkowej funkcjonariuszom w zamian za odstąpienie przez nich od czynności służbowych, za co grozi kara
do 10 lat pozbawienia wolności.
Oprac. KR

Policjanci zatrzymali nieletnią mieszkankę Kępna celem doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu

Poszukiwana przez sąd zatrzymana

25 lutego br., po godzinie
14.00, funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Kępnie dokonali zatrzymania nieletniej mieszkanki Kępna, poszukiwanej przez
Sąd Rejonowy w Kępnie, celem
doprowadzenia do Młodzieżowe-

go Ośrodka Wychowawczego we
Wrocławiu. - W wyniku skutecznych działań policjantów 16-latka
została zatrzymana i doprowadzona do kępińskiej komendy, a
następnie przekonwojowana do
Młodzieżowego Ośrodka Wycho-

wawczego we Wrocławiu na podstawie nakazu doprowadzenia,
który został wydany przez Sąd
Rejonowy w Kępnie – powiadomił
oficer prasowy KPP Kępno st. post.
Rafał Stramowski.
Oprac. KR

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.

Kontakt: 731 200 552.

kurier baranowa
marzec 2020, nr 12 (1157)
Ukończono Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach
Jankowy i Grębanin

Stworzono niezwykłe miejsca
do spędzania wolnego czasu

Całkowita wartość zadania wyniosła 151.237,11 zł, z czego 75.000 zł
Gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Prace związane z budową otwartych stref aktywności w Jankowych i
Grębaninie zostały odebrane. W obu
miejscowościach utworzone zostały
place zabaw o charakterze sprawnościowym, siłownia i strefa relaksu.
Posadzono również dekoracyjne krzewy i posiano trawę, która potrzebuje
jeszcze czasu na wzrost – latem będą
to fantastyczne miejsca do spędzania
wolnego czasu dla całych rodzin.

Całkowita wartość zadania wyniosła 151.237,11 zł, z tego 75.000 zł
Gmina pozyskała z Ministerstwa
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w
ramach Programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA) Edycja
2019.
UG Baranów

W Jankowych i Grębaninie zostały utworzone place zabaw
o charakterze sprawnościowym, siłownia i strefa relaksu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę podmiotów przewidzianych do dofinansowania w ramach trzeciej edycji programu „Szatnia na medal”

Gmina Baranów
z dofinansowaniem

Jak informuje członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego, Jacek Bogusławski: - Zgodnie z przyjętą listą rankingową, w pierwszej kolejności dofinansowaniem objętych
zostanie 57 jednostek samorządu terytorialnego z Wielkopolski. Wśród
nich jest 26 podmiotów, które skorzystają z programu po raz pierwszy. Wśród samorządów objętych
dofinansowaniem znalazła się Gmina
Baranów, która otrzyma 100 tysięcy
złotych na zadanie pn. „Rozbudowa
z przebudową budynku szatniowego
w miejscowości Słupia pod Kępnem”.
Zarząd przyjął także listę rezerwową jednostek, które mogą otrzymać dofinansowanie w przypadku
niewykorzystania pełnej kwoty dofi-

nansowania lub rezygnacji podmiotów z listy rankingowej.
Autorski program Samorządu
Województwa Wielkopolskiego został zainaugurowany w 2018 r. W
dwóch dotychczasowych edycjach
zrealizowano łącznie 126 zadań (28
inwestycyjnych oraz 98 remontowych) na terenie 30 wielkopolskich
powiatów. W tegorocznym budżecie
Samorządu Województwa Wielkopolskiego zarezerwowano 4 miliony złotych na zadania realizowane
w programie „Szatnia na medal”.
Program wpisuje się w realizację zadania samorządu wielkopolskiego,
którym jest tworzenie jak najlepszych
warunków do uprawiania sportu.
Oprac. KR
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gmina
GONIEC PERZOWSKI
marzec 2020, nr 11 (916)
Szkolne Kluby Sportowe w gminie Perzów z ministerialnym dofinansowaniem

1 marca w całej Polsce obchodzono Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pamiętają o bohaterach
Wójt D. Froń uczestniczyła
w uroczystej akademii

Dodatkowe zajęcia sportowe
W ramach programu „Szkolny
Klub Sportowy” 2020 r. organizowanego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki szkoły z terenu gminy
Perzów otrzymały dofinansowanie
na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Wniosek o dofinansowanie dla szkół publicznych został
złożony za pośrednictwem Gminy
Perzów.
Już od początku br. 4 grupy zaję-

ciowe, po dwie w szkole podstawowej
w Perzowie i w szkole podstawowej
w Trębaczowie korzystają z dodatkowych zajęć SKS.
SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności
fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod
opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej
szkole. Systematyczne, pozalekcyjne

zajęcia sportowe w ramach programu
SKS są prowadzone w różnorodnych,
nowoczesnych i atrakcyjnych formach.
Projekt ten przyczyni się do
wzrostu aktywności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży oraz zapewni im
możliwość spędzenia czasu wolnego
w atrakcyjny dla nich sposób.
Oprac. m

echo rychtala
marzec 2020, nr 12 (926)
Kolejna odsłona „Akademii Uwielbiam” w Szkole Podstawowej w Drożkach

Młodzież wie, jak zdrowo żyć
Uczniowie klasy VII Szkoły Pod- zdrowego stylu życia, omawiali za- ponowaniu posiłków, przedstawiają
stawowej w Drożkach w ramach zajęć gadnienia związane z marnowaniem problematykę marnowania żywności
lekcyjnych z biologii przystąpili do żywności oraz samodzielnie kompo- i sposoby na radzenie sobie z nią oraz
ogólnopolskiego programu edukacyj- nowali posiłki w oparciu o zasady mają wiedzę w zakresie samodzielnenego „Akademia Uwielbiam”. Celem prawidłowego żywienia (na razie tyl- go komponowania i przygotowania
głównym programu jest kształtowa- ko teoretycznie).
posiłków.
nie prawidłowych postaw i nawyNa kolejnych zajęciach ucznioZnają też 10 zasad zdrowego styków żywieniowych, zachęcenie do wie dyskutowali o tym „Jak mądrze lu życia: 1 – żyj aktywnie. Każdego
aktywności fizycznej,
dnia zadbaj o ruch i
zwrócenie uwagi na
odpowiednią
dietę.
higienę przygotowyTo klucz do zdrowia;
wania posiłków oraz
2 – jedz regularnie.
problem marnowania
Spożywaj 5 posiłków
żywności. „Akadedziennie w odstępach
mia Uwielbiam” przenie większych niż 4
konuje uczniów do
godziny. Nie zapomiaktywnego i kreatywnaj o śniadaniu; 3 – Panego działania. W ramiętaj o warzywach w
mach programu młominimum trzech podzież uczestniczyła w
siłkach w ciągu dnia.
dwóch lekcjach przyDo pozostałych dwóch
gotowanych według
dodawaj owoce; 4 –
gotowych scenariuszy
zboże doda Ci energii.
przez ekspertów (me- Podczas pierwszych zajęć uczniowie poznawali podstawowe zasady zdrowego
Wzbogacaj posiłki o
todyka i dietetyka) w stylu życia i omawiali zagadnienia związane z marnowaniem żywności
produkty zbożowe, w
taki sposób, by zachętym pełnoziarniste; 5
cić młode pokolenie do wspólnego jeść i zdrowo żyć”. Podczas lekcji – codziennie jedz nabiał. Pij mleko
działania.
dowiedzieli się, w jaki sposób ułożyć i jedz jego przetwory; 6 – spożywaj
Materiały posiadały atrakcyjną, jadłospis, aby zawierał on wszystkie więcej tłuszczów pochodzących z ronowoczesną formę, dopasowaną do produkty z podstawowych grup ży- ślin. Rzadziej sięgaj po te pochodzewieku i zainteresowań młodzieży wieniowych. Ponadto świetnie ba- nia zwierzęcego; 7 – jedz produkty
szkolnej. Uczniów przez wszystkie wili się w trakcie gry dydaktycznej, białkowe – drób, ryby i nasiona roślin
zagadnienia przeprowadził Filip a zwieńczeniem projektu edukacyj- strączkowych; 8 – ogranicz spożycie
– animowany bohater „Akademii nego był klasowy konkurs „Zostań cukru i soli; 9 – dbaj o właściwe naUwielbiam”, który o zdrowym stylu mistrzem kuchni”.
wodnienie organizmu; 10 – wystrzeżycia wie bardzo dużo. Z jego pomoPo zajęciach programu eduka- gaj się używek, dbaj o siebie.
cą młodzi dowiedzieli się także, jak cyjnego „Akademia Uwielbiam”
Dodatkowo uczniowie klasy VII
czerpać radość ze wspólnego gotowa- uczniowie znają podstawowe zasady wyrazili chęć uczestnictwa w konnia i spożywania posiłków.
zdrowego stylu życia, potrafią samo- kursie szkolnym „Akademia Uwiel„Uwielbiam to” – to temat pierw- dzielnie dokonywać prawidłowych biam”, którego celem jest skomposzych zajęć, podczas których ucznio- wyborów żywieniowych, znają za- nowanie posiłków (potrawy) według
wie poznawali podstawowe zasady sady zachowania higieny przy kom- własnego pomysłu.
Oprac. KR
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2 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Perzowie uczniowie przygotowali niecodzienną lekcję historii,
w której udział wzięła również wójt
gminy Perzów Danuta Froń. W
montażu słowno-muzycznym przypomniano uczniom i nauczycielom
o tych bohaterach, którzy po zakończeniu drugiej wojny światowej nie
złożyli broni i walczyli nadal o nie-

podległą Polskę. Żołnierze Wyklęci
często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego stawiali opór sowietyzacji Polski
i podporządkowaniu jej ZSRR. Uroczystość była kolejnym przejawem
pamięci uczniów i nauczycieli szkoły
o ważnych wydarzeniach w polskiej
historii.
Oprac. m

Gminny koordynator sportu Piotr Nasiadek z Rychtala podpowiada, jak zadbać o sprawność fizyczną w domu

Wyjątkowy czas
wymaga od nas więcej

- W trosce o bezpieczeństwo
zdrowotne dzieci oraz dorosłych
obiekty sportowe w Rychtalu, tj. hala
sportowa oraz przynależące do niej
boiska, będą zamknięte do 25 marca
br. Szczegółowych informacji udziela
gminny koordynator sportu Piotr Nasiadek (tel. 661-205-641) – takim komunikatem od czwartku częściowo, a
od piątku całościowo, obiekty sportowe w Rychtalu zostały zamknięte
dla wszystkich użytkowników. - Nie
jest to łatwa decyzja ani dobry czas,
gdy takie sytuacje mają miejsce, ale
jest to wyższa konieczność, która
wyraźnie wskazuje na potrzebę zachowania szczególnych warunków
higienicznych – podkreśla Piotr
Nasiadek. Należą do nich m.in.:
częste mycie rąk, zatykanie ust oraz
nosa podczas kaszlu i kichania, zachowanie bezpiecznej odległości od
innych osób, ograniczenie do minimum kontaktów bezpośrednich. Gdy zauważysz u siebie lub bliskich
objawy zakażenia (temperatura
powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel,
duszności), skontaktuj się telefonicznie z lekarzem rodzinnym (pomoże
w ocenie sytuacji) lub bezpośrednio
powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. Możesz także udać się
do szpitala z oddziałem zakaźnym.
Poza tym, jeśli możesz, zostań w
domu i pracuj zdalnie – przestrzega.
Pandemia wirusa to także niecodzienna sytuacja dla dzieci i młodzieży, którzy na co dzień uczestniczyli w różnych formach aktywności
fizycznej, zwiększających odporność
organizmu. Będąc w domu lub na
własnym podwórku, także można zadbać o sprawność fizyczną. Z pomocą
mogą przyjść ćwiczenia rozciągające

i wzmacniające, które można wykonywać na stosunkowo niewielkiej
powierzchni. Ćwiczenia te modelują sylwetkę, wzmacniają kręgosłup,
mięśnie stabilizujące i poprawiają
równowagę. - Do tej grupy ćwiczeń
można zaliczyć: marsz w miejscu z
unoszonymi coraz wyżej kolanami i
zwiększoną stopniowo zamaszystością ramion, wykonywanie tzw. pompek, a dla mniej sprawnych pompki z
podparciem na kolanach, unoszenie
nóg w leżeniu na boku, unoszenie
bioder z leżenia na plecach, skręty
tułowia w siadzie, pajacyki, boksowanie w wykroku, czy z kołyski naprzemienne dotykanie łokciem kolana i inne. Jeśli chcecie pobawić się
w testy sprawnościowe, możecie wykonać skok w dal z miejsca, wyskok
dosiężny, skłony tułowia w przód na
wyprostowanych nogach z pomiarem
głębokości skłonu, czy siady z leżenia
w czasie 30 sekund, czyli tzw. brzuszki. Jeśli macie nawet niewielkie
podwórko, możecie poćwiczyć bieg
wahadłowy 4x10 m. Wyniki możecie
porównać w MTSF, które znajdziecie
w sieci. Możecie także zbudować także własny tor sprawnościowy i dzielić
się wynikami na forach internetowych. Jesteście kreatywni i jestem
pewien, że potraficie tworzyć własne
scenariusze zajęć ruchowych – mówi
P. Nasiadek.
Zatem do dzieła. Pokażmy, że
obecny stan to tylko okres przejściowy, który możemy przeorganizować
i spowodować, że wyjdziemy z niego
silniejsi i bardziej doświadczeni. - Do
zobaczenia na rychtalskich obiektach sportowych, miejmy nadzieję,
że już wkrótce – podsumowuje.
Oprac. KR
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Antoni Gabriel z Mnichowic zasłynął tym, że w 1936 r. odbył lot samolotem własnej konstrukcji. Wiemy też, że zbudował wózek inwalidzki napędzany siłą mięśni rąk, a w czasie II
wojny światowej – kiedy przebywał w radzieckiej niewoli – sporządził „skalpel” potrzebny
lekarzowi do przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Ale to nie wszystko. Niedawno odkryłem, że ten nietuzinkowy człowiek pełnił służbę w najsłynniejszym polskim dywizjonie w
Wielkiej Brytanii…

Antoni Gabriel wciąż zaskakuje

były bowiem bardzo silnie związane lejności. Powszechne jest też mnieMechanik słynnego dywizjonu
Któż z nas nie słyszał o rozsła- z RAF-em, zaś zlikwidowanie pol- manie, że Antoni latał w indyjskich
wionym przez Arkadego Fiedlera skich stopni i specjalności lotniczych siłach pomocniczych RAF, walcząc z
(1894-1985) legendarnym dywizjonie z pewnością wywołałoby niezado- Japończykami.
Czy powyższe informacje są
303, który w czasie II wojny świato- wolenie wśród żołnierzy, zwłaszcza
prawdziwe? Nie wiem. Nie mam na
wej był najlepszą i najskuteczniejszą oficerów.
to żadnego dowodu. Nie injednostką lotnictwa myśliwformuje o tym ani tzw. Lista
skiego w Wielkiej Brytanii?
Krzystka, ani dokument wystaSłużący w nim Karol Hennewiony w Rio de Janeiro 28 luteberg, Witold Łokuciewski,
go 1947 r. po przybyciu naszego
Witold Paszkiewicz, Marian
krajana do Brazylii. W rubryce
Pisarek, Witold Urbanowicz,
profissão (zawód) widnieje zaJan Zumbach czy Mirosław
pis: mecanico de aviação – meFerić (ostatni z wymienionych
chanik lotniczy, nie pilot! Mimo
pochodził z Ostrowa Wielkoto pani Maria utrzymuje, że jej
polskiego) stanowili elitę wśród
ojciec był pilotem. Być może
pilotów. Okrzyknięto ich asami
kiedyś pojawią się dowody na
lotnictwa! Ale na miano bohapotwierdzenie jej słów, wszak
terów zasłużyli też polscy meA. Gabriel był człowiekiem,
chanicy.
który miał nietuzinkowy żyOkazuje się, że na liście
ciorys.
personelu technicznego wspo„Szare korzenie”
mnianego 303 Dywizjonu
i „bujne kwiaty”
Myśliwskiego Warszawskiego
Do każdego samolotu przyim. Tadeusza Kościuszki figupisana była grupa mechaników,
ruje… Antoni Gabriel (1911która prawie nigdy się nie zmie1991) z Mnichowic! Do tej
niała. Bywało, że pracowali oni
słynnej jednostki trafił jednak
po kilkanaście, a czasem więjakieś trzy lata po Bitwie o AnKapral Antoni Gabriel w mundurze podoficera wojsk lotcej godzin na dobę, dbając, by
glię, która toczyła się latem i jeniczych RAF w barwach polskich (na rękawie naszywka z
maszyny były sprawne. Wsposienią 1940 r. Wiemy, że do Sił
napisem POLAND)
mniany A. Fiedler w książce
Powietrznych Royal Air Force
Zdjęcie, które prezentuję powy- „Dywizjon 303” nazywa mechaninasz krajan zaciągnął się 21 kwietnia
żej, wykonano prawdopodobnie w ków „szarymi korzeniami bujnych
1943 r.
Lista Krzystka
1943 r. w Blackpool. Był to zapewne kwiatów”. Mimo ogromu pracy, jaki
Nazwisko Gabriela znalazłem czas, kiedy mnichowiczanin pojawił wkładali w naprawę samolotów, częna tak zwanej Liście Krzystka. Ta się na Wyspach Brytyjskich. W RAF sto nie mogli otrzymać za swój wysiimponująca praca Anny i Tadeusza nadano mu numer służbowy 705670. łek żadnych odznaczeń.
3 lipca 1945 r. dekretem PrezyKrzystków, zatytułowana „Personel Na tzw. Liście Krzystka znajduje się
Polskich Sił Powietrznych w Wiel- również informacja dotycząca spe- denta Rzeczypospolitej Polskiej na
kiej Brytanii w latach 1940-1947”, cjalności Gabriela – mechanik i jego Uchodźstwie w Londynie został ustazawiera wykaz około 20 tysięcy osób. przydziału służbowego – dywizjon nowiony Medal Lotniczy. Nadawano
go wyłącznie żołnierzom Polskich Sił
303.
Niejasny wydaje się dokument Powietrznych na Zachodzie za czypotwierdzający jego służbę w PSP w ny dokonane w II wojnie światowej,
czasie II wojny światowej. Wystawio- przy czym liczył się okres służby od
ny został przez Polskie Siły Zbrojne 1 września 1939 r.
W sumie odznaczenie przyznane
w Londynie 11 listopada 1945 r., jednak na druku dopisano na maszynie zostało 4434 razy. Dwukrotnie otrzydo pisania: „GABRIEL Antoni. Bra- mał je Gabriel. Po raz pierwszy 27
zylia”. Po pierwsze: w Ameryce Po- lipca 1946 r. Będącą dowodem nadałudniowej Gabriel znalazł się dopiero nia mu medalu legitymację podpisał
w lutym 1947 r., po drugie: przed jego wówczas szef Oddziału Personalnego
nazwiskiem dodano stopień: sierżant Dowództwa Sił Powietrznych – ppłk
(zapisano go powyżej skreślonego pilot Kazimierz Benz (1899-1957).
uprzednio słowa, być może „plutono- Kiedy Antoni został uhonorowany
wy”). Co to oznacza? Że dokument ponownie? Nie wiem.
Musimy pamiętać…
co prawda wyszedł z drukarni jesieOdwaga, waleczność i poświęnią 1945 r., ale do naszego rodaka
wysłano go dopiero dwa lata później. cenie polskich pilotów w znacznym
Niewykluczone, że wówczas również stopniu przyczyniły się do zwycięstwa nad Niemcami, nie tylko w Biotrzymał awans na sierżanta.
Legitymacja potwierdzająca otrzymanie
twie o Anglię, ale nie zapominajmy,
Był pilotem czy nie?
przez plutonowego Gabriela Medalu Lotże była to również ogromna zasługa
18
września
2011
r.
w
Bralinie,
niczego. Londyn, 25 lipca 1946 r.
podczas spotkania upamiętniającego naszych mechaników. Powinniśmy
Zainteresowanych odsyłam do jej in- Gabriela, jego córka, Maria, powie- być dumni, że wśród nich był również
działa m.in.: - Kiedy wybuchła woj- Antoni Gabriel, nietuzinkowy mieszternetowej wersji.
A. Gabriel miał dwa stopnie – na, nasz ojciec już był pilotem. A kaniec Ziemi Bralińskiej.
Smutna wiadomość
brytyjski: Leading Aircraftman (w później dodała: Mój ojciec wstąpił
21 września 2019 r. w Hamburgu
skrócie LAC) i polski: kapral (póź- do RAF jako pilot. Walczył w Afryniej awansował na plutonowego). ce, przeszedł przez Egipt, Libię, Tu- zaginął wnuk A. Gabriela, Matheus
Dystynkcje brytyjskie obowiązywa- nezję, Algierię i Maroko. Nie mamy Jose Gabriel Amaro. Ani najbliżsi,
ły ze względów praktycznych – PSP [jako rodzina] pewności co do ko- ani niemiecka policja długo nie mogli

Mnichowice, 23 września 2016 r. Matheus przy obelisku upamiętniającym jego dziadka, Antoniego, trzyma fragment lotki prawego skrzydła samolotu „Śląsk” z 1936 r. (fot. J. Kuropka)

ustalić, co się z nim stało. W sprawę
zaangażowały się również placówki
dyplomatyczne Brazylii i Portugalii.
Tajemnica zaginięcia wyjaśniła się
dopiero 19 stycznia 2020 r., kiedy
w jednym z mieszkań w Hamburgu
znaleziono ciało 29-latka. Sprawa
jego nagłej śmierci dotąd nie została
jednak dostatecznie wyjaśniona.

Wielką pasją Matheusa było latanie. W rodzinnej wsi swego dziadka, Mnichowicach, ostatni raz był 23
września 2016 r. Zapamiętałem go
jako człowieka wyciszonego, spokojnego i uśmiechniętego…
Jacek Kuropka
Artykuł ukazał się na łamach dwumiesięcznika
„Życie Gminy Bralin” nr 1 (73) z 2020 r.

Zdarzenie drogowe na drodze S8 na pasie w kierunku Wrocławia, na wysokości 87 kilometra, między Kępnem a Sycowem

Wypadł z drogi i dachował

Najciężej ranny, 36-letni mężczyzna, został przetransportowany do szpitala
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Fot. OSP Perzów

8 marca br., tuż po godzinie
19.00, na trasie S8, na pasie w kierunku Wrocławia, na wysokości 87 kilometra między Kępnem a Sycowem,
doszło do zdarzenia drogowego.
Kierowca samochodu osobowego marki Opel Astra, 24-latek z województwa
mazowieckiego,stracił
panowanie nad pojazdem, w wyniku
czego zjechał na pobocze, wypadł z
drogi i, dachując, zatrzymał się na
ogrodzeniu.
Zgłoszenie wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie, ale wkrótce okazało się, że wypadek miał miejsce na
dwukilometrowym odcinku należącym do powiatu ostrzeszowskiego,
dlatego w akcji ratunkowej wzięły
udział zastępy z obu powiatów: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kępnie, JRG Ostrzeszów, OSP Bralin i

OSP Perzów. Na miejsce udali się
także funkcjonariusze Komend Powiatowych Policji w Kępnie i Ostrzeszowie oraz Zespół Ratownictwa Medycznego z Ostrzeszowa.
W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Najciężej
ranny, 36-letni mężczyzna, został
przetransportowany do szpitala
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Zespół Ratownictwa
Medycznego przetransportował karetkami także pozostałe dwie osoby.
- Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy oraz zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca
– relacjonują strażacy z OSP Bralin.
Na czas lądowania śmigłowca droga
S8 była całkowicie zablokowana.
Oprac. KR
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Urząd Gminy Łęka Opatowska ufundował nowe garaże
dla posterunku Policji w Łęce Opatowskiej z siedzibą w
Opatowie

W gminie Łęka Opatowska odbyły się uroczystości związane z Dniem Sołtysa

Sołtysi świętowali
Nowe garaże dla Policji
13 marca na ręce komendanta
powiatowego Policji w Kępnie podinsp. Mirosława Józefiaka zostały
oficjalnie przekazane klucze przez
wójta gminy Łęka Opatowska Adama Kopisa do nowo wybudowanego
przez gminę dwustanowiskowego
garażu dla policyjnych radiowozów.
11 marca w sali widowiskowej
w Łęce Opatowskiej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa, uczestniczyli w nim sołtysi z terenu gminy.
Wójt Adam Kopis, sekretarz Gminy
Małgorzata Gąszczak, skarbnik
Alina Brząkała, radny Sławomir
Kasprzak oraz kierownik referatu
BKG Tomasz Jerczyński. Sołtysom z okazji ich święta wręczone
zostały podziękowania i upominki.
A. Kopis przekazał obecnym życzenia i wyrazy uznania od Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Natomiast ze
swojej strony życzył zgromadzonym
sołtysom przede wszystkim zdrowia, dziękując za kolejny rok udanej
współpracy.
Oprac. m

Sołtysi zostali nagrodzeni

Program powszechnej nauki pływania - „Umiem pływać” w gminie Łęka Opatowska

Dzieci nauczą się pływać

W ostatnim dniu stycznia 2020
r. minister sportu ogłosił wyniki
konkursu na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”, do którego Gmina Łęka
Opatowska zgłosiła akces.
Program powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zajęciach sportowych z zakresu nauki
pływania.
Metodycznie
zorganizowane
i powszechnie dostępne zajęcia nau-ki pływania będą również stanowić
atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.
- Upowszechnianie aktywności
fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne
i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Zajęcia sportowe realizowane
w ramach programu powszechnej
nauki pływania to przede wszystkim
nauka podstawowych umiejętności
pływania, zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz
prowadzenia zdrowego i aktywnego
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stylu życia – stwierdza wójt Adam
Kopis.
W ramach programu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” zakłada się przeprowadzenie 20
godzin lekcyjnych nauki pływania
dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych.
Na terenie gminy Łęka Opatowska nauka pływania odbywać się będzie w terminach
od 3 marca br. do 19 czerwca br. dla
75 dzieci z klas II-III szkół podsta-

wowych, w ramach 10 wyjazdów na
pływalnię po 2 godziny lekcyjne dla
5 grup.
Program zakłada pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na pływalnie, ubezpieczeniem
uczestników, opłaceniem instruktorów nauki pływania, kadry wychowawców oraz opiekunów.
Urząd Gminy Łęka Opatowska
na naukę pływania w ramach tego
programu zabezpieczył 12.750 zł.
Oprac. m

Tygodnik Kępiński 19 marca 2020

- Garaż powstał w Opatowie przy
tamtejszym posterunku. W ramach
inwestycji został także utwardzony
dojazd do garażu jak i teren przy
nim - poinformował st. post. Rafał
Stramowski, oficer prasowy KPP
Kępno. Łączna wartość inwestycji to
22 tysiące złotych.
Oprac. m

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Trzebieniu”

Przebudowa remizy

4 marca 2020 r. została podpisana stosowna umowa z wykonawcą
-firmą „Mag-Dom” Firma Ogólnobudowlana Sławomir Magnucki z
Siemianic na wykonanie przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu. Wartość robót
budowlanych wynosi 896 969,96 zł.
brutto.
Na realizację powyższego zadania Gmina Łęka Opatowska otrzymała dofinansowanie w wysokości
500 000 zł. ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Inwestycje w
obiekty pełniące funkcje kulturalne”
w ramach działania „Podstawowe

usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Inwestycja obejmuje w szczególności przebudowę części budynku na
kuchnię cateringową, rozbudowę o
remizę, zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na
zaplecze sanitarne, a także budowę
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. - Zgodnie z podpisaną umową,
wszystkie prace winny zostać zakończone do 30 października 2020 r. zaznacza Adam Kopis, wójt gminy
Łęka Opatowska.
Oprac. m

- KOMUNIKAT -

W związku z epidemią koronawirusa Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej informuje, że osoby
objęte kwarantanną, które wymagają wsparcia, osoby
po leczeniu szpitalnym wymagające przyznania usług
opiekuńczych czy objęcia opieką mogą zgłaszać się do OPS
oraz na policję celem uzyskania stosownej pomocy.
Jednocześnie prosimy o szczególne zwrócenie uwagi czy
w naszym najbliższym otoczeniu nie ma osób samotnych,
chorych, które wymagają pomocy, a nie mogą takiej pomocy
uzyskać w najbliższym otoczeniu i sygnalizowanie do
tut. ośrodka, abyśmy mogli dotrzeć do tych osób z pomocą.

Telefon / fax: 62 78 145 25
Telefon komórkowy: 722 096 825
Adres e-mail: gops@leka-opatowska.pl
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Już od maja 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy rozpocznie realizację projektu „Przygoda z książką”, na
który otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”

G£OS TRZCINICY
marzec 2020, nr 12 (1130)
Dzień Kobiet w Kuźnicy Trzcińskiej

„Przygoda z książką”

Życzenia dla Pań
8 marca 2020 roku, w Domu
Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich
zorganizowało spotkanie z okazji

Dnia Kobiet. Życzenia dla Pań wraz
ze słodkim upominkiem przekazał
Grzegorz Hadzik, wójt gminy Trzcinica. Każda z uczestniczek niedziel-

nego spotkania otrzymała kwiat od
strażaków z miejscowego OSP.
Oprac. m

W gminie Trzcinica w ostatnim czasie wykonano lub zawarto umowy na wykonanie prac
remontowych

Remonty wiosenne rozpoczęte

W ostatnim tygodniu została zawarta umowa na wymianę kolejnych
okien w pałacu w Pomianach. W Domach Ludowych w Kuźnicy Trzcińskiej i Pomianach wykonane zostały

wentylacyjnego zaplecza kuchennego. Mocno zaawansowane są prace
w Domu Ludowym w Smardzach,
gdzie przeprowadzany jest remont
zaplecza kuchennego, wykonywaRemont trwa...

instalacje klimatyzacyjne. Do Domu
Ludowym w Laskach dostarczone
zostały kolejne krzesła i zawarta
została umowa na montaż systemu

ne są okładziny ścienne oraz prace
malarskie. W część prac włączyli się
mieszkańcy Smardz.
- Zawarte zostały umowy na wy-

konanie ławostołów oraz osłon altany przy Domu Ludowym w Piotrówce, a także na uzupełniające prace
regeneracyjne trawiastego boiska
sportowego na stadionie w Trzcinicy. Przygotowywany jest również
wniosek do Ministerstwa Sportu pn.
„Budowa boiska do piłki nożnej z
zapleczem socjalnym w Laskach” na
dokończenie budowy głównej płyty
wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami
i bramkami stadionu w Laskach –
mówi Grzegorz Hadzik wójt gminy
Trzcinica.
Opracowana została także dokumentacja dotycząca planowanych w
tym roku remontów w Domach Ludowych w Kuźnicy Trzcińskiej, Wodzicznej i Piotrówce.
Zawarte zostały również umowy na opracowanie dokumentacji
budowy garażu oraz na wykonanie
operatu wodno-prawnego na budowę
przydomowej oczyszczalni w miejscowości Aniołka Pierwsza.
Oprac. m

Kontynuacja inwestycji telekomunikacyjnych w gminie Trzcinica

Inwestycje telekomunikacyjne

Do Urzędu Gminy w Trzcinicy
wpłynęła dokumentacja projektowa
„Budowa przyłączy telekomunikacyjnych wraz z wolnostojącymi

szafami telekomunikacyjnymi w
miejscowościach Granice i Smardze
gmina Trzcinica, powiat kępiński.”
Powyższa dokumentacja jest na

etapie uzgodnień przebiegu trasy
projektowych przyłączy. Inwestycja realizowana jest przez firmę
INEA S.A.
Oprac. m

Wniosek złożony przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy w
ramach Programu „Partnerstwo dla
książki” został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał dofinansowanie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt realizacji
projektu wynosi 13.300 zł (z tego:
9.900 zł będą stanowić środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, natomiast finansowe
środki własne biblioteki to kwota w
wysokości:3.400 zł).
Projekt „Przygoda z książką”
skierowany jest do najmłodszych
mieszkańców z terenu gminy Trzcinica (dzieci i młodzieży). Jego realizacja będzie trwała od 4 maja br. do
14 grudnia 2020 r. Zadanie polega na
zorganizowaniu atrakcyjnych działań
animujących czytelnictwo dla dzieci i
młodzieży, skoncentrowanych wokół
książki, animujących życie kultu-

ralne na terenie gminy Trzcinica. W
ramach zadania najmłodsi czytelnicy
skorzystają z pakietu 10 literackich
warsztatów twórczych połączonych
z głośnym czytaniem tekstu literackiego oraz 2 spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi, 2 spektakli, w tym
jednego widowiska kukiełkowego.
- Niezmiernie cieszę się z faktu
otrzymania dotacji w konkursie ofert
ogłoszonych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tym razem oferta kulturalna jest
skierowana do młodszych mieszkańców naszej gminy. Blok spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży został tak zaplanowany, aby dzieciom
obcowanie z książką nie wydawało
się nudne, a wręcz przeciwnie było
wprowadzeniem do świata fantazji
i przygody – podsumowuje Renata
Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcinicy.
Oprac. m

III etap inwestycji budowy kanalizacji w Trzcinicy

Kanalizują ulice
9 marca 2020 roku w Urzędzie
Gminy Trzcinica zawarta została
umowa na wykonanie zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej, w
tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w
miejscowości Trzcinica – etap III”.
Wykonawcą zadania będzie
konsorcjum firm z Ostrowa Wielkopolskiego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Inkadro” Sp. z o.o. (lider konsorcjum)
i Sławomir Gynter Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe: „Ekomax” (partner
konsorcjum).
- Prace zostaną przeprowadzo-

ne na obszarze obejmującym ulice:
Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej, Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, część Lipowej i pozostałą część
Pocztowej w miejscowości Trzcinica – wylicza Grzegorz Hadzik wójt
gminy Trzcinica.
Gmina Trzcinica na powyższe
zadanie pozyskała dofinansowanie w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie
4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa
w wysokości 3 184 967,44 zł złotych.
Oprac. m
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Drobne

ogłoszenia
Og³oszenia drobne przyjmujemy w redakcji
w godz. 9.00-16.00 lub tel. 62 / 78 292 84
NIERUCHOMOŒCI SPRZEDAM
Sprzedam budynek jednorodzinny, wysoki
parter - Rychtal. Tel. 887 425 705.
(TK 52/03/20)
Sprzedam działkę rolną na Lipce k. 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 działki na Brzeziu po 1000 m2
każda. W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można
przekształcić pod przemysłówkę. Hala,
produkcja, magazyny, handel lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie,
2 linia zabudowy. Wszystkie media. Bardzo
dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)

Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
koszenie kosą spalinową. Posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 36/02/20)

Sprzedam pszenicę - 1 tonę.
Tel. 609 937 850 (dzwonić po 18:00).
(TK 45/02/20)

Pomoc w pisaniu i redagowaniu prac licencjackich i magisterskich.
Tel. 694 665 070.
(TK 20/01/20)

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

Malowanie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane i zabudowy z płyt gipsowych, panele
podłogowe, płytki łazienkowe, murowanie,
inne prace wykończeniowe.
Tel. 664 222 885.
(TK 5/01/20)

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

Docieplanie stropodachów, ścian
i podłóg poprzez wdmuchiwanie
wełny mineralnej i granulatu styropianowego lub wtłaczanie pianki
w mur dokanałowo - wycena gratis.
Tel. 503 930 817.
(TK 116/03/17)
Remonty i wykończenia wnętrz.
Tel. 509 543 677.
(TK 1/01/20)
rolnicze
Sprzedam siewnik „Poznaniak”.
Tel. 535 975 653.
(TK 51/03/20)

sprzedam
Sprzedam tanio łózko 1,60-2 m, pojemniki
na pościel, dwa nocne stoliki, kolor brąz,
stan idealny. Tel. 600 660 769.
(TK 49/03/20)
Sprzedam tkaninę meblową
- 3 zł / za mb. Tel. 502 225 730.
(TK 50/03/20)
Sprzedam drewno opałowe, rozpałkowe.
Tel. 667 189 826.
(TK 43/02/20)
Sprzedam: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
(TK 8/01/20)
Tel. 885 394 472.

Sprzedam żyto, pszenicę, jęczmień - Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932. (TK 48/03/20)

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 17 arów + budynki gospodarcze - Tabor Wielki. Tel. 885 394 472.
(TK 9/01/20)
Sprzedam działkę budowlaną w Weronikopolu. Powierzchnia 3000 m2. Skrzynka z
prądem jest na działce, przepiękne miejsce
przy lesie, na wzgórzu. Do sklepu spożywczego bliski dojazd. Kontakt: 792 435 339.
(TK 10/01/20)
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od Rynku przy głównej ulicy, o
pow. 1000 m 2. Dół pod lokale, góra pod
mieszkania lub inna koncepcja nowego
właściciela działki. Działka komercyjna,
wszystkie media. Kontakt: 731 200 552.
(TK 10/01/20)
NIERUCHOMOŒCI WYNAJMÊ
Do wynajęcia lokal o pow. 35 m2 przy ul. Kościuszki 14 na działalność lub mieszkanie.
Możliwość wynajęcia drugiego lokalu.
Tel. 604 755 529.
(TK 35/02/20)
NIERUCHOMOŒCI kupiÊ
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 łąki, nieużytki i grunty rolne: Olszowa, Świba, Kierzno, Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów i w okolicy.
Tel. 731 200 552.
Kupię łąkę lub grunt rolny na terenie Kępna.
Tel. 604 257 457.
(TK 394/10/17)

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Kupię grunt rolny w okolicach Kępna, przy
drodze asfaltowej, powyżej 6 ha.
Tel. 604 257 457.
(TK 415/10/17)
US£UGI
Tynki maszynowe. Tel. 792 770 054.
(TK 53/03/20)
Usługi hydrauliczne.
Tel. 505 602 594.
(TK 46/03/20)

Telefon: 514 288 733
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Posadzki. Tel. 880 247 805.
(TK 33/02/20)
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APEL
SPECJALNY
Szanowni Pracodawcy
Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników.
W związku z pandemią koronawirusa – w ubiegłym tygodniu
Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą
one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.
W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do
prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi
pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane
decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.
W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.
Dodatkowo przekazaliśmy Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej,
wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym
uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych
w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.
Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających
młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.
Związek Rzemiosła Polskiego
Cech Rzemiosł Różnych
Kępno, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 34
tel. 62 583 04 63, tel. kom. 604 235 814

Ogłoszenia

reklamy

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

SUKNIE ŚLUBNE

PROFESJONALNE
SZYCIE SUKIEN

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.

(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

Kupię łąki, nieużytki
i grunty rolne:
Olszowa, Świba, Kierzno,
Ostrówiec, Mikorzyn,
Podzamcze i Wieruszów
i w okolicy.
Kontakt: 731 200 552.
FABRYKA MEBLI W PIASKACH
ZATRUDNI

TAPICERÓW

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

tel.:

Załatwiaj sprawy podatkowe,
nie wychodząc z domu
W związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, w trosce
o bezpieczeństwo Państwa zachęcamy do korzystania
z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w urzędzie skarbowym:

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

KUPIĘ ODZNAKI
I WPINKI
SPORTOWE
najlepiej
większe kolekcje
Kontakt:
602 639 236

-

poprzez usługę „Twój e-PIT” oraz system e-deklaracji - dostępne na portalu podatkowym - mogą Państwo rozliczyć swój PIT za
rok ubiegły

-

przy użyciu profilu zaufanego mogą Państwo załatwić wszystkie pozostałe sprawy

-

swój mikrorachunek do wpłaty podatku mogą Państwo sprawdzić na portalu podatkowym

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego w Kępnie – 62 7829300.
Znajdą go Państwo również na naszej stronie internetowej oraz na
stronie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełnienia zeznania rocznego zapraszamy do skorzystania z infolinii PIT uruchomionej w naszym urzędzie skarbowym pod numerami: 62 7829354,
62 7829355, 62 7829331 w sprawach zwrotów podatkowych:
62 7829352
Do Państwa dyspozycji jest również ogólnopolska Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), gdzie dla usługi Twój e-PIT została wydzielona specjalna linia telefoniczna oraz adresy e-mail do
kontaktu:
- 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
- 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
- +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
- pomoc techniczna ws. usługi Twój e-PIT - info.epit@mf.gov.pl
- pomoc techniczna przy obsłudze systemu e-Deklaracje
– info.e- deklaracje@mf.gov.pl

MASAŻ I REHABILITACJA
DOMOWA - TANIO.
TEL. 723 882 777
do wynajęcia

lokal handlowo-usługowy

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

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
Tygodnik Kępiński 19 marca 2020
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Recenzje

ogłoszenia
SPRZEDAM DZIAŁKI INWESTYCYJNE
Sprzedam działkę rolną w Lipce k. Kępna,
pod domek holenderski lub domek całoroczny
z bali drewnianych. Pow. 1 ha. Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Sycowie, w centrum
pod mieszkaniówkę, o pow. 3000 m2. Wszystkie media.
Można wybudować 30-45 mieszkań.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działki na Brzeziu po 1000 m2 każda.
W cenie warunki zabudowy. Wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę, obecnie rolną, można przekształcić
pod przemysłówkę. Hala, produkcja, magazyny, handel
lub mieszkaniówkę. Pow. 1 ha. Osiny, przy asfalcie, 2. linia zabudowy.
Wszystkie media. Bardzo dobra lokalizacja. W sąsiedztwie domy
jednorodzinne i hale przemysłowe.
Kontakt: 731 200 552.
●
Sprzedam działkę w Bralinie, 100 metrów od rynku
przy głównej ulicy, o pow. 1000 m2. Dół pod lokale,
góra pod mieszkania lub inna koncpecja nowego właściciela działki.
Działka komercyjna, wszystkie media.
Kontakt: 731 200 552.
●
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.
●
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.

„Tygodnik Kêpiñski” proponuje
Ewa Sosnowska - „Majka”
Po ślubie z Robertem Majka nie zapomina o swoich przyjaciółkach. Mimo nawału obowiązków udaje się jej spełnić marzenie jednej z nich i organizuje dla Kamy i Maćka nietypowe wesele
na... wieżyskoczni narciarskiej. Intensywne tempo życia nie przeszkadza jej również w pomaganiu
Aśce i Pawłowi podczas przygotowań do ich szalonej wyprawy na Syberię. Ale oprócz przyjemnych
momentów, w życiu nowożeńców pojawiają się też trudne chwile. Wojtek, były chłopak Majki, zostaje wplątany w aferę kryminalną, która wygląda bardzo niebezpiecznie. Roberta z kolei dopadają
demony przeszłości jeszcze z czasów studiów. Przy wsparciu żony i rodziców mężczyzna w końcu
zamyka jeden z gorszych okresów w swoim życiu. By wyciszyć negatywne emocje,
oboje postanawiają wyjechać na zasłużony urlop do Hiszpanii. To może być najlepszy
sposób na przeżycie drugiego miesiąca miodowego...
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Susanne Schötz - „Sekretny język kotów”
Co mówi do ciebie twój kot? Czy jego słodkie pomrukiwanie oznacza, że wyznaje ci miłość,
czy właśnie planuje podbój twojego mieszkania? Może mruczeć, fukać, prychać, a nawet krzyczeć
lub dać długi koncert wycia. O tak, twój kot ma wiele do powiedzenia. Susanne Schötz, profesor
szwedzkiego Uniwersytetu w Lund, postanowiła zbadać kocią mowę. W swojej przełomowej książce
udowadnia, że koty rozmawiają nie tylko ze sobą, ale także ze swoimi opiekunami. Dzięki jej spostrzeżeniom i wskazówkom: rozszyfrujesz mowę swojego kota; poznasz lepiej jego potrzeby: kiedy
chce być samotności lub wymaga pieszczot; zrozumiesz jego zachowanie w codziennych sytuacjach.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Justyna Błażejowska - „Ta historia wciąż trwa.
Wspomnienia Jana Olszewskiego”
Jan Olszewski (1930-2019) chciał zostać kolejarzem, ale historia zdecydowała inaczej. W czasie
okupacji służył w Szarych Szeregach. Pod rządami komunistów był jednym z niewielu obrońców w
procesach politycznych. W 1991 r. objął tekę premiera pierwszego po wojnie polskiego rządu powołanego przez sejm pochodzący z wolnych wyborów. Podsumowując swoje długie i ciekawe życie,
postanowił utrwalić ważne wydarzenia i towarzyszące im emocje. Dlatego w latach 2011-2019 opowiadał dr Justynie Błażejowskiej o tym, czego był czynnym uczestnikiem lub uważnym obserwatorem. Złożona z 29 obszernych wspomnień książka to fascynująca opowieść o najdramatyczniejszych
momentach z ostatnich 120 lat dziejów Polski. To także ciekawa saga rodzinna a przede wszystkim
– świadectwo życia jednego z najwybitniejszych polskich polityków XX wieku. Książka ukazuje
nieprzeciętną osobowość, intelekt i poczucie humoru bohatera, jego mocne przywiązanie do swych
racji i umiejętność podejmowania decyzji również w skrajnie niekorzystnych sytuacjach. To barwny
portret mężczyzny silnego, mądrego i bezkompromisowego wobec zła. Jednego z tych, którzy dotrzymali zobowiązania, by zawsze służyć Bogu i Ojczyźnie, nawet w najcięższych dla Polski czasach
z pełną determinacją działając z myślą o Niepodległości. Do końca nie okazywał słabości, powtarzając przed śmiercią: „Ja nie mam w obowiązku poddać się”.

Firma budowlana Construct wykonuje
usługi budowlane, docieplanie budynków
i kompleksowe wykończenia wnętrz.
KONTAKT: 600 596 447.

Prywatne

Usługi Pielęgniarskie
Kępno i okolice
-

Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Krzy¿ówka nr 12
Prószyñski i S-ka

SPONSORZY NAGRÓD:

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

„Tygodnika

Kêpiñskiego” do 25 marca 2020 r.

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

1. Ewa Sosnowska - „Majka”,
2. Susanne Schötz - „Sekretny język kotów”,
3. Justyna Błażejowska - „Ta historia wciąż trwa...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 11 nagrody otrzymuj¹:

Sebastian Misiak (Trzcinica),
Paweł Dawid (Kępno).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Uważaj, aby drobna sprzeczka nie skończyła się
awanturą, a nawet zakończeniem znajomości z
pewną osobą. Nie mieszaj się w cudze konflikty i
intrygi, których znaczenia do końca nie rozumiesz.

Byk 21 IV – 21 V

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

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 i wyjaśnić sprawę, jaka was poróżniła.

Rak 23 VI – 22 VII
Jeśli przestaniesz wytykać innym błędy, to uda ci
się osiągnąć wewnętrzną równowagę. Ktoś będzie
chciał zawrzeć z tobą zgodę. Wyciągnij do niego
rękę! Dla osoby samotnej karta oznacza, że nie docenia ona swoich zalet.

Lew 23 VII – 22 VIII
Pewna sprawa, która się opóźniała wreszcie ruszy
do przodu. Okaże się, że trudności jest mniej. Będziesz niecierpliwy i pełen energii. Ktoś, kto ci przeszkadzał, zajmie się innymi sprawami i zostawi ci
wolne pole do popisu.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pomoże ci osoba, która pracuje w służbach mundurowych lub wykonuje pracę na posadzie państwowej. Wykorzystaj swoją inteligencję, wykaż się
zdolnościami i umiejętnościami, a dostaniesz nową
prace lub poprawisz swoje notowania u szefa.

Skorpion 24 X – 21 XI
Otrzymasz dobre wiadomości lub dwuznaczna sytuacja wyjaśni się, a nawet obróci się na twoją korzyść. We wszystkim pomogą ci przyjaciele, a ich
dobre rady zachęcą cię do działania.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Dzięki swoim pomysłom staniesz się popularny, a
nawet naśladowany przez różne osoby. Możesz teraz liczyć na większe zyski, a nawet znaczący przypływ gotówki. Opłaci się rozmawiać o pieniądzach i
negocjować warunki różnych ważnych umów.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Nie staraj się być idealny. Pragnienie, aby dobrze
wypaść w oczach innych ludzi może sprawić, że
posuniesz się za daleko w przechwałkach i obietnicach. Bądź wyrozumiały dla innych ludzi.

Wodnik 20 I – 18 II
Nie myśl tylko o pieniądzach i pracy, bo stracisz to,
co w życiu najważniejsze. Postaraj się nabrać więcej dystansu do zawodowych obowiązków i niekończącego się wyścigu z konkurencją. Miłość, rodzina
i przyjaciele warci są twojej troski i uwagi.

Ryby 19 II – 20 III
Postanowisz zdobyć nowe umiejętności. Z zapałem
przystąpisz do nauki, będziesz więcej czytać i dyskutować z osobami, które mają większe od ciebie
doświadczenie. Zadawaj pytania, badaj różne możliwości.

Poszukujemy osoby
do pracy na stanowisko

kelnerka
/ Kelner.

Więcej informacji uzyskać
można u managera
restauracji pod nr tel.:
690 820 925, 62 / 78 299 52
lub osobiście w siedzibie
firmy Restauracja Piaski 1a.

Zainteresowanych
prosimy o dostarczenie CV.

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.

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. Wrocławska 64 w godz. od 7:30 do 11:30.

Telefon: 62 / 78 126 54.

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

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

(62) 78 292 84

Z teki Marka Kameckiego

Waga 23 IX – 23 X

restauracja
hotel

FABRYKA MEBLI W PIASKACH

Panna 23 VIII – 22 IX
W pracy bądź uparty, a uzyskasz to, o czym
marzysz od dawna. Nie bądź jednak przesadnie
ambitny, bo jeśli będziesz chciał za dużo, niewiele ci się uda. Stawiaj na konkrety. W miłości
stabilny czas, bez wielkich wzlotów i romantycznych uniesień.

Apteka „Centrum” - 19.03.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 20.03.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
Apteka „Burchacińscy” - 21.03.2020 r.,
ul. Warszawska 40, tel. (62) 78 201 87.
Apteka „Na Zdrowie” - 22.03.2020 r.,
ul. Warszawska 30, tel. 625 993 081.
Apteka „Pod Wagą” - 23.03.2020 r.,
Rynek 37, tel. (62) 78 209 66.
Apteka „Na Zdrowie” - 24.03.2020 r.,
Rynek 41, tel. (62) 78 201 49.
Apteka „Przy Szpitalu” - 25.03.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 48a, tel. 600 47 52 82.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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

Oferujemy meble do:
pokoju młodzieżowego, pokoju dziennego,
przedpokoju, sypialni, biura, jadalni i łazienki,
a także panele boazeryjne i podłogowe
oraz usługowe cięcie płyt
Zapraszamy na zakupy do sklepu internetowego

WWW.AURAMEBLE.PL

zatrudni:
- Kierownika produkcji
- Księgową
- Pracowników ds. sprzedaży internetowej na rynek polski
- Krawcowe
- Kierowców kat. „B”
- Tapicerów oraz pomocników tapicerów
- Stolarzy, pomocników stolarzy (montażu i piankowania stelaży tapicerskich)
- Informatyka - programistę
- Operatorów maszyn stolarskich
- Magazynierów i załadunkowych
- Mężczyzn i kobiety do przyuczenia.

BARDZO DOBRE WARUNKI PRACY I PŁACY
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SIEDZIBIE FIRMY:
Łęka Opatowska, ul Kępińska 5 lub pod numerem telefonu 509 877 122
20
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Koronawirus

paraliżuje rozgrywki,

nikt nie wie,
jaka czeka nas
przyszłość

Jaka przyszłość czeka Polski futbol? To pytanie zadają sobie między innymi działacze i kluby występujące na wszystkich szczeblach rozgrywkowych w naszym kraju. Obecnie wszystkie rozgrywki zostały zawieszone, lecz wciąż nie wiadomo co się stanie, gdy sezon nie zostanie dokończony. Co prawda w miniony piątek ogłoszono zawieszenie rozgrywek do 29 marca, ale sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmienia się dynamicznie, a planowanie przyszłości
jest na chwilę obecną jak wróżenie ze szklanej kuli.
Z powodu pandemii pod znakiem zapytania stanęła organizacja największych imprez. W świecie sportu zapanował
ogromny chaos, który przewróci kalendarz do góry nogami

Świat wielkiego sportu w czasie pandemii

Tegoroczne lato miało być bardzo gorące ze względu na trzy prestiżowe i atrakcyjne dla kibiców imprezy sportowe.
Mowa o finałach piłkarskich mistrzostw Europy, Igrzyskach Olimpijskich w Tokio oraz turnieju Copa America. Pierwsza najprawdopodobniej zostanie przełożona na przyszły rok, pozostałe dwie mają szansę się odbyć.

W DZISIEJSZYM NUMERZE | Okno transferowe przedłużone do 27 marca.
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Trwa czas wzmożonej
ostrożności ze względu
na pandemię koronawirusa
Covid-19. Pomagamy
w akcji #zostańwdomu
i dla naszych czytelników
serwujemy wybrane
wydarzenia sportowe
z przeszłości.
W dzisiejszym numerze
wspominamy dwa bardzo
ważne mecze w historii
Lignomatu Jankowy
oraz Polonii Kępno.

Kolejka zerowa OLI
W Hali Sportowej OKR Atol w Oleśnicy odbyła się kolejka zerowa VII Edycji Oleśnickiej
Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. W zawodach mogło wziąć udział 36. zawodników
podzielonych na 6 grup w tym rekordowa
liczba 9 tenisistów stołowych z powiatu
kępińskiego. Byli to: dwaj zawodnicy UKS
Prosna Grabów: Dariusz Grabowski z Kępna
, Andrzej Gogol z Mnichowic oraz 7 amatorów Bogusław Górecki ze Słupi pod Kępnem,
Bogdan Kruszelnicki z Baranowa, Waldemar
Nawrot, Przemysław Klepacz (obaj z Opatowa), Zbigniew Szmidt z Łęki Opatowskiej,
Andrzej Latosiński z Biadaszek i najstarszy z nich ( 9 czerwca b.r. ukończy 60 lat)
zwycięzca dwóch edycji w tym ostatniej Jan
Kasendra z Kępna. Dużą szansę na 1 miejsce w grupie i awans do elitarnej I ligi miał
Bogusław Górecki, który w meczu z czołowym tenisistą AJDE Oleśnica Bartoszem
Pytko (aktualnym liderem Grand Prix Top
10 we Wrocławiu) mimo zdecydowanego
wygraniu 2 pierwszych setów, przegrał 2
kolejne, prowadził jeszcze w 5 decydującym
secie 9:7, miał kilka piłek meczowych, ale
uległ po zaciętym boju 2:3 (11:2, 11:5, 10:12,
8:11, 13:15). Podobnie było w pojedynku z
21-letnim reprezentantem LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie Mateuszem Rzepeckim
z Wrocławia z którym prowadził 2:1, ale
przegrał również 2:3 (11:2, 10:12, 11:4,
6:11, 6:11) i ostatecznie z 2 zwycięstwami
zajął 3 miejsce w grupie i w 1 kolejce będzie
grał w III lidze. Bardzo wyrównany przebieg miała rywalizacja w grupie 3 gdzie o
zwycięstwie Kasendry, który jako jedyny z
naszego powiatu grał będzie w najlepszej I
lidze decydował lepszy stosunek setów (+8)
a o 2 miejscu Grabowskiego (UKS Prosna
Grabów) korzystniejszy stosunek małych
punktów w porównaniu do trzeciego Damiana Bednarskiego (AJDE Oleśnica). Drugie
miejsce w grupie 4 gwarantujące grę w II
lidze zajął Przemysław Klepacz, który przegrał tylko 1 mecz1:3 z renomowanym zawodnikiem WZSN Start Wrocław Adrianem
Szczepaniakiem. Na 3 miejscu zakończyli
zmagania w swoich grupach Andrzej Gogol
(UKS Prosna Grabów), Bogdan Kruszelnicki i
Waldemar Nawrot, którzy wspólnie z w/w
Bogusławem Góreckim będą walczyć w III
lidze. Natomiast w IV rywalizował będzie
Andrzej Latosiński a w V Zbigniew Szmidt.
Do rozegrania zostało 6 kolejek i czeka nas
niewątpliwie jeszcze wiele emocji oraz możemy się spodziewać kolejnych nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Organizatorem wydarzenia był Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny
Atol oraz KS AJDE Oleśnica.
2020
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Sport

piłka nożna

Z kart historii / Polonia Kępno – Astra Krotoszyn – 1:1 po dogrywce / 4:3 rzuty karne
Polonia Kępno jubileuszowy (90-lecie klubu) sezon 1997/1998 mogła śmiało zaliczyć do
najbardziej udanych w historii. Poloniści najpierw zdobyli wicemistrzostwo klasy międzyokręgowej, a w międzyczasie wywalczyli Wojewódzki Puchar Polski

Dramatyczny finał
w rękach bramkarzy

Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” opisuje najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Dwa tygodnie temu wspominaliśmy niezapomniany pojedynek Lignomatu Jankowy z GKS-em Katowice, a teraz przenosimy się do
1998 roku, kiedy to Polonia Kępno mierzyła się z Astrą Krotoszyn w wielkim finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Był 11 czerwca 1998 roku. Ten dzień, jak się później okazało,
każdy kibic Polonii Kępno zapamiętał na długo i pewnie pamięta do dziś. Aż 103 minuty
czekali kibice na pierwszą bramkę w finałowym spotkaniu Pucharu Polski, a kiedy już
ta sztuka udała się ulubieńcowi kępińskich fanów, Mariuszowi Kowalczykowskiemu i gospodarze szykowali się do wielkiej fety, Astra za sprawą Piotra Bartkowiaka wyrównała.
W wojnie nerwów, jaką okazały się rzuty karne, najbardziej odporny okazał się strzegący
bramki Polonii Jakub Skrzypiec.

Adam Jaremko z zimną krwią wykorzystał decydującego karnego, po którym
Polonia świętowała pierwszy Puchar Polski w dotychczasowej historii

Finał Pucharu Polski 1997/1998
Czwartek, 11 czerwca 1998 roku – Kępno / Stadion Miejski

Polonia Kępno – Astra Krotoszyn
– 1:1 dogrywka (0:0; 0:0; 1:0; 0:1) / 4:3 karne

Kępińscy piłkarze i działacze długo po zakończeniu meczu celebrowali
finałowe zwycięstwo nad 3-ligową Astrą Krotoszyn

Jubileuszowy sezon 1997/1998, a
właściwie 1998 rok, w którym Kępiński Klub Sportowy Polonia obchodził
90-lecie istnienia, zapisał się złotymi
zgłoskami w historii kępińskiego klubu. Udany sezon ligowy, w którym
Polonii zabrakło ośmiu punktów do
upragnionego awansu do trzeciej ligi,
został zwieńczony występem w wielkim finale Wojewódzkiego Pucharu
Polski. W drodze do tego finału piłkarze z Alei Marcinkowskiego pokonali między innymi Ostrovię Ostrów
Wielkopolski. Kibice do dziś mają w
pamięci niezapomniany półfinałowy
bój, wygrany przez kępiński zespół
3:1. Kępnianie prowadzeni przez
Marka Wojtasiaka przystąpili do
finału podbudowani zwycięstwem z
LKS-em Gołuchów w przedostatnim
meczu sezonu.
Puchar na 90-lecie
W starciu z trzecioligową Astrą
kępnianie zastosowali wariant obronny. Asekuracyjna, mało atrakcyjna
dla kibiców gra sprawiła, że kępiński
finał nie należał do najciekawszych.
W pierwszej połowie finałowego
starcia ciekawe sytuacje i celne strzały można było policzyć na palcach
jednej ręki. Astra starała się o szybkie
rozstrzygnięcie, ale zespołowi pro-
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wadzonemu przez Zbigniewa Franiaka brakowało szczęścia. W kępińskim zespole tradycyjnie zawodziła
natomiast skuteczność. Osamotniony
w ataku Mariusz Kowalczykowski
walił głową w mur w akcjach nie
przynoszących większego efektu.
Gdyby jednak Jacek Grześkowicz
wykorzystał dokładne podanie Mariusza Kowalczykowskiego, wówczas
byłoby 1:0 dla gospodarzy. Krotoszynianie również mieli wyśmienite okazje, jak choćby Ryszard Tomczak,
jednak między słupkami bramki Polonii znakomicie spisywał się Jakub
Skrzypiec. Postawę kępińskiego golkipera docenili dziennikarze obserwujący mecze, wybierając go później
najlepszym piłkarzem spotkania. Nie
mniej skutecznie spisywał się także
bramkarz Astry, Remigiusz Wojtczak, który trzy minuty po zmianie
stron obronił chytry strzał Mariusza
Kowalczykowskiego, a w 53. minucie
obronił uderzenie Aleksandra Matkowskiego z dziesięciu metrów. W
rewanżu na bramkę Polonii strzelali
Przemysław Minge czy Jarosław
Szuba, ale Jakub Skrzypiec za każdym razem był gdzie być powinien.
W końcowych minutach spotkania
piłkarze Marka Wojtasiaka próbowali

jeszcze przechylić szalę zwycięstwa
na swoją stronę. Dobrą okazję ku
temu miał Mariusz Kowalczykowski,
ale prowadzący spotkanie Marian
Turkiewicz odgwizdał pozycję spaloną napastnika Polonii.
Kuriozalna bramka Kowala
Emocjonująca dogrywka i same
rzuty karne wynagrodziły kibicom
piłkarskie szachy z dziewięćdziesięciu minut. Na początku dogrywki przycisnęła lepiej wytrzymująca
trudy spotkania trzecioligowa Astra.
Piłkarze trenera Zbigniewa Franiaka
jeszcze w końcówce pierwszej części dodatkowego czasu gry nadziali
się na kontrę kępińskiego zespołu.
Piotr Korabik dokładnym podaniem
uruchomił Mariusza Kowalczykowskiego i popularny wśród kibiców
„Kowal” bez najmniejszego trudu
pokonał bramkarza Astry. Bramka
dla gospodarza padła jednak w kuriozalnej sytuacji, bo w momencie
podania Mariusz Kowalczykowski
był na kilkumetrowym spalonym.
Uznanie bramki zszokowało wręcz
ławkę Astry. Krotoszynianie grali
jednak do końca i na dwie minuty
przed zakończeniem dogrywki Piotr
Bartkowiak popisał się kapitalnym
strzałem z rzutu wolnego. Znakomi-
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Bramki: 1:0 Mariusz Kowalczykowski - 103’, 1:1 Piotr Bartkowiak
- 118’.
Rzuty karne: 0:1 Jarosław Szuba (+), 1:1 Marek Marczak (+),
1:2 Adam Sadowski (+), 1:2 Mariusz Kowalczykowski (-),
1:3 Piotr Bartkowiak (+), 2:3 Grzegorz Mędrek (+), 2:3 Janusz Marynia
k (-),
3:3 Dariusz Fabisiak (+), 3:3 Ryszard Tomczak (-),
3:3 Paweł Kaźmierczak (-), 3:3 Michał Kosiński (-), 4:3 Adam Jaremko
(+).
Polonia Kępno: Jakub Skrzypiec – Paweł Kaźmierczak,
Adam Jaremko, Dariusz Fabisiak, Grzegor z Ratajszczak
– Piotr Korabik (Jacek Gałowski - 112’), Marek Marczak,
Jacek Grześkowicz, Piotr Matkowski (Grzegorz Mędrek - 81’)
– Mariusz Kowalczykowski, Aleksander Matkowski (Robert Ciurys
- 54’).
Trener: Marek Wojtasiak.
Astra Krotoszyn: Remigiusz Wojtczak – Grzegor z Idzikowski,
Krzysztof Wiewiór (Janusz Maryniak - 64’), Adam Sadowski,
Michał Kosiński – Jarosław Szuba, Piotr Bartkowiak,
Krzysztof Gościniak (Rafał Brink - 112’) – Roman Frydryszak,
Ryszard Tomczak, Przemysław Minge (Dariusz Reyer - 112’).
Trener: Zbigniew Franiak.
Sędziował: Marian Turkiewicz (Ostrów Wielkopolski).

cie spisujący się Jakub Skrzypiec był
w tej sytuacji bez szans. W konkursie rzutów karnych lepsi okazali się
piłkarze Polonii, którzy zachowali
więcej zimnej krwi, cztery razy pokonując Remigiusza Wojtczaka przy
trzech celnych strzałach zawodników
Astry. W konkursie jedenastek pomylili się Mariusz Kowalczykowski i
Paweł Kaźmierczak, których strzały
wybronił Remigiusz Wojtczak. Golkiper Polonii obronił z kolei strzał
Janusza Maryniaka, a w kolejnej
sytuacji Jakuba Skrzypca wyręczył
słupek. Całe Kępno ucieszył jednak
Michał Kosiński, który w decydującym momencie posłał piłkę obok
bramki. Decydującego karnego wykonał Adam Jaremko i Polonia mogła cieszyć się z pierwszego w historii
Pucharu Polski. Spotkanie to miało
więc trzech bohaterów, bo gdyby nie
celny strzał Mariusza Kowalczykowskiego, stalowe nerwy Adama Jaremki i spokój Jakuba Skrzypca, to losy
tego spotkania mogły potoczyć się
zupełnie inaczej.

Pucharowy rewanż za ligę
Polonia jako triumfator Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim
reprezentował dawne kaliskie w rozgrywkach Pucharu Polski szczebla
centralnego. Pod koniec lipca 1998
roku Polonia w pierwszej rundzie
pucharowych rozgrywek zmierzyła
się Piastem Błaszki, który w rundzie wstępnej wyeliminował Unię
Skierniewice, zwyciężając 5:3. Pucharowe spotkanie okazało się rewanżem za czerwcowe spotkanie
ligi międzyokręgowej, kiedy Polonia
urwała punkty Piastowi na stadionie
w Błaszkach. W meczu pierwszej
rundy Pucharu Polski, który rozegrano na Stadionie Miejskim w Kępnie,
górą byli już jednak piłkarze Piasta.
Przyjezdni po bramkach Mariusza
Gostyńskiego i Witolda Sowały już
po pierwszych czterdziestu pięciu
minutach rozstrzygnęli losy awansu
do kolejnej rundy. Polonia przegrała
0:2 i tym samym boleśnie zakończyła
przygodę z Pucharem Polski.
Bartłomiej STEINERT
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Z kart historii / Lignomat Jankowy – KKS Kalisz – 2:1
Spotkania Lignomatu Jankowy z KKS-em Kalisz zawsze wzbudzały masę emocji wśród kibiców obu zespołów. Stawką tych spotkań były bowiem nie
tylko trzy punkty, ale nieformalne miano najlepszej drużyny w byłym województwie kaliskim. W jednym z ostatnich spotkań w historii Lignomatu górą
była ekipa z Jankowych

Lignomat lepszy od KKS-u w finale stulecia
Dodatek sportowy „Tygodnika Kępińskiego” – „Echa Stadionów” wspomina najlepsze mecze z udziałem drużyn powiatu kępińskiego. Spośród rozegranych kilkudziesięciu spotkań pomiędzy drużynami Lignomatu Jankowy i KKS-u Kalisz
było kilka, które fani wspominają do dziś. Jedne z wyraźną lubością, inne z goryczą w głosie. To przecież w pojedynku
z KKS-em Kalisz piłkarze Jerzego Stempina odnieśli jedno z największych wyjazdowych zwycięstw w trzeciej lidze,
po pamiętnym meczu z 20 września 1997 roku. Lignomat zwyciężył wówczas w Kaliszu 5:0, ale wiosną 1998 roku wynik anulowano bowiem KKS wycofał się z rozgrywek. Znacznie skromniejszym rezultatem zakończył się mecz, jaki
miał miejsce w sezonie 2000/2001, ale radość była niemalże identyczna jak w przypadku okazałej wygranej z sezonu
1997/1998. Albowiem o losach toczonego w ekstremalnych warunkach – przy potwornym upale – meczu zdecydował
gol zdobyty w 58. minucie przez Roberta Jonczyka. My jednak postanowiliśmy przypomnieć wcześniejszą konfrontację, która odbyła się 22 czerwca 2000 roku w Pleszewie.
W tym numerze postanowiliśmy
przypomnieć konfrontację, która
odbyła się 22 czerwca 2000 roku na
Stadionie Miejskim w Pleszewie. W
finale Pucharu Polski, dotychczas
czterokrotny jego zdobywca – Lignomat Jankowy zmierzył się z KKS-em Kalisz. Spotkania pomiędzy
drużynami Lignomatu i KKS-u od
zawsze elektryzowały kibiców jednej i drugiej strony. W końcu stawką
tych spotkań było bowiem nie tylko
zwycięstwo, ale nieformalne miano
najlepszej drużyny w byłym województwie kaliskim. Przed tym pojedynkiem obie drużyny w rozgrywkach ligowych walczyły o zupełnie
inne cele. Piłkarze Lignomatu bezskutecznie
pukali do bram zaplecza
ekstraklasy. Z kolei KKS
Kalisz, który po dwuletniej przerwie w sezonie
1999/2000 powrócił w
szeregi drużyn trzeciej
ligi, oparł swój skład na
rutyniarzach doskonale
znanych z gry w byłym
województwie kaliskim
i nie tylko. Obronę trzymał w ryzach Mariusz
Gostyński, znakomity
obrońca kaliskiej drużyny, który do KKS-u trafił w 1998 roku z
Piasta Błaszki. Po sezonie 1999/2000 obrońca
KKS-u przeniósł się do
rezerw Legii Warszawa, a później w latach
2001-2003 kontynuował
karierę w pierwszoligowym Widzewie Łódź.
Natomiast liderem ofensywnej formacji, człowiekiem, którego gole zapewniły
KKS-owi Kalisz awans, był Adam
Kutynia, a więc doskonale znany
kibicom w regionie napastnik, który
po sezonie mistrzowskim przeniósł
się do trzecioligowego Aluminium
Konin. Lignomat miał jednak w swoich szeregach zdecydowanie bardziej
klasowych piłkarzy. Zawodników
takich jak Wiesław Wojewoda, Wadim Rogowskoj, Błażej Marczak,
Andrzej Wojtkowiak czy Leszek
Rusiecki nikomu przedstawiać nie
było trzeba.

zabrakło jedynie kontuzjowanego Janusza Luberdy.
Lignomat zmienił taktykę
Absencja Janusza Luberdy była
jednak znacząca. Pomocnik Lignomatu z pewnością potrafiłby rozkręcić swój zespół i być jego siłą napędową. Jasne było więc, że pod jego
nieobecność jankowianie musieli
obrać zupełnie inną taktykę. Podopieczni Antoniego Kota umiejętnie
zwalniali grę, rozbijali ataki KKS-u i
czyhali na kontry. Gdyby jednak kaliszanom już na początku udało się pokonać Zbigniewa Millera, to Lignomat wyjechałby z Pleszewa na tarczy.
Początek spotkania nie zapowiadał
jednak łatwej przeprawy
trzecioligowca z Jankowych. W 4. minucie dwukrotnie zakotłowało się pod
bramką Lignomatu. Pewnie
między słupkami zachował
się jednak Zbigniew Miller.
W 6. minucie KKS mógł, a
właściwie powinien prowadzić 1:0, ale Adam Kutynia pomylił się w dogodnej
sytuacji. Sytuacje te tak
bardzo rozgrzały kibiców
z Kalisza, że głośno zaczęli domagać się kary dla
Lignomatu. Gdy kaliszanie tak ambitnie walczyli o
zdobycie pierwszej bramki
zostali skarceni w 21. minucie. Zupełnie niewidoczny do tej pory Jacek Bonia
sprytnie przedłużył strzał
z rzutu wolnego Andrzeja Wojtkowiaka i pokonał
bezradnego w tej sytuacji
Przemysława
Zająca.
Zdobycie Pucharu Polski w 2000 roku było ostatnim
poważnym sukcesem w historii klubu z Jankowych
Zawodnikom KKS-u nie
pozostało nic innego, jak
zawodnikom i stworzyć tym samym rzucić się do odrabiania jednobramszansę do gry dla tych piłkarzy, któ- kowej straty. Kaliszanie byli blisko tej
rzy ostatnio rzadziej się pojawiali na sztuki, ale podopiecznym Antoniego
boisku. – Na murawę wybiegną ci, Kota z Lignomatu sprzyjało ogromktórzy czuli się mocniejsi fizycznie. ne szczęście. Jankowianie powinni
Ostatnie mecze ligowe były niezwy- stracić przynajmniej dwie bramki
kle męczące i kosztowały nas sporo (raz z pustej bramki piłkę w ostatniej
sił. Zależało mi także na tym, by chwili wybił Wiesław Wojewoda), nie
niektórzy zawodnicy rozegrali pełne stracili żadnej, a na dodatek w koń90 minut – tłumaczył Sławomir Pa- cówce pierwszej połowy po raz drugi
welec. Z kolei trener Lignomatu, An- skarcili KKS. To była iście książkotoni Kot rzucił do walki wszystkich, wa akcja. Jacek Bonia odebrał piłkę
którzy mieli zdrowie, by walczyć w Sławomirowi Pawelcowi, zagrał do
skwarze. W składzie trzecioligowca Błażeja Marczaka, następnie piłTrzecia liga zaprzątnęła
głowy kaliskich piłkarzy
Piłkarze KKS-u Kalisz, którzy
w upalne czwartkowe popołudnie
zmierzyli się z Lignomatem, głowy
mieli zaprzątnięte nie pucharem,
ale marzeniami o trzeciej lidze. W
meczu z Lignomatem, trener KKS-u Sławomir Pawelec dokonał wielu rotacji w składzie. W wyjściowej
jedenastce zabrakło między innymi
Grzegorza Dziubka, Remigiusza
Włosiaka, Arkadiusza Kranca,
Tomasza Adamczyka czy Marcina
Kaczmarka. Szkoleniowiec kaliszan
na przedmeczowej konferencji wyjaśnił, że chciał dać odpocząć kilku

Bramki Jacka Boni zapracowały na tytuł
najlepszego piłkarza meczu finałowego

Finał Pucharu Polski 1999/2000
Czwartek, 22 czerwca 2000 roku – Pleszew / Stadion Miejski
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Lignomat Jankowy – KKS Kalisz – 2:1 (2:0)
Bramki: 1:0 Jacek Bonia - 21’, 2:0 Jacek Bonia - 43’,
2:1 Grzegorz Dziubek - 59’.

Lignomat Jankow y: Zbigniew Miller – Adam Grabowiecki,
Wadim Rogowskoj, Wiesław Wojewoda, Tomasz Drąg
– Błażej Marczak, Andrzej Wojtkowiak (Leszek Rusiecki - 54’),
Krystian Sikora (Jarosław Kubasik - 85’), Marek Tracz – Jacek Bonia
(Artur Kosma - 86’), Dominik Jasiński (Mariusz Kowalczykowski
- 65’).
Trener: Antoni Kot.
KKS Kalisz: Przemysław Zając – Mariusz Gostyński, Dariusz Smolińs
ki,
Jacek Rosadziński, Radosław Grzesik – Maciej Zapart
(Tomasz Adamczyk - 71’), Arkadiusz Maciejewski, Sławomir Pawelec
,
Tomasz Kobyłka (Remigiusz Włosiak - 46’) – Adam Kutynia
(Grzegorz Dziubek - 46’), Piotr Witoń. Trener: Sławomir Pawelec
.
Sędziował: Witold Bagiński (Zduny).

ką powędrowała do rozgrywającego
bardzo dobre spotkania Dominika
Jasińskiego, a wrzutkę w pole karne
wykończył Jacek Bonia.
KKS wziął się
za odrabianie strat
Gol do szatni bynajmniej nie odebrał ochoty do gry kaliszanom. Trener Sławomir Pawelec, chcąc zmienić niekorzystny dla swojej drużyny
wynik, w 46. minucie delegował na
murawę Grzegorza Dziubka, który
zastąpił Adama Kutynię oraz Remigiusza Włosiaka. Ten drugi zastąpił
z kolei nie najlepiej spisującego się
Tomasza Kobyłkę. KKS z dwoma
zmianami w składzie znacznie podkręcił tempo. Przyniosło to efekt
czternaście minut po zmianie stron,
kiedy do bramki Lignomatu trafił
Grzegorz Dziubek. Bramka pamiętającego występy między innymi w
ŁKS-ie Łódź zawodnika zupełnie
zaskoczyła Zbigniewa Millera. –

Zupełnie nie wiem, jak to się stało.
Dziubek uderzył z rzutu wolnego tak
dziwnie, że piłka w ostatniej chwili
zakręciła rogala i całkowicie mnie
zmyliła – mówił po meczu bramkarz
Lignomatu. Na szczęście dla podopiecznych Antoniego Kota było to
pierwsze i zarazem ostatnie trafienie
KKS-u w tym meczu. W końcówce
spotkania tempo podkręcił natomiast
Lignomat, który był nawet blisko
zdobycia trzeciej bramki. Doskonałej
okazji w 83. minucie nie wykorzystał
Jacek Bonia. Napastnik Lignomatu zwiódł dwóch obrońców KKS-u,
przelobował Przemysława Zająca,
ale piłka trafiła w poprzeczkę. Ostatecznie dwie bramki Jacka Boni zapracowały na tytuł dla najlepszego
piłkarza meczu finałowego. Triumf
Lignomatu w pleszewskim finale był
zarazem ostatnim poważniejszym
sukcesem w historii klubu z Jankowych.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Antoni Kot (Trener Lignomatu Jankowy)
Przed rokiem w Krotoszynie wygraliśmy po ciężkiej walce. Dziś było
nieco gorzej, ale mój zespół był sprytniejszy. Strzeliliśmy dwie bramki,
a przeciwnik o jedną mniej. Trzeba jednak powiedzieć, że KKS Kalisz
był lepszy piłkarsko, ale przegrał. To dobrze świadczy o Lignomacie.
Andrzej Wojtkowiak (Kapitan Lignomatu Jankowy)
Mecze z Kaliszem zawsze mają swoją historię. Dzisiaj tak naprawdę
oprócz KKS-u walczyliśmy z potworny upałem. Żar lejący się z nieba
nie sprzyjał nam. Strzeliliśmy dwie bramki, o jedną więcej niż nasz rywal
i wygraliśmy zasłużenie.
Jerzy Stempin (Prezes Lignomatu Jankowy)
To już piąty puchar dla drużyny z Janków. Bardzo chciałem udowodnić,
że Lignomat jest najlepszą drużyną kaliskiego. I to się udało.
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Rozmaitości >>> Z powodu pandemii pod znakiem zapytania stanęły igrzyska olimpijskie w Tokio i zaplanowane na czerwiec finały piłkarskich mistrzostw Europy

mężczyzn. Ostatecznie przełożono je
na czerwiec. Jednym z wyjątków jest
boks. Władze AIBA nie odwołały
odbywających się w Londynie kwalifikacji kontynentalnych, w których
walczy 350 zawodników i zawodniczek z ponad czterdziestu krajów, w
tym 13 reprezentantów Polski. Tymczasem w miniony czwartek, w starożytnej Olimpii zapalono znicz olimpijski. Z powodu koronawirusa bez
udziału publiczności. Są obawy, że w
podobnej atmosferze mają się odbyć
igrzyska w Tokio.
BAS

Piłka nożna >>> W związku z zawieszeniem rozgrywek
ligowych wydłużono okres przeprowadzania transferów.
Okienko ma teraz zamknąć się 27 marca

Świat sportu w dobie koronawirusa
Tegoroczne lato miało być bardzo gorące ze względu na trzy prestiżowe i atrakcyjne dla
kibiców imprezy sportowe. Mowa o finałach piłkarskich mistrzostw Europy, igrzyskach
olimpijskich w Tokio oraz turnieju Copa America. Pierwsza najprawdopodobniej zostanie
przełożona na przyszły rok, pozostałe dwie mają szansę się odbyć.
Pojawia się coraz więcej wariantów dotyczących przełożenia piłkarskich mistrzostw Europy. Wszystko
ma oczywiście związek z rozszerzającą się pandemią koronawirusa, skalą całego przedsięwzięcia i terminem
rozegrania mistrzostw Starego Kontynentu. Impreza miała pierwotnie
odbyć się w dniach od 12 czerwca
do 12 lipca i być mocno międzynarodowa. Spotkania rozgrywane miały
być w dwunastu różnych państwach.
Patrząc jednak na obecną sytuację,
zachowanie tego terminu może być
mało prawdopodobne. Większość piłkarzy ma obecnie wolne, a niemalże
wszystkie rozgrywki w Europie zostały zawieszone. Sytuacja nie prezentuje się optymistycznie. Spośród
trzydziestu najwyżej notowanych
lig kontynentu w miniony weekend

rozgrywek nie zawiesiło tylko pięć
(Rosja, Ukraina, Turcja, Serbia i
Kazachstan), a na Białorusi runda
rewanżowa ma ruszyć w czwartek.
Poza kurczącą się liczbą wolnych terminów dużą przeszkodą dla meczów
międzynarodowych są też restrykcje
na granicach wprowadzane przez kolejne kraje. UEFA odwołała z tego powodu wszystkie młodzieżowe turnieje, które miały się odbyć pomiędzy 14
marca a 14 kwietnia. O ile w mediach
i wśród decydentów europejskiego
futbolu pojawiają się pomysły na to,
jak dokończyć Ligę Mistrzów i Ligę
Europy, to na razie nikt nie wie, co
zrobić z Euro. Turniej jest co prawda
zaplanowany na nieco późniejszy termin, ale za to ma aż dwunastu gospodarzy. W tym najdotkliwiej dotknięte
przez epidemię Włochy, gdzie na

Stadio Olimpico w Rzymie ma odbyć
się mecz otwarcia. Na dodatek wciąż
nie jest znany komplet uczestników
imprezy. Cztery ostatnie miejsca są
do wywalczenia w barażach (26 i 31
marca), które prawdopodobnie nie
dojdą do skutku w tych terminach.
Wszystko wskazuje na to, że mistrzostwa latem po prostu się nie odbędą.
Potwierdzają to między innymi napływające informacje, jakoby UEFA
poinformowała już współpracujące
z nią firmy, by przerwały przygotowania do turnieju, który ma zostać
przełożony o rok. Pod uwagę jest też
brany wariant terminu grudniowego. Takie rozwiązanie miałoby dać z
kolei możliwość dokończenia zawieszonych obecnie rozgrywek latem, a
przy okazji byłoby testem przed mistrzostwami świata w 2022 roku, któ-

Piłka nożna >>> Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu rozgrywek. Teraz władze Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej skierowały apel, w którym nawołują do rezygnacji z organizowania meczów sparingowych i treningów

Wielkopolski ZPN apeluje do klubów

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych i tradycyjnych do wszystkich klubów, szkółek oraz akademii prowadzących szkolenie piłkarskie w regionie o powstrzymanie się od organizacji jednostek treningowych
i meczów sparingowych w okresie zawieszenia rozgrywek.
Podjęta w ubiegłym tygodniu decyzja o zawieszeniu rozgrywek każdego szczebla była jedną z pierwszych
tego typu w kraju w odniesieniu do
zawodów sportowych niemających
charakteru imprezy masowej. W ślad
za Wielkopolskim Związkiem Piłki
Nożnej poszło wielu organizatorów
zajęć sportowych. Cieszy to, że w obliczu wyjątkowej sytuacji, zdecydowana większość klubów ze zrozumieniem przyjęła odpowiedzialność, jaka
ciąży na wszystkich. Zawieszenie
rozgrywek nie obejmuje treningów
oraz meczów sparingowych, które w
związku z podjętą decyzją, zaczęto
masowo organizować. Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej nie ma moż-

24
IV

re mają odbyć się właśnie w grudniu.
Zdecydowanie większy spokój zachowują za to organizatorzy
igrzysk olimpijskich w Tokio. Te
mają rozpocząć się 24 lipca, a ceremonię zakończenia zaplanowano na
9 sierpnia. Do tego czasu sytuacja w
Azji powinna już zostać opanowana.
Problem w tym, że obowiązujące
obecnie środki ostrożności paraliżują kwalifikacje olimpijskie w wielu
dyscyplinach. Tak jest między innymi z piłką ręczną, bowiem jeszcze w
marcu miały zostać rozegrane ostatnie turnieje kwalifikacyjne kobiet

liwości, by zabronić klubom organizowania tych aktywności. Z uwagi
na niezwykle dynamiczną sytuację
związaną z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa w Polsce, związek apeluje jednak do wszystkich o odwołanie wszelkich działań związanych ze
szkoleniem piłkarskim. Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej rekomenduje
klubom odwołanie wszystkich treningów oraz sparingów, jakie mają
się odbyć w najbliższych kilkunastu dniach. Rekomendacja to apel
nie tylko związku, ale i licznego
grona aktywnych członków środowiska piłkarskiego w Wielkopolsce
– zawodników, trenerów, działaczy,
którzy wcześniej podjęli decyzję o

powstrzymaniu się od zajęć. Liczne
sygnały, które docierały do siedziby
związku z klubów, utwierdziły osoby
zarządzające wielkopolskim futbolu
w przekonaniu, że jest to właściwa
droga. Sport nie jest enklawą wolną
od choroby i ryzyka zarażenia. Znany
jest przypadek objęcia kwarantanną
licznej grupy młodych zawodników
w Polsce. Przypadki wykrycia koronawirusa u sportowców szybko się
mnożą. Wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych nie
jest paniką, a być może pozwoli na
szybszy powrót do normalnego funkcjonowania i wznowienia rozgrywek.
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Kluby mogą kupować dłużej

Pandemia koronawirusa wpłynęła także na termin zamknięcia
zimowego okienka transferowego. Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej poinformował, że w związku
zawieszeniem rozgrywek wydłużony został czas na dokonywanie
zmiany przynależności klubowej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rozgrywek na sezon 2019/2020
okienko transferowe otwarte jest do
dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy
wiosennej w danej klasie rozgrywkowej, w której występuje klub pozyskujący. W chwili obecnej, po przełożeniu dwóch pierwszych kolejek,
start rundy wiosennej zaplanowany

jest w większości lig na 27-29 marca.
W związku z tym okienko transferowe zostało wydłużone do 27 marca.
Wydłużenie okienka dotyczy wszystkich zespołów, w tym również tych,
które przed zawieszeniem rozgrywek
zdążyły rozegrać spotkania ligowe
awansem bądź zaległe z rundy jesiennej.			
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Piłka nożna >>> Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że nie uda się już dokończyć tego sezonu. Koronawirus nie zmierza pasować. Wręcz przeciwnie, atakuje
coraz liczniejszą rzeszę Polaków

Trudny czas dla futbolu
w Wielkopolsce
Jaka przyszłość czeka polski futbol? Obecnie wszystkie rozgrywki zostały zawieszone, lecz wciąż nie wiadomo, co się stanie, gdy sezon nie zostanie dokończony. Co prawda w miniony
piątek ogłoszono zawieszenie rozgrywek do 29 marca, ale sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmienia się dynamicznie, a planowanie przyszłości jest na chwilę obecną jak wróżenie
ze szklanej kuli.

Przypomnijmy, że Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zdecydował o zawieszeniu do 29 marca
rywalizacji w trzeciej lidze i klasach
niższych, a także rozgrywek futsalowych, kobiecych i Centralnej Ligi
Juniorów. Tym samym okres zawieszenia rozgrywek, wcześniej wprowadzony przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, został wydłużony.
Oznacza to, że nie odbędą się kolejki
zaplanowane na dwa kolejne weekendy 21-22 i 28-29 marca oraz mecze
1/8 finału Totolotek Pucharu Polski
zaplanowane pierwotnie na 25 marca.
Nowe terminy meczów zostaną ustalone w terminie późniejszym, w zależności od dalszego rozwoju sytuacji
w kraju. To nie koniec ograniczeń.
Odwołany został także związkowy
turniej Skrzatów, który 14 marca
miał odbyć się w Czempiniu, a także
wszystkie konsultacje i zgrupowanie
kadr wojewódzkich i powiatowych.
Władze Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej przełożyły nawet zaplanowane spotkania organizacyjne
z klubami w Pile i Lesznie. Odwołano też egzaminy dla sędziów pił-

karskich, które w ostatnich dniach
miały odbyć się w Lesznie oraz Kaliszu. Z uwagi na sytuację w kraju,
Wielkopolski ZPN wprowadził też
zmiany w funkcjonowaniu biur. W
odpowiedzi na zalecenia władz państwowych, decyzją Dyrektora Biura,
Macieja Chłodnickiego, wszystkie
biura WZPN od piątku, 13 marca są
zamknięte do odwołania. Wszyscy
pracownicy swoje obowiązki wykonują zdalnie. Wszelkie sprawy można
zatem załatwiać drogą mailową oraz
telefoniczną. Także rozgrywki XX
edycji Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku są kolejnymi, wobec których podjęto decyzję o
zmianie zaplanowanego przebiegu w
związku z rozprzestrzeniającym się
koronawirusem. Decyzja Polskiego
Związku Piłki Nożnej podjęta została w porozumieniu ze sponsorem
głównym i dotyczy przełożenia etapu
wojewódzkiego i finału ogólnopolskiego. Nowy harmonogram rozgrywek zostanie ustalony, gdy minie zagrożenie epidemiologiczne wirusem
COVID-19 w Polsce.
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