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Za złamanie kwarantanny
– bezwzględna kara

Fot. www.se.pl

Rzecznik prasowy kępińskiej policji st. post. Rafał Stramowski informuje: – Gdy obywatel zobaczy osobę łamiąca zasady kwarantanny, powinien od razu powiadomić z kępiński Sanepid. Jednocześnie zaznacza, że każdy objęty kwarantanną domową musi
być odpowiedzialny i nie narażać innych na ryzyko. - Złamanie kwarantanny podlega
wysokiej karze finansowej – nawet do 30 tysięcy złotych, którą bezwzględnie będziemy
egzekwować – ostrzega policjant.
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Fabryka mebli w Laskach zatrudni

osobę ze znajomością
języka niemieckiego
do działu eksportu

70-letni rowerzysta
śmiertelnie potrącony

Informacje pod nr tel.: 691 501 511 lub 603 117 609
lub osobiście w siedzibie firmy: Laski, ul. Kępińska 21

co tydzień w „TK”

sytuacja

„Tygodnik Kępiński” nadal informuje

epidemiologiczna
w powiecie kępińskim
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„Nasze” w konkursie Miss
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W tym tygodniu jesteśmy jedyną gazetą lokalną, która
ukazała się na kępińskim rynku wydawniczym.
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Fot. Studio „Tukan” Poznań
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Informacje

wiadomości
Publikujemy dane z komunikatów Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Kępnie

Koronawirus w Polsce i Wielkopolsce rozszerza się na kolejne osoby. W Poznańskiem od
początku epidemii odnotowano 48 przypadki zakażeń. Dwie osoby zmarły

W Wielkopolsce

W powiecie 95 osób w kwarantannie
W związku z rozprzestrzenianiem
się choroby zakaźnej COVID-19,
wywoływanej przez koronawirusa
SARS-CoV-2, na stronie Starostwa
Powiatowego w Kępnie regularnie
publikowane są komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kępnie. Specjalnie dla
naszych Czytelników prezentujemy
zestawienie danych epidemiologicznych na terenie powiatu kępińskiego z
ostatnich dni.
Jaka jest różnica między
kwarantanną a dozorem
epidemiologicznym?
Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z
osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.
Osoba taka 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, ponieważ objawy
mogą się pojawić się 2-14 dni od zarażenia. Można też być nosicielem koronawirusa i zakażać, samu nie mając
objawów. Do osoby w kwarantannie
nikomu nie wolno przychodzić. Jeśli
poczuje się gorzej, a zwłaszcza, jeśli
pojawią się 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.
Z kolei dozór epidemiologiczny
dotyczy osób, które np. pracowały w
budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, był w tej samej
przestrzeni. W takiej sytuacji osoba
nie miała bezpośredniego kontaktu z
nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się jej stan
zdrowia. Nadzór epidemiologiczny
również trwa 14 dni. Odbywa się w
porozumieniu z pracownikami in-

spekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na
pracę zdalną w domu, zawiesić życie
towarzyskie, ograniczyć do minimum
wyjścia, dwa razy dziennie mierzyć
sobie temperaturę i kontrolować swój
stan zdrowia.
Choć liczba osób objętych kwarantanną i dozorem epidemiologicznym w powiecie kępińskim z dnia na
dzień zwiększa się, na szczęście zmianie nie ulega liczba osób zakażonych
– do tej pory u nikogo w powiecie
kępińskim nie potwierdzono koronawirusa. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja utrzyma się. Każdy z nas w ma
na to olbrzymi wpływ, m.in. stosując
się do nakazu pozostania w domach,
unikając skupisk, zachowując odpowiednią odległość od innych osób,
prowadząc należytą (a nawet wzmożoną) higienę i dezynfekcję rąk oraz
dotykanych powierzchni, a także – w
przypadku odbywania kwarantanny –
restrykcyjnie jej przestrzegając.
Co stało się z mieszkańcem
Warszawy zatrzymanym na
dworcu kolejowym w Kępnie
z podejrzeniem koronowirusa?
W ubiegłym tygodniu służby
sanitarne zatrzymały na dworcu kolejowym mężczyznę podróżującego
pociągiem relacji Poznań – Kraków.
„Warszawiak” miał w pociągu „silnie
kaszleć” i mieć problemy z oddychaniem, stąd współpasażerowie powiadomili telefonicznie służby sanitarne.
Zatrzymany mężczyzna został przewieziony z Kępna do szpitala w Koninie, gdzie został odizolowany, przeprowadzono z nim wnikliwy wywiad
i zrobiono mu testy, które wykazały
wynik ujemny. Okazało się , że 32-letni mieszkaniec Warszawy spieszył się
na pociąg, „wskakując” do wagonu w
ostatniej chwili. A że jest chory na astmę oskrzelową, złapał go atak kaszlu,
co wzbudziło niepokój u innych podróżnych. Po badaniach mężczyzna
wrócił do Warszawy, gdzie przebywa
na 14-dniowej kwarantannie.
KR

sytuacja epidemiologiczna w powiecie kępińskim
Data	Osoby	Osoby objęte	Osoby objęte		
zakażone
kwarantanną
dozorem epidemiologicznym
14 marca 2020 r.

0

8

21

15 marca 2020 r.

0

11

46

16 marca 2020 r.

0

11

60

17 marca 2020 r.

0

12

67

18 marca 2020 r.

0

15

71

19 marca 2020 r.

0

24

80

20 marca 2020 r.

0

52

85

21 marca 2020 r.

0

64

80

22 marca 2020 r.

0

63

76

23 marca 2020 r.

0

78

118

24 marca 2020 r.

0

95

145

zakażone 48 osoby

Z dnia na dzień coraz więcej osób
zarażanych jest wirusem COVID - 19
w Polsce. - Na świecie widzimy dwa
scenariusze: jeden azjatycki, gdy
rozprzestrzenienie się wirusa - dzięki
wprowadzonym działaniom - udaje
się zatrzymać, oraz włoski, gdy wirus wymyka się spod kontroli. Robię wszystko, co w mojej mocy, by w
Polsce nie powtórzył się scenariusz
włoski – diagnozuje sytuację w Polsce
minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Na terenie województwa wielkopolskiego w dniu 24.03.2020 r. z
powodu podejrzenia koronawirusem:
objęte nadzorem epidemiologicznym są 3370 osoby, hospitalizowanych 75, a poddanych kwarantannie
4547 osób. Zakażone osoby w Wiel-

towano ją do szpitala w Poznaniu,
kiedy badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem.
Szpital w Wolicy zamknięto w sobotę wieczorem i wprowadzono reżim
sanitarny. Obecnie w szpitalu przebywa 65 osób, w tym 54 pacjentów.
Z otoczenia 37-letniej kobiety służby
sanitarne kwarantanną objęły 100
osób, w tym dzieci. Kobieta mieszkała w gminie Mycielin (powiat kaliski)
i była z zawodu przedszkolanką.
„Rodaku nie kłam medyka”
„Rodaku nie kłam medyka” – to
hasło przewodnie apelu, z którym wystąpił do Polaków dyrektor szpitala w
Wolicy Sławomir Wysocki. Apelował, aby pacjenci podczas wywiadu
„mówili lekarzom prawdę i informo-

Rzecznik prasowy T. Stube co dzień informuje „TK”
o zakażonych koronawirusem w Wielkopolsce

kopolsce pochodzą z powiatów:
poznańskiego, śremskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego,
pilskiego,
leszczyńskiego, kaliskiego, konińskiego, kościańskiego, ostrowskiego
i krotoszyńskiego.
- Z przykrością informuję, że
22 marca br. rano w szpitalu jednoimiennym w Poznaniu zmarła
37-letnia kobieta, która trafiła do
szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Pacjentka
została przetransportowana ze szpitala w Wolicy k. Kalisza. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie
koronawirusem – informuje Tomasz
Stube, kierownik Oddziału Mediów
i Komunikacji Społecznej Gabinet
Wojewody
Kobieta, gdy trafiła do szpitala w Wolicy, zaprzeczała, że miała
kontakt z osobą z zagranicy. Tymczasem okazało się, że miała styczność
z kuzynem, który jest kierowcą tira
i jeździł do Włoch. Objawy kliniczne u pacjentki, wskazywały na bakteryjne zapalenie płuc. Na oddziale
przebywała kilka dni. Przetranspor-

wali o wszystkich szczegółach”. Podkreślił, że „gdyby medycy znali informacje na temat kontaktów zmarłej
kobiety, to nie byłoby całej sytuacji”.
Po tym wydarzeniu wojewoda zlecił transport kolejnej partii
sprzętu ochronnego dla lekarzy ze
szpitala w Wolicy. - Przy wydatnej pomocy żołnierzy 12 Brygady
WOT, okulary ochronne, kombinezony, maski i ochraniacze wraz
z płynami do dezynfekcji zostaną
przekazane do szpitala położniczo-ginekologicznego przy ul. Polnej
w Poznaniu oraz szpitala w Wolicy.
Koordynatorem akcji jest Centrum
Zarządzania Kryzysowego Wojewody, które pozyskuje sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych – mówi
rzecznik wojewody.
W związku z zamknięciem szpitala w Wolicy, w którym leczona była
pacjentka zakażona koronawirusem,
laboratorium Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu prowadziło badania próbek
od personelu szpitala i pacjentów.
- Wszystkie testy wykazały wynik

ujemny i nie potwierdziły zakażenia
koronawirusem. W związku z tym,
inspekcja sanitarna podjęła decyzję
o otwarciu dwóch oddziałów szpitalnych i powrocie personelu do pracy.
Oddział, na którym leżała pacjentka
z wynikiem dodatnim, pozostał jeszcze zamknięty – stwierdza T. Stube.
Wiadomo już, że ubiegłotygodniowe badania laboratoryjne potwierdziły dodatnie wyniki u kolejnych
4 osób z powiatu krotoszyńskiego.
Pierwsza to kobieta, ok. 60 lat. Jej
stan jest dobry, przebywa w domowej
kwarantannie. Druga osoba – młoda
kobieta, w stanie dobrym jest w domowej kwarantannie. Trzeci to mężczyzna ok. 60 lat, jego stan jest dobry
i przebywa w domowej kwarantannie.
Czwarta osoba, kobieta w średnim
wieku, w stanie dobrym, leży z poznańskim szpitalu zakaźnym. Wszyscy chorzy z Krotoszyńskiego mieli
kontakt z osobami chorymi na koronawirusa.
23.03.br. u powracającego z zagranicy 17-latka z powiatu ostrowskiego zdiagnozowano koronawirusa. Jest w stanie dobrym.
Pomoc dla szpitali
Lekarze i studenci przy współpracy z Wielkopolską Izbą Lekarską
założyli stronę internetową, która
będzie koordynować zarządzanie pomocą i zasobami w czasie epidemii
koronawirusa w Polsce.
Wielkopolanie tłumnie ruszyli
do pomocy. Nie brakuje restauracji,
firm i prywatnych osób, które chcą
wspomóc pracę personelu medycznego. Jednak, aby takie działania
przynosiły pożądane skutki, muszą
być odpowiednio skoordynowane. I
właśnie dlatego powstała strona koronazglowy.pl. Ma ona usprawnić akcję
niesienia pomocy szpitalom.
- Niestety, pojedyncze i oddolne
inicjatywy pomocy, których są w tej
chwili dziesiątki, a także paczki indywidualnie przywożone pod szpitale
przez prywatne osoby, zaczynają dezorientować pracę personelu, a zaopatrzenie trafia niekoniecznie tam, gdzie
jest ono najbardziej potrzebne - piszą
autorzy strony koronazglowy.pl.
Poprzez portal koronazglowy.pl
można zgłaszać zapotrzebowanie na
sprzęt, a także oferować pomoc. Administratorzy zadbają o to, aby przekazane rzeczy jak najszybciej trafiły
w odpowiednie miejsce. W wielkopolskich szpitalach najbardziej są
potrzebne maseczki, skafandry oraz
fartuchy.			
m
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Aktualności

informacje

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie kontrolują osoby, które przechodzą kwarantannę i przestrzegają przed łamaniem zasad kwarantanny

Za złamanie kwarantanny – bezwzględna kara

Policjanci wspierają służby sanitarne i przynajmniej raz na dobę odwiedzają tych, którzy objęci są kwarantanną, a więc powinni przebywać
w odosobnieniu. Funkcjonariusze nie
mają z nimi bezpośredniego kontaktu – sprawdzają, czy nie potrzebują
pomocy lub wsparcia i czy znajdują
się tam, gdzie powinni. Zebrane informacje są przekazywane do służb
sanitarnych i wojewodów. Sprawdzenie ma się odbywać w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą
służbowego telefonu komórkowego,
z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu – bez bezpośredniego
kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie.
Sygnały złamania
kwarantanny
Osoby wracające z zagranicy
są automatycznie poddane prewencyjnej 14-dniowej kwarantannie.
Funkcjonariusze Straży Granicznej
spisują dane powracających wraz z
adresem, numerem telefonu. - Informacje takie są przekazywane do tutejszego Sanepidu, który sporządza
nam listę osób przyjeżdżających z
zagranicy. Podobną listę otrzymujemy z Komendy Wojewódzkiej w
Poznaniu - informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Kępnie st. post. Rafał Stramowski.
Osoby te powinny przebywać w
bezwzględnej kwarantannie domowej. Obecnie (24.03.br.) policjanci
sprawdzają ponad 70 osób w powiecie objętych kwarantanną po powrocie z zagranicy.
Jednak od kilku dni docierają
do nas informacje, że powracający z
zagranicy mieszkańcy powiatu kępińskiego, mimo nałożonej na nich

14-dniowej kwarantanny, bezrefleksyjnie wychodzą z domu i spotykają
się ze znajomymi. - W sobotę widziałam, jak 2 młodych mieszkańców
Baranowa, którzy wrócili z pracy za
granicą, i są objęci kwarantanną,

działem, jak u znajomych w ogrodzie
robiona grilla. Brali w nim udział
moi koledzy, którzy niedawno wrócili z Anglii. Przykro, że nie myślą o
swoich najbliższych. Policja powinna jakoś kontrolować tych, którzy

Oficer prasowy kępińskiej policji st. post. R. Stramowski ostrzega,
że za łamanie kwarantanny nie będzie taryfy ulgowej

chodzą z innymi pijani po ulicy. Oni
mogą zarażać innych, gdzie jest policja – dzwoni zaniepokojona mieszkanka Baranowa. Kolejny telefon od
sprzedawczyni jednego ze sklepów
na Osiedlu Wiosny Ludów twierdzi,
że do sklepu przychodzą osoby, które niedawno wróciły z zagranicy i
- robią jak gdyby nigdy nic zakupy.
Znam te osoby i boję się je obsługiwać, ale cóż mam zrobić – mówi rozżalona sprzedawczyni. - W sobotę wi-

mają przebywać w kwarantannie po
przyjeździe z zagranicy i nakładać
kary, jak nie przestrzegają tego rygoru – stwierdza Edmund z Kępna.
Każdy powracający z zagranicy
zostaje poinformowany o działającej
już aplikacji „Kwarantanna domowa”. Ci, którzy nie posiadają możliwości korzystania z niej, odwiedzani są przez funkcjonariuszy raz
dziennie. - Sprawdzając, policjant
ma zdjęcie objętego kwarantanną i

jego dane. Z bezpiecznej odległości,
przykładowo przez okno, sprawdzą
czy jest on w domu. Do tej pory nie
mieliśmy przypadków, aby ktoś nie
przestrzegał kwarantanny. - stwierdza rzecznik prasowy policji. – Gdy
obywatel zobaczy osobę łamiącą
zasady kwarantanny, powinien od
razu powiadomić kępiński Sanepid
– podkreśla st. post. R. Stramowski.
Jednocześnie zaznacza, że każdy objęty kwarantanną domową musi być
odpowiedzialny i nie narażać innych
na ryzyko. - Złamanie kwarantanny
podlega wysokiej karze finansowej –
nawet do 30 tysięcy złotych – wylicza
rzecznik prasowy.
„Kwarantanna domowa”, dostępna jest do pobrania na telefony w
sklepach Google Play oraz AppStore.
Wspomoże ona działania policjantów.
Dzięki niej osoba objęta kwarantanną może potwierdzić przebywanie
w miejscu kwarantanny, a także zyskać szybki dostęp do niezbędnych,
pomocnych w czasie kwarantanny
informacji i korzystać ze specjalnej
infolinii. Aplikacja daje też m.in.
możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej,
które mogą dostarczać artykuły spożywcze lub posiłek. Dzięki aplikacji
można także szybko skontaktować
się z psychologiem.
Obowiązują badania
alkomatem
Każdy funkcjonariusz, który ma
bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi czy badanymi, jest wyposażony w środki ochronne, takie jak
rękawiczki, maski, gogle i preparaty
do dezynfekcji. Tego typu środki są w
każdej jednostce policji – ogólnodostępne dla wszystkich funkcjonariuszy. - Podstawowe czynności wykonywane przez policjantów, takie jak

badanie alkomatem, są bezpieczne i
pozostają bez zmian. Posiadamy alkomaty z wymiennymi ustnikami, są
one od zawsze jednorazowe. Osoba,
której stan trzeźwości sprawdzamy,
sama wyciąga nowy ustnik z folii,
więc mamy pewność, że nikt wcześniej z niego nie korzystał – wyjaśnia
st. post. R. Stramowski.
W czasach epidemiologicznego
kryzysu wielu młodych ludzi będzie
musiało obudzić się ze snu „fajnoPolactwa”.
Interwencje zgłaszać
telefonicznie
Przypominamy też, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby
zakaźnej COVID-19, wywoływanej
przez koronawirusa SARS-CoV-2,
zalecane jest ograniczenie wizyt w
jednostkach policji. Wiążą się one
często z koniecznością poruszania
środkami komunikacji zbiorowej
oraz przebywaniem wśród większej
ilości nieznanych nam osób zgłaszający oczekuje na przyjęcie zgłoszenia
w zamkniętych pomieszczeniach. Zgłoszenia o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa można składać
drogą elektroniczną, wypełniając
gotowy formularz znajdujący się na
naszej stronie i wysyłając go pod
adres: dyzurny.kepno@po.policja.
gov.pl – dodaje policjant. - Dbając o
Państwa zdrowie i bezpieczeństwo,
zalecamy ograniczenie osobistych
wizyt w jednostkach policji, związanych z potrzebą powiadomienia o
zdarzeniu. Do dyspozycji pozostają
numery telefonów jednostek policji
dostępne na stronach internetowych, aplikacja „Moja Komenda”
oraz, w przypadku zgłoszeń alarmowych, numery 112 i 997 – dodaje st.
post. R. Stramowski.
KR, m

Dziennikarze i fotoreporterzy „Tygodnika Kępińskiego” mimo stanu zagrożenia epidemiologicznego nadal pracują, a gazeta będzie wydawana bez zmian.

„Tygodnik Kępiński” nadal informuje

Koronawirus jeszcze nie tak dawno wydawał się odległym problemem,
który dotyczy tylko dalekich państw
w Azji. Szybko okazało się, że „świat
jest mały” i epidemia wyszła poza
granice kontynentu i zawędrowała do
Europy oraz Stanów Zjednoczonych.
Strach przed patogenem ogarnął cały

świat, codziennie słyszymy o tym, że
kolejne osoby umierają przez zakaźnego wirusa, a liczbę zakażonych w
kilku państwach europejskich liczy
się w tysiącach.
Budynek, w którym znajduje
się redakcja, opustoszał... Jednak
„Tygodnik Kępiński” pracuje i zgodDalej pracujemy, mimo
zagrożenia epidemiologicznego

nie z zalecaniami służb sanitarnych
propaguje akcję „Zostań w domu”.
Część dziennikarzy pracuje „zdalnie”. Technologia i sprzęt, którymi
dysponujemy, pozwalają nam na
pracę w domu niemal identyczną
jak w redakcji. Ograniczamy do
niezbędnego minimum spotkania z
rozmówcami twarzą w twarz, tylko
w szczególnych przypadkach zobaczycie nas pracujących w terenie,
choć, oczywiście, będziemy wszędzie tam, gdzie będzie działo się coś
ważnego. Wszystkie pomieszczenia
redakcyjne są dokładnie odkażane.
Dezynfekujemy nie tylko klamki,
nie tylko drzwi, ale i sprzęt elektroniczny, z którym pracujemy.
Rozwiewam wszelkie plotki nie
śpimy w redakcji. Nie ma też planu
ani pomysłu, by zawiesić wydawanie gazety. Nasi czytelnicy właśnie
teraz najbardziej potrzebują aktualnej informacji lokalnej, dzwonią
do nas. Ludziom w tych trudnych
chwilach potrzeba otuchy, pozytywnych wiadomości, rozrywki i dobrej

Dezynfekcja w redakcji
jest obowiązkowa

energii, co staramy się im w każdym
numerze „Tygodnika...” przekazywać. My tu „na posterunku”, zbierając informacje, jesteśmy bezpieczni
i pragniemy, aby nasi czytelnicy też
czuli się bezpiecznie.
Zostajemy w domach, bo to
najprostszy sposób, by ograniczyć
transmisję koronawirusa. Nikt z nas
nie ma objawów choroby, ale to nie
gwarantuje, że nie jesteśmy zakażeni.
Pracując w domu, chcemy w ten sposób chronić siebie, swoich bliskich,
naszych rozmówców oraz wszystkich, których nie znamy, a dla których
zakażenie koronawirusem może być
śmiertelnie niebezpieczne. Chrońmy się nawzajem. Nie panikujemy,

rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie
publikujemy plotek ani informacji
niesprawdzonych. Nie ścigamy się.
W tym trudnym czasie cały czas
działa nasz telefon stacjonarny w redakcji 62 78 292 85 i 62 78 292 84.
Z dziennikarzami najlepiej kontaktować się za pośrednictwem e-maila: tygodnik@kepno. net, pismak@
post.pl lub na facebook.com/tygodnikkepinski. W tym tygodniu jesteśmy jedyną gazetą lokalną, która
ukazała się na kępińskim rynku wydawniczym.
Wytrwamy w służbie dla Was,
Czytelnicy, ale tylko dzięki Wam.
m
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Wiadomości

historia
Kontynuujemy cykl artykułów dotyczących powstania wielkopolskiego w południowej
Wielkopolsce

Zebranie sprawozdawcze Powiatowego Koła Pszczelarzy
w Kępnie

„Powrót do Polski Kępna i Ziemi Pszczelarze obradowali
Kępińskiej - 17 stycznia 1920 roku”
Tło historyczne wydarzeń
Powstania Wielkopolskiego - Część 6
Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie
dotyczące Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie

Przebieg i znaczenie
powstania wielkopolskiego
na terenie powiatu
ostrzeszowskiego
– dowodzący Stanisław Thiel
Dodać należy, że do walki zbrojnej
dołączyła się walka o polski język. Zasadniczy przełom w stosowaniu języka
polskiego nastąpił w maju 1919 r. Wynikało to przede wszystkim z braku
dostatecznej liczby urzędników wła-

go ostatecznie antypolskie zarządzenie dawnej prowincjonalnej władzy
pruskiej, a głoszące sprawiedliwą zasadę szkoły narodowej, czyli polskiej
dla młodzieży polskiej, a niemieckiej dla młodzieży niemieckiej. We
wszystkich szkołach polskich nauka
miała się odbywać w języku polskim.
Walki powstańców na terenie
powiatu ostrzeszowskiego, a szczególnie walki batalionu ostrzeszow-

że z podziwu godną ofiarnością i
skrupulatnością budowano nowy system polskiej administracji terenowej,
tworząc fakty dokonane, a jednocześnie przesądzano nierozstrzygnięte
jeszcze formalną kwestią przynależności państwowej, prowincji poznańskiej. Największym osiągnięciem powstania było uratowanie dla państwa
polskiego znacznej części odwiecznej
polskiej ziemi, wzmocnienie sił naro-

Odbyło się zebranie sprawozdawcze Powiatowego Koła Pszczelarzy w
Kępnie.
Po przywitaniu obecnych prezes
Jaromir Talar oddał głos sekretarzowi Koła, który odczytał pismo z
Regionalnego Związku Pszczelarzy
Wielkopolski Południowej w Kaliszu
dotyczące ubezpieczenia OC pasiek.
Następnie skarbnik przedstawił rozliczenie finansowe za 2019 r. Głos
zabrał członek Komisji Rewizyjnej,

który stwierdził prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowej i
poprosił obecnych o przyznanie Zarządowi absolutorium. Udzielono go
niemal jednogłośnie (przy jednym
głosie wstrzymującym się).
W punkcie ostatnim głos również
zabrał J. Talar, który poinformował
obecnych o kwotach i procentach dofinansowania na materiały pszczelarskie oraz kwestii rozdziału węzy.
Oprac. KR

Absolutorium dla Zarządu udzielono niemal
jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym

Linia frontu odcinka kępińskiego, od 3 do 17 lutego 1919 roku

dających biegle językiem polskim. 15 skiego, podobnie jak i w innych po- du (skupionego wokół ideałów patriomaja 1919 r., Komisariat Naczelnej wiatach, zasługują na wysoką ocenę, tyczno–chrześcijańskich).
Rady Ludowej wydał ważne rozpo- pamięć i hołd społeczeństwa polskieSpontaniczne przystąpienie do
rządzenie, które nakazywało wyda- go. Na podkreślenie zasługuje fakt, powstania wielkopolskiego polskich i
wanie wszelkich ogłoszeń
narodowych patriotycznych
w języku polskim. Jedgrup, mających oparcie w
ną z konsekwencji tego
szerokich kręgach społeaktu była konieczność
czeństwa ostrzeszowskiego,
ściągnięcia do Wielkoprzyczyniło się do wyzwopolski znacznej liczby
lenia tej ziemi z długoletniej
urzędników
znających
niewoli pruskiej i było wyjęzyk polski. Na skutek
mownym dowodem patriogermanizacyjnej polityki
tyzmu i zdecydowanej woli
władz pruskich, brak było
połączenia tej ziemi z Mana ziemi powiatu ostrzecierzą, z Polską. Zaczęła się
szowskiego odpowiednio
odradzać po długim okresie
przygotowanych
ludzi.
zaborów suwerenna i wolna
Stanowiska w urzędach
Polska, na dawnych swych
obsadzano ludźmi przeziemiach polskich, należąważnie z Galicji.
cych wcześniej do naszej
Zwycięskie powstanie
ojczyzny.
zmieniło również sytuOpracował: Władysław
ację w szkolnictwie. WażGarbiński (Mikorzyn)
nym krokiem naprzód
na podstawie pracy swej
poza ustanowieniem konmamy Anny Garbińskiej
trolera Polaka w inspek(z d. Zbierska – Tokarzew),
toracie szkolnym, była
pt. „Przebieg i znaczenie
realizacja rozporządzenia
Powstania Wielkopolskiego
ówczesnego naczelnego
na terenie Powiatu OstrzeProporzec, z którym miał zaszczyt wkroczyć 11. Pułk Strzelców Wielprezesa prowincji Wojcieszowskiego”
kopolskich pod dowództwem mjr. Stanisława Thiela do Kępna, 17
cha Trąpczyńskiego, z 25
–
obszerny
skrót
stycznia 1920 roku – przy przejęciu Kępna i Ziemi Kępińskiej z rąk
stycznia 1919 r., znosząceNiemców (na mocy traktatu wersalskiego)
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Ukrywając fakty o swoim stanie zdrowia i kontakcie z
osobą potencjalnie zakażoną koronawirusem czy przebywaniu w strefie zakażenia, utrudniasz służbom niesienie
pomocy innym

#NieKłamRatownikom

Wzywając policjantów, strażaków lub ratowników medycznych na
interwencję, powiedz im całą prawdę.
Służby przekonują do tego poprzez
akcję: #NieKłamRatownikom.
Na numer alarmowy 112 należy
dzwonić tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Jeżeli jesteśmy w
kwarantannie, mamy objawy koronawirusa lub mogliśmy mieć kontakt z
osobą zakażoną, koniecznie powiedzmy o tym dyspozytorowi. Mówiąc
szczerze o swoim stanie zdrowia,

pomagasz pomóc innym. Przyjeżdżając na interwencję, policjant, strażak
lub ratownik medyczny będzie mógł
użyć odpowiedniej odzieży ochronnej. Chory funkcjonariusz lub ratownik nie pomoże już innej osobie.
Powiadomienie o objęciu kwarantanną jest też wiążące prawnie.
Osoby takie powinny, nawet nie z
przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych
współobywateli, poddać się rygorom
izolacji.		
Oprac. KR

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

Światowy Dzień Wody. Czy warto ją oszczędzać nie tylko od święta?

Oszczędzajmy wodę

W obliczu realnego zagrożenia
długotrwałą suszą – szczególnie zauważalnego m.in. w Polsce – kwestia
racjonalnego wykorzystywania wody
staje się niezwykle istotnym zagadnieniem. Na ten problem od wielu lat
zwraca uwagę Organizacja Narodów
Zjednoczonych. Z jej inicjatywy corocznie, 22 marca, obchodzony jest
Światowy Dzień Wody.

także w znaczący sposób obciążające
budżety gospodarstw domowych.
- Od wielu lat staram się oszczędnie gospodarować wodą. Nie oznacza to, że się nie myjemy, ale już nie
myję samochodu. Nie ma już tak jak
kiedyś, że woda się lała, a nie zwracał nikt na to uwagi. Nawet na ogrodzie stoi beczka, do której zbieram
deszczówkę, aby podlewać grządki

Nawet w czasie epidemii
oszczędzajmy wodę

Polska jest jednym z najuboższych państw w Europie pod względem zasobów wodnych – są one trzykrotnie mniejsze niż wynosi średnia
na Starym Kontynencie. Tymczasem
każdego roku, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, tysiące litrów
wody przeznacza się do podlewania ogrodów i przydomowych warzywników czy mycia samochodów.
Niestety, nadal często w tych celach
wykorzystuje się wodę pitną. To nie
tylko są działania nieekologiczne, ale

– mówi Marianna z Baranowa. Jak
większość społeczności, również Marianna nie wiedziała, że jest Światowy Dzień Wody.
Koszt 1000 l wody wynosi ok. 10
złotych. Oznacza to, że za litr płynącej z kranu cieczy musimy zapłacić…
1 grosz. Niewiele? Mogłoby się tak
wydawać. Jednakże, jak podkreśla
Anna Żyła, główny ekolog Banku
Ochrony Środowiska, koszty długookresowe są niebagatelne. – Statystyczny Polak każdego dnia zużywa

140-160 l wody, wydając w ciągu
roku na ten cel 504-576 zł. Co istotne, jedynie niewielką część przeznacza się do spożycia. Zdecydowanie
więcej surowca trafia do kanalizacji
podczas mycia, prania czy sprzątania. Powinniśmy zatem szukać
oszczędności przede wszystkim w
tym zakresie wykorzystywania wody
– wskazuje A. Żyła.
Jak oszczędzać wodę
i pieniądze?
Zużycie wody można zmniejszyć zarówno poprzez modernizację
łazienki, jak i kuchni. W kontekście
ograniczenia wykorzystania surowca
pomocne będzie zastąpienie dotychczasowego sprzętu wydajniejszym.
Jak podkreślają eksperci, nowoczesna
pralka w ciągu roku zużywa nawet
ponad dwa razy mniej wody niż starsze urządzenia. Należy jednak przy
tym również pamiętać o właściwej
selekcji ubrań, m.in. według stopnia
zabrudzenia, a także o doborze odpowiedniego programu. Ważne jest też
dbanie o zgodne z zaleceniami producenta wypełnienie bębna, tak by
w jak największym stopniu wykorzystać możliwości posiadanego sprzętu.
W podobny sposób wodę i pieniądze należy oszczędzać w kuchni.
Pozytywnie na zasobność portfela
wpłynie zakup zmywarki – szczególnie w większych gospodarstwach
domowych. Mycie w niej naczyń pochłania o 30 proc. mniej wody w porównaniu ze zlewozmywakiem. W
tym kontekście również ważne jest
każdorazowe wypełnienie sprzętu
w odpowiednim stopniu.
Ciekawym rozwiązaniem, dostępnym zarówno w kuchni, jak i łazience, może być instalacja tzw. per-

latorów. Końcówka napowietrzająca
wodę doprowadzi do zmniejszenia jej
zużycia nawet o 40 proc. Duże znaczenie ma też postawa użytkowników. Zakręcanie wody podczas mycia
zębów, wymiana wanny na prysznic
bądź ograniczenie ilości wody zużywanej w czasie kąpieli czy dbałość o
stan techniczny armatury, z pewnością przyniesie znaczące ograniczenie wydatków.
- Założone od lat liczniki też wymuszają oszczędność wody. Myśl, że
teraz ludzie już są bardziej świadomi i nikt celowo nie marnuje wody...
choć z drugiej strony, to nie byłabym
tak pewna. Teraz, gdy panuje koronawirus, na pewno więcej zużywamy
wody – zauważa 67-letnia Marianna.

Inwestycja w oszczędność
Zmniejszenie zużycia wody w
wymierny sposób przełoży się na
obniżenie rachunków. Jednak o ile
zakup i montaż perlatorów w kuchni i łazience to koszt zaczynający się
już od kilkunastu złotych, wyposażenie domu w nowoczesną pralkę i
zmywarkę generuje potrzebę wygospodarowania znacznie większych
środków. W zależności od klasy energetycznej urządzenia czy jego wielkości cena może kształtować się od
kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych za każde z nich. W przypadku
braku odpowiednich funduszy na ten
cel warto zastanowić się nad ofertą
bankową.
Oprac. m

Od wielu dni błyskawicznie z półek w kępińskich drogeriach i marketach znika papier toaletowy

Dlaczego kępnianie wykupują
ze sklepów papier toaletowy?
Kępnianie wystraszeni kolejnymi
przypadkami koronawirusa tłumnie
ruszyli do małych sklepów, marketów czy hurtowni i robią zapasy. W
ostatnich tygodniach sklepy w Kępnie przeżywały oblężenie. Wykupowano żywność o długim terminie do
spożycia, środki higieniczne, takie
jak mydło, chusteczki higieniczne i
papier toaletowy. - Kupuję to, aby
być zabezpieczonym na wypadek
14-dniowej kwarantanny – wyjaśnia
Magda. Największym powodzeniem
klientów oprócz produktów spożywczych (kasze, cukier, mięso) cieszyły
się artykuły jednorazowego użytku,
w tym papier toaletowy. Co stoi za

Mało osób wie o tym, że jesteśmy
potęgą w produkcji papieru toaletowego. Robimy go ok. 400 tysięcy ton
rocznie i sporo wysyłamy na eksport.
Według Marcina Lipki, głównego analityka Cinkciarz.pl, Polska to
trzeci największy eksporter tego produktu na świecie. Rocznie za granicę
wysyłamy jakieś 800 milionów rolek,
z czego większość do Niemiec. Nie
ma więc mowy o tym, żeby w Polsce
zabrakło papieru toaletowego.
Przeciętny obywatel Unii Europejskiej zużywa rocznie ok. 80 rolek
papieru toaletowego. Jedna rolka wystarcza więc na 4,5 dnia. W trzyosobowej rodzinie (zużywającej rolkę w

Przez kilka dni kępnianie
wykupowali papier toaletowy

Chińscy naukowcy twierdzą, że grupa krwi ma wpływ na ryzyko zarażenia koronawirusem

Koronawirus a grupa krwi

Badania naukowców z Chin
wskazują, że przy leczeniu chorych
na Covid-19 ważna może być grupa
krwi. Te wyniki badań są wstępne i
niepotwierdzone, więc nie powinny

na razie stanowić rekomendacji dla
szpitali. Wskazują jednak na korelację między grupą krwi a ryzykiem
zarażenia.
Według publikacji zamieszczonej
przez medRxiv, grupa krwi nie tylko

jest jednym z głównych czynników
wpływających na nasilenie objawów,
ale też ważnym czynnikiem decydującym o samym ryzyku zarażenia
wirusem. Wyniki tych badań, publi-

kowanych przez badaczy z Wuhan
i Shenzen mają charakter wstępny,
jednak badania przeprowadzono na
pokaźnej próbie ponad 2100 pacjentów z kilku szpitali w Wuhan i Shenzen.

Okazało się, że liczba pacjentów
z poszczególnymi grupami nie oddawała ogólnego rozkładu grup krwi
wśród miejscowej ludności. Wśród
pacjentów była spora nadreprezentacja pacjentów z grupą A, mniejsza
z grupą AB oraz nieznaczna z grupą
B. Natomiast pacjentów z grupą 0
było wśród hospitalizowanych znacznie mniej niż można by się spodziewać.
A zatem ludzie z grupą krwi
A chorowali sporo częściej, z grupą
AB częściej, a ci z grupą B nieznacznie częściej niż przeciętna. Natomiast
ludzie z grupą O chorowali rzadziej,
co wskazuje, że są odporniejsi na zarażenie. - Ludzie z grupą krwi A być
może potrzebują szczególnie wzmocnionej ochrony w celu zmniejszenia
niebezpieczeństwa infekcji - piszą
badacze. Pacjenci z grupą krwi
A mogą potrzebować też pilniejszej
opieki i silniejszej terapii - twierdzą
naukowcy.
Wyliczenia chińskich naukowców nie wykryły natomiast związku
między płcią oraz wiekiem, a ryzykiem zarażenia.
Oprac. ze źródła RMF m

tak nagłą popularnością tego produktu u kupujących?
- Moja pięcioosobowa rodzina,
teraz gdy dzieci nie chodzą do szkoły, zużywa minimum jedną rolkę
papieru dzienne. Dlatego bojąc się,
że przypadkiem będziemy musieli
dłużej zostać w domu, kupuję więcej
– wyjaśnia Katarzyna (matka trzech
córek). Zwiększona sprzedaż papieru
powoduje opróżnienie sklepowych
magazynów.
- Papier toaletowy jest artykułem
pierwszej potrzeby. Nie wyobrażam
sobie, żebym mógł używać ponownie
gazety, jak to miało miejsce w okresie stanu wojennego, kiedy też były
problemy z papierem do d… Jednak
ludzie przesadzają z tymi zakupami,
przecież nie mamy wojny – uspokaja
Józef (60-letni mieszkaniec Kępna).

1,5 dnia) zapas na dwa tygodnie to
jakieś 10-12 rolek. Czyli jedna duża
paczka. Biorąc pod uwagę, że tego
towaru w Polsce nie ma szans zabraknąć, obecne szaleństwo jest kompletnie irracjonalne.
- Poszedłem kopić tylko podstawowe produkty żywnościowe – chleb,
do chleba. Zobaczyłem, że ekspedientka wykłada papier na półki i
poddałem się tej histerii, kupując 2
zgrzewki – wyjaśnia Roman (ponad
70-latek), znany mi człowiek, stateczny i rozsądny. Swoim postępowaniem
potwierdził klasyczny przypadek socjologicznego postępowania ogółu,
go prostu został „przymuszony” do
kupna aktualnie niepotrzebnego mu
papieru toaletowego.
m
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Aktualności

wiadomości
Specjalny tryb pracy przyjęła gazownia w Kępnie

Jak kontaktować się
z gazownią?

Należąca do GK PGNiG Polska
Spółka Gazownictwa – Narodowy
Operator Systemu Dystrybucji Gazu
Ziemnego dokłada wszelkich starań,
by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7
milionów odbiorców w całym kraju
nie były zagrożone i odbywały się w
sposób ciągły i bezpieczny.
- Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podejmuje niezbędne działania, mające na celu zapewnienie ponad 11 tysiącom pracowników PSG
bezpieczeństwa, przy jednoczesnym
zachowaniu ciągłości działalności
spółki. Bezpieczeństwo pracowników jest gwarancją zachowania stabilności dostaw gazu do naszych odbiorców, dlatego spółka ograniczyła
funkcjonowanie Miejsc Obsługi
Klienta i wstęp do budynków gazowni i placówek gazowniczych – informuje Artur Michniewicz rzecznik
prasowy Departament Komunikacji
Polska Spółka Gazownictwa sp. z
o.o. w Warszawie
Kępińskie Miejsce Obsługi
Klienta, podlegające Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Poznaniu
nie będzie przyjmować bezpośrednio interesantów, jednak zapewnił
klientom możliwość składania doku-

mentów w specjalnych skrzynkach
podawczych umieszczonych przed
lokalem.
- Zachęcamy również klientów
do kontaktu telefonicznego, poprzez
naszą stronę internetową lub drogą
mailowa adres: gazownia.kepno@
psgaz.pl – mówi rzecznik prasowy.
PSG zapewniła ciągłość dyżurów we wszystkich kluczowych jednostkach, m.in. w Centralnej Dyspozycja Gazu i Pogotowiu Gazowym.
Specjalnie powołany zespół na bieżąco monitoruje i wdraża kolejne
procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Polska Spółka Gazownictwa jest
największym w Europie operatorem
systemu dystrybucyjnego gazu. Każdego roku dostarcza mieszkańcom
Polski niemal 12 miliardów metrów
sześciennych gazu ziemnego.
Oprac. m

- PODZIĘKOWANIE -

Składam serdeczne podziękowania dla właścicieli firm:
- PPHU „GABI-JERCZYŃSCY” SP. J. PIASKI,
- „MEBLE MARZENIE” WĘGŁOWSKI
I STRYJAKIEWICZ SP.J. OPATÓW,
- PW „MIRJAN” JAN RABIEGA ŁĘKA MROCZEŃSKA,
- MIROSŁAWA RABIEGA ŁĘKA MROCZEŃSKA,
- „POLAK MEBLE” SP. Z O. O. SP. K. KĘPNO,
- ARKADIUSZ PIETRUS P.P.H.U. „ARKOS” TRĘBACZÓW
- „IDŹCZAK-MEBLE” ROMAN IDŹCZAK - ŁĘKA OPATOWSKA
za okazane wsparcie i hojność, które otrzymaliśmy
od Państwa w jakże trudnym dla nasz wszystkim czasie.
Doceniając Państwa wielkie serce i zaangażowanie
w niesieniu pomocy naszemu Szpitalowi,
pragniemy wyrazić słowa uznania oraz życzyć
sukcesów zawodowych.
Dyrektor SPZOZ w Kępnie
Beata Andrzejewska

Apel o wsparcie dla szpitala w Kępnie
Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla
Szpitala w Kępnie na cele statutowe, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem. Aktualnie potrzeby dotyczą nie
tylko środków ochrony osobistej personelu medycznego ale również
aparatury medycznej służącej do leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową i monitorowania parametrów życiowych.
Szpital w Kępnie jako jeden z pierwszych podjął się realizacji
transportu pacjentów na oddział zakaźny oraz pobierania wymazów
u pacjentów poddanych kwarantannie domowej.
W obecnej trudnej sytuacji każde środki finansowe są ogromnym wsparciem dla kępińskiego szpitala.
Podmioty, osoby prywatne, które zdecydują się wesprzeć nasz
szpital w zakupie sprzętu medycznego, prosimy o wpłaty na nr konta 74 1020 2241 0000 2802 0002 7177 podając w tytule przelewu:
dobrowolna wpłata.
W razie pytań prosimy o kontakt tel. (62)78-27-309, 604 187 363
email: sekretariat@szpital.kepno.pl
W imieniu pracowników szpitala oraz naszych pacjentów serdecznie dziękujemy za każdą otrzymaną pomoc.
Z wyrazami wdzięczności
Dyrektor SPZOZ w Kępnie
Beata Andrzejewska
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Kolejne dofinansowania dla wielkopolskich szpitali, w tym 153 tys. zł dla kępińskiego szpitala

Dodatkowe pieniądze dla szpitala

Dyrektor szpitala
B. Andrzejewska
Wielkopolskie szpitale o podwyższonej gotowości otrzymały do
tej pory 8,3 mln zł dofinasowania
na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa.
Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował, że kolejna transza dofinansowania wesprze
działania nie tylko szpitali o podwyższonej gotowości. Na ten cel zostało
przeznaczonych 2,7 mln zł. Środki
zostały uruchomione przez Ministerstwo Zdrowia na wniosek wojewody
wielkopolskiego. - To druga transza
środków, które trafią do wielkopolskich szpitali. Kwota 2,7 mln zł
zostanie skierowana do placówek
w Szamotułach, Słupcy, Ostrowie
Wielkopolskim, Koninie, Kępnie,
Pleszewie oraz Poznaniu. Średnio
każdy szpital otrzyma ponad 150 tys.
zł, a jednoimienny szpital miejski
w Poznaniu 1,6 mln zł. Dodatkową
kwotą wesprzemy działanie Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, do której zostanie skierowane 210 tys. zł – wyjaśnia wojewoda

wielkopolski Ł. Mikołajczyk. - Szpital w Kępnie jako pierwszy przystąpił do akcji i prowadzi dla nas
transport wymazowy. Skierowałem
już pismo do marszałka województwa wielkopolskiego z prośbą o
wsparcie szpitala w Kępnie w wysokości 681 tys zł. Mam nadzieję, że
te środki także ostatecznie do Kępna
trafią - dodał wojewoda.
- Bardzo się cieszę, że nasz kępiński szpital uzyskał dodatkowe
środki finansowe. Pozwolą one zoptymalizować jego pracę w obecnym
stanie epidemii. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na wsparcie zespołu,
który pobiera wymazy od pacjentów, a następnie transportuje je do
laboratorium, ale także na środki
ochrony osobistej, zakup sprzętu
medycznego. Wszystko po to, by w
jak najlepszym stopniu dbać o bezpieczeństwo nas wszystkich - stwierdza Alicja Śniegocka, wicestarosta
powiatu kępińskiego.
Wsparcie finansowe jest przeznaczone na działalność szpitala w

związku z realizacją przez SPZOZ w
Kępnie zadania w zakresie pobierania
materiałów do badań laboratoryjnych
od osób przebywających w kwarantannie domowej. - Szpital w Kępnie,
jako pierwszy odpowiedział na apel,
przystąpił do akcji i prowadzi tego
typu usługi – podkreśla dyrektor kępińskiego SP ZOZ Beata Andrzejewska. - To są środki dla nas niezbędne,
abyśmy dalej mogli w obecnej sytuacji realizować ważne dla mieszkańców powiatu i całej Wielkopolski
zadania w związku z zagrożeniem
COVID-19. W głównej mierze zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów działalności zespołu, tj.
doposażenia w sprzęt jednorazowy
i środki ochrony osobistej dla naszych pracowników. Szpital w Kępnie mocno zaangażował się walkę z
zagrożeniem COVID-19. Poza wspomnianym. zadaniem zorganizowaliśmy dodatkowy zespół transportowy,
który służy przewożeniu pacjentów
na oddziały zakaźne – podsumowuje
dyrektor szpitala.
Oprac. m

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, szpital w Kępnie wprowadził zmiany w funkcjonowaniu

Organizacja pracy kępińskiego szpitala
podczas epidemii

Celem zabezpieczenia pacjentów
i personelu przed zagrożeniem epidemiologicznym, dyrekcja kępińskiego
szpitala podjęła decyzję o całkowitym zakazie wstępu na teren szpitala
dla osób odwiedzających pacjentów
oraz innych osób, których obecność
nie jest konieczna.
Do szpitala można dostać się
tylko wejściem głównym. Wejście
każdorazowo poprzedzone jest kontaktem przez domofon. Wejście na
Szpitalny Oddział Ratunkowy także
jest dozorowane, zawsze poprzedzone kontaktem poprzez domofon.
Aktualnie wszystkie przyjęcia na
planowe zabiegi zostały wstrzymane.
Przyjęcia planowe na Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny odbywają się
(zgodnie z komunikatem NFZ). Pacjenci przed przyjęciem wypełniają
ankietę, aby ocenić czynniki ryzyka
zakażenia COVID-19. Pracownie
RTG, USG i TK wykonują tylko pilne
badania, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (numer telefonu:
62 78 27 356). Z kolei laboratorium
wykonuje badania tylko na podstawie skierowań pilnych oraz dla kobiet

Tygodnik Kępiński 26 marca 2020

w ciąży za okazaniem karty ciąży.
Inne badania mogą być wykonane po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej
pod numerem telefonu: 62 78 27 359
lub 303.
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna przyjmuje tylko pilne przypadki i kobiety w ciąży po wcześniejszej rejestracji telefonicznej (tel. 62
78 27 421). Pracownia Fizjoterapii i
Poradnia Rehabilitacyjna są nieczynne do odwołania. Również Szkoła

Rodzenia zostaje zawieszona do odwołania. Pozostałe poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń opieki
zdrowotnej głównie w formie teleporady.
Wyniki badań histopatologicznych wydawane są po telefonicznym
kontakcie z oddziałem /poradnią/
pracownią. - Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wprowadzonych zasad – apeluje dyrektor Beata
Andrzejwska.
Oprac. KR

Dyrekcja kępińskiego szpitala podjęła decyzję o całkowitym zakazie wstępu na teren szpitala
dla osób odwiedzających pacjentów oraz innych osób, których obecność nie jest konieczna

Wiadomości

ogłoszenia

„Nasze” w konkursie Miss
W marcu br. w Novotel Centrum Poznań odbył się półfinał konkursu Miss i Miss
Nastolatek
Województwa
Wielkopolskiego 2020, podczas którego ponad 150 kandydatek ubiegało się o awans
do majowego finału konkursu

Nicoletta Zielińska

Oliwia Hanas
Fot. Studio „Tukan” Poznań

W konkursie startowały również
dziewczyny z powiatu kępińskiego.
Kandydatki zaprezentowały się przed
jury oraz zebraną publicznością w
strojach kąpielowych i sukienkach. Po
raz pierwszy w tego typu konkursach
jury głosowało w aplikacji mobilnej,
dzięki temu wyniki ich oceny były
dostępne od ręki! Awans ostatecznie
uzyskało 40 kandydatek w kategorii
„Dorosłe” oraz 25 w kategorii „Nastolatki”. Do finałowej czterdziestki
zakwalifikowały się dwie kobiety z
Kępińskiego: Oliwia Hanas (Turkowy) i Nicoletta Zielińska (Kępno).
„Naszym” dziewczynom gratulujemy i „trzymamy kciuki”
Przed wyłonionymi finalistkami
okres przygotowawczy, podczas którego odbędzie się sesja zdjęciowa, nagrania wizytówek wideo, warsztaty i
szkolenia ze specjalistami oraz gala
finałowa zaplanowana na 31 maja
2020 r. również w Novotel Centrum
Poznań.		
Oprac. m

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku. Niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, inni byli już
zdrowi w momencie badania przez lekarza orzecznika. Skutek finansowy kontroli w samej
Wielkopolsce to prawie 3,8 miliona złotych

Wielkopolskie Oddziały ZUS podsumowały
wyniki kontroli zwolnień lekarskich
W całym kraju ZUS przeprowadził w sumie 574,1 tysiąca
kontroli zwolnień lekarskich. Fot. https://wyborcza.biz

W 2019 r. lekarze orzecznicy w
Wielkopolsce przeprowadzili 56 tysięcy kontroli zasadności zwolnień
lekarskich. W wyniku tych kontroli
wydali przeszło 2,2 tysiąca decyzji
wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku, na kwotę ponad 823 tysięcy
złotych. Kontroli wykorzystywania
zwolnień lekarskich poddano natomiast prawie 25 tysięcy osób. W wyniku tych kontroli prawie 2,3 tysiąca
osób pozbawiono prawa do zasiłku na
kwotę blisko 3 milionów złotych.
W całym kraju ZUS przeprowadził w sumie 574,1 tysiąca kontroli
zwolnień lekarskich. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak
i sprawdzenie, czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne.
- O nieprawidłowym korzystaniu
ze zwolnienia lekarskiego mówimy,
gdy chory w jego trakcie pracuje

lub wykonuje inne działania, które
mogą wydłużyć powrót do zdrowia.
Wtedy musi liczyć się z tym, że straci
prawo do świadczenia chorobowego
– wyjaśnia regionalna rzeczniczka
prasowa ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka. W 2019 r. ZUS na
terenie całej Polski stwierdził takie
nieprawidłowości w przypadku 19,7
tysiąca zwolnień lekarskich. Skutek
finansowy tej kontroli to 28,9 miliona
złotych. Warto pamiętać, że oprócz
ZUS, kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień prowadzą
również samodzielnie pracodawcy,
którzy zatrudniają powyżej 20 osób.
- W ramach drugiego rodzaju
kontroli lekarze orzecznicy ZUS badali, czy korzystający ze zwolnień
faktycznie byli niezdolni do pracy
w dniu badania – inaczej mówiąc:
czy zwolnienia były zasadne – mówi
M. Nowicka. W efekcie prawie 20,2

tysiąca zwolnień lekarskich w kraju
trzeba było skrócić, bo ubezpieczeni
mogli wrócić do pracy. Efekt finansowy tego rodzaju kontroli wyniósł w
ubiegłym roku przeszło 8,5 miliona
złotych.
W 2019 r. lekarze orzecznicy w
Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzili 9 tysięcy kontroli zasadności
zwolnień lekarskich. W wyniku tych
kontroli wydali 246 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku na
kwotę 79 tysięcy złotych. Kontroli
wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano natomiast prawie 5
tysięcy osób. W wyniku tych kontroli 339 osób pozbawiono prawa do
zasiłku, na kwotę blisko 450 tysięcy
złotych.		
Oprac. KR

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym.
1. ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU
Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości
Kępno, oznaczona w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno jako działka ewidencyjna nr
88/15 o powierzchni 10,4547 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00058396/5
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa nr 1, w okresie od 26.03.2020
roku do 16.04.2020 roku.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie:
www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,
Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 062 78-25-810)
– adres do korespondencji: ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

GKNOŚiP.6845.1.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
informuje o ogłoszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
1. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU
Najem części gruntu łącznej powierzchni 408,00 m2 stanowiący część
nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Sikorskiego 13, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Miasto Kępno jako działka ewidencyjna nr 1848/9 o powierzchni
0,1288 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00050141/7, na rzecz najemców lokali mieszkalnych budynku
wielorodzinnego położonego na przedmiotowej nieruchomości
2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU
1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą:
63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9,
w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno:
www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Kępno: www.bip.kepno.pl.
3. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9
(tel. 62 78 25 819) lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy
w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

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.
Tygodnik Kępiński 26 marca 2020
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policja / straż pożarna

Fot. KP PSP Kępno

Kolizja drogowa na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Opatów

Zderzyły się dwa samochody
10 marca br., o godzinie 12.51, do
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie
o kolizji drogowej z udziałem dwóch
samochodów osobowych na drodze
krajowej nr 11 w miejscowości Opatów. Do zdarzenia zadysponowano
zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i OSP Opatów. - Po
przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania stwierdzono, że podróżujący
pojazdami nie wymagają pomocy

medycznej. Na potrzeby działań droga była całkowicie zablokowana.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu źródeł zasilania w uszkodzonych pojazdach oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych.
Po zakończeniu czynności prowadzonych przez policję uszkodzone
pojazdy usunięto na pobocze, przywracając ruch na drodze – relacjonuje oficer prasowy KP PSP Kępno kpt.
Paweł Michalski.
Oprac. KR

Tragiczne w skutkach zdarzenie na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Przybyszów

70-letni rowerzysta śmiertelnie potrącony
W poniedziałek, 23 marca br., po
godzinie 11.00, na drodze krajowej
nr 11 w miejscowości Przybyszów
doszło do tragicznego w skutkach
zdarzenia z udziałem samochodu
osobowego i rowerzysty.
- 66-letni mieszkaniec powiatu
kępińskiego, kierujący samochodem
osobowym marki Volvo, potrącił
70-letniego rowerzystę, mieszkańca
Rzetni – wyjaśnia oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
st. post. Rafał Stramowski. Niestety,
pomimo natychmiast podjętej reanimacji, potrącony mężczyzna zmarł.
Przez ponad 2 godziny ruch na
drodze był całkowicie zablokowany.
Na miejscu pracowała Grupa Docho-

dzeniowo-Śledcza KPP Kępno. Pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w
Kępnie wyjaśniane są okoliczności
tego tragicznego zdarzenia. Na miej-

Pomimo natychmiast podjętej reanimacji, potrącony
70-letni rowerzysta zmarł. Fot. KPP Kępno

Kolizja drogowa na ul. Solidarności w Kępnie

Bus zderzył się z ciężarówką
W czwartek, 12 marca br., o godzinie 11.45, dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej na ul. Solidarności w Kępnie.
Przybyli na miejsce strażacy zastali
samochód dostawczy oraz ciężarowy
po kolizji drogowej. W zdarzeniu nikt
nie odniósł obrażeń ciała. - Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ograniczeniu
wycieków płynów eksploatacyjnych
z rozbitego samochodu dostawczego
oraz kierowaniu ruchem – powiadomił asp. Jakub Sobczak z KP PSP
Kępno.
Oprac. KR

Kępińscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej w Kępnie przeprowadzili działania związane z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Fot. KPP Kępno

scu działali również strażacy oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
Oprac. KR

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł
poważnych obrażeń ciała. Fot. KP PSP Kępno

47-latek z Olszowy odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej dwóch funkcjonariuszy

Ukarano 24 obcokrajowców
W czwartek, 5 marca br., dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej – Oddział
w Kaliszu oraz Straży Miejskiej w
Kępnie przeprowadzili na terenie
Kępna kontrole miejsc zamieszkania
oraz przebywania cudzoziemców.
- Podczas kontroli sprawdzana jest
legalność pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stałe zatrudnienie, miejsce
zamieszkania oraz umowy najmu lo-

kali zajmowanych przez cudzoziemców – wyjaśnił oficer prasowy KPP
Kępno st. post. Rafał Stramowski.
Podczas działań skontrolowano 3
miejsca zamieszkania, gdzie wylegitymowano 45 obcokrajowców. Ujawniono 25 sprawców wykroczeń, z
czego 24 osoby zostały ukarane mandatami karnymi. - Wspólne działania
ze Strażą Graniczną i Strażą Miejską będą kontynuowane – zapowiedział st. post. R. Stramowski.
Oprac. KR

Znieważył dwóch funkcjonariuszy

20 marca br., po godzinie 21.00,
dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie
o 47-letnim mężczyźnie z Olszowy,
który pod wpływem alkoholu miał
dokonać umyślnego uszkodzenia
pojazdu marki Jaguar, powodując
straty na szkodę 59-latka, również z
miejscowości Olszowa.
W czasie rozmowy z 47-latkiem
policjanci wyczuli od niego silną
woń alkoholu. - Mężczyzna od samego początku nie dopuszczał funkcjonariuszy do głosu, wyzywając i
obrażając ich przy użyciu słów po-

wszechnie uważanych za wulgarne.
Kiedy mundurowi zaczęli zadawać
mu pytania dotyczące zaistniałej
sytuacji, mężczyzna stał się jeszcze bardziej wulgarny i agresywny.
Funkcjonariusze zobowiązali mężczyznę do zachowania zgodnego z
prawem, co spotęgowało agresję
u 47-latka. Kilkukrotnie kopnął
policjanta. Agresor został bardzo
szybko obezwładniony, zatrzymany
i przewieziony do komendy, gdzie
sprawdzono jego stan trzeźwości.
Badanie wykazało prawie 2 promile
alkoholu w jego organizmie – rela-

cjonuje oficer prasowy KPP Kępno
st. post. Rafał Stramowski.
Po wykonanych czynnościach
procesowych mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Teraz
przed sądem odpowie za popełnione przestępstwa – m.in. naruszenie
nietykalności cielesnej oraz znieważenie dwóch funkcjonariuszy.
Przestępstwa tego typu zagrożone są
karą pozbawienia wolności do 3 lat.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

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 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03

41 (166%)
45 (179%)
35 (142%)
71 (284%)
57 (229%)
68 (272%)
63 (253%)

69 (138%)
75 (150%)
59 (118%)
119 (238%)
96 (192%)
113 (226%)
105 (210%)

Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Bywało lepiej
Bywało lepiej

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03

74 (296%)
49 (198%)
42 (170%)
55 (221%)
92 (368%)
71 (284%)
68 (272%)

124 (248%)
83 (166%)
70 (140%)
93 (186%)
153 (306%)
118 (236%)
114 (228%)

Więcej na stronie https://map.airly.eu/pl/
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Perzów

baranów (ul. Ogrodowa 2)
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Bywało lepiej
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana
Zła
Bywało lepiej
Bywało lepiej

	DATA	PYŁ PM 2.5 	PYŁ PM 10	JAKOŚĆ
		
(µg/m3)
(µg/m3)	POWIETRZA
		 – % NORMY	 – % NORMY
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03

50 (200%)
59 (236%)
29 (116%)
38 (154%)
41 (166%)
57 (229%)
49 (198%)

84 (168%)
98 (196%)
48 (96%)
63 (126%)
69 (138%)
96 (192%)
83 (166%)

Umiarkowana
Bywało lepiej
Dobra
Umiarkowana
Umiarkowana
Bywało lepiej
Umiarkowana

Raport będziemy publikować co tydzień.

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

Informacje

wiadomości

6 marca 2020 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie w ramach XVI
edycji Targów Edukacyjnych dla absolwentów szkół podstawowych rozstrzygnięto III Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. Wolna i niepodległa. Nagrody dla finalistów ufundowało
Starostwo Powiatowe w Kępnie

6 marca 2020 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1
w Kępnie przy ul. Sienkiewicza odbyły się XVI Targi Edukacyjne dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych

Nowoczesną edukację
Plastycznym krokiem do nowej szkoły
tworzą kreatywni
rzec, Marzena Kalinowska, Małgorzata Lisiecka i Grażyna Gatner
postanowiło, że I miejsce otrzymuje
Julia Kowalińska ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu, II – Julia
Kłodnicka ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Kępnie, III miejsce i wyróżnienie – Zuzanna Kossek, również
z Mroczenia. Ponadto jury postanowiło również wyróżnić: Martynę
Jany i Kornelię Gattner. Opiekunami uczniów były nauczycielki
Agnieszka Sitek oraz Lidia Surdyk.
Wszyscy zwiedzający tego dnia szkołę mogli obejrzeć nagrodzone prace, wystawione na szkolnym holu.
Organizatorzy dziękują serdecznie
uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za zachęcenie młodzieży
do udziału w konkursie.
Inspiracją do rozpoczęcia tej plastycznej rywalizacji stała się setna
rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. Adresatami inicjatywy natomiast uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu kępińskiego. Konkurs spotkał się
z żywą reakcją uczniów i ich opie-

kunów. Stąd też inicjatorki i organizatorki przedsięwzięcia: Grażyna
Gatner i Beata Wylęga-Grygierzec
– postanowiły kontynuować projekt.
W roku szkolnym 2018/2019
ogłoszono jego drugą edycję, tym razem pod hasłem: „II wojna światowa
widziana z perspektywy młodzieży
XXI wieku”. W ten sposób postanowiono uczcić 80. rocznicę wybuchu
wojny, która przypadała we wrześniu
2019 r. Tym razem konkurs zaadresowano do uczniów klas ósmych szkół
podstawowych i ostatniego rocznika
klas gimnazjalnych.
Uroczystość rozdania nagród to
nie tylko podziękowanie młodzieży za udział w konkursie, ale i zachęcenie do kontynuowania nauki
w murach szkoły, która można było
zwiedzać podczas XVI Targów Edukacyjnych dla absolwentów szkół
podstawowych. Tego dnia szkoła starała przekonać młodzież do tego, że
warto podjąć naukę w placówce przy
ul. Sienkiewicza 25.
G.G.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” w Szkole Podstawowej w Świbie

Wiedzą, jak być bezpiecznym w sieci

W ramach obchodów Dnia
Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali dyplomy
Ochrony Danych Osobowych w
i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców
Szkole Podstawowej w Świbie odbył
się turniej wiedzy o ochronie danych
osobowych i podsumowanie konkursu plastycznego zorganizowanego
w ramach programu „Twoje dane –
Twoja sprawa”. Celem tych inicjatyw
było poszerzenie wiedzy uczniów na
temat ochrony danych osobowych,
jak również rozwijanie umiejętności
plastycznych oraz kreatywności u
dzieci i młodzieży. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-VII oraz
oddziałów przedszkolnych. Został
przeprowadzony w czterech kategoriach: klasy I-II, klasy IV-V, klasy
VI-VII i oddziały przedszkolne.
Klasy I i II oraz oddziały przed- no do rywalizacji. Na uczestników waniu bezpieczeństwa w sieci.
Uczniowie świetnie poradzili
szkolne przygotowały postać su- czekało pięć zadań w postaci kart
perbohatera stojącego na straży pracy, pytań czy rozsypanek wyra- sobie z pracami konkursowymi i zabezpieczeństwa w sieci, wykonaną zowych, wymagających wiedzy o daniami w turnieju, ponieważ udział
z różnych materiałów. Z kolei ucznio- ochronie danych osobowych i zacho- w tych inicjatywach poprzedzony był
wieloma zajęciami, jak np.:
wie klas IV i V oraz VI i VII
„Mój przyjaciel Necio – zawykonali komiksy o przybawa w Internet” w grupie
godach tego samego super„Żabek” czy cykl zajęć
bohatera, jak też dotyczące
prowadzonych przez pedatematyki ochrony danych
goga szkolnego, podczas
osobowych wśród młodziektórych dzieci zapoznały
ży, bezpieczeństwa w sieci
się z Neciem oraz podstaoraz zwracające uwagę na
wowymi pojęciami związagrożenia czyhające na
zanymi z komputerem i Inmłodych ludzi w sieci i meternetem. Podobne zajęcia
diach społecznościowych.
były prowadzone też przez
Jednak najwięcej emocji
nauczycieli, a ich efektem
tego dnia wywołał wśród
jest ogromna wiedza, któuczniów szkolny turniej pn.
rą uczniowie wykazali się
„Młody inspektor ochropodczas turnieju. Wszyscy
ny danych osobowych” dla
laureaci i uczestnicy otrzyuczniów klas IV-VII. Każda
mali dyplomy i nagrody
klasa wyznaczyła drużynę
ufundowane przez Radę
składającą się z pięciorga
Rodziców.
uczniów i, przy udziale ko- Uczniowie świetnie poradzili sobie z pracami
Oprac. KR
leżanek i kolegów, pod czuj- konkursowymi i zadaniami w turnieju
nym okiem jury, przystąpio-

XVI Targi Edukacyjne w ZSP nr 1 w Kępnie

Nauczyciele przedstawili
argumenty za nauką w ich szkole

Jak co roku uczniowie i nauczyciele ZSP nr 1 zachęcali do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. W
roku szkolnym 2020/2021 obejmuje
ona następujące kierunki kształcenia w dwóch typach szkół: w Liceum
Ogólnokształcącym i w Technikum w
zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk,
technik mechanik, technik ochrony
środowiska, technik reklamy, technik
żywienia i usług gastronomicznych
Odwiedzający szkołę ósmoklasiści mogli porozmawiać o interesujących ich zawodach z uczniami,
nauczycielami i dyrekcją szkoły.
Usłyszeli również, że wartość dodaną szkoły, czyli to, co zdobywa uczeń
poza nauką w określonym zawodzie,

stanowią: m.in. dodatkowe kwalifikacje w ramach realizacji projektów
krajowych i zagranicznych- unijnych
płatne staże i wyjazdy na praktyki
zagraniczne, wymiany zagraniczne
młodzieży. Podczas targów edukacyjnych uczniowie i nauczyciele zaprezentowali także bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, między innymi
sportowych, wokalnych, teatralnych.
Każdego roku absolwenci podstawówek stają przed dylematem
związanym z wyborem ścieżki kariery zawodowej. Targi edukacyjne są
doskonałą okazją do zapoznania się
z możliwościami placówki i z pewnością pozwolą rozwiać wątpliwości
uczniów szkół podstawowych.
Agnieszka Krysiak

Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.zsp1kepno.cal.pl
Zdarzenie na drodze pomiędzy Mnichowicami a Nową
Wsią Książęcą

Zderzyły się dwa pojazdy.
Trzej poszkodowani trafili do szpitala

Fot. KP PSP Kępno

Konkurs „Wolna i Niepodległa”
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie zorganizowano
już po trzeci. Cele przedsięwzięcia są
różne. Priorytetem jest propagowanie
znaczących rocznic związanych z
kulturą bądź historią Polski, stąd nazwa „Wolna i Niepodległa”. Niemniej
jednak ważnym zadaniem dla organizatorów stała się promocja Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych nr 1, stąd
z kolei adresaci konkursu – uczniowie szkół podstawowych (potencjalni uczniowie szkoły). Organizatorki
zwróciły się z prośbą do Zarządu Powiatu Kępińskiego - jako organu prowadzącego placówkę - o sfinansowanie nagród dla laureatów konkursu.
Spotkały się z życzliwym odzewem,
dzięki czemu po raz drugi fundatorami nagród trzeciej edycji zostało Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Tegoroczna, III edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego pn.
Wolna i niepodległa zorganizowana
została dla uczczenia 100. rocznicy
włączenia Kępna do Macierzy. Jury
w składzie: Beata Wylęga-Grygie-

20 marca br., o godzinie 15.27,
dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kępnie otrzymał
zgłoszenie o zdarzeniu na drodze pomiędzy Mnichowicami a Nową Wsią
Książęcą.
Po dotarciu na miejsce strażacy
zastali dwa pojazdy osobowe po zderzeniu – jeden znajdował się poboczu,
natomiast drugi, leżący na boku po
dachowaniu, znajdował się poza jezdnią. - Działania straży polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy trzem poszkodowanym oso-

bom, odłączeniu akumulatorów oraz
kierowaniu ruchem – poinformował asp. Jakub Sobczak z KP PSP
Kępno. Przybyły na miejsce Zespół
Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o transporcie wszystkich osób
biorących udział w zdarzeniu do szpitala w Kępnie.
W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnych: 2 z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie i 1
z OSP Nowa Wieś Książęca, a także
Zespół Ratownictwa Medycznego i
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy ustalają
przyczyny zdarzenia.
KR
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piłka
nożna
ogłoszenia
Piłka nożna >>> W związku z zawieszeniem rozgrywek
ligowych wydłużono okres przeprowadzania transferów
oraz wprowadzania terminów spotkań do systemu Extranet

Kolejna zmiana
w przepisach

Piłka nożna >>> O kolejny niemal miesiąc Polski Związek Piłki Nożnej przedłużył zawieszenie niemal wszystkich rozgrywek w kraju. Na boiska piłkarki i piłkarze wrócą najwcześniej pod koniec kwietnia

Pandemia koronawirusa wpłynęła także na termin zamknięcia zimowego okienka transferowego. Wydział
Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
poinformował, że w związku z zawieszeniem rozgrywek,
wydłużony został czas na dokonywania zmiany przynależności klubowej.
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w odpowiedzi na pojawiające się
zapytania przedstawił właściwą interpretację przepisów związkowych
dotyczących rozgrywek. Zgodnie z
zapisami Regulaminu Rozgrywek,
okienko transferowe otwarte jest do
dnia rozpoczęcia rozgrywek w danej
klasie rozgrywkowej. Za rozpoczęcie
uważa się datę rozegrania pierwszej
kolejki gier. Nie dotyczy ona więc
meczów rozegranych awansem bądź
zaległych, a także meczów odwołanych. Tym samym wciąż można
dokonywać zmiany przynależności
klubowych zawodników. W chwili

obecnej pierwsze zaplanowane pojedynki ligowe są na 1 maja, więc tę
datę należy traktować jako graniczną.
Oczywiście może ona ulec zmianie
wskutek dalszych decyzji dotyczących zawieszenia/wznowienia rozgrywek. Jednocześnie Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej informuje, iż
do czasu określenia terminu wznowienia rozgrywek, kluby są zwolnione z obowiązku wprowadzania terminów spotkań do systemu Extranet. Do
momentu ogłoszenia startu ligi nie
będą z tego tytułu nakładane żadne
sankcje.
BAS

Piłka nożna >>> Piłkarze na razie nie wrócą na boiska.
Tymczasem pracownicy Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej pracują i udzielają klubom niezbędnej pomocy
merytorycznej

WZPN działa

i zdalnie pomaga klubom
Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Paweł Wojtala przypomina, że choć piłkarskie społeczeństwo naszego województwa nie spotyka się na boiskach, związek
nieustannie pracuje i udziela klubom niezbędnej pomocy
merytorycznej. Okres zawieszenia rozgrywek może być
przyczyną problemów, ale i czasem na załatwienie tematów, które zawsze były spychane na dalszy plan.
Głównym zadaniem, na którym
skupiają obecnie swoją uwagę pracownicy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej jest przygotowanie wariantów dokończenia sezonu
2019/2020. Działania obejmują nie
tylko analizę rozwiązań w zakresie
systemów rozgrywek oraz terminów
spotkań, ale i możliwości modyfikacji
przepisów, co pozwoliłoby na sprawniejszy przebieg rywalizacji. Wiadomo, że bez zmian pozostają terminy
związane z Walnym Zgromadzeniem
Delegatów, na którym wybrane zostaną nowe władze Związku. Przypominamy, że do 27 marca kluby
piątej ligi, klas niższych i posiadające
zespoły młodzieżowe, muszą przesłać dokumentację poświadczającą
wybór swoich przedstawicieli na
konferencję klubów. Same konferencje, na których wybierani będą delegaci z lig niższych, mają odbyć się
do końca kwietnia. Ten termin może
zostać jednak zmieniony w przypadku wydłużenia ograniczeń dotyczących organizowania zgromadzeń.
Wszyscy pracownicy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej pozostają
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dostępni telefonicznie oraz mailowo.
Bez przerwy można kontaktować
się we wszelkich sprawach i dokonywać rozliczeń księgowych. Dotyczy to również nieodpłatnej pomocy
prawnej, która w okresie zawieszenia
może być bardzo przydatna, między
innymi w sprawach przyznanych
klubom dotacji. W umowach podpisanych z jednostkami samorządu
terytorialnego mogą znajdować się
zapisy niemożliwe do realizacji w
obecnej sytuacji. Niewątpliwie warto
dobrze zapoznać się z podpisanymi
dokumentami, a w razie wątpliwości
skontaktować się ze związkowym
prawnikiem. Wolny czas można poświęcić również, by podjąć próbę
pozyskania dla swoich klubów dodatkowych środków finansowych. Do 9
kwietnia przedłużony został termin
składania wniosków w ramach programu „Klub” prowadzonego przez
Ministerstwo Sportu. Można zatem w
dodatkowym czasie zebrać niezbędne
dokumenty i podjąć starania o kwotę
10 (klub jednosekcyjny) lub 15 (klub
wielosekcyjny) tysięcy złotych na
szkolenie młodzieży.
BAS

Jeszcze długo bez piłki w regionie
Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformował, że
nie ma możliwości wznowienia rozgrywek ligowych w najbliższym czasie. W związku z
aktualną sytuacją związaną z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego mecze
wszystkich szczebli rozgrywkowych w naszym kraju będą zawieszone jeszcze przez długi czas. Piłkarze na ligowe boiska mają wrócić najwcześniej pod koniec kwietnia.
Wielkopolskim piłkarzom nie
udało się jeszcze rozegrać ani jednego spotkania ligowego rundy wiosennej, bo wszelkie rozgrywki futbolowe w Polsce zostały zawieszone
dosłownie na kilkadziesiąt godzin
przed startem rewanżowej części sezonu. Oczywiście z powodu szalejącego koronawirusa. W miniony piątek przerwa została jeszcze znacznie
wydłużona. Czy ten sezon uda się
jeszcze uratować?
W miniony piątek Departament
Rozgrywek Krajowych Polskiego
Związku Piłki Nożnej poinformował,
że w związku z aktualną sytuacją
związaną z wprowadzonym stanem
zagrożenia epidemicznego i wynikającym z tego przedłużającym się
brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie
okresie, mecze Fortuna I ligi, II ligi,
III ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych piłki nożnej i futsalu,
kobiet i mężczyzn, wszystkich kategorii wiekowych zostają odwołane
do 26 kwietnia 2020 roku włącznie.
Nie wiadomo czy piątkowa decyzja
Polskiego Związku Piłki Nożnej jest
już ostatnią tego typu. – O ewentu-

alnych decyzjach w zakresie wznowienia rozgrywek przed upływem
podanego terminu, ustalenia terminów rozegrania zaległych meczów
lub konieczności odwołania kolejnych zawodów, poinformujemy niezwłocznie po ich podjęci – zastrzega
związek. Przypomnijmy, że rozgrywki w Polsce pierwotnie zawieszono do
29 marca. Teraz datę ich rozpoczęcia
przesunięto o nieco ponad miesiąc.
Czy pod koniec kwietnia faktycznie
uda się wrócić piłkarzom na boisko?
W chwili obecnej taki scenariusz
wydaje się mało prawdopodobny. Co
prawda piłkarzom pozostaną jeszcze
terminy majowe i czerwcowe, ale
wówczas spotkania musiałyby być
rozgrywane w terminach środowych
i weekendowych. W naszym województwie zaczęto więc dyskutować
na temat ewentualnych rozwiązań. W
rozgrywkach czwartej ligi występuje
osiemnaście zespołów, dlatego coraz
głośniej mówi się o użyciu modelu
ekstraklasy. Przed startem rundy wiosennej czwarta liga miałaby zostać
podzielona na grupę mistrzowską i
spadkową. Wtedy każda drużyna rozegrałaby jeszcze po osiem meczów,

a więc - co najważniejsze - dostałaby
szansę powalczenia na boisku. Wiadomo jednak, że wśród uczestników
czwartoligowych rozgrywek nie będzie jednomyślności w sprawie tego
pomysłu. Kluby mające zrealizować
konkretne cele w tym sezonie będą
trzymać się korzystnych dla nich
wytycznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ewentualnego
kontynuowanie rozgrywek. Przypomnijmy, że w sytuacji, gdy decyzja
właściwych władz administracyjnych
skutkować będzie brakiem możliwości rozgrywania oficjalnych meczów
piłkarskich na terytorium Polski
lub części jej terytorium, rozgrywki
mogą zostać zakończone pomimo
nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów, na podstawie decyzji
Zarządu PZPN, Komisji do spraw
Nagłych PZPN lub Zarządów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
Wówczas jako kolejność drużyn w
końcowej tabeli rozgrywek sezonu
2019/2020 przyjmuje się kolejność
drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek.
BAS

Piłka nożna >>> W ubiegłym tygodniu w siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
odbyło się losowanie par 1/8 finału Pucharu Polski i pewne jest, że jeśli rozgrywki zostaną
wznowione to emocji zabraknąć nie powinno

Znamy pary 1/8 finału

W stolicy Wielkopolski, a konkretnie w siedzibie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej wylosowano pary 1/8 finału Totolotek
Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. GKS Grębanin, który
sensacyjnie wyeliminował Unię Swarzędz zmierzy się z trzecioligową Nielbą Wągrowiec.
W dalszym ciągu nie wiadomo
jaka przyszłość czeka rozgrywki w
naszym kraju i co za tym idzie również w naszym województwie. Przed
osobami zarządzającymi futbolem na
wszystkich poziomach rozgrywko-
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wych bardzo trudny okres. Wydział
Gier Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej w dobie ogromnego kryzysu
rozlosował jednak pary 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. Jeśli rozgrywki zostaną wznowione, wówczas dojdzie do kilku
ciekawych pojedynków. Trudne za-

Pary 1/8 finału
Totolotek Pucharu Polski

GKS Grębanin – Nielba Wągrowiec
Winogrady Poznań – Polonia Leszno
SKP Słupca – KKS Kalisz
Iskra Szydłowo – Centra Ostrów Wlkp.
Kotwica Kórnik – Mieszko Gniezno
Stella Luboń – Sokół Kleczew
KS Opatówek – Polonia Środa Wlkp.
Ostrovia Ostrów – Victoria Ostrzeszów

danie czeka graczy z Grębanina, którzy po sensacyjnym wyeliminowaniu
Unii Swarzędz zmierzą się teraz z
trzecioligową Nielbą Wągrowiec.
Jeszcze trudniejsze zadanie czeka
piątoligowych piłkarzy SKP Słupca,
którzy mają zagrać z liderem trzeciej
ligi, KKS-em Kalisz.
BAS

Sport

piłka
nożna
gmina

Z kart historii / Lignomat Jankowy – GKS Katowice – 1:0
Pucharowe starcie trzecioligowego Lignomatu Jankowy z pierwszoligowym GKS-em Katowice było największym sportowym wydarzeniem 2000 roku

Lignomat zatrzymał czas
w meczu wszech czasów

Z myślą o naszych czytelnikach w okresie zimowym postanowiliśmy na łamach dodatku sportowego Tygodnika Kępińskiego – Echa Stadionów stworzyć zupełnie nowy cykl. Rubryka „Z kart historii” będzie wspomnieniami z mniej lub bardziej odległych czasów z historii klubów powiatu kępińskiego.
Będziemy publikować zdjęcia, a także opisy wybranych przez nas spotkań z różnych sezonów. W dzisiejszym wydaniu prezentujemy pucharowe starcie
Lignomatu Jankowy z pierwszoligowym GKS-em Katowice. Prowadzony przez Antoniego Kota zespół po niezwykle pasjonującym pojedynku dość niespodziewanie wyeliminował rywala grającego dwie klasy wyżej. Bramkę dającą przepustkę zespołowi z Jankowych do kolejnej rundy zdobył kapitalnym
strzałem niezapomniany Leszek Rusiecki. Zwycięstwo nad GKS-em Katowice pozwoliło Lignomatowi awansować do drugiej rundy Pucharu Polski, gdzie
na jankowian czekał KS Myszków. Niestety, mecz zakończył się zwycięstwem piłkarzy z Myszkowa, którzy w kolejnej fazie zmierzyli się z Legią Warszawa.

1. runda Pucharu Polski
2000/2001

Pojedynek Lignomatu Jankowy z GKS-em Katowice, do którego doszło 9 sierpnia 2000 roku, to pojedynek
wszech czasów w dziejach klubu zarządzanego przez Jerzego Stempina (fot: www.GieKSa.pvp.pl)

Gieksie tanio skóry
nie sprzedamy
Lignomat Jankowy prawo gry
w rozgrywkach Pucharu Polski na
szczeblu centralnym uzyskał dzięki
zwycięstwu w finale regionalnego
Pucharu Polski. Drużyna z Jankowych pokonała w nim 2:1 KKS Kalisz. Później całe Jankowy żyły losowaniem pierwszej rundy. Wieści,
jakie napłynęły z Warszawy, ucieszyły nie tylko miejscowych kibiców, ale
przede wszystkim działaczy Lignomatu. Przyjazd GKS-u Katowice od
samego początku elektryzował kibiców w regionie. Prezes Jerzy Stempin i jego piłkarze czekali długich
siedem lat na okazję do rewanżu za
przegrany w 1993 roku mecz pucharowy właśnie z GKS-em Katowice.
Na niespełna tydzień przed meczem
na stadionie w Jankowach kończono
prace techniczne. Klubowi włodarze
wyposażyli między innymi jeden z
sektorów w plastikowe siedziska. Na
kilka dni przed rozpoczęciem sezonu ligowego i meczem pucharowym
z Katowicami dyrektor sportowy
Lignomatu, Mieczysław Podgajny
skomentował na łamach Tygodnika
Kępińskiego sytuację w klubie – Nasza drużyna rozegrała kilka sparingów. Zespół ładował akumulatory
na obozie w Kobylej Górze. Nie
skończyliśmy jeszcze wszystkich
zabiegów zmierzających do wzmocnienia zespołu. Obserwujemy kilku
graczy. W okresie poprzedzającym
ligę trafiło do nas pięciu graczy i
dwóch z nich chcemy zatrzymać.
Świadomie nie podam żadnych
nazwisk, bowiem nie zostały załatwione wszystkie niezbędne formalności. Mogę jedynie zapewnić, że są
to bardzo utalentowani chłopcy. Po-

siadamy również informacje o kilku
zdolnych graczach. Rozmawiamy
z Bełchatowem, Pogonią Oleśnicą
i Odrą Opole. Czeka nas niezwykle
trudne wejście w sezon. Poza tym nie
mamy rozeznania co do siły rywali.
To nas jednak dodatkowo mobilizuje. Jeśli chodzi o mecz pucharowy,
to chcemy oczywiście pokazać się w
pojedynku z GKS-em Katowice od
dobrej strony. Zapewniam, że Gieksie tanio skóry nie sprzedamy. Z kolei w sobotę, 5 sierpnia 2000 roku, w
trakcie ligowego meczu z Chemikiem
Police Mieczysław Podgajny zapowiadał, że Lignomat pogoni Gieksę. I
choć przecież nie miał na myśli zwycięstwa nad GKS-em, to tego słowa
okazały się prorocze.

Leszek Rusiecki był bohaterem pamiętnego
spotkania z GKS-em Katowice. To jego
fantastyczna bramka sprawiła, że
katowiczanie pożegnali się z Pucharem
Polski już w pierwszej rundzie

Lignomat rzucił Katowice
na kolana
Była środa, 9 sierpnia 2000 roku.
Trzecioligowy wówczas Lignomat
Jankowy w meczu 1/64 finału piłkarskiego Pucharu Polski podejmowała
pierwszoligowy GKS Katowice. Dla
podkępińskich Jankowych mecz z
GKS-em był wielkim wydarzeniem.
Na godzinę przed rozpoczęciem spotkania wszystkie miejsca siedzące
były zajęte, a i o stojące, z których
można by bez przeszkód oglądać
mecz, było już trudno. W Jankowach
zjawili się nie tylko fani Lignomatu
oraz GKS-u. Wielkie piłkarskie święto chciał obejrzeć każdy kibic z naszego powiatu. Zdobycie biletu było
więc nie lada wyczynem. Jak wspomnieliśmy powyżej Lignomat napotkał już swego czasu na pucharowej
drodze GKS Katowice. Był to 1993
rok i wtedy również katowiczanie nie
mieli z drużyną z Jankowych łatwej
przeprawy. Przez długi czas utrzymywał się bezbramkowy remis. Dopiero
w drugiej połowie trzy bramki Dariusza Wolnego przesądziły o awansie GKS-u do kolejnej rundy. Tym
razem pierwszoligowcy prowadzeni
przez doskonale znanego Bogusława Kaczmarka wyraźnie pokpili
sprawę, sądząc, że trzecioligowcy
na samą nazwę GKS położą się na
boisku. Goście zagrali kompromitująco, jak na pierwszoligowy
zespół. Katowiczanie na bramkę rywala oddali raptem cztery
celne strzały. Nie umniejszało to
jednak skali sukcesu Lignomatu
prowadzonego przez Antoniego
Kota. Gospodarze przeciwstawili doświadczeniu Katowic, ambicję
i ogromną wolę walki. Pucharowe
starcie miało dwa oblicza. Najpierw

Środa, 9 sierpnia 2000 roku – Jankow y / Stadion w Jankowach
Lignomat Jankow y – GKS Katowice – 1:0 (1:0)
Bramka: 1:0 Leszek Rusiecki - 18’.
Lignomat Jankow y: Zbigniew Miller – Adam Grabowiecki,
Wadim Rogowskoj, Tomasz Drąg, Jarosław Kubasik
– Janusz Luberda, Leszek Rusiecki, Andrzej Wojtkowiak
(Wiesław Wojewoda - 79’), Krystian Sikora – Jacek Bonia,
Dominik Jasiński (Robert Jonczyk - 74’). Trener: Antoni Kot.
GKS Katowice: Jarosław Tkocz – Jacek Kowalczyk,
Adam Olczak, Adam Bosowski, Mirosław Sznaucner
– Artur Andruszczak (Adam Bała - 64’), Andras Strapak
(Marek Kubisz - 57’), Krzysztof Gajtkowski, Dariusz Dudek
(Ariel Jakubowski - 46’) – Grzegorz Obieraj, Marcin Bojarski.
Trener: Bogusław Kaczmarek.
Sędziował: Tomasz Witkowski (Warszawa).

to gospodarze zaskoczyli zaspanego
przeciwnika zmasowanym atakiem.
W 18. minucie Leszek Rusiecki,
pamiętający doskonale mecz sprzed
siedmiu lat, dokładnie przymierzył
swoją lewą nogą i kapitalnym strzałem z ponad dwudziestu metrów
pokonał bezradnego Jarosława Tkocza. W tym momencie niewielu wierzyło jednak, że taki wynik utrzyma
się do końca, zwłaszcza, że GKS cały
czas desperacko dążył do wyrównania. W bramce Lignomatu świetnie
spisał się jednak Zbigniew Miller,
który w pełni zrehabilitował się za
katastrofalny występ sprzed kilku
dni podczas ligowego meczu w Bydgoszczy. Gospodarzom udało się dowieźć skromne zwycięstwo do końca
i sensacja stała się faktem. Wynik
konfrontacji z Gieksą odbił się takim
echem, że nikt nie śmiał lekceważyć
zespołu z Jankowych. Wydawało się,
że podczas losowania drugiej rundy
Lignomat miał więcej szczęścia niż
poprzednim razem. Tym razem los

przydzielił zespołowi z Jankowych
drugoligowy KS Myszków. – Nasz
zespół jest bardzo doświadczony i pojedynek z GKS-em udowodnił, że nie
odstaje tak bardzo klasą piłkarską od
drugo - a nawet pierwszoligowców.
Niektórzy mówią, że GKS wystawił
drugi skład. A co nas to obchodzi?
Trener Kaczmarek sięgnął po prostu
po tych piłkarzy, po których mógł
sięgnąć. Pamiętajmy, że wszyscy są
w kadrze pierwszoligowego zespołu z
tradycjami. Wygraliśmy zasłużenie.
A jak będzie z Myszkowem? Spróbujemy również wygrać, choć będzie
to bardzo trudne. Gramy co trzy dni
i jest to największe zmartwienie –
mówił przed meczem z Myszkowem
Mieczysław Podgajny. Niestety, potyczka z drugoligowcem zakończyła
się zwycięstwem piłkarzy z Myszkowa,. Lignomat zaprzepaścił wielką szansę, bo w przypadku awansu
jankowianie w trzeciej rundzie mogli
spotkać się z Legią Warszawa.
Bartłomiej STEINERT

Pomeczowe wypowiedzi
Antoni Kot (Trener Lignomatu Jankowy)
To był nasz przeciętny mecz. Czasem mecze ligowe gramy
dużo lepiej. Dzisiaj zawodnicy dali z siebie dużo i cieszę się,
że wyeliminowaliśmy pierwszoligowy GKS.
Bogusław Kaczmarek (Trener GKS-u Katowice)
Życzę trenerowi Kotowi, aby sprawił następną niespodziankę.
Mamy wąską kadrę. Przed tymi, którzy dzisiaj grali na boisku,
jeszcze długa droga do pierwszej ligi. Moi zawodnicy grali na tyle,
na ile potrafią. Jeszcze raz gratuluję trenerowi Kotowi
i prezesowi Stempinowi takiej drużyny i takiego obiektu w tej
małej miejscowości.
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Wiadomości

informacje
Kępińscy policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził
pojazd, znajdując się pod wpływem środków odurzających

Podpisano porozumienie w sprawie organizacji VII Biegu Ulicznego o Puchar Starosty Powiatu Kępińskiego. Jednak ze względu na epidemię koronawirusa, nie wiadomo, kiedy się odbędzie

Kierowca był pod Bieg uliczny odwołany. Powód – koronawirus
wpływem narkotyków
We wtorek 10 marca br., przed
godziną 2.00, funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie
w miejscowości Chojęcin zatrzymali
samochód marki Ford, którym kierował 26-letni obywatel Ukrainy.
Jak się okazało, mężczyzna był pod
wpływem środków odurzających. Ten mężczyzna oraz 29-letni pasażer, również obywatel Ukrainy, po-

siadali przy sobie woreczki foliowe z
zapięciem strunowym z zawartością
białego proszku. Mężczyźni zostali
osadzeni w pomieszczeniu dla osób
zatrzymanych. W najbliższym czasie
zostaną im postawione odpowiednie zarzuty – mówi podkreśla oficer
prasowy KPP Kępno st. post. Rafał
Stramowski.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP Kępno.
Oprac. KR

redakcja poleca

Iga Karst - „Afrykański klucz”
kryminał z regionu

Akcja książki rozgrywa się we
Wrocławiu, Sycowie, Kobylej Górze i
okolicach. Jest to powieść kryminalna.
„Afrykański klucz” jest drugim tomem
serii kryminalnej „Pensjonat Biały
Dwór”. Pierwszy – „Zapach prawdy”
– zdobył uznanie recenzentów i znalazł
się na liście kandydatów do Nagrody
Wielkiego Kalibru.
Znana lekarka specjalizująca się w
medycynie tropikalnej, zaangażowana
w projekt badawczy nad jadem węży,
umiera w swoim mieszkaniu. Wszystkich zaskakuje informacja, że powodem
jej śmierci wcale nie był rak, na którego
chorowała. Podejrzenia o zabójstwo padają na jej córkę. Sprawę rozpracowuje komisarz Michał Orski. W obliczu
oskarżeń, Magdalena prosi o pomoc koleżankę – mecenas Anitę Herbst.
Obie wpadają na zaskakujący trop. Okazuje się, że przed śmiercią doktor
Elżbieta Budzanowska interesowała się okolicznościami tragicznego wypadku, w którym przed trzydziestu laty zginął jej mąż. Niebawem wypływają nowe, sensacyjne fakty… Czy śmierć lekarki ma coś wspólnego z jej
wyjazdami do Afryki?

W czwartek, 5 marca br., w Starostwie Powiatowym w Kępnie miało miejsce podpisanie porozumienia
dotyczącego organizacji VII Biegu
Ulicznego o Puchar Starosty Powiatu
Kępińskiego.
Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Powiatem Kępińskim,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach starosty Roberta
Kieruzala oraz wicestarosty Alicji
Śniegockiej, a Stowarzyszeniem
„Nasz bezpieczny powiat kępiński”,
reprezentowanym przez prezesa Mirosława Wiśniewskiego. Porozumienie określa zakres zadań, do których
realizacji zobowiązują się obie strony. W spotkaniu wziął także udział
przedstawiciel organizatorów, pasjonat biegania, Marek Kłoczaniuk.
Organizatorzy przewidują wiele imprez towarzyszących.

Początkowo bieg planowany był
na 1 maja br. Niestety, w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym
związanym z koronawirusem, bieg,
podobnie jak wszystkie wydarzenia

sportowe, został odwołany. Nowy
termin organizacji wydarzenia zostanie ustalony w późniejszym czasie.
Oprac. KR

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Powiatem Kępińskim
a Stowarzyszeniem „Nasz bezpieczny powiat kępiński”

Teatralne przedstawienie pt. „Ożenek” w Domu Strażaka w Domaninie

„Ciężka, psiakrew, sprawa – ożenek.

I to, i tamto, i owo…”

6 marca br., kiedy słońce rozpoczęło przygotowania do snu, a zegar
wybił godzinę 19.00, w Domaninie
dało się zauważyć wielkie poruszenie. Ze wszystkich stron nadjeżdżali
goście, spiesząc się do Domu Strażaka, gdzie miało odbyć się niecodzienne wydarzenie – teatralne
przedstawienie pt. „Ożenek” (sztuka
na podstawie adaptacji Nikołaja Gogoła) w wykonaniu artystów z Pracowni Teatralnej OCK „Nasz Teatr”
(Dorota Krakowska, Katarzyna
Rainert-Kamińska, Beata Barna,
Marcin Maciaszek, Tomasz Barna,
Dariusz Suski, Robert Brylak, Tomasz Gawełek, Marcin Zwoliński,
Roman Przybył, Dominik Krakowski, Paulina Barna, Antonina Kostera i Klaudia Brdys), w reżyserii
Wielisławy Dankiewicz-Czajki.
Przybyłych gości powitała Aleksandra Brylak – przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich w Domaninie, które było organizatorem
całego zamieszania. Towarzyszył jej
sołtys Domanina Zenon Fiołka.
Publiczność została oczarowana
niezwykłym kunsztem aktorskim,
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sporą dawką humoru, jak również
wspaniałą muzyką w wykonaniu
akordeonisty Marcina Nowaka oraz
piękną scenografią i kostiumami, będącymi dziełem Pauliny Dobrzyńskiej, Zbigniewa Pawlik i Genowefy
Suskiej. Gromkie brawa na zakończenie przedstawienia były wyrazem
uznania dla artystów.
Na koniec spotkania druhowie
Publiczność została oczarowana niezwykłym
kunsztem aktorskim i sporą dawką humoru

z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Domaninie wraz z przewodniczącą
KGW Domanin, nawiązując do zbliżającego się Dnia Kobiet, złożyli życzenia wszystkim paniom - dużym i
małym - oraz obdarowali symbolicznym kwiatkiem aktorów płci pięknej.
Mamy nadzieję, że nie było to jedyne spotkanie z żywym aktorem na
domanińskiej scenie.
GR

Region

gmina
Jak przebiega realizacja programu „Czyste powietrze”
w gminie Bralin?

WIADOMOŒCI BRALIÑSKIe
marzec 2020, nr 13 (1239)
Lekcja języka polskiego w klasie VI c Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie

W trosce

W niezwykłym świecie Tolkiena o czystsze powietrze

Uczniowie z zapałem uczestniczyli w projekcie edukacyjnym,
którego celem było ukazanie niezwykłości świata Tolkiena

Prezentacje ubarwiły własnoręcznie
przygotowane stroje i rekwizyty

2 marca br. uczniowie klasy VIc
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Bralinie wzięli udział
w nietypowej lekcji języka polskiego.
Tematem zajęć było podsumowanie
lektury J.R.R. Tolkiena pt. „Hobbit”.
Szóstoklasiści z zapałem uczestniczyli w projekcie edukacyjnym,
którego celem było ukazanie niezwykłości świata Tolkiena. Projekt został
sfinalizowany prezentacją plemion
zamieszkujących Śródziemie. Klasową scenę opanowały elfy z Rivendell,
elfy z Mrocznej Puszczy, hobbici,
krasnoludy i gobliny. Pojawił się też
czarodziej Gandalf.
Dzieci opowiedziały o stylu życia każdego plemienia, o cechach
charakteru i skłonnościach postaci.
Poszczególne grupy uczniów odgrywały scenki, które wzbudziły zainteresowanie i wesołość całej klasy.
Prezentacje ubarwiły własnoręcznie
przygotowane stroje i rekwizyty –
jakby wyjęte z lektury. Występom
uczniów towarzyszyła też nastrojowa

muzyka i obrazy związane z treścią
„Hobbita”. Na koniec szóstoklasiści
mieli okazję wykazać się zdobytą
wiedzą, dotyczącą plemion zamieszkujących Śródziemie, wypełniając
kartę pracy.
Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że potrafią wcielać się w
role. Podjęte działania sprawiły, że
dobrze zapamiętali treść lektury.
Znakomicie odnaleźli się w dramie.
Zaletą zajęć tego typu była aktywność całej klasy.
Różnorodność charakterów prezentowanych postaci skłoniła wszystkich do refleksji nad postępowaniem
bohaterów literackich oraz własnym.
Dzięki lekturze dzieci zrozumiały, że
współpraca przynosi efekty, a przyjaźń pomaga przezwyciężyć wszystkie trudności.
Lekcja miała otwarty charakter,
a obecni nauczyciele wyrazili uznanie dla talentów uczniów.
Jolanta Cudniewicz

W gminie Bralin ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wyroby azbestowe będą usuwane

Do 31 lipca br. za pośrednictwem
Gminy Bralin można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Wzorem lat ubiegłych, do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości. Formularz

kój 17) oraz na stronie internetowej
www.bip.bralin.pl. Wnioski wraz z
załącznikami należy składać w urzędzie.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest obejmuje: demontaż
materiałów zawierających azbest z

Do składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających
azbest uprawnieni są właściciele nieruchomości

wniosku, wraz z kompletem załączników na usuwanie azbestu i wyrobów
zawierających azbest, jest dostępny w
siedzibie Urzędu Gminy Bralin (po-

obiektów budowlanych, następnie
ich odpowiednie zabezpieczenie,
załadunek, transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwie-

nie lub utylizację odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami; lub
odpowiednie zapakowanie, zabezpieczenie i załadunek wcześniej
zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko, rozładunek i unieszkodliwienie
lub utylizację odpadów zgodnie obowiązującymi przepisami.
Wnioskodawca może złożyć w
danym roku tylko jeden wniosek.
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wskazane
we wniosku, winny dotyczyć roku,
w którym został ogłoszony nabór.
Finansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem
i montażem wyrobów zastępujących
wyroby z azbestu.
Następnie wnioski rozpatruje
właściwa terytorialnie gmina według
kolejności wpływu, która – po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia
oraz pozytywnym rozpatrzeniu –
przekazuje wniosek do Starostwa Powiatowego w Kępnie.
Małgorzata Krzak

Wśród mieszkańców gminy Bralin bardzo dużym zainteresowaniem
cieszy się Program Priorytetowy
„Czyste powietrze”, który Gmina
realizuje wspólnie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu po
zawarciu porozumienia 11 lipca 2019
r. Od tej daty wniosek złożyło 31
mieszkańców, z czego 27 wpłynęło
jeszcze w ubiegłym roku. Wszystkie te wnioski trafiły do WFOŚiGW
za pośrednictwem i pomocą Urzędu
Gminy Bralin.
20 beneficjentów wnioskowało o
dotację na wymianę swojego dotychczasowego pieca, tzw. kopciucha, a
11 – o wsparcie finansowe na zakup
ekologicznego źródła ciepła do swoich nowo budowanych domów jednorodzinnych (z takiej pomocy można

wymianę pieców, ale również inne
przedsięwzięcia, które przyczyniają się do poprawienia efektywności
ogrzewania domów. Mieszkańcy
gminy Bralin wnioskują również
o dofinansowania na: docieplenie
budynków, montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (rekuperator), wymianę stolarki
okiennej i drzwi zewnętrznych oraz,
towarzyszącą wymianie pieca, nową
instalację centralnego ogrzewania: grzejnikową czy grzejnikowo-podłogową. Oprócz wymienionych
przedsięwzięć program przewiduje
uzyskanie pożyczki na montaż ogniw
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Minimalny koszt kwalifikowany
przedsięwzięcia w ramach jednego
wniosku o dofinansowanie wynosi 7

Od 11 lipca 2019 r. wniosek do programu „Czyste
powietrze” złożyło 31 mieszkańców gminy Bralin

było skorzystać, składając wniosek i
kończąc przedsięwzięcie tylko do 31
grudnia 2019 r.).
Wnioskujący dla nowych domów
w 9 przypadkach (na 11 złożonych
wniosków) wybrali kotły napędzane
paliwem innym niż węgiel, m.in. kotły gazowe kondensacyjne lub na biomasę, pompy ciepła powietrzne czy
pompy ciepła grunt/woda.
Wszyscy właściciele domów istniejących, wnioskujący o dotację,
określili swoje dotychczasowe źródło
ciepła jako pozaklasowy piec na węgiel, który większość z nich (13/20)
chce wymienić na nowy piec węglowy, odpowiadający wymaganiom
programu, tzn. minimum piątej klasy
z certyfikatem EcoDesign. Pozostali
zainwestują w pompy ciepła, kotły na
biomasę oraz kotły gazowe kondensacyjne.
Program „Czyste powietrze”
swoim działaniem obejmuje nie tylko

tysięcy złotych, a maksymalna wartość to 53 tysiące złotych. Wysokość
dotacji określana jest procentowo
na podstawie dochodu osiągniętego
przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy. W przypadku gminy
Bralin wartości dotacji wyliczane w
złożonych wnioskach wyniosły od
18% do 90%, a kwotowo plasują się
między 3 a 48 tysięcy złotych. Nabór
wniosków trwa w trybie ciągłym do
końca 2027 r.
Celem programu jest poprawa
efektywności energetycznej oraz
zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Mamy nadzieję, że duże zainteresowanie termomodernizacją i programem „Czyste powietrze” w gminie
Bralin zaowocuje zamierzonymi w
programie efektami.
Hanna Parzonka

Uwaga, Uwaga, uwaga...
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcielibyście na łamach naszego tygodnika
wyjaśnić nurtującą Was sprawę, zgłosić problem czy uwagę, jesteśmy
do Państwa dyspozycji. Przypominamy, iż w redakcji „Tygodnika
Kępińskiego” przez cały tydzień od 9.00 do 16.00 dziennikarze pełnią
dyżur telefoniczny. Z chęcią wysłuchamy wszystkich informacji
na tematy związane z Ziemią Kępińską i być może uda się nam
wyjaśnić najbardziej bulwersujące sprawy.
Telefon: (62) 78 29 284.
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gmina
G£OS TRZCINICY
marzec 2020, nr 13 (1131)
Dotacje z budżetu Gminy Trzcinica 2020 r.

Dotacje dla organizacji

Urząd Gminy w Trzcinicy w ramach swojej bieżącej działalności
rozstrzygnął konkurs i udzielił dotacji na prowadzenie różnorodnych
zadań o charakterze kulturalnym i
edukacyjnym oraz zajęć i działań
sportowych kierowanych do miesz-

kańców gminy Trzcinica. Podpisane
zostały wszystkie umowy w tym zakresie.
W 2020 r. w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu
przewidziano szkolenie i udział w
rozgrywkach ligowych w dziedzinie

W czasie podpisania umowy na dotacje
dla organizacji pozarządowych

piłki nożnej w ramach 3 klubów sportowych. Są to LZS Victoria Laski,
LZS Trzcinica i GKS Trzcinica zajmujący się szkoleniem dzieci i młodzieży. Ponadto, przewidziano zakup
i uzupełnienie strojów i sprzętu sportowego oraz udział w zawodach dla
klubu biegowego Sparta Ultra Team
oraz dla klubu siatkarskiego KS Volley Trzcinica. Ponadto Stowarzyszenie Nasze Dzieci planuje zorganizowanie rajdu rowerowego oraz zajęcia
aerobiku. Łączna wartość wsparcia
tych zadań z budżetu Gminy Trzcinica to 100 000 zł.
Z kolei w zakresie działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym
realizowane będą 2 zadania. Jest to
Festiwal Kabaretu w Pomianach zaplanowany przez KGW Pomiany oraz
spotkanie z kulturą w formie wyjazdu organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lasek Lukus. W tej
sferze zadań łączna wartość dotacji z
budżetu Gminy Trzcinica to 3 750 zł.
Oprac. m

Trwa inwestycja internetu szerokopasmowego w Trzcinicy

Szybki internet

Już niebawem tą artrią
pobiegnie szybki internet

Firma INEA prowadzi prace
związane z budową przyłączy telekomunikacyjnych wraz z wolno stojącymi szafami telekomunikacyjnymi
w miejscowości Trzcinica na ulicy

Spokojnej i Kolejowej. Inwestor zapewnia, że jeszcze w tym roku zakończone zostaną prace na tych dwóch
ulicach.
Oprac. m

Zakończono montaż wentylacji w Domu Ludowym w Laskach

Wentylacja już działa

kurier baranowa
marzec 2020, nr 13 (1158)
Podpisanie umowy na renowację zaplecza kuchennego w sali Domu Ludowego w Słupi
pod Kępnem

Wyremontują salę

Umowę podpisała wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek
oraz wykonawca inwestycji

W piątek, 20 marca br., w Urzędzie Gminy w Baranowie podpisano
umowę na renowację zaplecza kuchennego w sali Domu Ludowego
w Słupi pod Kępnem. Wykonawcą
robót jest firma FPUH Mariusz Musialski z Baranowa, która ma 5 miesięcy na zakończenie prac, licząc od
dnia przekazania terenu budowy wykonawcy.
Prace będą polegały między innymi na remoncie: strefy wejściowej,
strefy łączącej salę bankietową z
kuchnią właściwą, kuchni właściwej,
zmywalni, pomieszczeń piwnicy,
zagospodarowaniu terenu i wyposażeniu przewidzianym w projekcie
budowlano-wykonawczym.
UG Baranów

Zamontowana wentylacja
już działa

18 marca 2020 roku w Domu Ludowym w Laskach zakończono montaż systemu wentylacyjnego zaplecza
kuchennego.
W Domach Ludowych w Kuźnicy Trzcińskiej i Pomianach wykonane zostały instalacje klimatyzacyj-

ne. Zaawansowane są także prace
w Domu Ludowym w Smardzach,
gdzie przeprowadzany jest remont
zaplecza kuchennego, wykonywane
są okładziny ścienne oraz prace malarskie.
Oprac. m

Nasadza nowe drzewa w ciągu drogowym Laski - Trzcinica

Nasadzenia drzew
W ramach trwającej inwestycji
Powiatu Kępińskiego przy współudziale Gminy Trzcinica na drodze
Laski – Trzcinica zaplanowano wycinkę drzew, które rosną w nowym
pasie drogowym obejmującym jezdnię i dodatkową ścieżkę pieszo-rowerową. W decyzji wójta gminy Trzci-
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nica z 18 grudnia 2019 r., dotyczącej
powyższej wycinki, znalazł się zapis
o konieczności dokonania przez firmę wykonującą inwestycję nasadzeń
zastępczych drzew miododajnych w
proporcji 2 do 1 w zamian za wycięte
drzewa.
Oprac. m

Region

gmina
GONIEC PERZOWSKI
marzec 2020, nr 12 (917)

wieści znad pomianki
marzec 2020, nr 13 (966)

Doruchowie z Trębaczowa zorganizowali największy Dzień Kobiet w powiecie kępińskim

Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
w Łęce Opatowskiej

Najlepsi z wiedzy strażackiej

W rytm piosenek Hulewicza
Ochotnicza Straż Pożarna w Trę- pani została osobiście powitana przez
baczowie od wielu lat organizuje spo- członków zarządu OSP z prezesem
tkanie z okazji Dnia Kobiet.
miejscowej jednostki na czele. Nie
W ten sposób panowie, zdając obeszło się też bez życzeń, kwiatów
sobie sprawę z tego, że z uwagi na i gromkiego „Sto lat”.
pełnienie funkcji ochotnika bywają
Druhowie podkreślają, że od
nieobecni w domu, publicznie okazu- 2010 roku nieprzerwanie mobilizują
ją wdzięczność kobietom ze swojego się i przygotowują obficie zastawione
otoczenia za okazywane im wsparcie, stoły. Sami gotują, serwują potrawy
zaufanie i wyrozumiałość. Corocznie oraz żarty i skecze, w których sami
w gronie pań zaproszonych są przede występują.
wszystkim byłe i obecne
członkinie OSP Trębaczów
oraz żony strażaków. Zaprasza się również panie
współpracujące albo czynnie wspierające jednostkę,
jak również przedstawicielki płci pięknej spośród
władz samorządowych i
sołeckich. Wszystkie panie
z radością przyjmują zaproszenie i chętnie uczestniczą
we wspólnej biesiadzie.
W tym roku świetlica
wiejska w Trębaczowie po
brzegi wypełniła się ko- Mężczyźni przygotowali różne
bietami w różnym wieku. niespodzianki dla kobiet
Zgodnie z tradycją każda

Największe jednak uznanie za
codzienną troskę okazują paniom poprzez obsługę imprezy. Sami podkreślają, że chętnie goszczą swoje żony,
matki, partnerki i koleżanki z zastępów strażackich. Nie kryją dumy z
uwagi na to, że inicjatywa cieszy się
też dużym zainteresowaniem osób
z zewnątrz, Gdyż daje możliwość
wspólnego świętowania kobietom
zgłaszającym się prywatnie lub jako
grupa z zakładu pracy. A
wszystko to w myśl tekstu
piosenki Edwarda Hulewicza „Za zdrowie pań”!
Druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Trębaczowie zorganizowali spotkanie
na ponad 140 osób. Należy
przypuszczać, że impreza
ta była największym świętem kobiet obchodzonym w
marcu na terenie powiatu
kępińskiego.
Organizatorzy serdecznie dziękują za
udział wszystkim paniom i
zapraszają za rok.
Oprac. m

W marcu br. w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej odbyły się gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”, którego głównym celem
jest popularyzacja wśród dzieci i
młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym i
techniką pożarniczą, poznawania
tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W konkursie
wzięło udział 45 uczestników ze
szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy Łęka Opatowska.

Łęce Opatowskiej, II miejsce – Barbara Skórecka - Szkoła Podstawowa
w Łęce Opatowskiej, III miejsce –
Oskar Kucharski - Szkoła Podstawowa w Łęce Opatowskiej.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
poszczególne miejsca zajęli: pierwsze Martyna Jerczyńska – OSP
w Trzebieniu, drugie Emilia Kucharska - OSP w Łęce Opatowskiej,
i trzecie Wiktoria Grzegorek - OSP
w Opatowie.
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsca w swoich grupach zostali zakwalifikowani do
eliminacji powiatowych. Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy oraz nagrody ufundowane
przez wójta gminy Łęka Opatowska.

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przeprowadził Konkurs „Podaruj wyjątkowe życzenia komuś wyjątkowemu”

Życzenia dla „najbliższych”
Gminny Ośrodek Kultury w
Perzowie przeprowadził konkurs
literacki dla mieszkańców gminy
Perzów pt.” „Podaruj wyjątkowe ży-

Dyplomy i nagrody
zostaną wręczone później

czenia komuś wyjątkowemu”. Konkurs miał na celu przypomnieć mało
dziś popularną umiejętność pisania
życzeń i wyrażania myśli za pomocą

tekstu pisanego. Życzenia miały być
skierowane do bliskiej osoby z okazji
ich święta.
Komisja konkursowa w składzie:
wójt gminy Perzów Danuta Froń,
Monika Domagała, Iwona Witczak
zapoznała się z otrzymanymi tekstami i dokonała wyboru. I tak, pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Marek,
drugie Zofia Znaj i trzecie Konrad
Pietrus.
Jury wyróżniło: - Michalinę Żuraw, Aleksandrę Skiba, Nadię Domagalską i Wiktorię Ostrycharz.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. - W związku z zaistniałą sytuacją z wprowadzeniem
stanu epidemii o terminie wręczenia
nagród będziemy informować. Laureatom i wyróżnionym gratulujemy
– mówi D. Froń.
Oprac. m

Pytania konkursowe nie sprawiły
problemu uczestnikom turnieju

Poziom wiedzy uczestników był
bardzo wysoki i wyrównany.
Zmagania uczestników oceniało
jury w składzie: Renata Woźnica –
przewodnicząca oraz Sławomir Osada, Jerzy Flaczyk, Józef Skapski,
Daria Markiewicz.
W wyniku eliminacji pisemnych
i ustnych w grupie szkół podstawowych kl. I-VI pierwsze miejsce zajeła Zuzanna Jerczyńska - Szkoła
Podstawowa w Łęce Opatowskiej,
drugie – Karol Stryczek ze Szkoły
Podstawowej w Łęce Opatowskiej i
trzecie Katarzyna Zimoch ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Trzebieniu.
Z kolei w grupie szkół podstawowych kl. VII-VIII poszczególne
miejsca zajęli: I miejsce – Hubert
Stryczek - Szkoła Podstawowa w

Dodatkową nagrodę w kategorii - najmłodszy uczestnik, otrzymał Mateusz Olbrych ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Trzebieniu.
Organizatorzy wszystkim serdecznie dziękują za wkład włożony
w organizację i przeprowadzenie
turnieju: opiekunom: Dominikowi
Osadzie, Szymonowi Wabnicowi,
Marcinowi Bizudze oraz paniom
Katarzynie Ignasiak, Joannie Tettling, Ewie Grygier – Dyla, Monice Druszcz za przygotowanie i
pracę z uczniami, uczestnikom za
ich wysiłek oraz wykazanie się wysokim poziomem wiedzy. - Gratuluję
wszystkim wyróżnionym! Życzę powodzenia na szczeblu powiatowym
oraz zachęcam do udziału w turnieju w przyszłym roku – mówił wójt
Adam Kopis.
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)
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)

Poszukuje pokoju do wynajęcia w Kępnie.
Tel. 606 757 246.
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)
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)

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 ziemniaki odpadowe czyste
z przechowaniem. Tel. 609 467 288.
(TK 54/03/20)
Sprzedam siewnik „Poznaniak”.
Tel. 535 975 653.
(TK 51/03/20)
Sprzedam żyto, pszenicę, jęczmień - Laski
k. Kępna. Tel. 606 854 932. (TK 48/03/20)
W ciągłej sprzedaży byczki mięsne i jałówki
czarno-białe. Tel. 693 258 228. (TK 3/01/20)
Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
(TK 69/01/13)
sprzedam

Posadzki. Tel. 880 247 805.
(TK 33/02/20)
Wytnę drzewa, potnę, porąbię drewno,
koszenie kosą spalinową. Posiadam sprzęt.
Tel. 692 963 835.
(TK 36/02/20)
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)

Sprzedam tanio łóżko 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: krajzegę z silnikiem 5,5 KW oraz
przyczepę do przewozu zwierząt.
Tel. 885 394 472.
(TK 8/01/20)

Sprzedam

tuszki

przepiórcze
Kontakt:

601 582 183
663 318 124

Ostrzeszów

usługi elektryczne i elektromechaniczne

Sprzedaż
ładowarek teleskopowych,
koparko-ładowarek 3CX, 2CX
oraz części, olei, filtrów.
PROWADZIMY NAPRAWY MASZYN
BUDOWLANYCH JCB ORAZ SERWIS

Telefon: 514 288 733
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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

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.

(ŚLUBNYCH I KREACJI
WIECZOROWYCH) NA MIARÊ

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

OFERUJEMY TAK¯E:

ZATRUDNI

 bolerka  welony

TAPICERÓW

 bi¿uteria œlubna
 stroiki
PRZERÓBKI KONFEKCJI
DAMSKIEJ I MÊSKIEJ

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

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

tel.:

TAPICERÓW i uczniów
w zawodzie tapicer
oraz do działu
reklamacji.

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

lokal handlowo-usługowy

Fachowa korekta
tekstów.
Tel. 608 737 766.

o powierzchni 21 m2
w sklepie intermarche
w wieruszowie.

kontakt: 600 959 111.

Uwaga!

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

Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kępno,
jeżeli w Waszej rodzinie obchodzony jest dostojny
jubileusz wspólnego pożycia małżeńskiego
bądź też huczne urodziny, a chcielibyście
upamiętnić to wydarzenie w wyjątkowy sposób
na łamach naszego tygodnika
- zapraszamy do kontaktu z dziennikarzami.
Z radością weźmiemy udział w uroczystości, a następnie
przygotujemy reportaż z tego szczególnego wydarzenia,
który opublikujemy w „Tygodniku Kępińskim”.
Kontakt: Redakcja „Tygodnika Kępińskiego”,
Kępno, ul. Pocztowa 1, tel. 62 78 29 284.

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 26 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
Marcel Moss - „Nie odpisuj”
Czy możesz wierzyć ludziom, których poznajesz w internecie? Martyna prowadzi profil społecznościowy, na którym internauci anonimowo zdradzają swoje tajemnice. Pogrążona w depresji
kobieta zaczytuje się w problemach obcych ludzi, których cierpienie dodaje jej otuchy. Wydaje jej się
nawet, że zna swoich czytelników lepiej niż oni sami. Pewnego dnia dostaje jednak wiadomość, którą
powinna była zignorować. Opróżniona butelka wina sprawia, że dziewczyna traci czujność i odpisuje. W jednej chwili Martyna przestaje być tylko powiernicą sekretów anonimowych internautów.
Od teraz staje się częścią czyjegoś życia, które jest jeszcze bardziej przerażające niż to opisywane w
zwierzeniach. Gdyby tylko nie odpisała na tę wiadomość…
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Jodi Picoult - „Iskra światła”
W ten ciepły, jesienny poranek nic nie zapowiadało tragedii. W klinice dla kobiet, oferującej
pomoc wszystkim potrzebującym, praca wre jak każdego innego dnia. Gdy do środka wpada zdesperowany mężczyzna, otwiera ogień i bierze zakładników, dochodzi do tragedii. Na miejsce przybywa
Hugh McElroy, policyjny negocjator. Zabezpiecza teren i przygotowuje się do rozmowy ze sprawcą.
Wystarczy jednak krótki esemes, by ziemia usunęła mu się spod nóg. Wśród zakładników jest Wren,
jego piętnastoletnia córka, która przyjechała tu bez jego wiedzy i w sobie tylko znanym celu. Na
szczęście Wren w tej trudnej sytuacji otaczają wspaniali ludzie. Pielęgniarka, która mimo paraliżującego strachu ratuje życie ciężko rannej kobiecie. Lekarz, który wykonuje swoją pracę w imię wiary.
Młoda kobieta, która przyjechała usunąć ciążę. A nawet obrończyni życia udająca pacjentkę, która
podstępem weszła do ośrodka. Im wszystkim zagraża niezrównoważony osobnik, który mści się za
swoje krzywdy. Odważna, wciągająca powieść, w której akcja toczy się niejako „do tyłu” - autorka
stopniowo odsłania przed czytelnikami powody oraz pobudki, które owego feralnego dnia sprowadziły bohaterów w to samo miejsce.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa:

Tim Fernholz - „Rakietowi miliarderzy. Elon Musk, Jeff Bezos
i nowy wyścig kosmiczny”
Tuzy biznesu stawiają własne fortuny na budowę statków kosmicznych, jednak wciąż nie wiadomo, czy eksploracja kosmosu okaże się dochodową inwestycją, sposobem na zbawienie ludzkości czy
też… zabrnie w ślepą uliczkę. Dzięki reportażowi Tima Fernholza mamy szansę podejrzeć branżę w
trakcie prawdziwej rewolucji. NASA pragnie ocalić ambitny program eksploracji kosmosu. Giganci
tacy jak Boeing i Lockheed Martin usiłują dorównać nowym rywalom, lobbyści walczą o środki
publiczne, a ustawodawcy usiłują nie dopuścić do tego, by nowy wyścig kosmiczny wywołał globalny konflikt. Dzięki dostępowi do poufnych informacji oraz dotarciu do kierowników najwyższego
szczebla firm takich jak SpaceX, na czele z samym Muskiem, NASA oraz Blue Origin, Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK czy Virgin Galactic Fernholz tworzy pasjonującą opowieść o rywalizacji
i przetrwaniu w tej wymagającej branży.

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 13
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 1 kwietnia 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. Marcel Moss - „Nie odpisuj”,
2. Jodi Picoult - „Iskra światła”,
3. Tim Fernholz - „Rakietowi miliarderzy...”.
Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 12 nagrody otrzymuj¹:

Sławomir Bąk (Tabor Wielki),
Grażyna Seiffert (Baranów).
Uwaga! Nagrody nale¿y odebraæ w ci¹gu 7 dni.
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Horoskop

ogłoszenia
Baran 21 III – 20 IV
Dojdziesz do wniosku, że czas pozbyć się części
obowiązków, a nawet zakończysz pewną niechcianą znajomość. Nie wymagaj od siebie nadludzkiego wysiłku, bo staniesz się zestresowany i przemęczony.

Byk 21 IV – 21 V
Obserwuj więc uważnie wszystko, co teraz ci się
przydarza i nie obawiaj się ryzyka. Czegoś jeszcze
możesz nie wiedzieć, ale twoja intuicja będzie podpowiadać ci właściwe rozwiązanie!

Bliźnięta 22 V – 22 VI
W tym tygodniu postanowisz uporządkować swoje
sprawy. Do nowych wyzwań podejdziesz z ostrożnością i wszystko będziesz chciał dobrze zaplanować. Wobec ludzi będziesz wymagający, ale sprawiedliwy.

Rak 23 VI – 22 VII
Nowe sytuacje i propozycje, jakie otrzymasz w tym
tygodniu, mogą cię trochę zaskoczyć. Nie reaguj
nerwowo, spokojnie przemyśl sytuację. Wystrzegaj
się przed obrażaniem się i odreagowywaniem zawodowych stresów na najbliższym otoczeniu.

Lew 23 VII – 22 VIII
Czeka cię trudna rozmowa. Staniesz naprzeciwko
osoby, do której czujesz żal lub urazę. Ktoś oceni
twoje postępowanie i wcale ci się to nie spodoba.
We wszystkich wyzwaniach, przed jakimi staniesz
w tym tygodniu, zachowaj spokój.

DY¯URY APTEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zajmiesz się swoim życiem wewnętrznym i będziesz szukał prawdziwych przyczyn życiowych
niepowodzeń. Możesz jednak wyolbrzymiać trudności lub przesadnie obwiniać się. Zachowaj umiar,
bo inaczej stracisz dobry humor.

Skorpion 24 X – 21 XI
Poczujesz, że działasz słusznie. Osiągniesz wewnętrzną równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne
kłopoty wpłynęły na twój dobry nastrój. Nie wstydź
się swoich zalet! Przekonasz kogoś do swoich pomysłów lub zdobędziesz popularność.

Strzelec 22 XI – 21 XII
Uważaj, bo przez roztargnienie czy chwilowe lenistwo możesz wiele stracić. Szef będzie cię bacznie
obserwował, bądź więc perfekcjonistą i nie przeocz
szczegółu. Nie popadaj jednak w pracoholizm.

Koziorożec 22 XII – 19 I
Różne plotki i pogłoski mogą cię zdenerwować, a
nawet skłonić do zbyt pospiesznych decyzji. Podejdź ze spokojem do wszystkich nowych wydarzeń
i propozycji, wtedy możesz odnieść wielki sukces!

Wodnik 20 I – 18 II
Pewna sprawa lub znajomość może się w tym tygodniu zakończyć. Odkryjesz, że wcale tego nie
żałujesz i będziesz cieszyć się swobodą. W interesach kłopoty, na jakie ku twojej radości natknie się
konkurencja.

Ryby 19 II – 20 III
Zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. Zbyt
szumne obietnice mogą się źle dla ciebie skończyć.
Bądź uczciwy i skromny, a szczęście cię nie opuści.
Wystrzegaj się przed wydatkami na rzeczy luksusowe, ale niepotrzebne.

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
Zanim zgodzisz się na ryzykowną propozycję, spokojnie skalkuluj wszystkie za i przeciw. W miłości,
przestrzegaj się przed podjęciem nieprzemyślanej
decyzji, która może skomplikować relacje w twojej
rodzinie.

Apteka „Pod Kasztanami” - 26.03.2020 r.,
ul. Sienkiewicza 48, tel. (62) 78 248 02.
Apteka „Św. Marcina” - 27.03.2020 r.,
ul. Wiosny Ludów 14, tel. (62) 59 890 24.
Apteka „Na Kopie” - 28.03.2020 r.,
Os. Kopa 1, tel. (62) 78 223 70.
Apteka „Nowa” - 29.03.2020 r.,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 78 236 69.
Apteka „Prima” - 30.03.2020 r.,
ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211.
Apteka „Centrum” - 31.03.2020 r.,
ul. Broniewskiego 2a, tel. (62) 78 271 16.
Apteka „Św. Maksymiliana” - 1.04.2020 r.,
ul. Solidarności 18, tel. (62) 78 223 80.
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Ogłoszenia

reklamy

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

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
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